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A Desconformidade Como Alteração da Vontade na Venda de Bens de Consumo  

 

RESUMO 

 

  O presente estudo pretende dissertar sobre a temática da desconformidade como 

alteração da vontade na venda de bens de consumo e a sua importância no desenvolvimento 

económico/financeiro das comunidades assim como, de todos os intervenientes nas relações 

comerciais, desde as profissionais às qualificadas de consumo. Só há relações comerciais 

entre profissionais porque, a jusante, existem relações de consumo. 

Apesar dos interesses, aparentemente divergentes, das partes, a desconformidade 

contratual como alteração da vontade em nada beneficia a confiança do, a final, destinatário 

de toda a produção em circulação no comércio, não beneficiando igualmente as partes, 

produtor, vendedor e consumidor. 

A intervenção jurídica, doutrinal e jurisprudencial não tem como fim único, tutelar os 

interesses do consumidor na medida de uma não proteção do produtor ou vendedor. Também 

os interesses destes, acrescidos dos económicos, financeiros, industriais e comerciais globais, 

são, através da promoção da confiança e equilíbrio contratual entre as partes, beneficiários da 

tutela conferida, a montante, ao consumidor pelo aumento da procura dos produtos. 

Daí o relevo da importância do objetivo protetor dos interesses do consumidor, 

considerado nos vários regimes jurídicos de proteção da vontade, perante desconformidades 

contratuais na venda de bens de consumo.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho iremos concluindo que as disposições 

jurídicas referenciadas, consideram a necessidade de, pelo menos, valores mínimos de 

proteção da vontade contratual e interesses do consumidor. Em paralelo, constataremos na 

esfera jurídica do produtor ou vendedor, um acréscimo de disposições legais criadoras de 

obrigações e responsabilidades contratuais. 

Concluímos o trabalho com a reflexão de que a diminuição ou ausência de 

consumidores a adquirir e a consumir, por consequência de desconformidades contratuais, 

tem como reflexo um abrandamento da economia e consequentemente um prejuízo quer para 

as empresas quer para todos os outros profissionais.   
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The nonconformity as the dissatisfaction of contractual will in the sale of consumer goods 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to debate about the thematic of nonconformity (i.e. the 

dissatisfaction of contractual will of the consumer), and its importance on economic and 

financial development of the communities, as well as all the intervenient in commercial 

relations, from professionals to qualified consumers. The trade relations can only exist 

between professionals ever since, ultimately, there are consumers. 

Though the interests of the parts, apparently divergent, the contractual nonconformity 

as change of will, in nothing benefits the consumer’s trust, as well as the producer and seller. 

The legal doctrinal and jurisprudential intervention does not have the sole purpose to 

protect the consumer interests, through the non-protection of the producer and seller parts. 

Also the economic, financial, industrial and global commerce interests of the consumer are 

through the encouragement of trust and contractual balance between the parts, beneficiaries of 

the protection given initially to the consumer, for the increase of the products demand. 

Hence the importance of the protection of consumer interests, contemplated in the 

various legal systems of protection intent of the will, regarding contractual non conformities 

in the sale of consumer goods. 

Throughout the development of this study, we will conclude that the legal provisions 

referenced consider the need for, at least, minimum values of contractual protection intent and 

consumers interests, as we note in the sphere of producer or seller, an increase of legal 

provisions creators of contractual obligations and responsibilities. 

We conclude with a reflection that the decrease or absence of consumers to buy or 

consume, due to contractual nonconformities, reflects on the slowdown in the economy and 

hence a loss for companies, as well as to all other professionals. 
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A. NOTA PRÉVIA 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, a questão da alteração constrangida da 

vontade contratual (perturbação da vontade) do consumidor perante aquisição, a um vendedor 

(profissional), de coisa corpórea ou serviço onde se vem a constatar uma desconformidade 

contratual.      

 É importante aclararmos que ao tratarmos os vários temas, em face das 

complexidades que lhes são peculiares e que por si só ensejam a construção de verdadeiras 

teses jurídicas, o faremos na exata medida (ponderação nossa) em que o considerarmos 

necessário à formatação e abordagem do tema aqui proposto. 

Pretendemos assim dissecar as distintas posições doutrinais e fórmulas jurídicas 

manifestadas pelos diversos autores, sua doutrina e a jurisprudência assim como analisar o 

respetivo impacto que as mesmas foram suscitando no conjunto da relação contratual 

especialmente na defesa da vontade contratual de um adquirente consumidor ou num ato de 

consumo, perante um contrato onde se vem a constatar uma desconformidade. 

A faculdade de poder previamente aceitar, de forma livre e esclarecida, a realização de 

um contrato, com as características de conteúdo e condições que permitam alcançar um 

determinado e previsível objetivo, não pode ser alvo de uma mutação ou alteração unilateral 

por qualquer das partes, especialmente (no âmbito do tema deste trabalho) do 

produtor/vendedor em detrimento do consumidor, forçando o não exercício de um direito 

reconhecido pelo edifício jurídico, provindo do reconhecimento da autonomia da vontade e da 

liberdade contratual do consumidor. Jorge Morais de Carvalho afirma que “ o artigo 219º do 

CC consagra no direito português o princípio da liberdade de forma (ou do consensualismo). 

 Assim, salvo quando a lei o exigir ou as partes o convencionarem, “a validade da 

declaração «da vontade» negocial não depende da observância de forma especial”. Portanto os 

contratos formam-se por mútuo consenso”
1
, no sentido da vontade das partes e da 

conformidade do contrato e só por mútuo consenso podem, ou devem, ser alterados.
2
   

                                                           
1
 JORGE MORAIS de CARVALHO, Manual de Direito de Consumo, 2014, 2ª edição, Coimbra, Almedina pág. 25. 

2
 A manifestação de vontade livre e esclarecida é o mais importante requisito para a existência e validade de um negócio jurídico e 

consequentemente, e em especial, de um contrato de consumo. “O princípio do consensualismo” consagrado no nº 1 do artigo 408º do CC, 
afeta a conjunção bilateral ou plurilateral de declarações de vontade legitimamente manifestadas, à coincidência, convergência e 
concordância, expressas ou tácitas da vontade das partes, no próprio momento da celebração do contrato e sem necessidade de qualquer 
ato posterior. Desde logo e desta forma se fixa, desde logo, a produção jurídica e futura dos direitos e deveres contraídos no acordo. 
No Direito de Consumo, ao vendedor está “imperativamente” vedada, no futuro, a alteração da vontade contratual do consumidor através 
de uma não conformidade que altere de forma unilateral o contrato em prejuízo do consumidor. Este tem de consentir não sendo 
suficiente, apenas, o consentimento do vendedor. A declaração originária da vontade do consumidor continua a satisfazer a vontade do 
vendedor. Este vendeu o produto e recebeu o preço. Contudo, pode o conteúdo expresso na originária manifestação de vontade do 



xiv 

Assim, partindo do princípio de que todas as relações de consumo são relações 

comerciais, embora nem todas as relações comerciais sejam relações de consumo, 

consideramos que a razão da escolha do tema se prende, ou se dá, com a importância e 

“omnipresença”
3
, do contrato de compra e venda de bens de consumo como ato jurídico, com 

a influência que aqui tem a desconformidade como perturbação da vontade.  

A necessidade de reconhecer que, perante o incremento de sofisticadas e agressivas 

formas de comercialização, a falta de informação debilita a posição do consumidor, 

contribuindo, ainda, para a impunidade do produtor/vendedor na relação contratual, não é 

propriamente suficiente o recurso à lei civil
4
, por não estarmos perante sujeitos contratuais de 

igual força jurídica e material
5
, “( …) a lei civil era o único recurso, partindo-se, demasiadas 

vezes, do erróneo pressuposto de se estar perante partes ou sujeitos de igual força jurídica”
6
. 

O presente estudo versará especialmente sobre aspetos da temática da vontade e 

conformidade contratual, como um modo de alcançar um fim previamente perspetivado, 

assim como da alteração constrangida desta e as suas consequências, provocada por uma 

desconformidade no âmbito de uma relação contratual de consumo. 

Abordaremos os vários regimes, Institutos Jurídicos, na medida em que a introdução 

do conceito da desconformidade contratual influencia negativamente a autonomia da vontade, 

também esta, contratual. 

Em termos sistemáticos e metodológico o trabalho começa por apresentar, 

sumariamente o  tema, o seu enquadramento, delimitação e objetivos a atingir, encontrando-se 

dividido em cinco capítulos.  

 No capítulo I apresentaremos uma breve resenha histórica seguida de antecedentes da 

senda legislativa relativamente à consideração da importância da necessidade do dever de 

informação do consumidor no sentido da defesa dos seus interesses, conformidade contratual, 

tanto no Direito Interno Estadual Português como no Direito Europeu e Internacional. 

                                                                                                                                                                                     
consumidor, ser alterado com o consentimento das partes através de uma compensação” redução adequada do preço”. O autor do 
trabalho exclui, neste caso, a possibilidade de reparação, substituição e resolução como possibilidades de alteração da vontade por, em 
qualquer dos casos, a vontade do contratante consumidor poder vir a ser cumprida através da intervenção desses instrumentos. Assim 
entende que só com a “redução adequada do preço” há alteração da vontade originária do consumidor. Este aceita ficar com um bem que 
não é exatamente o que tinha por vontade originária e contratual adquirir, em troca de uma compensação, “a redução do preço”, isto é, 
adquiriu um bem com outras características e com outro preço. 
3  Cfr. ARMANDO BRAGA, Compra e Venda de Coisas Defeituosas: A Venda de Coisas Defeituosas no Código Civil, a Venda de Bens de 
Consumo, Vida Económica,2005, pág. 4. “Compra e venda revela-se um contrato omnipresente, ainda que a sua presença, devida à 
ausência de formalismo quase passe despercebida” 
4 MARIO FROTA, Realidades sócio- jurídicas que se perspetivam sob novos influxos, Vida Judiciaria nº 42, Dezembro de 2000, pág. 22. 
5 Cfr. CLAUDIA LIMA MARQUES “ A insuficiente proteção do consumidor nas normas de Direito Internacional Privado- Da necessidade de 
uma Convenção Interamericana sobre a lei aplicável a alguns contratos e relações de consumo” pág. 27, 1º parágrafo (Disponível em 
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33001-41354-1-PB.pdf , consultado em 23 de Março de 2015). “O tratamento jurídico 
de relações entre iguais não pode ser igual ao tratamento jurídico de relações entre diferentes, entre profissionais e leigos, entre fortes e 
fracos”. 
6 CARLOS MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 3ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pág. 28 e ss.  

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33001-41354-1-PB.pdf
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No capítulo II abordaremos o quadro legal das vendas de bens de consumo, sejam 

estes em estado novo, usado ou com defeito, incluindo o caso do contrato de empreitada de 

consumo, assim como uma apreciação sobre a noção e elementos qualificadores de 

consumidor e vendedor, a formação da vontade como uma competência substantiva e 

necessariamente voluntaria, os requisitos (jurídicos) indispensáveis para a conformação 

contratual e o incumprimento por alteração da vontade derivada de desconformidade 

contratual. 

No capítulo III, trataremos da questão dos contratos de consumo celebrados à distância 

através de plataformas eletrónicas, a sua formação e cumprimento do regime de proteção do 

consumidor, tanto no plano informativo no sentido do reforço da autonomia da vontade como 

no plano da reposição da conformidade contratual. 

No capítulo IV, versaremos a problemática da desconformidade como perturbação da 

vontade contratual, divergência entre a declaração, a vontade e o erro como vício da vontade 

contratual provocador de desconformidades. Neste capítulo abordaremos ainda, no âmbito 

deste trabalho, a liberdade contratual, a igualdade e desigualdade contratual formal e material 

assim como o exercício da autonomia da vontade (ou a sua violação) relativa ao consumidor. 

No Capitulo V concluímos o trabalho com a reflexão sobre as questões aqui 

levantadas, consequência da promoção da almejada igualdade contratual, material e jurídica 

das partes, nomeadamente do acesso à informação, no sentido de que o respeito pela vontade 

e conformidade contratual nas relações de consumo signifique e tenha como efeito, não só o 

progresso do bem comum mas também a confiança nas relações comerciais. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

§Resenha histórica do tema  

Desde os tempos mais longínquos da humanidade que a satisfação de necessidades, 

vitais ou não, tal como nos dias de hoje a satisfação de outros tipos de necessidades, que as 

trocas de produtos evidenciam uma relação jurídica
7
. 

Não havendo necessariamente equivalência qualitativa, material ou pecuniária, nos 

produtos objeto da troca, o comércio desenvolvia-se num sistema em que os 

intervenientes/contratantes colocavam os bens que produziam em excesso à disposição e para 

troca daqueles que os não possuíam e deles necessitavam.
8
 

Estes modos de trocas comerciais que começaram por visar a satisfação das 

necessidades básicas das pessoas e comunidades, foram a forma mais remota utilizada na 

aquisição de bens. 

Todavia vem este fenómeno, das trocas comerciais, acarretando consigo um princípio, 

que visa tutelar a vontade da parte contratual mais fraca, relevante para a compreensão e 

imputação de responsabilidade perante desconformidades, por perturbação da vontade 

contratual do adquirente, quer nas relações comerciais de então, quer nas atuais relações de 

consumo.    

Historicamente e entre outras menções, encontra-se a referência a formas de 

responsabilidade, perante desconformidades contratuais designadamente, “na Europa 

medieval, em França e Espanha, previam-se penas vexatórias para os adulteradores de 

substâncias alimentícias principalmente na manteiga e no vinho que eram os produtos mais 

usados na época”
9
. Desta forma, já então se previam sólidas medidas de coação no sentido de 

prevenir e desincentivar a prática de atos que tivessem como consequência desconformidades 

contratuais alteradoras da vontade do adquirente relativamente à sua expectável pretensão. 

Também no artigo 233º do Código de Hamurabi se considerava que“ se um arquiteto 

constrói para alguém uma casa e não a leva até ao fim, se as paredes são viciosas, o arquiteto 

                                                           
7
 Cfr. DORA LILIANA MATIAS DINIS, O Contrato de Compra e Venda no Direito Romano (Emptio Venditio), Biblioteca da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, Julho de 2006, pág. 5. “A «Mancipatio» tinha por finalidade a transferência da propriedade, no âmbito de 
uma venda ou utilizada para transferir a propriedade de uma ” res” no âmbito de uma doação, “fidúcia”, constituição de um dote, entre 
outros. Processo idêntico era «in iure Cessio» em que o alienante e o adquirente se apresentam perante o pretor, com a “res” e é simulado 
um litígio real.” 
8 DORA LILIANA MATIAS DINIS, op. cit., pág. 2, apud, «Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, VII» Editorial Enciclopédia Lda./Lisboa; 
Rio de Janeiro, 1981, pag.235 e Dicionário del Mundo Clássico I, Editorial Labor/ Madrid, 1954, pág. 441 
9
 JORGE TORRES DE MELLO ROLLEMBERG, Proteção ao consumidor; seus problemas e dificuldades, iniciativas na área privada oficializada 

do movimento pelo governo, Escola Superior de Guerra. Trabalho especial. São Paulo 1987,-pág.4,disponivel em; 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6323, consultado em 25/02/2015. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6323
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deverá à sua custa consolidar as paredes”
10

, ou no artigo 232º do mesmo código “ se destrói 

bens, deverá indemnizar  tudo o que destruiu e porque não  executou solidamente  a casa por 

ele construída assim que essa é abatida, ele deverá refazer à sua custa a casa abatida”
11

. 

No entanto, como refere Jorge Morais de Carvalho
12

 “os primeiros sinais de que existe 

um desequilíbrio na base da relação de consumo são anteriores”
13

, apontando-se a Bíblia
14

 ou 

o Corão
15

 como exemplo.   

O desenvolvimento industrial, económico e cultural, conectado com a massificação da 

produção, especialmente a partir da década de 50 do séc. XX, Segunda Guerra Mundial, 

provocou uma “alteração por completo da dinâmica e funcionamento da sociedade”
16

 através 

do incremento globalizado das relações e trocas comerciais, aumento da variedade na oferta 

de produtos e de novas técnicas de venda. 

À nova forma de globalização correspondeu uma nova exigência quantitativa de 

produção e comercialização, cuja circunstância incrementou ou desenvolveu um fenómeno de 

“ cisão entre a produção e o comércio”
17

. Tal facto acarretou novos agentes económicos e 

sujeitos contratuais. A diversificação de responsabilidades, acrescida ao facto de, por um lado, 

os produtores, distribuidores e/ou os vendedores serem, em regra, empresas dotadas de fortes 

estruturas financeiras e jurídicas, originou o facto de estes se confrontarem com uma 

desigualdade de “armas” com os consumidores que não têm,” na maioria das vezes, grande 

formação técnica sobre o objeto adquirido nem preparação jurídica, enquanto são alvo de 

grandes pressões que o induzem a consumir”,
18

 o que importou ao consumidor uma maior 

dificuldade de capacidade de defesa. 

A defesa do consumidor, embora com raízes mais antigas
19

, surge assim, com a 

industrialização das formas de produção: ”a inovação tecnológica permite a produção em 

                                                           
10 Código de Hamurabi art.º 233º.  
11 Ibidem. 
12 JORGE MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo, op. cit., pág. 11. 
13 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Da Natureza Civil do Direito Do Consumo, in O Direito, Ano 136º, IV 2004,pág.608, apud, JORGE MORAIS 
CARVALHO, op. cit., pág. 11. 
 14VICTOR MALPARTIDA CASTILLO, “Apuntes en Torno al Derecho del Consumidor”, in Revista de Derecho y Ciência Política, Vol. 59, nº1 
2002 pág. 91-103, apud, JORGE MORAIS CARVALHO, Os contratos de consumo. Reflexão sobre autonomia privada no Direito de Consumo. 
Lisboa, Março de 2012, pág. 11, disponível em, http://run.unl.pt/bitstream/10362/6196/1/Carvalho_2011.pdf, consultado em 17/03/2015  
15 MUHAMMAD AKBAR KHAN,” The Role of Islamic State in Consumer Protection”, 2011 pág.35, apud, JORGE MORAIS CARVALHO, e 
disponível em http://www.bzu.edu.pk/PJIR/eng3AkbarKhan.pdf consultado em 25/02/2015. 
16 JOSÉ VIEIRA de ANDRADE, ” Os Direitos do Consumidor como Direitos Fundamentais na CRP de 1976,- Estudos do Consumidor, vol. V, 
2003, pág. 142.   
17 JOÃO CALVÃO DA SILVA, Responsabilidade Civil do Produtor, Almedina, 1999,pag. 17, reimpressão, Coimbra 
18

 Ibidem, pág. 17.  
19

 Cfr. LUÍS SILVEIRA RODRIGUES, Direito Industrial e Tutela do Consumidor, Vol. I, Almedina, 2002, pág. 258, citando JOÃO CALVÃO da 

SILVA, Responsabilidade Civil do Produtor, Almedina, Coleção Teses, 1999, pág. 28 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/6196/1/Carvalho_2011.pdf
http://www.bzu.edu.pk/PJIR/eng3AkbarKhan.pdf
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série de objetos múltiplos, estandardizados e homogéneos”
20

 e como escreveu Karl Marx “ a 

produção cria os consumidores”
21

. 

Também a dinâmica de relações contratuais, atualmente ditas de consumo
22

, conduziu 

à alteração do modelo jurídico regulador das relações entre produtor/vendedor e consumidor, 

até então pautadas por lei “contratual civil”, em que as partes contratavam em situação de 

pura igualdade formal,” pressuposto liberal que presidiu à regulamentação dos negócios 

jurídicos, não existindo nas relações entre vendedor e consumidor”
23

.  

Atualmente, perante uma sociedade predisposta ao consumo, a importância do 

aumento das trocas comerciais vem assumindo cada vez maior relevância no contexto de 

evolução quantitativa e qualitativa assim como em outros aspetos, tais como financeiros, 

económicos, fiscais, qualidade de vida entre outros.       

O incremento substantivo e quantitativo da oferta e da procura, ou vice-versa, traduz-

se num relativo aumento de produtos nos quais se vêm a constatar outros e/ou novos tipos de 

desconformidades. À quantidade e dispersão de agentes envolvidos, tanto na produção como 

na comercialização, acresceu uma subsequente descaraterização dos produtores e vendedores 

tornando manifesta, por desinformação sobre os interventores antecedentes no produto e sobre 

o produto, a vulnerabilidade do consumidor no caso de desconformidade contratual em 

detrimento do produtor/vendedor. 

A opção pela investigação da temática “ Desconformidade como perturbação da 

vontade contratual na venda de bens de consumo” partiu assim da verificação, perante a 

constante inovação e multiplicação de produtos e formas de os comercializar, da importância 

de elencar e investigar alternativas jurídicas, cujo resultado da sua aplicação contribua para o 

reequilíbrio de forças dos contratantes. Pretende-se, desta forma, alcançar não só, o objetivo 

da conformação da coisa ou bem sobre a qual impende um contrato que deverá corresponder à 

vontade pretendida e expectável do consumidor, mas também a necessidade de relevar a 

consciência de que o não cumprimento de princípios como o da boa fé, obrigatoriedade ou 

                                                           
20 JORGE PEGADO, Introdução ao Direito e à Politica de Consumo, Noticias Editorial, 1999, pág. 12, apud, LUIS SILVEIRA RODRIGUES, op. cit., 
pág. 259. 
21 KARL MARKS, apud, JORGE PEGADO, Introdução ao Direito e à Politica de Consumo, Noticias Editorial, 1999, pág. 12, apud, LUIS SILVEIRA 
RODRIGUES, op. cit., pág. 259. 
22 Cfr. MARIO FROTA, op. cit., Realidades sócio- jurídicas que se perspetivam sob novos influxos, , pág. 22 “ Os contratos de consumo são os 
que os fornecedores de produtos ou prestadores de serviços celebram com os consumidores, por estes se entendendo, de harmonia com o 
nº1 do art.º 2 da Lei do consumidor, Lei nº 24/96, de 31 de Julho. (…) Os contratos de consumo, ao invés do que ocorre com os contratos 
civis e com os contratos comerciais, perspetivam-se sob princípios distintos dos que regem os distintos domínios do direito privado. 
Principio primeiro que se redesenha na economia da disciplina de que ora se cura é o da igualdade material dos contraentes”.  
23 JORGE MORAIS CARVALHO, “Os Contratos de Consumo- Reflexões sobre a autonomia privada no Direito de Consumo”, Coimbra, 
Almedina, 2012, apud, MIGUEL DIOGO DA ROCHA e CUNHA RODRIGUES MACHADO, Venda de bens de consumo: Breves Considerações 
sobre os meios de Defesa do Consumidor no Caso de desconformidade da Coisa com o Contrato de Compra e venda, Verbo Jurídico, pág.2, 
http://verbojuridico.net/ficheiros/doutrina/contratos/miguelmachado_vendabensconsumo.pdf, consultado em 22/12/2014 

http://verbojuridico.net/ficheiros/doutrina/contratos/miguelmachado_vendabensconsumo.pdf
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imperatividade de informação e transparência podem ter como consequência, por violação da 

autonomia da vontade, alteração da vontade, uma desconformidade contratual. 

 

2. IMPORTÂNCIA DA CONFORMIDADE CONTRATUAL  

           2.1. Direito interno 

Portugal ao adotar em 10 de Abril de 1976 o texto plasmado na al. m) do artigo 81º da 

CRP, embora no capitulo da “organização económica”, assume pela primeira vez o 

consumidor como sujeito de direito previsto constitucionalmente e, como uma das 

incumbências prioritárias do Estado, a necessidade de garantir a defesa e proteção não só do 

consumidor como também das associações de consumidores, considerando que “incumbe 

prioritariamente ao Estado proteger o consumidor, designadamente através do apoio à criação 

de cooperativas e de associações de consumidores”
24

, relevando a importância do 

merecimento de proteção do valor intrínseco do conceito  consumidor.  

De facto, apesar da revisão Constitucional de 1989, na al. i) do artigo 81º da C.R.P. 

manter
25

 consagrada, como uma incumbência prioritária do Estado, a garantia da defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores como um objetivo da organização económica
26

, alarga-

se a abrangência e importância do valor a proteger considerando-o um direito fundamental
27

 

plasmado o seu objetivo nos nºs. 1, 2 e 3 do artigo 60º da C.R.P. que, enquanto tal, consagra o 

direito dos consumidores “ à qualidade dos bens e serviços, à formação e à informação, à 

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

danos, a publicidade disciplinada por lei sendo proibidas todas as formas de publicidade 

oculta, direta ou dolosa e as associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm 

direito, nos termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam 

respeito à defesa dos consumidores (…)”.
28

 

                                                           
24

 VICTOR SILVA LOPES, Constituição da Republica Portuguesa, 1976, (anotada), Editus, 1976.  
25 CRP de 1976, artigo 81º al) i. “ Garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores”;1982 artigo 81 al. i) “ Garantir a defesa 
dos interesses e os direitos dos consumidores”; 1989, artigo 81 al. i) “ Garantir a defesa dos interesses e os direitos dos consumidores”  
26Vide CRP, artigo 81, al. i) 
27 Cfr. MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES, A Constituição Económica Portuguesa depois da Revisão Constitucional de 1989, Oficina do 
Centro de Estudos Sociais de Coimbra,nº16, pág. 8, Março 1990 “Importante é ainda sublinhar o reconhecimento dos direitos dos 
consumidores e das suas associações (art.º 60º). Note-se que estes últimos assumiram, com a Revisão Constitucional de 1989, a dignidade 
de Direitos Fundamentais, ao serem integrados nos direitos e deveres económicos, uma situação que, de certo modo, parece responder à 
crescente importância das formas de consumo (de algum modo roubando lugar à produção), quer na economia propriamente dita, quer 
nas preocupações da teoria e da política económica”, disponível em, http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/16.pdf, 
consultado em 23/=3/2015 
28 Vide CRP, art. º 60º, nºs 1, 2, 3. 
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Como adiante mais detalhadamente trataremos, convém desde já assinalar a 

consideração
29

 dada, pelo texto constitucional aqui referido, à relevância
30

 da vontade ou à 

autonomia da vontade do consumidor. Embora de forma implícita, o legislador refere o direito 

à “ formação e informação do consumidor” quando considera que “todas as formas de 

publicidade” que alterem a informação, isto é, desinformem o consumidor em prejuízo deste, 

no sentido de uma eventual desconformidade contratual, “são proibidas”. 

Com a revisão constitucional de 1997 é notório o interesse do legislador em 

reconhecer no nº 3 do artigo 60º da CRP a legitimidade processual às Associações de 

Consumidores, enquanto, ao mesmo tempo, considerava na al. e) do artigo 99º da CRP a 

importância da proteção dos consumidores para a política comercial.  

Assim, o Direito de Consumo passou a fazer parte, definitivamente, do elenco dos 

direitos consagrados constitucionalmente que visam a defesa da conformidade contratual no 

caso de compra e venda de bens entre um profissional
31

 e um consumidor
32

 atendendo, de 

forma acentuada, à importância da informação prestada no sentido de permitir ao consumidor 

moldar o contrato conforme as suas espectativas e assim a sua real vontade. 

Paralelamente à assunção da necessidade e imperatividade
33

 de proteção dos interesses 

do consumidor, o legislador vai mais longe e, através da publicação da Lei 29 de 81 de 22 de 

Agosto “cujo diploma base decorre do artigo 60 da CRP e que especifica os deveres que 

incumbem ao Estado, bem como os direitos de todo o cidadão, como consumidor ”
34

, 

estabeleceu princípios que iriam presidir à defesa dos interesses em causa, a “defesa do 

consumidor em caso de desconformidade contratual”
35

. A primeira lei de defesa do 

consumidor, entretanto revogada pela Lei n.º 24/96 de 31 de Julho, designadamente no seu 

artigo 1º, já previa um dever geral de proteção quando referia que “ incumbe ao Estado e às 

                                                           
29 Cfr. J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., pág. 403, p.2, “ (…) o facto de a Constituição ter feito 
um esforço sistematizador, tornando mais extenso e completo o catálogo dos direitos, liberdades e garantias, não está excluído que alguns 
dos direitos económicos, sociais e culturais, possam ser configurados como direitos de «natureza análoga» aos direitos, liberdades e 
garantias”  
30 Ibidem,“ Outra relevantíssima classificação do direito constitucional positivo é a do Título III: direitos económicos, sociais e culturais, 
distribuídos por três capítulos dedicados respetivamente aos direitos e deveres económicos (Cap. I, art.ºs 58º a 62º), aos direitos e deveres 
sociais (Cap. II, art.ºs. 63º a 72) e aos direitos e deveres culturais (Cap. III, art.º s 73 a 79) 
31 Nos termos da al. a) do art.1º B do Dec. Lei 67/2003, “(…) profissional, pessoa que exerça com carater profissional uma atividade 
económica que vise a obtenção de benefícios, nos termos do nº1 do artigo 2º da Lei 24/96, de 31 de Julho.” 
32 Nos termos da alínea a) do art.1º B do Dec. Lei 67/2003 “ «Consumidor», aquele a quem sejam fornecidos bens, prestado serviço ou 
transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional (…), nos termos do nº1 do artigo 2º da Lei 24/96, de 31 de Julho.”.” 
33Cfr. Preambulo do Dec. Lei 67/2003 de 8 de Abril, 9º paragrafo “Este regime de proteção ao consumidor mantêm-se imperativo (…)” e 
nº1 do artigo 10 do Dec. Lei 84/2008 de 21 de Maio ” Imperatividade, Sem prejuízo das cláusulas contratuais gerais, é nulo o acordo ou 
cláusula contratual pelo qual, antes da denúncia de falta de conformidade ao vendedor se excluam ou limitem os direitos do consumidor 
(…).” 
34 ANTÓNIO MIRANDA PINHEIRO dos SANTOS,” Direitos do consumidor: Responsabilidade por produtos defeituosos: serviços e bens 
perigosos: segurança nos brinquedos e imitações perigosas: contratos de adesão: código de publicidade: credito ao consumo, Lisboa, Rei 
dos Livros, 1995, pág. 18 e ss. 
35

 Artigo 9, nº1 da Lei 29/81 de 22 de Agosto “O consumidor tem direito a ser informado completa e lealmente com vista à formação da 

sua decisão de contratar (…) 
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autarquias locais proteger o consumidor (…)”, e de prevenção de desconformidade 

designadamente às alíneas c) e d) do artigo 3º quando transcrevia respetivamente: “ o 

consumidor tem direito à proteção contra o risco de lesão dos seus interesses” e “ à efetiva 

prevenção e reparação de danos (…)”. Ainda na alínea e) do artigo 7º “o consumidor tem 

direito à igualdade e lealdade na contratação (…) no direito a ser indemnizado pelos prejuízos 

que lhe tiverem sido causados por bens ou serviços defeituosos, (….) ou por violação do 

contrato de fornecimento”. 

Importa salientar a importância instrumental desta lei no sentido de que proporcionou 

ao Instituto do Direito do Consumidor não só o texto legislativo mas “uma lei quadro” ou lei 

de enquadramento que estabelece um regime jurídico, de forma suficientemente precisa,” 

onde será fixado pormenorizadamente o regime jurídico estruturante da legislação posterior”, 

pois esta terá que obedecer aos seus princípios, procedimentos ou regra
36

. 

A ideia da importância da defesa do consumidor esteve patenteada na “ Consumer Bill 

of Rights”
37

 pelo Presidente John Kennedy, na Resolução do Conselho da Europa de 1973, e 

nos programas da CEE de 1975 e 1981
38

. 

Em 16 de Abril de 1985 a Organização das Nações Unidas, considerando a 

importância para o consumidor da proteção dos seus interesses e necessidades, tendo em 

conta não só a sua vulnerabilidade perante o vendedor/produtor mas também a 

desproporcionalidade dos meios à disposição de cada uma das partes, “estabelece normas 

mínimas,”
39

 sob a forma de diretrizes gerais para a proteção do consumidor, através da 

Resolução 39-248 que visa estabelecer o quadro jurídico internacional com vista a uma 

política de proteção do consumidor
40

. 

O DL nº238/86, de 19 de Agosto
41

 considera a importância do direito à informação do 

consumidor, de forma percetível e autónoma, contribuindo para a formação da sua vontade no 

sentido de que a aquisição seja em conformidade com as suas pretensões, tendo em conta o 

surgimento de mercados cada vez mais globalizados, acautelando, assim, a alteração da 

vontade contratual por desconformidade contratual decorrente de inviabilização por perceção 

errónea do texto informativo sobre a natureza e características dos bens ou serviços.   

                                                           
36 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6º Edição, Almedina 2002, Pag.781 e 782, ou op. cit.., 
pag785/786 
37 Disponível em;  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108, consultado em 10/03/2015. 
38 JOÃO CALVÃO DA SILVA, Compra e Venda de Coisas Defeituosas,5ª ed., 2010, Almedina, pág. 111.  
39 AGUINALDO ALLEMAR, “Breves anotações sobre a tutela estatal à relação de consumo no Direito estrangeiro” disponível em ; 
http://www.allemar.prof.ufu.br, consultado em 12/03/2015. 
40 Resolução da ONU nº 39-248 de 16 de Abril de 1985, considerando 32 da Resolução n.39/248, de 10.04.1985 da Organização das Nações 
Unidas, sobre a defesa do Consumidor."A educação do consumidor deve, quando apropriada, fazer parte integral do currículo básico do 
sistema educacional, e de preferência inserido dentro de uma matéria já existente." 
41 “ Considerando que o direito à informação é um dos mais relevantes direitos do consumidor (….) as informações deverão ser prestadas 
em língua portuguesa.” 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108
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O DL 195/93, de 24 de Maio, que estabelecendo a Lei Orgânica do Instituto do 

Consumidor atribui a este Instituto políticas de proteção dos consumidores designadamente 

no que concerne à informação.
42

 

Também o DL 41/94, de 11 de Fevereiro
43

, no seu artigo 8º, releva especial interesse 

ao informar os consumidores das características que permitam uma escolha adequada aos seus 

interesses e/ou à sua vontade
44

. 

A Portaria 11139/94, de 22 de Dezembro
45

 que procedeu à regulamentação do artigo 2 

do Dec Lei 41/94 de 11 de Fevereiro releva a necessidade de informar o consumidor 

designadamente no nº4 do artigo 6º
46

. 

O DL nº 131/2001, de 24 de Abril, revogando o Dec. Lei 383/89, de 06 de 

Novembro
47

 manteve o princípio de proteção da conformidade contratual como abono da 

vontade designadamente quando, no nº1 do artigo 4º dispõe: “ Um produto é defeituoso 

quando não oferece (…) a utilização que dele razoavelmente possa ser feita (….).”  

No entanto, como adiante melhor abordaremos, há que distinguir produtos que 

apresentem defeitos de produtos que se encontrem em desconformidade. Aquele, apesar de 

apresentar defeito, pode ser objeto de transmissão contratual por ser conforme a vontade do 

consumidor no sentido de que é idóneo para a tarefa a que se destina
48

.   

Para tal, já o Dec. Lei 253/86, de 25 de Agosto, entretanto revogado pelo Dec. Lei 

70/2007 de 26 de Março, no seu artigo 6º, com a epígrafe de “Produtos com defeito”, 

dispunha que “a venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca por 

meio de letreiros ou rótulos.”  

Na revogação operada com o DL 70/2007, de 26 de Março, o legislador foi mais longe 

e, pela adição ao texto do revogado artigo 6º, agora artigo 9º, as alíneas 2, 3 e 4, o regime 

passou a exigir outros requisitos que devem obrigatoriamente presidir e verificar-se para a 

possibilidade de comercializar produtos com defeito
49

. 

                                                           
42

 Artigo 2 nº1.” O IC é um Instituto destinado a promover a política de salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem como coordenar e 

executar medidas tendentes à sua proteção e informação (….).” 
43 Que transpôs para o direito nacional a Diretiva do Conselho nº 92/75/CEE, de 22 de Setembro de 1992 
44 A prossecução deste objetivo passa nomeadamente, por fornecer aos consumidores informação (…) tendo em vista permitir a escolha 
(…) 
45 Que transpôs para o direito nacional a Diretiva 94/2/CE de 21 de Janeiro 
46 “ (…) a informação  (…) deve incluir os dados constantes do anexo III.” 
47 Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 85/374/CEE, do Conselho, de 25 de Julho de 1985 
48 Ex: uma serra de carpintaria que apesar de estar esmurrada continua apta para serrar a madeira.     
49 Artigo 9 Produtos com defeito:  
   1 - A venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca por meio de letreiros ou rótulos.  
    2 - Os produtos com defeito devem estar expostos em local previsto para o efeito e destacados da venda dos restantes produtos  
    3 - Nos produtos com defeito deve ser colocada uma etiqueta que assinale de forma precisa o respetivo defeito.  
   4 - A inobservância do disposto nos nºs 2 e 3 implica a obrigatoriedade de troca do produto por outro que preencha a mesma finalidade 

ou a devolução do respetivo valor, mediante a apresentação do respetivo comprovativo de compra.        
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Relevando o Dec Lei nº 330/90, de 23 de Outubro de cuja sucessão de revogações, a 

mais recente é a Lei 8 /2011, de 11 de Abril, o legislador pretendendo que a vontade 

contratual não seja constrangida por informação deficiente de que resulte uma 

desconformidade contratual, produz aqueles textos legislativos no sentido de que a promoção 

de bens, não “ consumasse situações enganosas ou atentatórias do cidadão consumidor (…).”, 

conforme a previsão do 5º paragrafo da introdução do diploma e  como estabelecem os 

artigos; 6º
50

,7º nº1 
51

 , 10º nº1 e nº2
52

 ,12º
53

 

Também Pinto Monteiro entende que o tema da defesa da vontade do consumidor, por 

estar em sintonia com a dimensão de justiça social e fazer parte da evolução do Direito Civil 

do século XX, está inserido na linha de evolução do mesmo tempo ao referir que: “ (…) 

Podemos dizer inserir-se o tema da defesa do consumidor na linha da evolução do Direito 

Civil do século XX, que ele faz parte dessa mesma evolução e está em sintonia com a 

dimensão de justiça social e materialmente fundada que perpassa por todo o Direito Civil 

contemporâneo. Estas preocupações de justiça material e social estão bem patentes no Direito 

Civil Português, máxime, no Código Civil de 66 que generosamente acolhe o principio da boa 

fé, proíbe o abuso de direito e os negócios usurários, prevê a responsabilidade civil 

independentemente da culpa“
54

. 

 

             2.1.1 Código Civil Português 

Do ponto de vista do Código Civil Português, no que concerne à alteração da vontade 

decorrente de desconformidade contratual, o regime mostrou alguma incapacidade de tutelar 

de forma adequada, tendo em vista o tipo e a força das partes contratantes, o âmbito das 

relações consideradas de consumo. A igual forma de proteção do adquirente/consumidor, que 

sabendo o que quer não está informado sobre o que adquire ou lhe vendem, perante um 

vendedor, (ou/e) profissional, que conhece o produto e não informou suficientemente o 

consumidor
55

, não se revelou suficiente para proteger a parte mais fraca, o consumidor, 

                                                           
50 “A publicidade rege-se pelos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor.”, 
51 “- É proibida a publicidade que, pela sua forma, objeto ou fim, ofenda os valores, princípios e instituições fundamentais 
constitucionalmente consagrados.”, 
52 1 - A publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos. 2 - As afirmações relativas à origem, natureza, composição, 
propriedades e condições de aquisição dos bens ou serviços publicitados devem ser exatas e passíveis de prova, a todo o momento, 
perante as instâncias competentes. 
53 “ A publicidade não deve atentar contra os direitos do consumidor 
54ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, (sobre) ” Direito do Consumidor em Portugal” in Estudos Direito Consumidor EDC, nº4, FDUC Centro Direito 
de Consumo, Coimbra 2002  
55 Cfr. Ac. S.T.J. de 10 /01/2013, relator Granja da Fonseca, paragrafo V “ É questão nova (…) a violação do dever de informar (…) 
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designadamente perante o encargo de demonstração de um ónus de prova sobre matérias que 

este não domina ou conhece. 

A adoção expressa de existência de “vício” ou “defeito” nos termos do disposto no nº1 

do artigo 913º do Código Civil, não faz presumir a existência de desconformidade por não se 

apoiar na presunção de desconformidade prevista no Dec. Lei 67/2003 assim como na 

previsão de conformidade prevista na Diretiva 1999/44 CE, porquanto tal 

exigência/pressuposto (civilista) é o meio de prova que o adquirente, tem ao seu dispor para a 

constatação da existência de defeito. 

O artigo 913º nº1 do CC ao prever que o bem vendido não pode sofrer de vicio que 

desvalorize ou impeça a realização do fim a que se destina, ou não tenha as qualidades 

asseguradas pelo vendedor e consideradas essenciais pelo comprador ou/e pelo consumidor, 

também protege o consumidor de não ser constrangido pelo vendedor. 

No entanto, perante uma desconformidade contratual, atendendo à função negociada e 

perspetivada pelas partes
56

, também aqui não se esgotam as possibilidades de alcançar, ainda 

que de forma não equilibrada e não igualitária pela “ evidente desigualdade de força e 

meios entre os que compram e os que vendem produtos”
57

, a satisfação da vontade contratual 

do comprador consumidor. 

Neste sentido, está a dificuldade tida pelo adquirente consumidor, da invocação do 

ónus de alegar a desconformidade que, nos termos dos artigos 341º e 342º do Código Civil é 

da responsabilidade de quem a invoca. O adquirente consumidor, desconhecedor dos 

meandros do produto, terá o obstáculo de provar, perante um profissional dominador da 

matéria em causa, que o bem adquirido sofre de vício que o desvaloriza ou que impede a 

realização do fim a que é destinado
58

 ou, nos termos do artigo 247º do Código Civil, que o 

vendedor não conhecia ou não devia ignorar “ a essencialidade para o declarante do elemento 

sobre o qual incidiu o erro”
59

, sendo que, como refere Batista Machado, “bem pode a 

relevância do vício da coisa estar na dependência da verificação de um erro e não ser o erro o 

verdadeiro fundamento da anulação do negócio”
 60

. 

                                                           
56 Cfr. Ac. STJ, 23/3/76, BMJ,255-133, “O vício da coisa a que alude o artigo 913 pode ser entendido em sentido objetivo ou subjetivo: no 
primeiro caso se não tiver as qualidades próprias ou usuais da sua classe, no segundo se não tiver as qualidades pressupostas num 
determinado contrato.” 
57 Lei aplicável aos contratos celebrados com os consumidores, In EDC,nº4,2002, Centro de Direito de Consumo, Coimbra pg.22  
58

Cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Cumprimento Defeituoso em especial na Compra e Venda e na Empreitada, Coleção Teses, Coimbra, 

Almedina,2001, pág. 319,” Como a existência do defeito é um facto constitutivo dos direitos atribuídos ao comprador (…) nos termos do 
artigo 342º nº1 cabe a estes a respetiva prova (…). Se o defeito é de coisa prestada aquele que a recebeu terá de provar a 
desconformidade” 
59 Cfr. PEDRO ROMANO MARTINEZ, op. cit., pág. 262. 
60JOÃO BATISTA MACHADO, Obra Dispersa, Acordo Negocial e Venda de Coisas Defeituosas, 1991,Boletim da Faculdade de Direito, ISSN 
0303-9773.Vol. 46, 1970 Braga, pág. 31 ou 35 a 99 ss  
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Assim, perante a forma como o regime “civilista” deixa o consumidor num acréscimo 

de dificuldade de defesa, face a um profissional, conhecedor dos meandros da atividade, do 

produto e das suas características, se torna notória a necessidade de um outro regime, mais 

específico, que acautele e proteja os interesses e vontade do adquirente tido como 

consumidor. 

No entanto, não podemos deixar de relevar a importância dos regimes do Código 

Civil, da Lei 29/81, de 22 de Agosto assim como a previsão da alínea m) do artigo 81 da CRP 

de 1976, como instrumentos legislativos de intervenção preambulares das então futuras 

formas de cuidar e potenciar a proteção dos interesses e vontades
61

 do consumidor enquanto 

parte mais fraca na relação contratual designadamente, no âmbito deste trabalho, o caso da 

desconformidade como alteração da vontade na compra e venda de bens de consumo. 

 

          2.2. Na União Europeia 

                  2.2.1. Tratado de Roma 

 

 Na sequência do Tratado de Paris de 1951, CECA, Comunidade Económica Europeia 

do Carvão e do Aço, cujo objetivo foi a integração das indústrias do carvão e do aço dos 

países europeus ocidentais, sendo este considerado o primeiro movimento para a transferência 

dos direitos de soberania dos Estados para outra instituição, surge o Tratado de Roma de 25 

de Março de 1957, hoje tido como Tratado Fundador da União Europeia.  

Desde logo pretendia-se uma união económica cada vez mais estreita entre os seis
62

 

Estados membros/povos europeus, no sentido de alcançar, através da aplicação de uma 

política comum para vários setores de atividade, progresso económico e social para os 

cidadãos dos estados em causa
63

, pelo que, as matérias relativas particularmente ao 

                                                           
61 Cfr. Ac. STJ de 15/05/2012- Relator António Joaquim Piçarra,” Vontade dos contraentes, erro, vicio, erro essencial, vício da vontade, 
conhecimento declaratório, contrato de mediação imobiliária”. “ A vontade negocial deve ser livre, esclarecida, ponderada e formada de 
um modo julgado normal e são 
62

. Em 25 de março de 1957 é assinado, pela Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha, o Tratado de Roma, que instituía a 
Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM) 
63Preambulo do Tratado de Roma “Determinados a estabelecer os fundamentos de uma união cada vez mais estreita entre os povos 

europeus, decididos a assegurar, mediante uma ação comum, o progresso económico e social dos seus países, eliminando as barreiras que 

dividem a Europa, fixando como objetivo essencial dos seus esforços a melhoria constante das condições de vida e de trabalho dos seus 

povos, reconhecendo que a eliminação dos obstáculos existentes requer uma ação concertada tendo em vista garantir a estabilidade na 

expansão económica, o equilíbrio nas trocas comerciais e a lealdade na concorrência, preocupados em reforçar a unidade das suas 

economias e assegurar o seu desenvolvimento harmonioso pela redução das desigualdades entre as diversas regiões e do atraso das menos 

favorecidas, desejosos de contribuir, mercê de uma política comercial comum, para a supressão progressiva das restrições ao comércio 

internacional, pretendendo confirmar a solidariedade que liga a Europa e os países ultramarinos, e desejando assegurar o desenvolvimento 

da prosperidade destes, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas, resolvidos a consolidar, pela união dos seus 
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consumidor ou à sua proteção, neste momento, não foram preocupação nem objeto de 

regulamentação. 

No entanto, embora os artigos 2º, 30º e 39º sejam relativos, respetivamente, à 

promoção da melhoria da qualidade de vida, à necessidade de proteção da saúde e da vida das 

pessoas e à proteção ao direito concorrencial, não há, no texto aqui citado, alguma referência 

direta ao consumidor
64

 que, embora não referenciado, está indiretamente presente. 

        Todavia, ao referir-se “à integração económica dos países” o Tratado está a mencionar e 

dirigir-se à economia
65

. Assim, e porque desde logo não há economia sem mercado e 

consecutivamente não há mercado sem consumidores, consideramos estar o Tratado a cuidar 

de aspetos ligados aos interesses dos consumidores. 

 

2.2.2. Cimeira de Paris  

         A Cimeira de Paris realizou-se em Outubro de 1972. Em 14 de Abril de 1975 surgiu o  

texto com o programa de ação relativa à proteção dos consumidores, Direitos Fundamentais 

dos Consumidores
66

, que faz referência a um conjunto de direitos que constituirão as bases de 

uma “programação de legislação quadro comunitária” porque, orientadora dos Estados no 

sentido de uma harmonização politica e legislativa no que se refere à tutela do consumidor, 

considerados o direito à proteção da saúde e da segurança, o direito à proteção dos direitos 

econômicos, o direito à reparação de danos, o direito à informação e à educação e o direito à 

representação, não sendo, por aquele facto (programação de legislação quadro comunitária), 

o seu normativo obrigatório nem de cariz vinculativo.
67

 

A preocupação com a necessidade da proteção do consumidor começava assim a 

tomar forma normativa no sentido de que este, perante desconformidades contratuais, se 

encontrasse em equilíbrio de forças perante a outra parte contratante.
68

 

                                                                                                                                                                                     
recursos, a defesa da paz e da liberdade e apelando para os outros povos da Europa que partilham dos seus ideais para que se associem aos 

seus esforços, decidiram criar uma Comunidade Económica Europeia (…)“  
64 Cfr. ANTONIO PINTO MONTEIRO, Harmonização Legislativa e Proteção do Consumidor “ in THEMIS 2008, pág. 189 
65 Cfr. JONATAS EDUARDO MENDES MACHADO,” Direito Internacional, Do Paradigma Clássico ao Pós 11 de Setembro”, Coimbra Editora, 
2003, pág. 503 e ss; JAVIER LETE ACHIRICA, “El libro sobre la Protection de los Consumidores en la Unión Europea”, in Estudos Direito do 
Consumidor, nº5, Centro de Direito de Consumo, FDUCoimbra,2003, pág. 67 e 73  
 
66 Cfr. CLÁUDIA LIMA MARQUES,” Qual o Futuro do Direito do Consumidor” União Europeia Legisla em 1998 e projeta importantes 
mudanças para a proteção dos consumidores em 1999”, in Revista de Direito do Consumidor, 30, Instituto Brasileiro de Politica e de Direito 
de Consumidor, Abril, Junho,1999, pag226; JOÃO PEDROSO e CRISTINA CRUZ, “A Arbitragem Institucional: Um novo modelo de 
Administração da Justiça- O Caso de Conflitos de Consumo”, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade De 
Coimbra, 2000, pág. 109 ss, disponível em http:/www.dgpj.mj.pt/sections/planeamento/opj/a-arbitragem consultado em 22/03/2015 
67

 JOCE, nºC92, 22 de Abril de 1975, 1-16, Programa Preliminar da Comunidade Europeia para Politica de Proteção e Informação dos 

Consumidores. 
68 Cfr. TERESA ALMEIDA, “Ao Caminhos Nacionais da Defesa do Consumidor: Europa, mas pouco”, in Estudos do Direito Do Consumidor, nº5 
Centro Direito de Consumo, FDU Coimbra, 2003, pág. 304 



A Desconformidade como Alteração da Vontade na Venda de Bens de Consumo 

 

12 

2.2.3. Ato único europeu 

A proteção do consumidor foi reforçada com a introdução no Tratado em 1 de Julho 

de 1987 de meios tutelares do consumidor. O artigo 100- A habilita a Comissão a propor 

meios de proteção do consumidor elevando o nível de proteção, reconhecendo assim, a 

importância politica e jurídica da defesa do consumidor.
69

 

2.2.4.   Tratado de Maastricht  

A importância da proteção do consumidor foi efetivada a partir de 01 de Novembro de 

1993 com a assinatura do Tratado de Maastricht. No capítulo XI, artigo 129-A, foi 

formalmente constituída a base comunitária legal com vista à proteção do consumidor
70

.  

A União Europeia, através das competências dadas pelo Tratado, reforça a importância 

do objetivo a atingir no sentido da “ realização de um nível elevado de defesa dos 

consumidores”. No entanto convém ainda salientar o reforço das competências dos Estados 

Membros plasmado no nº 3 do preceito quando refere: “As ações adotadas ao abrigo do n.º 2 

não obstam a que os Estados membros mantenham ou introduzam medidas de proteção mais 

estritas. Essas medidas devem ser compatíveis com o presente Tratado e serão notificadas à 

Comissão.”  

2.2.5. Tratado de Amsterdão  

No Tratado de Amsterdão, assinado em 2 de Outubro de 1997, com a alteração do 

artigo 153º, “ A fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar um elevado 

nível de defesa (…) bem como o direito à informação”, foi reforçada a política comunitária 

para proteção dos interesses do consumidor.
71

 

No entanto, as preocupações comunitárias em tutelar a proteção e direitos do 

consumidor remontam aos anos 70 do séc. XX e à discussão do “ Programa Preliminar da 

Comunidade Europeia para uma politica de proteção e de informação dos consumidores”, 

                                                           
69“ Nº 3. A Comissão, nas suas propostas previstas no nº 1 em matéria de saúde, de segurança, de proteção do ambiente e de proteção dos 
consumidores, basear-se-á num nível de proteção elevado. Artigo 18 que altera o 100A, disponível em: 
https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000037001-000038000/000037591.pdf, consultado em 27/04/2015 
70 “1- A Comunidade contribuirá para a realização de um nível elevado de defesa dos consumidores, através de: a) Medidas adotadas em 
aplicação do artigo 100-A no âmbito da realização do mercado interno; b) Ações específicas de apoio e complemento à política seguida 
pelos Estados membros em defesa da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos consumidores e para lhes facultar uma 
informação adequada. 2- O Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 189-B, e após consulta do Comité 
Económico e Social, adotará as ações específicas previstas na alínea b) do nº 1. 3- As ações adotadas ao abrigo do n.º 2 não obstam a que 
os Estados membros mantenham ou introduzam medidas de proteção mais estritas. Essas medidas devem ser compatíveis com o presente 
Tratado e serão notificadas à Comissão.” Disponível em: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_pt.pdf, consultado em27/04/2015. 
71 Vide artigo 153º, nºs 1,2,3,4 e 5 do Tratado de Roma com a alteração introduzida pelo tratado de Amesterdão  

https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000037001-000038000/000037591.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_pt.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_pt.pdf
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adotado pela Resolução do Conselho de 14 de Abril de 1975
72

 quando considera que “nos 

pontos 18 e 19 do anexo da Resolução do Conselho de 14 de Abril de 1975, relativa a um 

programa preliminar da Comunidade Económica Europeia para uma política de proteção e 

informação dos consumidores, se salienta a premência de proteger os compradores de bens ou 

serviços contra o pedido de pagamento de mercadorias não encomendadas e métodos de 

venda agressivos;” 

O Acórdão do TJUE de 18/12/2014, CA, processo- C-449/13,Consumer Finance SA 

contra Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, anteriormente Savary, Florian Bonato, aludindo o 

nº1 do artigo 5 da Diretiva 2008/48/CE, refere a necessidade de garantir que todos os 

consumidores beneficiem de um elevado nível de defesa dos seus interesses e que, deverão 

receber as informações adequadas, para que possam tomar as suas decisões com pleno 

conhecimento de causa. 

São constatadas assim, neste conjunto de diplomas, a relevância e importância da boa, 

adequada e necessária informação relativamente às características e propriedades de um bem 

a adquirir, no sentido de uma consequente formação da vontade real do consumidor, dirigida 

ao objetivo que presidiu à opção pela aquisição de determinado bem ou serviço, de forma a 

impedir que esta vontade, venha a ser perturbada por qualquer tipo de desconformidade.  

 

2.2.6. Convenções Internacionais 

É de salientar o esforço da comunidade jurídica internacional na adoção de medidas 

protetoras da vontade contratual aplicáveis aos contratos de compra e venda, especialmente de 

consumo. De fato, as desconformidades contratuais também podem decorrer de relações de 

consumo internacionais ou supra nacionais. A autonomia da vontade contratual pode ser 

ofendida quando, por exemplo, um turista adquire um produto num estado que não o seu ou 

ainda numa qualquer aquisição feita através de telemarkting, da internet ou outros meios de 

contratação, vindo a constatar a alteração da sua vontade pelo facto de o objeto do contrato 

estar em desconformidade contratual
73

. 

Assim, além de outros instrumentos jurídicos, todos eles de importância significativa, 

que desenvolvem e inserem a capacidade de autonomia e proteção da vontade por meio de 

                                                           
72 Vide Resolução do Conselho de 14 de Abril de 1975, disponível em http://european-contract-law.org/db/2_02/dir_pt.pdf, consultado 
em 28/05/2015 
73 Coisa distinta é o caso de contratar um pacote de serviços turísticos ou outros que poderá ser regulado pela lei do domicílio do 
adquirente consumidor, onde este declarou a sua aceitação ou onde foi feita a oferta. 
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Convenções Internacionais
74

, destacamos, neste estudo, o instrumento jurídico “Convenção de 

Viena das Nações Unidas sobre o Contrato de Compra e Venda Internacional de Mercadorias” 

por considerar que também ele acarreta, na sua essência, um conjunto de princípios protetores 

da vontade especialmente do adquirente que, a título excecional, pode ele próprio ser 

qualificado de um consumidor ou o ato contratual de consumo. A Convenção supra referida 

“(…) que é um dos maiores êxitos da unificação de normas em comércio internacional, volta-

se totalmente para os contratos de venda entre comerciantes e tenta excluir de seu campo de 

aplicação os contratos internacionais entre consumidores e fornecedores de produtos. Mesmo 

assim a sua aplicação excecional a estes contratos é possível” 
75

.  

Desde logo é de realçar o sentido de melhoramento da previsão do paragrafo 1º do 

artigo 2º da Convenção de Haia de 1955 sobre “a lei aplicável às vendas de caráter 

internacional de objetos móveis”, relativamente à expressão da defesa da autonomia da 

vontade que previa que “a venda era regida pela lei interna do país designado pelas partes 

contratantes” tendo entretanto progredido no sentido de que “a lei aplicável ao contrato é a 

escolhida pelas partes de forma expressa e inequívoca no contrato” e que foi aperfeiçoada na 

Convenção de Viena de 1980 no seu artigo 6º
76

. 

É de assinalar que o legislador europeu parece ter-se inspirado, relativamente à esfera 

da proteção da autonomia da vontade das partes, especialmente do adquirente consumidor, no 

instrumento legislativo supra indicado para construção do conjunto normativo da Diretiva 

1999/44/CE de 25 de Maio. 

De facto “ é de notar que, em determinadas circunstâncias, se pode verificar uma 

sobreposição do âmbito da aplicação da Diretiva e da Convenção de Viena das Nações Unidas 

de 1980 sobre o Contrato de Compra e Venda de Mercadorias”
77

. 

Desde logo extrai-se da alínea a) do artigo 2º da Convenção de Viena que o regime 

não exclui a possibilidades de haver contrato de compra e venda no âmbito do consumo 

quando refere que ” a presente convenção não regula as vendas de mercadorias compradas 

para uso pessoal, familiar ou doméstico, a menos que o vendedor, em qualquer momento 

                                                           
74

 Artigo 2º da Convenção de Haia, 1955 “Lei aplicável às Vendas de Caráter Internacional de Objetos Moveis Corpóreos, Convenção 

Europeia (Genebra) Sobre Arbitragem Comercial Internacional, 1961, artigo VII, Lei Uniforme Sobre a Venda de Objetos Moveis Corpóreos 
(Haia) 1964 artigo 3º e 4º, Convenção Sobre a Lei Aplicável aos Contratos Intermediários e à Representação, Haia, 1978, artigo 5º, 
Convenção da Comunidade Económica Europeia sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, Roma, artigo 3º, Convenção sobre a Lei 
Aplicável aos Contratos de Venda Internacional de Mercadorias, Haia, 1986, artigo 7º e ainda a Resolução do Instituto de Direito 
Internacional de 1991, Basileia, artigo 3º.  
75 Cfr CLAUDIA LIMA MARQUES, op. cit., pág. 26, 2º parágrafo (Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33001-
41354-1-PB.pdf , consultado em 27 de Março de 2015) 
76 Artigo 6º “As partes podem excluir a aplicação da presente convenção ou, (…) derrogar qualquer das suas disposições ou modificar-lhes 
os efeitos” 
77 SARA LARCHER,” Contratos Celebrados Através da Internet, Garantias dos Consumidores Contra Vícios na Compra e Venda de Bens de 
Consumo” in Estudos do Direito de Consumo, Vol. II, 2005, pág 158. 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33001-41354-1-PB.pdf
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33001-41354-1-PB.pdf
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anterior à conclusão do contrato, não soubesse nem devesse saber que as mercadorias eram 

compradas para tal uso”, sendo que o legislador nada propõe sobre a exclusão de normas 

relativas à proteção da vontade de um adquirente não profissional, no artigo 4º da Convenção. 

De facto, quando afastou a possibilidade de regular um conjunto de práticas, “ a presente 

Convenção regula exclusivamente a formação do contrato de compra e venda e os direitos e 

obrigações que esse contrato faz nascer entre o vendedor e o comprador (….)”,este não usou, 

ou optou por não utilizar, a fórmula que regulasse, também ela, exclusivamente contratos 

entre profissionais ou, indo mais além, considerasse que a todos e quaisquer contratos se 

aplicava o regime contratual entre profissionais.  

Nesta sequência, e por ora relativamente à conformidade contratual e proteção da 

vontade, neste caso do adquirente, encontramos um conjunto normativo em que se verifica 

uma conceitualidade muito próxima, para não dizer decalcada, dos valores de proteção, 

pretendidos pela Diretiva 1999/44/CE, conforme o elenco normativo da Convenção 

designadamente; nº1 do artigo 7º da Convenção “(…) o respeito da boa fé (…)”, nº 1 do 

artigo 8º “(…) segundo a intenção desta quando a outra parte  conhecia ou não podia ignorar 

tal intenção”, nº2 do artigo 8º (…) segundo o sentido que lhes teria dado uma pessoa razoável, 

com qualificação idêntica à da contraparte e colocada na mesma posição”, nº3 do artigo 8º “ 

Para determinar a intenção de uma parte ou aquilo que teria compreendido uma pessoa 

razoável (…)” nº 1 do artigo 35º “O vendedor deve entregar mercadorias que pela quantidade, 

qualidade e tipo correspondam às previstas no contrato (…)”, alíneas a), b), c) nº2 do artigo 

35º  respetivamente “ As mercadorias só estão conforme o contrato se: forem adequadas às 

finalidades para as quais seriam usadas habitualmente mercadorias do mesmo tipo, forem 

adequadas a qualquer finalidade especial expressa ou tacitamente levada ao conhecimento do 

vendedor, possuírem as qualidades de mercadoria que o vendedor apresentou ao comprador”, 

nº1 do artigo 36º “O vendedor é responsável de acordo (…) com a presente Convenção, por 

qualquer falta de conformidade que exista no momento da transferência do risco para o 

comprador (…), nº1 do artigo 39º “O comprador perde o direito de se prevalecer (…) se não 

denunciar ao vendedor (…) num prazo razoável (…)” ,nº1 do artigo 46º “O comprador pode 

exigir do vendedor  a execução das suas obrigações, a não ser que se tenha prevalecido de um 

meio incompatível com esta exigência”, artigo 50º “Se as mercadorias não forem conformes 

ao contrato,(…) o comprador pode reduzir o preço (…)” 

Assim concluindo que, apesar do exposto, é intenção do legislador demarcar o 

tratamento jurídico regulador do comércio internacional costumeiro das regras que visam a 

proteção da vontade do consumidor, não podemos deixar de relevar a circunstância, e não 



A Desconformidade como Alteração da Vontade na Venda de Bens de Consumo 

 

16 

casualidade, de ambos os regimes coincidirem, ainda que por momentos, no mesmo objetivo, 

a proteção da vontade de um adquirente que, casuisticamente, pode tratar-se de um 

consumidor ou de um adquirente profissional na presença de contrato de consumo. 

 

 

CAPITULO II 

 

1. Consumidor: elementos parametrizadores relevantes à defesa da autonomia da 

vontade contratual. 

“Geralmente pensamos no consumidor como uma pessoa que identifica uma 

necessidade, ou desejo e faz a respetiva
78

 compra (…)”. No entanto em muitos casos, 

diferentes pessoas podem estar envolvidos na sequência de eventos qualificados de consumo 

tais como , o comprador,  usuário,  pai ou  mãe que compra e cuja família consome, a pessoa 

que influencia e a outra que compra e finalmente diversas organizações ou grupos
79

. 

Os princípios plasmados no Direito do Consumidor, tendo uma aplicação de 

abrangência planetária, englobam assim toda a população, sendo de fácil concordância que 

“Consumidores, por definição, somos todos nó
80

, na mensagem de J.F.Kennedy ao Congresso 

Norte Americano sobre a necessidade de apoio a medidas legislativas que viessem a assegurar 

a efetiva proteção da vontade contratual do consumidor
81

. 

A promoção da proteção da vontade do adquirente/consumidor, particularmente com a 

entrada em vigor da Lei 29/81, de 22 de Agosto, entretanto revogada pela Lei 24/96 ,de 31 de 

Julho, levou a definir e estabelecer o espaço e âmbito de incidência jurídica como 

parametrizador do(s) objeto(s) principal(ais) da intervenção legislativa designadamente 

consumidor, vendedor, produtor, bens, coisas, serviços, entre outros e outras formas de 

designar.  

Reconhecendo-se assim a necessidade e preocupação do legislador na identificação e 

qualificação das partes, o sujeito ativo e beneficiário da norma em ligação, por um facto 

                                                           
78

 A palavra sublinhada é nossa. 
79 MICHAEL R. SOLOMON, “O Comportamento do Consumidor”, 7ª Edição, 2008, Artmed Editora SA, Porto Alegre, pág. 28,  
80

 JOHN FITZGERALD KENNEDY, Special Message to the Congress EUA on Protecting the Consumer Interest.” Os consumidores são o maior 
grupo econômico na economia, afetando e sendo afetados por quase todas as decisões econômicas públicas e privadas. Dois terços de 
todos os gastos da economia são feitos pelos consumidores. Mas é o único grupo importante da economia que não é eficientemente 
organizado, cujos pontos de vista quase nunca são ouvidos.”  
81 Cfr. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, “ Do Direito de Consumo ao Código do Consumidor”, in Estudos de Direito de Consumidor, nº 1, 
Coimbra, 1999, pág. 201.  
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propulsor
82

, ao sujeito passivo sobre o qual recaem as obrigações impostas pela norma, na 

relação contratual que, por se qualificar de consumo, é justamente a definição e conceito que 

vem tratar de classificar um dos sujeitos como consumidor, ou uma relação jurídica
83

como de 

consumo
84

.  

Reportando-nos e delimitando-nos à noção de consumidor, no âmbito da 

“desconformidade como perturbação da vontade na venda de bens de consumo”, interessa 

analisar além da importância de alguns elementos caraterizadores e qualificadores, também as 

suas repercussões e efeitos conceptuais na qualificação de consumidor. Desde logo comparar 

o valor etimológico da pretensão com o estabelecido nos vários Institutos Jurídicos de forma a 

delimitar e identificar o conceito de consumidor. 

A definição de consumidor vem sendo corporizada em vários diplomas 

designadamente, na Lei 29 de 81, de 22 de Agosto, entretanto revogada pela Lei 24/96, de 31 

de Julho, respetivamente, no artigo 2º e o nº1 do artigo 2º “ ao (…) considerar consumidor 

todo aquele a quem sejam fornecidos bens e serviços destinados a seu uso privado por pessoa 

singular ou coletiva que exerça, com carater profissional uma atividade económica”. Carlos 

Ferreira de Almeida apoiando a definição, considera que esta se enquadra no conceito 

doutrinário por ele defendido
85

: “Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam 

fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não 

profissional, por pessoa que exerça com carater profissional uma atividade económica que 

vise a obtenção de benefícios”.  

Convém, neste momento, ponderar a posição do Supremo Tribunal de Justiça 

relativamente à movimentação dos valores formativos do conceito qualificador do transmissor 

dos “ (…) bens, serviços ou direitos (…), quando refere que “o conceito de vendedor (…) não 

deve ser interpretado num contexto puramente literal, relevando, não tanto o desenvolvimento 

material da atividade (…), mas sim o domínio profissional (…), considerando que, (…) só 

com esta amplitude conferida ao conceito de vendedor (…) se torna eficaz a proteção do 

consumidor (…) 
86

e a sua repercussão na força da proteção da vontade do adquirente 

                                                           
82 MIGUEL REALE, Lições Preliminares de Direito, 10ª ed. revista. (ou 22ª edição pág. 203) Almedina, Coimbra, ou para mais rápida consulta-
http://jus.com.br/artigos/689/o-conceito-de-consumidor-na-relacao-juridica-de-consumo#ixzz3RSQ3rymV 
83 Cfr. MIGUEL REALE, op. cit., “ As normas jurídicas projetam-se como feixes luminosos sobre a experiencia social: e só quando as relações 
sociais passam sob a ação desse facho normativo, é que elas adquirem o significado de relações jurídicas (…) Quando uma relação de 
homem para homem se submete ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como sendo 
relação jurídica” 
84 Cfr. SARA LARCHER, op. cit., pág. 154, citando JOÃO CALVÃO DA SILVA, Responsabilidade Civil do Produtor” “Assim, nos termos dos 
preceitos em análise, não ficarão excluídas do âmbito e alcance de consumidor, as relações jurídicas existentes entre um profissional que, 
agindo fora do exercício da sua profissão, adquire um bem de consumo para uso privado” 
85

 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Os Direitos dos Consumidores, pág. 222, Coimbra, Almedina, 1982 
86

 Ac STJ de 14/01/2014, processo nº378/07.5TBLNH.L1:S1, relator Moreira Alves 
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consumidor pois bem pode um vendedor exercer profissionalmente a sua atividade, a venda, e 

no entanto alegar que não domina técnica e profissionalmente o objeto do contrato. 

 A este respeito poderá a circunstância quantificadora do “domínio profissional” 

desvirtuar o conceito de consumidor, prejudicando a proteção da vontade deste, porquanto a 

alínea a) do artigo 1º B, ao referir que a contraparte do adquirente ” terá de exercer com 

caráter profissional uma atividade económica (…), nos termos do nº 1 do artigo 2º da Lei 

24/96, de 31de Junho (Lei Defesa do Consumidor) não traduz a obrigatoriedade legal do 

“domínio profissional”. O mesmo se infere do nº 1 do artigo 13º do Código Comercial 

relativo à qualificação de comerciante
87

.No entanto, não tem com consequência que este, 

apesar de praticar atos de comércio e destes ser profissional, só por si, detenha o domínio da 

atividade. 

Assim, no amparo do que mais adiante iremos defender, entendemos que a 

necessidade de referência ao “domínio da profissão”, mais não produzirá que o levantamento 

de novas questões com necessidade de esclarecimento, tais como, qual a qualidade de 

domínio de cognição profissional em relação ao desenvolvimento material da atividade
88

. Um 

agente que desenvolve comercialmente e de forma profissional uma atividade tem 

necessidade de dominar profissionalmente o objeto do seu comercio? Num contrato entre dois 

agentes não profissionais, um dos contratantes pode ter o domínio profissional do objeto do 

contrato e todavia não estamos perante um contrato de consumo. No entanto basta a 

qualificação de “profissional” para que, legalmente, a contra parte possa usufruir das 

prerrogativas do Direito de Consumo
89

. 

  O DL 133/2009 de 02 de Junho que transpõe a Diretiva 2008/48 CE, de 23 de Abril do 

Parlamento e do Conselho, prevê nos seus artigos, respetivamente, 4º nº1 e artigo 3º que: “ 

Entende-se por consumidor a pessoa singular que, nas transações abrangidas pela presente 

diretiva, atua com fins alheios às suas atividades comerciais ou profissionais”. 

O DL 359/91, de 21 de Setembro que transpôs para o direito interno português as 

Diretivas 87/102/ CEE de 22 de Dezembro de 86 e a Diretiva 90/88/CEE de 22 de Fevereiro 

de 1990 relativas aos contratos de crédito ao consumo, dispõe no seu artigo 1º que “ 

consumidor é a pessoa singular que nos negócios jurídicos abrangidos pelo presente diploma, 

                                                           
87  Nº1 do artigo 13º do Código Comercial “ São comerciantes as pessoas que, tendo capacidade para praticar atos de comércio, fazem desta 

profissão.”  
88

 Como ex: o caso atual da Volkswagen, o vendedor não conhecia as verdadeiras características das viaturas. 
89

 Veja-se neste sentido a disposição do artigo 17º do Código Comercial; Não podem ser comerciantes o Estado, o distrito, o município, a 

paróquia, as misericórdias, os asilos e mais institutos de beneficência e caridade podendo, no entanto, praticar atos de comercio ainda que 

casuisticamente. Assim poderemos estar na presença de um profissional que pratica atos de comércio, ainda que esporadicamente, é 

responsabilizado pelos seus atos de comércio e profissionais e, no entanto, a contraparte, perante a alteração da vontade por desconformidade 
contratual, não poderá usar, a seu favor, a prerrogativa do Direito do Consumo. 
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atua com objetivos alheios à sua atividade comercial ou profissional”, até à definição de 

conteúdo mais amplo, embora formalmente mais curta, de caracterizar o consumidor prevista 

no DL 29/2006, de 15 de Fevereiro que transpõe a Diretiva 96/02 CE, de 19 de Dezembro de 

1996, respetivamente, nos artigos 3º al) f e artigo 2º nº 9 “ «Cliente final» o consumidor que 

compra eletricidade para consumo próprio.”   

O Acórdão do STJ
90

 considera que “o conceito de consumidor, constante da Lei 29/81, 

de 22/08, da Lei nº 24/96, de 31/07, do DL nº359/91, de 21/09, da Diretiva 1999/44/CE, de 

25/05, 2 do DL nº 67/2003, de 08/04 (entretanto reformulado pelo Dec Lei nº 84/2008 de 

21/05) tem um sentido restrito mas coincidente em todos esses diplomas: Consumidor é a 

pessoa singular a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer 

direitos, destinados exclusivamente a uso não profissional, por pessoa (singular ou coletiva) 

que exerça com carater profissional uma atividade económica que vise a obtenção de 

benefícios”.  

Assim, como a própria Lei e Jurisprudência indicam, o conteúdo do conceito é 

composto por vários elementos: “Considera-se consumidor, 1-todo aquele (…) 2- a quem 

sejam fornecidos bens ou serviços (…) 3- destinados a uso não profissional (…) 4- por 

pessoa que exerça com carater profissional (…) visando obtenção de benefícios”
91

. 

Todavia também aqui se encontram diferentes formas de definição do conceito. Guido 

Alpa
92

 admite que qualquer pessoa que faça parte de uma relação jurídica de consumo pode 

ser entendida como consumidor. Carlos Ferreira de Almeida
93

 admite a possibilidade da não 

necessidade da presença do conteúdo dos quatro requisitos supra referidos: pessoa sujeita de 

direitos que adquire coisas, os bens ou serviços para utilização pessoal e diversa da utilização 

profissional. 

  Jorge Morais de Carvalho
94

 considera necessário e elementar a presença de quatro 

critérios, acrescentando aos requisitos previstos por Carlos Ferreira de Almeida um outro, o 

elemento da atividade económica “que vise a obtenção de benefícios” não especificando, no 

entanto, a possibilidade de estes serem alcançados ou não.     

Assim, no seguimento da introdução ao capítulo consumidor, 1º e 2º parágrafo, 

optamos pela conceptualização mais elaborada por a considerar menos genérica, menos 

ampliativa e assim melhor, por mais restritiva, qualificadora do conceito.  

                                                           
90Ac.STJ/de/20/10/2011,Moreira-Alves-disponivel-em: 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57f0b68a479310a98025793c003525d4?OpenDocument consultado em 
29/05/2015 
91 Lei de Defesa do Consumidor nº 24/96 de 31/07 nº1 do artigo 2º 
92

GUIDO ALPA,  Tutela del Consumatore e Controlli Sull’Impresa, Giuffrè, Milano, 1977 
93CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA,  Direito do Consumo, pág. 29, Coimbra, Almedina, 2005.  
94 JORGE MORAIS DE CARVALHO, op. cit., Manual de Direito de Consumo, pág. 16 e ss. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57f0b68a479310a98025793c003525d4?OpenDocument
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1.1. Elemento objetivo  

 

No caso do elemento objetivo, entendido como o bem (móvel ou imóvel, material ou 

imaterial), serviço (tido como qualquer atividade prestada no âmbito da compra e venda de 

consumo) ou transmissão de direitos postos, através de venda ou oferta, à disposição do 

consumidor, embora o sentido da pretensão normativa seja análogo, isto é, a qualificação do 

consumidor, entendemos haver uma diferença substantiva no alcance de cada um dos 

preceitos do diploma.  

O elemento entendido nos termos da alínea a) do artigo 1º B do Dec Lei 84/2008 de 21 

de Maio “fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos” tem uma 

previsão mais ampla que a relativa à qualificação de bens de consumo circunscrita na previsão 

da alínea b) do artigo 1ºB do DL 84/2008 de 21 de Maio, “qualquer bem imóvel ou móvel 

corpóreo incluindo os bens em segunda mão”.  

O alcance dos elementos qualificadores de “bens de consumo” previstos no diploma 

ali referido, alínea b) do artigo 1ºB do DL 84/2008 de 21 de Maio, é menor que o da previsão 

objetiva que permite a qualificação de consumidor nos termos da al) a do artigo 1º B do citado 

diploma
95

.  

Neste, como noutros diplomas, “ (…) o elemento objetivo encontra-se circunscrito 

pelo objeto do diploma. Por exemplo, o DL 133/2009 (“negócios jurídicos abrangidos pelo 

presente Dec. Lei”) aplica-se apenas a contratos de crédito ao consumo
96

”. 

Pode assim ser entendido que, fornecimento de bens, prestação de serviços ou 

transmissão de direitos previstos na alínea a) “consomem/absorvem” o conteúdo da previsão 

da alínea b) do artigo 1ºB do DL 84/2008 “ qualquer imóvel ou móvel corpóreo, incluindo os 

bens em segunda mão”, uma vez que “os bens em segunda mão” podem estar incluídos no 

“fornecimento de bens,” previsto na al) a, do artigo 1º B do DL 84/2008, de 21 de Maio. 

Assim, numa prestativa objetivista, no sentido de reforçar, ampliar e valorizar a 

legitimidade e objeto da vontade contratual do consumidor com vista a uma maior eficácia no 

sentido da conformidade contratual, defendemos a hipótese de considerar bens de consumo, 

                                                           
95 No nosso entendimento há uma limitação/diminuição do conteúdo do conceito “bem de consumo”. Os elementos objetivos e 
qualificadores do âmbito “ bem de consumo ”são mais restritivos (Bem de consumo qualquer imóvel ou móvel corpóreo, incluindo os bens 
em segunda mão) que os elementos qualificadores de “bens de consumo” que qualificam o consumidor, “(…)aquele a quem seja fornecidos 
bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos (…).  
96

 JORGE MORAIS DE CARVALHO, op. cit., Manual de Direito de Consumo, pág. 17, 2º parágrafo 
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os atos jurídicos que definem, caraterizam e qualificam o consumidor nos termos alínea a) do 

artigo 1ºB do DL 84/2008, de 21 de Maio em detrimento da restrita qualificação de “Bem de 

Consumo” prevista na al) b do artigo 1º B.
97

  

 

1.2. Elemento subjetivo 

Do ponto de vista do elemento subjetivo, entende Carlos Ferreira de Almeida que o 

consumidor deve ser pessoa jurídica sujeita de direitos, limitando o conceito àquelas que não 

tenham fins lucrativos
98

.  

Retém-se e releva dos textos ali citados, apesar de algumas diferenças nos termos da 

previsão da al) a do artigo 1º B, que não é consumidor “todo aquele” que adquire ou utiliza 

bens ou serviços destinados a uma empresa ou a título profissional mas todo aquele que 

adquire ou utiliza bens ou serviços ou transmissão de quaisquer direitos, de profissionais 

destinados a uso não profissional. 

No entanto o texto do acórdão supra referido, fazendo uma interpretação extensiva da 

norma, refere que “ É a finalidade do ato de consumo que determina, essencialmente, a 

qualificação do consumidor como sujeito do regime de benefícios que aqueles diplomas legais 

regulamentam, partindo da presunção de que se trata da parte mais fraca, menos preparada 

tecnicamente, em confronto com um contratante profissional, necessariamente conhecedor 

dos meandros que exercita.” 

No entendimento de que o consumidor é a parte vulnerável da relação contratual,” 

partindo da presunção de que se trata da parte mais fraca, menos preparada tecnicamente, em 

confronto com um contratante profissional, necessariamente conhecedor dos meandros que 

exercita”, entendemos ser pretensão do legislador e do intérprete assegurar e reforçar a 

proteção do consumidor tornando este regime (mais) um instrumento interpretativo na senda 

de alcançar a vontade e conformidade contratual, segundo as expectativas criadas, no sentido 

de determinada aquisição refletir (e/ou traduzir) o interesse e vontade do consumidor.  

No entanto, aceitando e considerando que “ consumidores, por definição, somos todos 

nós”
99

 e como todos nós, maioria, seremos profissionais de alguma atividade, há sempre a 

                                                           
97

 No mesmo sentido, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., Direito de Consumo, pág 30, “ (…) quanto mais intensa for a definição, mais 

restrita será a sua definição (…)” 
98CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., Os Direitos dos Consumidores, pág. 203 e 216,  
99

 JOHN FITZGERALD KENNEDY: containing the public messages, speeches, and statements of the president, January 1 to December 31, 

1962 Collection Public Papers of the Presidents of the United States. Washington: Office of the Federal Register National Archives and 
Records Service General Services Administration, 1963. Tradução livre de Markus Samuel Leite Norat, paginas 235 a 243 
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possibilidade de, em qualquer momento, qualquer pessoa considerada consumidor adquirir, 

no âmbito de um contrato de consumo, um bem ou serviço relativo a uma atividade da qual 

este  consumidor “já” é profissional e por este facto  especialista na matéria em causa.  

Parece assim que o legislador e o intérprete não valorizaram os casos em que o 

adquirente consumidor poderá estar tão preparado tecnicamente e ser tão conhecedor do bem 

a adquirir como o vendedor/produtor. A título de exemplo podemos tomar alguns casos tais 

como, de um(a) mecânico(a) de automóveis que adquire um veículo para seu uso particular, 

ou um(a) informático(a) que adquire um computador ou programa informático para seu uso 

pessoal, ou de um(a) profissional têxtil que adquire uma peça de vestuário para seu uso 

pessoal, ou de um(a) médico(a) que precisa de consultar um seu colega por motivos 

hospitalares.  

No nosso entendimento as competências técnicas que permitem a um adquirente 

constatar uma desconformidade e assim proteger a sua vontade não se afastam, pelo simples 

facto de este poder vir a ser considerado consumidor e/ou destinar o uso do bem ou serviço 

para uso exclusivamente privado, acrescentando ainda que o facto de destinar o bem para uso 

profissional, embora não comercial, nem sequer o qualifica como especialista na matéria
100

. “ 

Fora da sua especialidade o profissional torna-se, também ele, profano” e “um profissional, 

tem, também ele, necessidade de proteção quando é confrontado com um profissional de outra 

especialidade”
101

. 

No entanto, acompanhando o entendimento de que o consumidor é de facto a parte 

mais vulnerável da relação contratual, embora não necessariamente
102

 a menos preparada 

tecnicamente nem a menos conhecedora dos meandros que o vendedor exercita, entendemos 

ser esta circunstância, preparação/conhecimento a nível profissional, embora a nível particular 

e não profissional, mais uma possibilidade de exercer e fortalecer a sua autonomia da vontade 

contratual através de um alargamento da informação, “sendo igualmente incluídas como 

consumidores as pessoas que, apesar de terem conhecimentos específicos relativamente ao 

negócio em causa, atuam fora do âmbito de uma atividade profissional”
103

.  

Assim, não é requisito substancial da qualificação de consumidor a circunstância da 

não preparação ou preparação técnica sobre determinada matéria que incida sobre o bem a 

contratar. Bem pode o adquirente ser um especialista na matéria sem necessidade de proteção 

                                                           
100 Cfr. PAULO DUARTE,”O conceito jurídico de consumidor segundo o artigo 2º nº 1 da Lei de Defesa do Consumidor”, pág. 681 ss, separata 
do Boletim da Faculdade de Direito, Vol. 75, 1999.   
101 JORGE PEGADO LIZ, op. cit. Introdução ao Direito e à Politica de Consumo, pág. 193, nota 374, citando CAS e FERRIER.  
102 Não necessariamente a menos preparada pois pode estar suficientemente preparado/informado e não deixa de cumprir os requisitos 
para a consideração de consumidor. 
103 PEDRO MANUEL MOREIRA da SILVA SANTOS, Responsabilidade Civil e Garantias no Âmbito do Direito do Consumo, Faculdade de Direito 
da Universidade do Porto, 2012, pág. 12, policopiada.  
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pela obrigação de informação dada pelo produtor/vendedor, que a sua vontade contratual seja 

autónoma, livre e responsável (Ex do mecânico de automóveis e outros acima mencionados), 

que não deixa de poder usar as prerrogativas do Direito de Consumo. A ser assim estaríamos 

“a restringir demasiadamente o âmbito da proteção do consumidor consagrada pelos diplomas 

em análise, o que já de si é bastante restrito”
104

. 

Fica assim em aberto a questão da obrigatoriedade, e as consequências jurídicas de o 

vendedor/produtor informar, ou não, alguém considerado consumidor mas que 

qualitativamente está mais informado sobre o produto em causa que o próprio vendedor, isto 

é, o vendedor tem a obrigação de informar quem está, sobre a matéria, mais bem informado? 

No entanto o conteúdo do elemento subjetivo ”todo aquele”, também ele, é objeto de 

algumas circunscrições que se analisarão de seguida. 

 

1.3. Elemento teleológico 

 

Do ponto de vista teleológico, para complementar o preenchimento do conceito de 

consumidor, devem os bens adquiridos/fornecidos, os serviços prestados ou os direitos 

transmitidos ter como destino coisa diversa de uso profissional ou intermédio, ainda que o uso 

seja pessoal ou privado
105

.  

O elemento teleológico contém uma importante restrição ao elemento subjetivo 

considerando que, em regra, “todo aquele que adquira para uso profissional” e vise com a 

atividade respetiva
106

 algum benefício, não se enquadra no conceito de consumidor. 

No entanto incluem-se no conceito de consumidor as pessoas jurídicas que não afetem 

o bem a uma atividade profissional
107

 ainda que tenham conhecimentos específicos no que 

respeita ao negocio em causa
108

. 

  O regime admite assim a previsibilidade de pessoas jurídicas, singulares ou coletivas, 

apesar de desenvolverem atividade profissional em matéria relativa ao contrato de consumo, 

serem admitidas como consumidores, sendo suficiente que a adquisição seja para uso não 

                                                           
104 DARIO MOURA VICENTE, Desconformidades e garantias na venda de bens de consumo: a Diretiva 1999/44/CE e a Convenção de Viena 
de 1980, pág., 129, in Themis, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 1986. 
105 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., Os Direitos dos Consumidores, pág. 203 e 216, Coimbra, Almedina, 1982.  
106

 Levantamos a questão de saber qual o conceito de “ atividade respetiva”. Será incluído na atividade de uma empresa, que comercializa 

materiais elétricos e deste comércio obtém os benefícios, os contratos que digam respeito a consultoria jurídica? Estaremos aqui perante 
entidades que, apesar de profissionais, dominam ambos as matérias em causa? Parece-nos que não. 
107 LUÍS MENEZES LEITÃO, O Direito de Consumo, Autonomização e Configuração Dogmática, in Estudos do Instituto de Direito do Consumo, 
Vol. I “2002, págs. 11 a 30 especialmente pág. 22   
108 Em sentido contrário, PEDRO MANUEL MOREIRA DA SILVA SANTOS, op. cit., Responsabilidade Civil e Garantias no Âmbito do Direito de 
Consumo, pág. 16, 2º parágrafo.  
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profissional. “Essencial é que se esteja perante uma relação de consumo entre o dono da obra 

e o empreiteiro, sendo que esta relação ocorre sempre que o empreiteiro exerça, com carater 

profissional, essa atividade e o dono da obra seja consumidor, visando, a mesma, fins não 

profissionais”
109

. 

A importância das consequências ou efeitos da aplicação de um ou outro regime, 

Direito de Consumo ou Direito Civil, reside no tratamento jurídico dada às mais exigentes 

obrigações do vendedor/ produtor, designadamente, de prestar toda a informação ao 

adquirente no sentido da pretensão do Instituto Jurídico regulador de contratos de consumo, 

relevando o sentido do cumprimento da vontade do adquirente através de maiores/melhores 

possibilidades de defesa e proteção da igualdade contratual no sentido de evitar desequilíbrios 

contratuais geradores de eventuais desconformidades. 

Assim, perante um elemento teleológico que inclui e/ou considera consumidor pessoas 

jurídicas como associações, fundações ou administração de condomínios
110

,”o condomínio 

pode ser considerado consumidor (…)”, que não destinem o bem à atividade profissional
111

, e 

pessoas jurídicas com conhecimentos específicos no negocio em causa, que atuem fora do 

âmbito de uma atividade profissional
112

 e excluindo do conceito de consumidor pessoas 

jurídicas que atuem no âmbito de uma atividade profissional independentemente de terem ou 

não, conhecimentos específicos no que respeita ao negócio em causa, interessa tentar 

esclarecer que tipo de Regime  Contratual, Civil ou de Consumo, na perspetiva do 

vendedor/produtor, este celebra, e se necessariamente deve ter ou deve poder exigir a 

indicação da possibilidade de estar perante um consumidor ou um profissional uma vez que 

também esta informação é relevante para o produtor/vendedor conformar a sua 

responsabilidade perante um ou outro regime jurídico  aplicável no caso do exercício da 

obrigação da garantia
113

.  

                                                           
109 Ac. Tribunal Relação do Porto de 08/05/2014, relator Leonel Serôdio, II parágrafo 
110 Ac. Tribunal Relação do Porto de 08/05/2014, relator Leonel Serôdio, III parágrafo 
111 LUIS MENEZES LEITÃO, Direito do Consumo, 2002 pág. 22, in Manual Direito de Consumo, pág. 17  
112  Contra: PEDRO MANUEL MOREIRA DA SILVA SANTOS, op. cit., Responsabilidade Civil e Garantias no Âmbito do Direito de Consumo, pág. 
16.  
113 No que concerne a garantias na venda de bens, o edifício jurídico português comporta dois tipos de regime a aplicar, o DL 67/2003 e o 

Código Civil. Distingue-se a aplicação destes regimes consoante a natureza do bem, móvel ou imóvel e a natureza do adquirente, singular 

ou coletivo podendo este ser considerado um consumidor ou um adquirente profissional. Nas situações em que são os organismos da 

Administração Publica os adquirentes, são todavia regulados por regime próprio nos termos do DL 18/2008 e subsequentes alterações.   

Relativamente aos bens móveis adquiridos por um consumidor, prevê o DL 67/2003 no seu artigo 5º nº1, “a garantia de 5 anos a 

contar da entrega do bem”, enquanto no caso de um adquirente profissional o período de garantia que incide sobre o mesmo bem é, nos 

termos do artigo 921º, nº2 do Código Civil, de seis meses. No caso de organismos da Administração Publica o período de garantia é, nos 

termos do artigo 397º, nº2, alínea c) do DL supra referido, de dois anos. 

Atinente aos bens imóveis, no caso de um consumidor, a garantia de conformidade é de 5 anos nos termos do DL 67/2003, 

artigo 5º nº1, o mesmo tempo de garantia no caso de um adquirente profissional, nos termos do nº1 do artigo 1225 do Código Civil. No 

caso de organismos da Administração Publica há dois períodos de garantia: relativa a defeitos referentes a elementos construtivos 

estruturais, dez anos nos termos da alínea a) nº2 do artigo 397º do DL supra referido, e garantia de cinco anos no caso relativo a elementos 
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1.3.1. Importância do elemento teleológico na defesa da vontade contratual na 

aquisição para fins mistos, profissional e de consumo 

 

 Além das questões enunciadas, reside ainda a dúvida de saber se pode um profissional, 

ainda que casuisticamente, usar a prerrogativa de fazer prevalecer a sua vontade contratual 

nos termos em que o Instituto do Direito de Consumo preconiza.  

 Sem mais delongas, parece-nos que a resposta deve ser positiva tendo em conta o 

cumprimento de um conjunto de pressupostos, que de imediato enunciaremos. 

 A afetação, cumulativa, de um bem adquirido por um profissional ou consumidor ao 

uso particular e profissional, cujas situações em voga, entre outros, são telemóveis, 

computadores ou veículos automóveis, cria dúvidas sobre a forma de exercer a defesa da 

vontade quer do adquirente quer do vendedor sobre a forma como vão ser reguladas as suas 

obrigações no aspeto da reposição da conformidade. Por outras palavras, as partes necessitam 

de saber qual o regime a aplicar no caso em que a aquisição se produz para o uso misto, 

profissional ou particular. 

 Sabemos, no entanto, que o caso apresentado trata da aquisição de um bem que tem 

por fim a satisfação de espectativas de caráter “ misto,” de dois tipos jurídicos distintos de 

intervenientes contratuais, embora na pessoa do mesmo adquirente, consumidor e 

profissional. 

 Sobre esta matéria e socorrendo-nos da etimologia no Direito de Consumo, da Lei de 

Defesa do Consumidor podemos vislumbrar a forma que nos parece mais justa e eficaz que 

nos conduzirá à expectativa da resolução do problema.  

Desde logo se destaca a referência no artigo 5º do documento ao objetivo primordial 

da consagração das soluções mais favoráveis ao consumidor
114

, considerando no nº1 do artigo 

10º que “consumidor é a pessoa singular que atue para a prossecução de fins alheios ao 

âmbito da atividade profissional”. 

De imediato poderíamos retirar que um adquirente que tem uma atividade profissional 

e adquiriu um bem que tem, também, como fim o exercício alheio à sua atividade 

                                                                                                                                                                                     
construtivos não estruturais ou a instalações técnicas, nos termos da alínea b) do artigo ali citado. O período de garantia relativo às partes 

integrantes acompanha o regime do bem em que se integram, exceto no caso dos organismos da Administração Publica relativamente a 

equipamentos afetos à obra, mas delas autonomizáveis, em que o período de garantia é de dois anos nos termos da alínea c) do nº2 do 

artigo ali citado 

.No caso de componentes do bem principal seguem o regime do bem em que se integram, enquanto nas partes acessórias de 

bens móveis ou imóveis relativas ao consumidor é de dois anos, ao adquirente profissional é de seis meses e relativamente a adquirente 

organismo da Administração Publica é de dois anos. 

 
114

  Cfr. Anteprojeto do Código do Consumidor, Comissão do Código do Consumidor, edição do Instituto do Consumidor, Março de 2006  
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profissional, se consideraria consumidor e assim objeto da consagração de uma qualidade de 

proteção mais favorável. Aqui chegados é importante acentuar o objetivo apresentado pela 

Comissão do Código do Consumidor no nº2, do artigo 12º em que prevê que “(…), o tribunal 

ponderará, na situação concreta, de acordo com a equidade, se e em que medida deve ser 

aplicado o regime mais favorável ao consumidor, quando este, apesar de abrangido pelo artigo 

10º, disponha ou deva dispor, em virtude da sua atividade e experiência profissional, de 

competência específica para a transação em causa”, sendo que, no âmbito da extensão do 

regime então previsto, o artigo 11º dispunha que as pessoas coletivas e outros profissionais, 

podiam beneficiar do regime desde que não dispusessem de competência especifica para a 

transação em causa
115

.  

Resta saber em que momento a desconformidade foi detetada, se enquanto profissional 

ou particular. Referia então o nº1 do artigo 12º que “o disposto neste diploma não afasta a 

aplicação dos princípios fundamentais acolhidos pela ordem jurídica, designadamente no 

tocante à proibição do abuso do direito”, princípio este que se mantém. É aqui que reside, na 

nossa perspetiva, a dificuldade de qualificar o ato pois entendemos não ser suficiente a 

declaração do adquirente de que o defeito se constatou num determinado e concreto momento. 

No entanto, considerando que tal situação também tinha sido ponderada pelo grupo de 

estudo
116

, entendemos que, justificando-se primordialmente a prevenção do exercício do 

direito de defesa da vontade de um consumidor, é do interesse do legislador e do interprete 

não pôr em causa, nem diminuir, a forma de proteção da vontade do consumidor ainda que 

subsistam duvidas relativas à qualidade do ato, do adquirente e do vendedor do bem em 

causa
117

. 

1.4. Elemento relacional 

   Neste levantamento de questões importa acrescentar o facto de a pessoa jurídica 

considerada consumidor não poder “ visar algum benefício com a atividade.” 

                                                           
115

 Artigo 11º nº1 “As pessoas coletivas só beneficiam do regime que este diploma reserva ao consumidor se provarem que não dispõem 

nem devem dispor de competência específica para a transação em causa e desde que a solução se mostre de acordo com a equidade.” Nº 
2 “O disposto no número anterior aplica-se também às pessoas singulares que atuem para a prossecução de fins que pertençam ao âmbito 
da sua atividade profissional.” 
116

  Artigo 12º, nº2 “o tribunal ponderará, na situação concreta, de acordo com a equidade, se e em que medida deve ser aplicado o 

regime mais favorável ao consumidor” 
117

 Cfr. FERNADO BATISTA OLIVEIRA, citando PEGADO LIZ em “ Do Conceito de Consumidor: Algumas Questões e Perspetivas de Solução”, 

Estudos de Direito do Consumidor, Centro de Direito de Consumo, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nº8-2006/2007, pág. 
497 “ (…) a finalidade «não profissional» permite incluir (…) no conceito de consumidor os profissionais que adquiram bens ou serviços a 
outros profissionais, mas o façam fora da sua área de competência ou capacidade especial enquanto profissionais (…)”  
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O elemento relacional demonstra a sua importância na questão da aplicação do 

conceito de consumidor às pessoas coletivas, entre estas as associações, as fundações ou no 

caso particular as empreitadas de consumo
118

. Interessa indagar o que se considera benefício 

ou lucro para a atividade. Na nossa forma de interpretar o conceito o lucro pode ser distinto de 

benefício
119

. 

Tratando-se de um benefício estamos perante uma circunstância muito mais 

abrangente, por poder advir de múltiplos/outros fatores, que não o lucro como resultado de 

um exercício comercial embora este possa ser influenciado por aquele. 

É nesta conjuntura que se levanta a questão de indagar se está tipificado o benefício 

em causa e/ou se este pode, ou não, influenciar positivamente o resultado contabilístico do 

exercício comercial. 

O facto de um ato jurídico poder ser considerado de consumo, já por si, por estar o 

adquirente/consumidor abrangido pela prerrogativa protecionista do Instituto Direito de 

Consumo, é um benefício para uma das partes. No entanto só num momento posterior se 

alcançará, ou não, o lucro. Assim, qualquer circunstância que favoreça a pessoa jurídica 

considerada consumidora pode, com esta assistência, influenciar o alcance da ajuda de tal 

forma que esta possa ser tida, também, como uma forma de benefício. 

  Neste caso pode levantar-se a questão de considerar ou já não se considerar o 

adquirente abrangido pela definição de consumidor, não por estarmos perante um 

relacionamento entre profissionais ou não profissionais, mas pela atividade ter, indiretamente, 

proporcionado a obtenção de algum benefício.  

Deverá assim a relação contratual deixar de ser considerada de consumo por a parte 

não reunir o requisito,” beneficio”, estabelecido na Lei?
120

  

A importância económica do benefício
121

, pela sua qualidade, poderá alterar a 

qualificação contratual entre adquirente do bem ou serviço, de modo a que os clientes, de um 

                                                           
118

 Tema tratado em capítulo próprio.  
119

 Consideramos que a palavra “benefício”, como sinónimo de auxílio, se refere exatamente a uma colaboração que pretende ter, neste 

caso, o intuito de alcançar o lucro como resultado de um exercício comercial e contabilístico. Um profissional pode usufruir de um 
benefício e todavia não apresentar lucro como resultado de um exercício comercial. 
120

 EXEMPLO Lar de idosos (de uma IPSS) que tem todos os dias 6 voluntários (as) e outro lar (privado) que tem de pagar as remunerações 

correspondentes ao custo de todo o trabalho. O que assume o pagamento das remunerações, e apesar disso, não usufrui do benefício da 
proteção do Direito de Consumo. O que usufrui da prestação dos voluntários além de não pagar remunerações ainda beneficia da proteção 
do Instituto do Direito de Consumo. A importância económica deste benefício, pela sua qualidade, poderá alterar a qualificação do 
adquirente? Poderá estar o Direito de Consumo a desequilibrar as relações entre profissionais? 
121 Cfr. Ac. T.R.L. de 12/04/2011, relator Pedro Brighton, não se referindo ao beneficio económico “ a Diretiva e o aludido Dec. Leis apenas 
se reportam à venda de Bens de consumo, aplicando-se apenas, quando o comprador seja consumidor, ficando excluídos todos os 
consumidores que sejam pessoas coletivas bem como as pessoas singulares que atuem no âmbito da sua atividade profissional”, disponível 
em; http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3264bf594912f8dd802578a100547523?OpenDocument, 
consultado em 10/04/2015 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3264bf594912f8dd802578a100547523?OpenDocument
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ou de outro
122

, estejam diferentemente protegidos. Na nossa opinião, estamos perante um 

momento de interpretação e aplicação do Direito de Consumo que contribui, não para a 

proteção do mais fraco mas para um segundo plano de proteção que desequilibra as relações 

comerciais e concorrenciais entre profissionais através da qualificação das relações 

contratuais com os adquirentes/consumidores. 

 Como refere Fernando Dias Simões citado por Jorge Morais de Carvalho “Não resulta 

deste elemento que o objetivo seja a obtenção de benefícios por parte do profissional na 

relação concreta estabelecida com o consumidor, abrangendo-se, assim, por exemplo, a oferta 

de brindes, que têm um conteúdo promocional e se inserem numa atividade económica que 

visa a obtenção de benefícios, embora não o lucro imediato”
123

. 

No entanto, o preenchimento do elemento relacional, sendo de suma importância para 

a qualificação contratual de consumo como pilar também ele estruturante no instituto em 

causa, tem, em regra, assegurada a inserção do princípio potenciador da proteção da vontade 

do consumidor no sentido da prevenção e correção de desconformidades contratuais.   

 

2. Aplicação do conceito e prerrogativa da qualificação de consumidor a pessoas 

coletivas e outros profissionais  

 

A importância da problemática da consagração, ou não, de pessoas coletivas ou outros 

profissionais como consumidores, expressa-se pela diferente força e formas potenciadoras de 

proteção da vontade do adquirente consumidor perante a constatação de desconformidades 

contratuais. A opção pelo regime jurídico aplicável varia em função do resultado obrigacional 

proveniente de determinada relação contratual típica cuja consequência resulta na aptidão da 

aplicação de uma das possibilidades juridicamente previstas, Direito de Consumo ou Direito 

Civil.   

No âmbito deste trabalho entende o autor que importa ao legislador, à jurisprudência e 

à doutrina, aferir da incapacidade de defesa do adquirente, ainda que parcial, (falta de 

informação etc.) relativamente à capacidade de defesa do produtor/vendedor. Importa ainda 

compensar esta debilidade através de instrumentos jurídicos que reequilibrem a força da 

                                                           
122

Referimo-nos aos tipos de relações contratuais; de consumo ou outras. 
123 JORGE MORAIS DE CARVALHO, op. cit., Manual de Direito de Consumo, pág. 18, 4º parágrafo.  
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capacidade negocial e contratual, no caso de desconformidade contratual que resultou ela 

própria de uma circunstância que o legislador pretende evitar, a alteração da vontade do 

consumidor isto é, que à real vontade do consumidor corresponda a conformidade do contrato. 

Do capítulo anterior se concluirá que os regimes jurídicos, a doutrina e a 

jurisprudência têm como desiderato defender a vontade de todo aquele que, constituído numa 

posição de infra ordenação relativamente ao produtor/vendedor, por não estar preparado 

tecnicamente nem ser conhecedor dos meandros da atividade afeta ao bem a contratar, adquire 

bens ou serviços para uso não profissional.  

Neste caso, a polémica reside na existência, ou não, da possibilidade da pessoa 

coletiva ou outro tipo de profissional, ser caraterizado como consumidor e adquirir as 

prerrogativas relativas a essa qualificação. Considerando que tanto a pessoa jurídica singular 

como a pessoa profissional, coletiva ou singular, consomem, embora se trate respetivamente 

de tipos de consumos distintos, produtivos e não produtivos (privado), impõe-se uma maior 

restrição conceptual que delimite a definição da pessoa coletiva ou outro profissional no 

sentido de eventualmente os qualificar como consumidor (es). 
124

 

Na nossa interpretação, as expressões,” não visar algum benefício com a atividade”, “ 

para uso não profissional”, “ser o menos preparado tecnicamente”, “ a finalidade do ato de 

consumo que determina, essencialmente, a qualificação do consumidor”, pela abrangência, 

acarretam alguma controvérsia relativamente à definição conceptual da parte contratual acima 

referida. 

Das palavras do Prof. Calvão da Silva deduz-se excluir a hipótese de considerar 

consumidor os sujeitos profissionais e as pessoas coletivas quando refere que “ deste modo, 

tal como a lei comercial regula os atos de comércio (art.º 1º do Código Comercial), assim 

também o denominado direito de consumo, de que a Lei 24/96 faz parte integrante como Lei-

quadro, regulará os atos de consumo”, continuando por qualificar o “ato de consumo como 

relações jurídicas entre um consumidor e um profissional
125

.” 

No entanto o digníssimo Professor não deixa de aludir, em sentido lato, ao profissional 

que adquire, possui ou utiliza um bem ou serviço no âmbito da sua atividade profissional, 

embora não destinado a ser comercializado, e o profissional que adquire um bem no âmbito 

da sua profissão, embora com o objetivo de o comercializar
126

. Neste ponto é também de 

                                                           
124

Cfr. NORBERT REICH, KLAUS TONNER e HARTNNUT WENEGER, apud, FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, in Estudos de Direito do 

Consumidor, Centro de Direito de Consumo, nº8, 2006/2007, pág 489, ” Não existe uma noção única de consumidor mas uma pluralidade 
de noções que servem para delimitar o âmbito da aplicação das distintas posições e que se estabelecem atendendo especificamente à 
proteção que a norma pretende oferecer”. 
125 JOÃO CALVÃO DA SILVA, op. cit., Compra e venda de coisas defeituosas, conformidade e segurança, pág. 119  
126 JOÃO CALVÃO DA SILVA, op. cit., Responsabilidade Civil do Produtor.  
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relevar que a primeira Lei de Defesa do Consumidor, Lei nº29 de 22 de Agosto, na definição 

contida no artigo 2º, considera o consumidor para os efeitos da presente lei
127

, enquanto  na 

consagração da atual Lei está patente uma universalidade,”(…) todo aquele (…)
128

” sujeito 

contratual  abrangido não apenas por aquele diploma  mas em todo o edifício jurídico. 

 O exercício profissional de uma atividade económica, só por si, não exclui a 

prerrogativa de aplicar ao caso o regime do direito de consumo ou seja não devia impedir a 

qualificação do agente como consumidor (opinião nossa). Como nos casos do consumidor em 

sentido estrito
129

 e das pessoas coletivas ou outros profissionais, o cumprimento dos 

conteúdos dos elementos já referidos, objetivo, subjetivo, teleológico e relacional, releva a 

importância para a qualificação de qualquer dos sujeitos jurídicos. É o que sucede com quem 

adquire um bem ou serviço para uso privado, quer seja pessoal, familiar ou doméstico, de 

forma a satisfazer necessidades pessoais ou familiares e não necessidades profissionais, em 

comparação com quem adquire para, por qualquer das formas, o utilizar no seu exercício 

comercial
130

. 

Instalada a dúvida, considerando que um adquirente profissional, singular ou coletivo, 

apesar de alcançar benefícios com a atividade, dominar ou não dominar tecnicamente os 

meandros do objeto do contrato, poder ser protegido pelo Direito de Consumo, interessa saber 

como e em que circunstâncias a doutrina e a jurisprudência enfrentam esta problemática 

especifica da desconformidade como alteração da vontade contratual. 

 Assim, e dada a importância do problema, o autor começa por transcrever, por 

completo, o ponto 3 do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
131

 de 18/06/2013; 

“Casuisticamente, pode-se estender a proteção devida ao consumidor, a determinada entidade 

que exerça de forma profissional uma certa atividade económica, visando obter benefícios, 

desde que não sendo idêntica ao outro contraente, nem tendo em vista dar um destino 

empresarial aos bens ou serviços adquiridos, atue fora do âmbito da sua especialidade, 

competência própria ou objeto específico da sua atividade, não dispondo, assim, de 

preparação técnica, por a utilização do bem adquirido se encontrar fora do domínio da sua 

especialidade, de modo a que se mostre em relação ao bem que adquiriu, tão leiga como um 

consumidor.” 

Na nossa perspetiva, o facto de se poder estender a um profissional o benefício 

previsto no direito de consumo não qualifica, por si só, a parte contratual objeto dessa 

                                                           
127 “Para efeitos da presente lei, considera-se consumidor (….)” 
128 Nº 1 do artigo 2º da Lei 24/96 de 31/07, com as sucessivas alterações 
129 SANDRINA LAURENTINO, Os Destinatários da Legislação do Consumidor, in Estudos de Direito do Consumidor, nº2, pág., 415 ss  
130 Cfr. SANDRINA LAURENTINO, op. cit., Os Destinatários da Legislação do Consumidor, 415 ss  
131 Acórdão do TRL, processo nº2154/12.4TBALM-A.L1-7 de 18/06/2013, relatora Ana Resende. 
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extensão como consumidor. Estes agentes só “casuisticamente” são abrangidos por aquele 

benefício concluindo que pode a parte no contrato usar a prerrogativa do Direito do Consumo 

e, no entanto, não cumprir os preceitos que a qualificam como consumidora. Objetivamente, 

um sujeito contratual pode não ser considerado consumidor e, todavia, perante uma 

divergência entre a sua real vontade e o bem contratualizado, praticar“ casuisticamente” atos 

jurídicos objeto da proteção prevista no Direito de Consumo só não sendo assim se “este 

exercer, habitualmente, a compra para revenda”
132

, isto é adquirir o bem já com o intuito de 

comercializar.  

 Atendendo à realidade concreta da adquirente acrescida do tipo de relação contratual 

são assim distintos os requisitos que permitem a qualificação das partes
133

. Ao ”atuar fora do 

âmbito da sua especialidade, competência própria ou objeto específico da sua atividade não 

dispondo de preparação técnica, se mostre em relação ao bem adquirido, tão leigo como um 

consumidor”
134

, mostra-se viável o entendimento de alargar a abrangência da proteção devida 

ao consumidor a sujeitos jurídicos que exerçam, de forma profissional, uma determinada 

atividade económica, sendo o adquirente um vendedor profissional, embora tendo um destino 

empresarial para os bens ou serviços adquiridos 
135

. De realçar que, na nossa ótica, o 

alargamento da abrangência ali referido não significa o alargamento da condição do vendedor. 

Entende aquele, tratar-se de acarrear quem pelas suas já detidas circunstâncias, se considera 

objeto e usufrutuário dessa prerrogativa. Assim consideramos de extrema validade o 

entendimento do Professor Doutor João Calvão da Silva no que concerne ao objetivo final de 

proteção da vontade do consumidor quando restringe a aplicação quando refere: “ alargar 

mais e desmesuradamente a noção de consumidor, coração do Direito de Consumo (…) 

corresponderia a estender este novo direito em construção para fora das suas fronteiras 

naturais, com perda da sua unidade, da coerência interna e da sua especificidade.”
136

 

No nosso entendimento os conceitos de “destino empresarial” e “destino comercial 

“são substancialmente distintos no seu conteúdo. 

                                                           
132

  Vide PAULO DUARTE, “ O Conceito Jurídico do Consumidor segundo o artigo 2º nº1 da Lei de Defesa do Consumidor”, Volume 75, 

1999, pág. 674-675, Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra. ISSN 0303-9773. Vol. 75  
133 Cfr. CAS. E D. FERRIER, in Traité de droit de la consommation, PUF, Paris, 1986, pág. 9, apud, FERNANDO BATISTA OLIVEIRA, Do Conceito 
de Consumidor, Algumas Questões e Perspetivas de solução, Estudos do Direito de Consumidor, Centro de Direito de Consumo,nº8 
2006/2007, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pág. 498, “ fora da sua especialidade o profissional tornou-se, também ele, 
um profano, pelo que um profissional tem, também ele, necessidade de proteção quando é confrontado com um profissional de outra 
especialidade” 
134Acórdão do Tribunal de Lisboa, processo nº2154/12.4TBALM-A.L1-7 de 18/06/2013, ponto 3 ultima parte.  
135 Cfr. FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, in “O Conceito de Consumidor, Perspetiva Nacional e Comunitária”, pág. 51 e ss, apud, Acórdão 
do Tribunal de Lisboa, processo nº2154/12.4TBALM-A.L1-7 de 18/06/2013. 
136

JOÃO CALVÃO DA SILVA, op. cit., Compra e Venda de Coisas Defeituosas, pág. 133, (atualizações 2002 e 2004)  
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 O “destino comercial “ traduz, mais intensamente, o desígnio de aquisição. Está 

implícita uma aquisição que tem como objeto uma comercialização, venda, futura ou não
137

. 

O “destino empresarial” traduz a intenção de aquisição de um bem com o objetivo de uso ou 

de auxílio à comercialização de outros bens. 

A não ser assim estaria o citado e distinto autor Fernando Batista de Oliveira em 

contradição consigo próprio pois o bem, objeto do contrato, por ser específico e estar no 

âmbito de uma atividade comercial, faz pressupor a atribuição de um conhecimento e 

competência técnica próprios e necessárias para o comercializar. Tratando-se da aquisição 

com “destino empresarial” já este bem, nas palavras do distinto autor, se “ pode encontrar fora 

do domínio da sua especialidade de modo a que o adquirente se mostre em relação ao bem 

que adquiriu, tão leigo como um consumidor”.
138

 

Esta circunstância é relevante em termos da forma da proteção da vontade contratual 

das partes, especialmente do adquirente.  

No caso de desconformidade contratual sempre se levanta, de forma pertinente, a 

questão de o adquirente profissional, perante a possibilidade de ser considerado consumidor 

ou de praticar atos de consumo poder optar, ou não, e em que circunstâncias, pela prerrogativa 

do Direito de Consumo ou pelo desígnio instituído no Código Civil. Levanta-se, ainda, a 

dúvida instituída no vendedor relativamente à qualificação do tipo de contrato, por acarrear 

distintas repercussões nos direitos, responsabilidades e obrigações das partes perante um “ 

(…) desvio à qualidade devida, desde que a divergência seja relevante (…)
139

  ou (…)  à 

qualidade normal das coisas daquele tipo (…)”
140

 provocador de alteração da vontade.  

Assim, está patente o interesse de acentuar e diferenciar a finalidade última do 

Instituto do Direito de Consumo, a proteção da vontade de um adquirente
141

 consumidor, ou 

tão só, na prática de um determinado, por casuístico, ato de consumo, dos restantes elementos 

qualificadores anteriormente referidos. Interessa também considerar a relevância do ato 

originador da violação da vontade
142

 perante uma desconformidade contratual, para que um 

                                                           
137 Um profissional compra um bem para o revender 
138 A título de exemplo o caso de um quiosque de jornais cujo proprietário, profissional, adquire um novo equipamento corpóreo que lhe 
permite efetuar legalmente a faturação. Apesar de considerar que a amortização do custo do equipamento é percentualmente “fatiado” e 
incorporado na formação do custo de cada uma das vendas, acaba por também ele ser vendido. O profissional de venda de jornais acaba 
por ser, neste caso e relativamente ao equipamento, “tão leigo como o consumidor” 
139 PEDRO ROMANO MARTINEZ op. cit., Cumprimento Defeituoso, em especial na compra e venda e na empreitada, pág. 163.  
140 PEDRO ROMANO MARTINEZ, op. cit., Cumprimento Defeituoso, em especial na compra e venda e na empreitada, pág. 166  
141 Consideração nossa. 
142

 A título de exemplo o caso do empresário que é profissional de um mecânico que adquire um programa informático de faturação em 

desconformidade com o contrato. O ato originador da alteração da vontade é a desconformidade do bem com a pretensão do adquirente 
que, relativamente ao produto adquirido, é, conforme JOÃO CALVÃO DA SILVA, adiante citado, a parte mais “fraca, leiga, profana, débil 
economicamente ou menos preparada tecnicamente (…)”142, 
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profissional, também, possa almejar as prerrogativas previstas no instituto da proteção do 

consumidor. 

Da comparação do prescrito no nº 1, do artigo 342º do CC com as alíneas do nº 2, do 

artigo 2º da Dec. Lei 67/2003, de 8 de Abril se pode imbuir qual dos dispositivos legais 

contém um quadro protetor da vontade de maior dificuldade ou comodidade para o 

adquirente. 

Assim, nos termos do nº 1, do artigo 342º do CC, a atribuição do ónus da prova 

obedece a uma regra fundamental “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos 

factos constitutivos do direito alegado”, sendo que é “sobre o autor, que invoca a titularidade 

do direito, que cabe fazer a alegação dos factos de cuja prova seja possível concluir pela 

existência do direito”
143

. Nos termos do nº 1 do artigo 5º do Código de Processo Civil “às 

partes cabe alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedir (…)”. Esta realidade é 

distinta da consagrada no conceito de “conformidade com o contrato” expresso nos artigos 2ºs 

da Diretiva 1999/44/CE assim como do DL 67/2003, de 6 de Abril cujos preceitos potenciam 

e “garantem não só uma maior unidade ao regime, como uma mais ampla e eficaz proteção do 

consumidor”
144

.  

  Perante a diferença conceptual dos dispositivos legais ali referidos relativamente ao 

tratamento das relações jurídicas inter partes, de forma igualitária e/ou de forma desigual, se 

percebe, não só, o interesse de um profissional adquirente aspirar a que alguns dos seus atos 

jurídicos sejam considerados de consumo mas também como a pretensão do vendedor no 

sentido de identificar o tipo de contrato a estabelecer e a consequente definição de direitos e 

responsabilidades, especialmente as obrigacionais, relativas à obrigação de garantir a 

conformidade com a vontade do adquirente. 

Assim e analisando concretamente a necessidade de defesa da vontade de um 

adquirente profissional, casuisticamente considerado a parte mais “ fraca, leiga, profana, débil 

economicamente ou menos preparada tecnicamente (…)”
145

, cremos  que, nos termos dos 

princípios aqui analisados, não ficarão excluídas do âmbito e alcance da noção de consumidor 

as respetivas prerrogativas  atinentes  a relações contratuais, casuisticamente consideradas, de  

profissional consumidor. 

 

3. Venda de bens de consumo com defeito e usados e desconformidade contratual 

                                                           
143 Acórdão do STJ de 31/01/2013, referência do documento RG, processo nº 500/08.04TBMNC.G1, relator Amílcar Andrade. Para mais fácil 
consulta; http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/cb96324374f38f2380257b1a0050d70a?OpenDocument  
144 PAULO MOTA PINTO, “Conformidade e garantias na Venda de Bens de Consumo, A Diretiva 1999/44/CE e o Direito Português”, in 
EDC,nº2, 2000, pág. 222. 
145 JOÃO CALVÃO DA SILVA,” op. cit., Responsabilidade Civil do Produtor, pág. 60 (citação) 
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As consequências jurídicas resultantes de venda de bens com defeito, relativamente às 

características originais do bem tipo, embora conforme a vontade contratual do adquirente, e 

outros onde se apresentam desconformidades contratuais, variam em função das qualificadas 

razões que configurem encontramo-nos perante as distintas relações contratuais, sejam elas 

regidas pelo Direito Civil ou pelo Direito de Consumo. 

Neste capítulo reside um dos aspetos relevantes da razão da produção deste trabalho. 

A necessidade da defesa da vontade do adquirente consumidor, não só se manifesta perante a 

aquisição de um bem no qual se revela uma desconformidade contratual no caso da primeira 

transação comercial, mas também na circunstância da necessidade de proteger a vontade do 

consumidor quando este opta por adquirir um bem com defeito ou usado
146

, ainda que, 

esgotado o prazo para a invocação da garantia original, também reclamada ao produtor
147

, se 

mostre, aquele, conforme a sua vontade. 

 Apesar do regime do Código Civil, no nº1 do artigo 921º e nos artigos 913º e 914º, 

tratar matérias relativas a “garantias de bom funcionamento”, na aquisição de bens ou 

serviços com defeito e/ou em desconformidade com o contrato, também estas matérias são 

objeto de intervenção do Instituto do Direito de Consumo à luz do artigo 4º da Lei 24/96 de 

31/7 na sua versão mais recente
148

 e dos artigos 1º A
149

, no nº 1 dos artigos do artigo 

2º
150

,3º
151

 e 4º
152

 do DL 67/2003 de 8 de Abril alterado pelo DL 84/2008 de 21 de Maio.  

Contudo, no caso de venda de bens com defeito e/ou usados, podem não estar 

presentes alguns dos requisitos ali previstos e necessários à consideração da conformidade do 

bem e, no entanto, o objeto do contrato ser idóneo para o fim a que, casuisticamente, o 

consumidor o destina, assim obedecendo à vontade do adquirente. Esta circunstância traduz 

uma conformidade contratual aceite pelas partes, apesar da desconformidade existente 

relativamente às aptidões originárias do bem.  

                                                           
146

 É de relevar a referência expressa à inclusão dos bens usados como possíveis bens de consumo na lei 67/2003 de 8 de Abril alínea b), 

do artigo 1º B, alterado pelo Dec. Lei 84/2008 de 21 de Maio,”(…) incluindo os bens em segunda mão:” 
147

Cfr. Ac. TRL de 08/05/2008, processo:3611/2008-6, relator Granja da Fonseca “ O consumidor/comprador de um veículo usado tem 

sempre direito, à garantia (…), não podendo restringir o limite imposto pela lei, nem obviamente afastá-lo ”.O fato de um veículo com mais 
de treze anos ter sido comprado pelo preço de 2.250 euros, não afasta, por si só, a responsabilidade do vendedor (…)”  
148

 “Os bens ou serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e a produzir os efeitos que se lhes 

atribuem (…) de modo adequado às expectativas do consumidor” 
149 “ O presente Dec. Lei é aplicável aos contratos de compra e venda celebrados entre profissionais e consumidores” 
150 “O vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes o contrato de compra e venda” 
151 “O vendedor responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que o bem lhe é 
entregue” 
152 “ Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos, por meio 
de reparação ou substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato.” 
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Acresce o facto de que significado contratual da relevância da descrição feita pelo 

vendedor e apresentada ao consumidor, no caso de bem usado ou com defeito, ser primordial 

no sentido da consideração da conformidade contratada, apesar do objeto do contrato se 

encontrar com uma desconformidade intrínseca
153

. Neste caso, “o vendedor só assegura a 

garantia de bom funcionamento e sanação das avarias, anomalias ou quaisquer deficiências de 

funcionamento verificadas em circunstâncias de normal utilização do bem 
154

“ e das funções 

então contratadas. 

O artigo 4º da Lei 24/96, de 31 de Julho, com as alterações subsequentes, apesar de 

considerar que “os bens ou serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os 

fins a que se destinam e a produzir os efeitos que se lhes atribuem (…) “ utiliza a conjunção 

alternativa “ou” que indicia a possibilidade de, na falta dos requisitos anteriores, considerar 

“(…) ou, na falta delas, de modo às legitimas expectativas do consumidor ”. 
155

 

A potenciar esta interpretação está também o regime do DL 67/2003, no artigo 2º nº 2 

al b) “ Não serem adequados ao uso especifico para o qual o consumidor os destine (…)”  e nº 

3 “ Não se considera existir falta de conformidade (…) se no momento em que for celebrado o 

contrato o consumidor tiver conhecimento dessa falta de conformidade ou não poder 

razoavelmente ignorá-la”. 

Assim há na relação de consumo, não somente a imperatividade da conformidade 

qualitativa do bem, no sentido da sua aptidão e desempenho habitual, mas uma outra 

circunstância, a possibilidade de o consumidor exercer com carater imperativo, sem mais, 

autonomamente a sua vontade no sentido de conformar a aquisição de um bem, de forma que, 

as características e funções perspetivadas na vontade do consumidor se traduzam no objeto 

contratual pretendido.  

Pelo exposto e no nosso entendimento, poderá o consumidor no exercício da sua 

autonomia da vontade, excluir, ampliar ou minimizar, em qualquer momento da execução do 

contrato, a importância da descrição feita pelo vendedor, considerando aceitar 

unilateralmente, uma conformidade, desconformidade ou um bem parcialmente conforme ou 

parcialmente desconforme
156

. 

                                                           
153

 A título de exemplo o caso de um consumidor adquirir um equipamento de telemóvel usado, ultimo modelo, e que perdeu a função de 

fotografar considerando-se assim com defeito. O consumidor adquire-o apesar de ter conhecimento daquela falta de qualidade intrínseca 
embora, por pretender não usar aquela função, na conformação da sua vontade. 
154

 Cfr. Ac. STJ de 06/09/2011, processo:4757/05.4TVLSB.L1.S1. 
155

 Exemplo de um consumidor que adquire um computador que já não tem hipótese de “satisfazer os fins a que o destinam ou a produzir 

os efeitos que se lhes atribuem” mas cuja função e “legítimas espectativas” são o fornecimento de peças para outro equipamento. 
156

 O exemplo do telemóvel citado; o consumidor, apesar de informado pelo vendedor de um conjunto de funções do equipamento veio a 

constatar que faltava a função de fotografar, não tendo reclamado a desconformidade por aceitar a posteriori a ausência daquela função. 
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Nestes termos, aceitando o consumidor a transmutação da, considerada «ope legis», 

desconformidade, nos termos do Direito do Consumo, para uma nova e não renovada 

conformidade, questiona-se se estaremos, pelas novas características, perante um novo bem 

e/ou um novo contrato, resultando assim novo início de contagem de prazos para o exercício 

do direito à conformação contratual, ou estaremos perante a manutenção do mesmo contrato, 

em que o bem é o mesmo, embora de alguma forma com elementos funcionais ampliados ou 

mais restritos e em que a contagem inicial dos prazos que já estão a decorrer se mantêm
157

. 

Apesar da divergência doutrinal é de salientar, neste momento, a relevância da 

possibilidade legal de o consumidor poder exercer qualquer dos direitos previstos no sentido 

da proteção da sua vontade contratual excluindo os casos de manifesta constituição de abuso 

de direito. 

Apoiada no entendimento do Professor Calvão da Silva de que o DL 67/2003, não 

transpôs a estrutura hierarquizada nos direitos previstos na Diretiva 1999/44/CE
158

 em que o 

consumidor (apenas) tem de subordinar a sua escolha aos ditames da boa fé, a defesa da 

vontade do consumidor parece ter sido animada pela interpretação intensificadora da proteção 

da vontade.  

Tal possibilidade é refletida em sentenças como a da Comarca do Baixo Vouga de 26 

de Novembro de 2013, processo nº 1691/11.2T2AVR: “ No nosso entender vale o que o 

legislador fez constar do Dec. Lei 67/2003 designadamente do artigo 4º, nº1,e, nessa medida, 

não defende a existência de qualquer hierarquia entre os direitos ali previstos. Com efeito, o 

consumidor pode optar por qualquer um daqueles direitos (…) nada obstando a que a autora 

optasse pela resolução do contrato (…) sendo legítima a sua escolha”. Esta decisão é 

reforçada pelo acórdão, em sede de recurso da sentença supra citada, do TR Coimbra nos 

termos que se descrevem: “ O nº5 do artigo 4º do D L nº 67/2003, de 08 de Abril (…) permite 

ao consumidor a opção pelo exercício de qualquer um dos quatro direitos, sem dependência 

de uma relação de hierarquia entre eles. O único limite é que a opção exercida não constitua 

abuso de direito nem manifesta impossibilidade.” 

Todavia, a discordância doutrinal sobre a amplitude dos poderes/direitos do 

consumidor, no que concerne à defesa da sua vontade, prevalece estabelecida, 

designadamente, quando o distinto Professor Gravato Morais acarreta à discussão a expressão 

da sua interpretação referindo: “No entanto, e ainda em função do texto legal, é legitimo 

                                                           
157

 Neste momento do texto é de atender à possibilidade legal de o consumidor poder dispor da sua vontade exceto nos casos de abuso de 

direito  
158Cfr. Sentença da Comarca do Baixo Vouga de 26 de Novembro de 2013, processo nº 1691/11.2T2AVR citando CALVÃO DA SILVA. 
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sustentar-se que, embora o uso da conjugação «ou» surgira a ideia de alternatividade, não é 

menos verdade que há (outra) sequência subjacente ao preceito (reparação, redução, 

resolução) -como já havia no anterior artigo 12º, nº1 da LDC-,que não pode considerar-se 

arbitrária. Sob um outro prisma, mas sempre de um ponto de vista textual-dos nºs 2,3 e4 do 

DL 67/2003 transparece uma hierarquização dos direitos em razão da sua sucessão ordenada. 

Aliás, nesses números as pretensões são mesmo agrupadas duas a duas.”
159

 

No entanto o regime refere a imperatividade da proteção do consumidor
160

. Assim, 

tudo o que acresça forma de proteção da vontade é aceite pelo regime
161

 excluindo o caso de 

bens usados em que o prazo de garantia pode, por acordo das partes e especialmente por 

vontade do consumidor, ser reduzido a um ano.
162

 De qualquer forma, apesar de se tratar de 

um ato dispositivo das partes, a lei controla a autonomia da vontade destas, limitando a 

vontade dos contratantes considerando apenas a possibilidade de que “(…) o prazo de dois 

anos seja reduzido a um ano”
163

. 

Embora o regime exponha, no nº1 do artigo 4º do DL 84/2008, que ”o consumidor tem 

direito a que a conformidade seja reposta (…)” e para repor a conformidade “ pode exercer os 

seus diretos no prazo(…)” levanta-se aqui a questão da aplicação da “imperatividade do 

regime” como um meio de defender, casuisticamente, a vontade do consumidor. 

Encontramos aqui presentes duas linhas de força. Uma delas carateriza a 

imperatividade do regime no sentido de proteger a vontade do consumidor através da 

possibilidade de exercer os direitos e de saber quais os meios a usar perante uma 

desconformidade. A outra exclui a possibilidade de agir de determinada forma ainda que seja 

esta a pretendida pelo adquirente consumidor e que este considere a melhor forma de proteção 

da sua vontade. 

Embora o nº 2 do artigo 3º do DL 70/2007, de 26 de Março habilite, nas modalidades 

descritas nas alíneas a). b) e c) do nº1 do artigo 3º, que o vendedor possa colocar no mercado 

um bem com redução do preço, não consta da previsão legal, alguma referência à 

possibilidade da venda de bens com defeito. No entanto, o DL 67/2003 no seu nº2 do artigo 5º 

                                                           
159 FERNANDO GRAVATO MORAIS, in “Liber Amicorum Mário” Frota, pág. 161,Coimbra, Almedina.  
160 Artigo 10 do Dec. Lei 67/2003/08 de Abril alterado pelo Dec. Lei84/2008 de 21 de Maio 
161 Dec. Lei 67/2003, de 8 de Abril artigo  9º 
162

 Dec. Lei 67/2003,de 8 de Abril, 9º paragrafo da introdução (considerandos) “ Este regime de proteção mantem-se imperativo, 

permitindo-se, porém, que, em caso de venda de coisa móvel usada ao consumidor, o prazo de dois anos seja reduzido a um ano por 
acordo das partes”  
163

 Cfr. Ac.TRC de 25/10/2011, processo nº351/10.6TBPCV.C1, relator Moreira do Carmo, aplicado ao caso de compra e venda de um bem 

de consumo usado em que as partes reduziram contratualmente o prazo de garantia: “1. É nula a cláusula contratual pela qual o vendedor 
e comprador reduziram o prazo de garantia para 6 meses (…). 2. Tal clausula deve ser substituída por outra, por imperatividade de norma 
legal, que fixe esse prazo de garantia no prazo legal (…)”  
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prevê a legalidade de tal procedimento quando refere: “ Tratando-se de coisa móvel usada 

(…)”. 

Assim levanta-se a questão de identificar, qualificar e quantificar as parcelas 

valorativas constituintes da formação do preço que originam o valor de uma adequada 

redução da conformidade, isto é, o valor da desconformidade. Perante um bem com defeito 

que pode ser maior, menor ou mais que um defeito no mesmo produto, não se antevê 

possibilidade de “tabelar” linearmente o preço de um conjunto dos mesmos bens embora com 

defeito diferentes
164

. 

No caso do Direito de Consumo, levanta-se a importante questão de saber o “ quantum 

“ da vontade foi, ou pode ser, perturbada no sentido de calcular a valorização ou 

desvalorização económica da desconformidade e qual a forma a optar pelo consumidor, na 

plena autonomia da vontade, para a exigência do ressarcimento da não disposição integral do 

bem ou reposição da conformidade. Consideramos que é no “quantum “da alteração da 

vontade que reside o fundamento legal da possibilidade da “redução adequada do preço” no 

caso da venda de bens usados ou com defeito No CC, a formação do cálculo do valor da 

desconformidade, “quantum” pecuniário, está claramente regulado nos nºs 1 e 2 do artigo 

884º respetivamente: “ Se a venda ficar limitada a parte do seu objeto, (…), o preço 

respeitante à parte válida do contrato é o que neste figurar, se houver sido discriminado como 

parcela do preço global”, “na falta de descriminação, a redução é feita por meio de avaliação”.  

Neste sentido refere Batista Lopes: A redução proporcional do preço obedece ao 

seguinte esquema; a) se houver sido discriminado o preço respeitante à parte valida do 

contrato como parcela do preço global, será esse o preço a pagar pelo comprador; b) na falta 

de discriminação, a redução é feita por meio de avaliação (…)
165

. 

Da previsão da imperatividade do regime do Direito de Consumo resulta a 

imperatividade da proteção da vontade contratual do consumidor. É a ele que a lei incumbe a 

decisão a tomar sobre qual a melhor forma de proteção dos seus interesses, sendo que o 

regime propõe ao consumidor a opção exclusiva por quatro formas, já descritas, de proteção 

da sua vontade, conforme o nº 1 do artigo 4º do DL 67/2003 “ reparação ou substituição, à 

redução adequada do preço ou à resolução do contrato”. 

Assim, parece-nos que o legislador, tendo em conta que os “(…) comportamentos dos 

consumidores (…), muitas vezes diferenciados consoante o seu estatuto cultural ou 
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 Exemplo: não se está perante concorrência desleal quando se vendem duas máquinas de cortar relva iguais embora com preços 

distintos derivados dos tipos de defeito que individualmente cada uma comporta 
165

 ABILIO NETO, citando BATISTA LOPES em Compra e Venda, pág. 19, Código Civil Anotado, 17º ed. revista e atualizada, Abril de 2010, 

Ediforum, Edições Jurídicas Lda., pág. 586 
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económico, (…) tem as suas raízes na predominância das vertentes emocionais e racionais, 

complementadas por fatores sociais, culturais e pessoais (…)
166

” e “ intuitivamente os desejos 

alienados minam a  autonomia (da vontade) enquanto que os desejos autênticos ”
167

,  não 

valoriza, ele próprio, os fatores de racionalidade jurídica, optando por permitir ao consumidor 

uma discricionariedade regulada, no sentido da conformação do planeamento da vontade ao 

invés da impulsividade do consumidor no planeamento das suas decisões. 

Daqui se consegue vislumbrar um dos possíveis motivos da imperatividade legal de as 

partes não poderem alargar o prazo de conformação do bem com o contrato prevista no nº 1 

do artigo 10º do DL 84/2008, de 21 de Maio tanto relativamente à reposição da conformidade 

prevista no nº2 do artigo 4º como aos prazos de garantia previstos nos nºs 1 e 2 do artigo5º de 

DL 67/2003. No entanto, a Lei deixa à disposição da vontade do consumidor a circunstância 

de poder ou não adquirir um bem com um qualquer tipo de defeito seja qual for a sua 

limitação ou grandeza. 

 Tal como no plano da aplicação das medidas de coação previstas no artigo 12º do 

Dec. Lei 84/2008, o resultado da aplicação do regime depende sempre e ainda da vontade do 

consumidor entendendo-se que a existência do “ manto protetor do consumidor” só sobressaia 

aquando da invocada necessidade de proteção pelo próprio consumidor. O vendedor pode 

vender o que entender e da forma que lhe aprouver. No entanto a invocação da não 

conformidade com o contrato por parte do consumidor faz surgir, em proteção deste, o Direito 

do Consumo como manto protetor da vontade do consumidor. 

 

3.1. No regime do Código Civil 

 

No caso em que o bem sofra de defeito, nos termos do artigo 913 e ss do CC, “ Se a 

coisa vendida sofrer de vicio que a desvalorize (…)”, ou no caso das características do objeto 

da relação contratual não assegurarem ao adquirente/consumidor as características, atestadas 

pelo vendedor, qualificadoras e necessárias para o fim funcional pretendido, tornando o bem 

inidóneo face às expectativas do adquirente nos termos do nº1 do artigo 913 do CC, 2ª parte “ 

(…)ou não tiver as qualidades asseguradas pelo vendedor ou necessárias para a realização 
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 ADELINO ALVES CARDOSO,” O comportamento do Consumidor” Lidel, Edições Técnicas Lda., 2009, pág. 69, 3º e 5º parágrafo.  
167

 ANNE CUNNINGHAM, “Autonomous Consumption: Buying into the Ideology of Capitalism”, Journal of Business Ethics, 48, 2003, Kluwer 

Academic Publishers pág. 229 .( Universidade. de Aveiro ISCIA): disponível em : 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/25075180?sid=21105476530241&uid=4&uid=2&uid=3738880 , consultado em 14 de Junho de 
2015. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/25075180?sid=21105476530241&uid=4&uid=2&uid=3738880
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daquele fim (…), a lei entende estar-mos perante uma desconformidade contratual pois “(…) 

privilegia a idoneidade do bem para a função a que se destina, pois o que importa é a aptidão 

da coisa, a utilidade que o adquirente dela espera. Nesta medida o produto defeituoso é aquele 

que é improprio para o uso concreto a que é destinado contratualmente”
168

. 

Será importante salientar a equiparação no tratamento jurídico/formal do texto do 

artigo 913 do C Civil. De facto deparamo-nos com a existência de pelo menos, uma sugestão 

de equiparação da importância dada pelo legislador no que concerne tanto ao “ vicio” (…) 

vicio que a desvalorize ou vicio que impeça a realização do fim (…)” como à” falta de 

qualidade do bem.”(…) falta da qualidade, esta qualidade, e não a falta dela, assegurada pelo 

vendedor) e a (falta de qualidade para a realização do fim(…)”.  

A alusão integrada no contrato, ou a informação dada pelo vendedor, de que 

determinado bem ou serviço é idóneo para o fim específico para o qual foi adquirido e 

pretendido pelo consumidor não é suficiente para validar a conformidade do contrato. ”A (da) 

menção nos (dos) factos provados (…) não se pode considerar uma conclusão. Não recai 

sobre o comprador o ónus de provar que as cláusulas que lhe foram apresentadas foram ou 

não negociadas”
169

. 

No entanto, apesar de considerar que a paridade literal, traduzida na força equivalente 

do texto supracitado, relativamente ao “vicio da coisa” e/ou à “qualidade do bem”, pode 

evitar alguma controvérsia doutrinal e jurisprudencial, consideramos que o legislador 

pretendeu acentuar o carater funcional (pela não funcionalidade) do” vicio que impeça a 

realização do fim”, privilegiando a idoneidade do bem face às expectativas do 

consumidor,“(…) idóneo para a realização do fim a que é destinado(…)913º CC. 

Objetivamente, nos termos da 1ª parte do nº1 do artigo 913º do Código Civil, 

importam as qualidades próprias de um bem relativamente ao bem da mesma categoria ou que 

“(…) impeça a realização do fim a que é destinado (…)” se do contrato não resultar o fim a 

que se destina. Daí a importância da desvalorização da consequência ou efeito do defeito 

desde que este não se revele característica essencial do bem para o fim a que se destina. 

Assim, para aferir a existência de idoneidade ou inidoneidade do bem deve atender-se ao fim 

fixado pelas partes e/ou “(…)atender-se à função normal da coisa da mesma categoria (…)” 

nos termos do nº2 do artigo 913º do CC. Não há assim impedimento à realização do fim a que 

se destina, seja porque não o desvaloriza na função normal do bem ou não retira as qualidades 
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 JOÃO CALVÃO TELES, op. cit., Responsabilidade Civil do Produtor, pág. 189 
169 AC. TRG, de 10/10/2013, relatora Helena Melo, disponível em: 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8e8673fea508a81d80257c1900512b45?OpenDocumen
t, consultado em 14 de Junho de 2015 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8e8673fea508a81d80257c1900512b45?OpenDocument
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asseguradas pelo vendedor para a execução da expectável tarefa. Poderá nestas circunstâncias, 

o contrato ser alvo de tratamento jurídico diferenciado, não por desconformidade e alteração 

da vontade nos termos do nº2, do art.º2º do DL 67/2003, mas por um ato contratual em 

conformidade e com plena autonomia da vontade das partes nos termos do artigo 9º do DL 

nº70/2007, de 26 de Março conjugado com o nº1 do art.º 2º do DL 67/2003.
170

  

Importa, subjetivamente, reconhecer a aceitação contratual daquelas concretas 

qualidades/características ou condições, atendendo à função do negócio previsto, considerada 

a idoneidade ou inidoneidade do bem para o fim expectávelmente pretendido. 

 

3.2. Venda de bens com defeito 

 

Coisa distinta é considerar o confronto entre o regime da desconformidade contratual e 

o regime de bens portadores de defeito no caso de venda de bens de consumo. 

A Diretiva 85/374 CEE, do Conselho de 25 de Julho «relativa à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados Membros em matéria 

de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos» institui a imperatividade da 

proteção do consumidor designadamente nos considerandos 4º: “ Considerando que a 

proteção do consumidor exige que todos os participantes no processo de produção sejam 

responsabilizados se o produto acabado (…) apresentar qualquer defeito” e 7º “considerando 

que, com vista a proteger a integridade física do consumidor (…) a qualidade defeituosa de 

um produto não deve ser determinada com base numa inaptidão do produto para utilização, 

mas com base numa falta de segurança que o publico em geral pode legitimamente esperar 

(…)” reconhecendo na alínea b) do nº1 do artigo 6º a qualificação como defeituoso quando“ o 

produto que não oferece a segurança que se pode legitimamente esperar, (…) tais como a 

utilização do produto que se pode razoavelmente esperar”. 

Na transposição da Diretiva ali referida, relativamente à qualificação de produto 

defeituoso, efetuada pelo DL. 383/89, de 6 de Novembro, o entendimento do legislador 

nacional português, no seu artigo 4º, sobre o conteúdo do conceito produto defeituoso, 

acompanha o entendimento da Diretiva no artigo 6º nº1, alíneas a),b) e c). 
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 Entendemos haver, nesta circunstância, apesar de não se constatar alguma desconformidade, um paralelismo compensatório do 

defeito /diminuição do preço com a circunstância de o consumidor aceitar manter um contrato em que o bem manifestou uma 
desconformidade e este aceita como reposição da conformidade a “redução adequada do preço” nos termos do nº1 do art.º 4º do DL 
67/3003.  
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No entanto, o DL 253/86, de 25 de Agosto, entretanto revogado, no seu artigo 6º já 

estabelecia a previsibilidade de se poder realizar a venda de produtos com defeito
171

, texto que 

se manteve ao longo das várias gerações do diploma
172

.  

Com a revogação daquele instrumento jurídico pelo DL 70/2007, de 26 de Março, este 

passou a regular, de forma mais ajustada, a possibilidade de práticas comerciais de venda de 

produtos com defeito enquanto, paralelamente, reforça a proteção dos direitos do consumidor 

assegurando, especialmente, o direito à informação sobre as condições e características dos 

bens e ao período de garantia dos mesmos, sem no entanto, abdicar dos deveres de informação 

e lealdade do vendedor para com o consumidor, já então previstos no DL 253/86, de 25 de 

Agosto. 

O artigo 9º do DL 70/2007, de 26 de Março, vem estabelecer um acréscimo normativo 

que dota o consumidor de novas valências jurídicas protetoras da sua vontade e dos seus 

direitos, no que respeita à compra e venda de produtos com defeito, enquanto enuncia novas 

fontes de obrigações e responsabilidades para o produtor/ vendedor
173

 de produtos nestas 

condições. 

Com o objetivo de garantir o cumprimento da vontade do consumidor, o vendedor 

deve anunciar o defeito de forma inequívoca nos termos do nº1 do artigo 9º, sendo que o 

defeito deve estar devidamente assinalado nos termos do nº3 do artigo 9º e os produtos devem 

estar destacados dos restantes e em local previsto para o efeito nos termos do nº2 do artigo 9º. 

Assim, “um produto defeituoso que ofereça a segurança com que legitimamente se 

pode esperar e que possibilite a utilização que razoavelmente se possa esperar”, produto com 

defeito, pode ser, cumpridos os requisitos estabelecidos nos nºs 1,2,3 e 4 do artigo 9 do DL 

70/2007, de 26 de Março, objeto de venda no âmbito do direito de consumo, sem que se trate 

de uma desconformidade relativamente ao conjunto das integrais qualidades originárias do 

bem. 

Todavia, importa fazer uma referência à possibilidade de, também, se aplicar o regime 

do DL 67/2003 às desconformidades contratuais, supervenientes ou não, na venda dos bens 

com defeito, nos termos do DL 70/2007, assim como à venda de bens usados, DL 67/2003, 
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 Dec. Lei 253/86, de 25/08, artigo 6º “ A venda de produtos com defeito deverá realizar-se fazendo constar esta 
circunstância, de forma inequívoca, por meio de letreiros ou rótulos.” 
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 Dec. Lei 73/94 de 03/03 e DL. 140/98 de 16 /05. 
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 Nº 1- A venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca por meio de letreiros ou rótulos. 
   Nº2- Os produtos com defeito devem estar expostos em local previsto para o efeito e destacados da venda dos restantes 
produtos. 
   Nº3- Nos produtos com defeito devem ser colocados uma etiqueta que assinale de forma precisa o respetivo defeito. 
    Nº4- A inobservância do disposto nos nºs 2º e 3º implica a obrigatoriedade de troca de produto por outro que preencha a 
mesma finalidade ou a devolução do respetivo valor, mediante a apresentação do respetivo comprovativo de compra. 
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artigo 5º, nº2, e consequentemente à forma de proteção da vontade contratual usada pelas 

partes especialmente no caso do adquirente consumidor. 

Consequentemente, caso resulte de uma compra e venda de consumo respeitante a 

bens com defeito e/ou com redução do preço, nos termos do diploma supra citado, a uma 

desconformidade interferente com a vontade contratual do consumidor, aplicar-se-á a Lei de 

Defesa do Consumidor 24/96 de 31 de Julho na versão da Lei 47/2014 de 28 /07, 

designadamente quanto ao direito à informação em particular prevista nos nºs do artigo 8º, e 

do artigo 9º, respondendo o vendedor/produtor perante os casos de constatação da “ alteração 

da vontade advinda de uma desconformidade contratual”.  

No entanto, apesar de não se considerar haver falta de conformidade de um bem 

quando o consumidor tinha conhecimento, previamente à realização do contrato, da presença 

do defeito ou vicio, ou não pode razoavelmente ignorar tal facto no momento em que foi 

celebrado o contrato, ou ainda se não puder razoavelmente ignorar a desconformidade se esta 

“decorrer dos materiais fornecidos pelo consumidor ”, nº3 do artigo 2º do Dec. Lei 67/2003. 

Entendemos, não ser esta a preocupação do legislador relativamente à proteção da vontade do 

consumidor. Um defeito pode ser manifesto e, como foi referido, apesar da constatação, o 

bem ser idóneo e cumprir a vontade do consumidor para o que dele se espera.  

Também sobre esta matéria se constata a instalação de aspetos divergentes, doutrinais 

e jurisprudenciais. A título de exemplo este facto pode constatar-se em dois acórdãos do S.T.J 

pelo interesse do relator ser o mesmo, Dr. Moreira Alves. Aqui, o Tribunal transmite a ideia 

de que o consumidor está, de alguma forma, preparado para a defesa da sua vontade 

contratual: “É ao consumidor que cabe o ónus de alegar e provar a desconformidade 

contratual, embora disponha de presunções legais que facilitam tal prova, (…) sendo que tais 

presunções fazem apelo a conceitos abertos que terão de ser densificados (…)”
174

, enquanto,  

noutro caso, deixa a presunção de que” por se tratar da parte mais fraca, menos preparada 

tecnicamente, em confronto com um contratante profissional, necessariamente conhecedor 

dos meandros que exercita”
175

, o adquirente consumidor já necessita de proteção legal para 

fazer prevalecer a sua vontade contratual. 

 No entanto e acrescendo ao referido anteriormente, o Acórdão do T.R.L. de 

12/04/2011
176

 refere:”  Para o exercício dos direitos cobertos pela garantia, o comprador 
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 Ac. STJ de 20/03/2014, relator Moreira Alves,- 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2ebf69ff2211566b80257ca20058aa05?OpenDocument 
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 Ac. STJ. de 20/10/2011, processo 1097/04.0TBLLE.E1.S1, relator Moreira Alves, 
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apenas terá de alegar e provar o mau funcionamento da coisa, durante o prazo da garantia, 

sem necessidade de alegar e provar a específica causa do mau funcionamento e a sua 

existência à data da entrega.  Ao vendedor, para se ilibar da responsabilidade, incumbirá 

alegar e provar que a causa do mau funcionamento é posterior à entrega a coisa vendida e 

imputável ao comprador, a terceiro ou devida a caso fortuito”. 

 

3.3. Venda de bens usados 

 

Nos termos da alínea b) do artigo 1ºB do Dec Lei 84/2007 “ (…) entende-se por bem 

de consumo qualquer bem imóvel ou móvel corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” 

Assim, aos bens móveis usados mantem-se o regime, exceto na possibilidade de o 

prazo de garantia de dois anos poder ser reduzido para um ano, nos termos do nº2 do artigo 5º 

do DL 67/2003
177

, “por acordo das partes”. É de referir que este regime contínua imperativo, 

nos termos dos considerandos, parágrafo 9º, do Dec. Lei, “este regime de proteção ao 

consumidor mantêm-se imperativo”. 

Mesmo que haja acordo contratual, o prazo de garantia nunca poderá ser inferior a um 

ano, e assim, mesmo que as partes, no exercício da autonomia da vontade, acordem um prazo 

inferior a um ano, este acordo, por contrariar uma previsão legal injuntiva terá sempre a 

aplicação do prazo constante na previsão legal. A imperatividade determinada pelo diploma, 

considera nulo qualquer acordo que, antes da denúncia do defeito, limite ou exclua os direitos 

do consumidor.”É nula a cláusula contratual pela qual vendedor e comprador/consumidor 

reduziram a 6 meses o prazo de garantia legal de 2 anos, previsto no art.º 5º, nº 1, do DL 

67/2003, de 8 de Abril, para proteção dos direitos do consumidor”
178

. 

Por estes factos, também, tanto no âmbito de compra e venda de bens com defeito, nos 

termos do DL 70/2007, como no caso de bens usados, o consumidor vê a sua autonomia da 

vontade limitada nos termos em que o Direito força e exige a qualidade formal
179

, 

                                                           
177 Dec lei 67/2003 artigo 5º nº 1 “Tratando-se de coisa móvel usada, o prazo previsto no nº anterior pode ser reduzido a um ano por 
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178 Ac. T.R. Coimbra de 25 de Outubro de 2011, relator Moreira do Carmo- 
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temporal
180

e obrigacional
181

 para que a conformidade seja reposta, nos termos do DL 67/2003 

com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 84/2008, enquanto na previsão do Código Civil 

“(…)as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar 

contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as clausulas que lhes 

aprouver”
182

. 

A obrigação legal de o consumidor denunciar o defeito ao vendedor, marca a data 

inicial que conduzirá a dois aspetos fundamentais não só na política da proteção da vontade 

contratual do consumidor mas também numa medida de coação de cariz pecuniário que se 

traduz numa fonte de receita para o Estado 60%, ASAE 30% e CACMEP 10%
183

. 

  O aspeto da diligência jurídica da defesa do consumidor pode tornar-se relativo. 

Também aqui se defendem interesses do Estado e de Institutos Estaduais, sendo legitimo 

questionar a opção do consumidor perante a não marcação do inicio da contagem do prazo 

para a reposição da conformidade com o contrato, evitando que o vendedor seja impelido a 

cumprir o prazo ou a ser objeto de uma contra ordenação nos termos do artigo 12º-A do DL 

84/2008
184

, por ter permitido que as partes chegassem a um acordo sobre a extensão do prazo 

previsto para a reparação ou substituição do bem. 

Também no caso de um contrato de compra e venda de bens consumo, usados ou com 

defeito, a obrigação devida pelo vendedor de informar o consumidor, só por si, não deve ser 

considerada suficiente para que se tenha como satisfeita a vontade contratual da adquirente, 

não devendo o consumidor negligenciar a auto informação ou procura de mais informação 

sobre o bem a adquirir. Entendemos que quanto menos conhecer as características do bem 

mais se deve procurar informar. 

 Assim, entendemos que, não sendo permitido às partes “ excluir ou limitar os direitos 

do consumidor antes da denúncia do defeito”, facto do qual resultaria uma diminuição do 

âmbito das obrigações do vendedor, também aquele vê a sua vontade limitada pelo próprio 

regime que, curiosamente, tem como função a proteção dos seus interesses
185

e da autonomia 

da vontade. Neste caso
186

, a circunstância de o regime não proteger o que se entende serem os 

                                                           
180

 Dec. Lei 67/2003, artigo 4º nº 2 “ A reparação ou substituição devem ser realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em conta a 

natureza do defeito e tratando-se de um bem móvel, num prazo de 30 dias em ambos os casos, sem grave inconveniente para o 
consumidor “ 
181

 Dec. Lei 67/2003, Introdução, 8º paragrafo “ Mantém-se a obrigação de o consumidor denunciar o defeito ao vendedor (…)” 
182

 Código Civil, artigo 405, nº1 
183

 Artigo 12 A do Dec Lei 67/2003 com as alterações subsequentes 
184

 “Constituem contra ordenações puníveis com a aplicação das seguintes coimas: (…)”  
185

 Não entendemos que o legislador pretenda substituir-se ao consumidor no que concerne à identificação dos elementos constitutivos 

dos seus interesses que se traduzem na sua vontade contratual. 
186

  Entendemos ser importante referir que, por agora, não se está a referir ao direito à garantia legal do bem 
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interesses do consumidor, acarretará a que, pelo fato de o consumidor proteger o que 

considera a sua vontade, fiquem prejudicados interesses das Instituições acima referidas. O 

domínio da autonomia da vontade, fazendo parte de um direito de cidadania deveria 

prevalecer de uma forma mais acentuada nos direitos dos cidadãos enquanto parte numa 

relação contratual de consumo. 

Considerando que, a vontade contratual não é informação contratual mas que a 

esclarecida informação é essencial no sentido da formação e proteção da vontade, podemos 

concluir que o direito à informação é indispensável, primordial e complementar da formação e 

autonomia da vontade contratual, não no sentido de que se possa entender prescindir uma da 

outra mas de que ambas e em conjunto são portadoras e condutoras a uma mesma 

essencialidade, a satisfação da integral vontade do consumidor
187

.  

Assim, deve prevalecer a prática, reforçada e obrigatória, de uma esclarecida, eficaz e 

livre informação ao invés de uma aposta na preferência na proteção, já de si condicionada, do 

consumidor, do que se considera ser a vontade contratual do consumidor. A liberdade de o 

consumidor prescindir da informação, que lhe é disponibilizada e outra que possa ter a 

obrigação de diligenciar, não pode acarretar num acréscimo de responsabilidade por parte do 

vendedor. 

No uso do seu direito potestativo, o consumidor informado está claramente mais livre, 

no sentido de habilitado, para contratar e mais esclarecido dos meandros do objeto da sua 

pretensão contratual. 

 

3.4. Na empreitada de consumo  

 

 Propomo-nos dilucidar objetivamente sobre o contrato de empreitada de consumo não 

nos interessando qualquer tipo de atividade em especial tais como os atos jurídicos, atos 

                                                           
187

 Sobre o exercício da autonomia da vontade Cfr. CLAUDIA LIMA MARQUES,” A insuficiente proteção do consumidor nas normas de 

Direito Internacional Privado”, nota de rodapé 180: “Note-se que as conexões previstas pelo projeto de Haia de 1980 foram: a autonomia 
da vontade (Art.º 6, frase 1), mas a lei escolhida pelas partes não poderia privar o consumidor da proteção que lhe asseguram as normas 
imperativas do país de sua residência habitual (Art.6, frase 2 do Projeto), as condições relativas à existência, à validade e à forma do 
consentimento seriam regidas pela lei do país de residência habitual do consumidor no momento da declaração. (Art.6, 4 frase), na falta de 
escolha pelas partes, a lei aplicável seria a lei do país de residência habitual do consumidor (Art.º 7 do projeto), a capacidade das partes e 
os efeitos dos contratos não seriam regidos pela lex contractus e sim tratados como questões independentes (Art.º9) e a reserva de ordem 
pública, veja VON MEHREN, Arthur, Law applicable to certain consumer sales, Texts adopted by the Fourteenth Session and Explanatory 
Report, Ed. Bureau Permanent de la Conférence, Haia, 1982, p. 2 e 3. A definição de consumidor (art.º 2) e as exclusões (art.º 4 e 5) do 
projeto não são hoje, porém, atuais, mesmo assim em um exame mais detido do projeto de 1980 encontramos muitos dos elementos até 
hoje desejáveis em matéria de proteção efetiva dos consumidores em DIPr, disponível em 
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/insuficiente-prote%C3%A7%C3%A3o-do-consumidor-nas-normas-de-direito-internacional-
privado-da-necessid , e consultado em 22/06/2015 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/insuficiente-prote%C3%A7%C3%A3o-do-consumidor-nas-normas-de-direito-internacional-privado-da-necessid
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/insuficiente-prote%C3%A7%C3%A3o-do-consumidor-nas-normas-de-direito-internacional-privado-da-necessid
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médicos entre outros. Assim, quando nos referirmos ao empreiteiro consideramos tratar-se do 

devedor da prestação, obra ou serviço 

A empreitada em que um contratante consumidor celebra com um profissional, no 

exercício da sua atividade, um contrato, no sentido de este lhe fornecer determinada obra ou 

serviço para uso não profissional qualifica-se, nos termos do nº2 do artigo 1ºA do DL 

67/2003, de 8 de Abril, alterado pelo DL 84/2008, de 21 de Maio, “contrato de empreitada de 

consumo”. 

 Este regime, aplicável sempre que ocorre uma relação de consumo entre o credor de 

uma obra ou serviço – consumidor - e o empreiteiro – devedor -, no âmbito “(…) de um 

contrato de empreitada ou de outra prestação de serviços (…),” advém da alteração da 

previsão do nº2 do artigo 1º do DL 67/2003, entretanto revogado, que enunciava a sua 

aplicação aos contratos de fornecimento de bens de consumo a(…) fabricar ou a produzir 

(…)”. 

 O contrato de prestação de serviços, na previsão do artigo 1154 º do CC, pressupõe a 

obrigação de uma das partes proporcionar à outra certo resultado, no sentido de se poder 

referir ao préstimo de vários tipos de tarefas tais como as resultantes do artigo 1155 do CC, 

mandato (artigo 1157 do CC), depósito (1185 do CC), empreitada (1207 do CC) ou contrato 

de avença
188

 e de agência
189

. 

A exigência de proteção da vontade do consumidor contra desconformidades 

contratuais, traduz-se na exoneração do consumidor relativamente ao ónus da causa e 

consequência da falta de conformidade, nos termos do artigo 3º nº1 do DL 67/2003, 

presumindo-se a existência de falta de conformidade ao momento em que a empreitada foi 

entregue nos termos do artigo 3º, nº2 do DL., tendo como efeito a produção da 

responsabilização objetiva
190

 do “ empreiteiro prestador do serviço ou obra” pela 

desconformidade contratual e alteração da vontade do consumidor. 

A individualização do “contrato de empreitada” relativamente à figura mais 

abrangente da “prestação de serviços”, consequência da alteração pelo DL 84/2008, resulta 

                                                           
188 Acórdão do STJ de 12-02-2009 

I -O contrato de avença constitui uma modalidade de contrato de prestação de serviço, e encontra-se definido nos arts. 17.º do Decreto-Lei 
n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, e 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º409/91, de 17 de Outubro, como aquele que “…tem por objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal (…)”, exercendo o prestador a sua atividade como um profissional livre, logo, com total 
independência e autonomia técnica.  

 
189

 DL 178/86/3 de Julho com as alterações previstas no DL 118/93/ 13 de Maio Artigo 1.º Noção e forma 1 - Agência é o contrato pelo 

qual uma das partes se obriga a promover por conta da outra a celebração de contratos, de modo autónomo e estável e mediante 
retribuição, podendo ser-lhe atribuída certa zona ou determinado círculo de clientes. 
190

 JOÃO CURA MARIANO, “ Responsabilidade Contratual do Empreiteiro Pelos Defeitos de Obra”, 5ª ed., Coimbra, Almedina, 2013, pág. 

246  
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assim da circunstância de qualificar o conteúdo da empreitada no Direito de Consumo, como 

objeto de uma obrigação de realização de certa obra, embora de execução continuada e 

diferida no tempo, através da alteração ou produção de coisa corpórea, mediante um preço. 

Em 2006, antes do DL 67/2003 ter sido objeto das alterações do DL 84/2008, já Calvão da 

Silva referia que “ Num, como noutro caso, importa ter sempre bem presente que a noção de 

bens de consumo é subjetiva: qualquer coisa móvel ou imóvel a fabricar (…) diz-se de 

consumo desde que (…) fornecida a um consumidor (…)”
191

. 

Consideradas as distintas motivações conceptuais do contrato de empreitada na 

previsão do regime civilista e do contrato de empreitada de consumo previsto do regime do 

Direito de Consumo, o regime jurídico regulador dos contratos de consumo pode dispor de 

um instrumento jurídico, a nosso ver, mais eficaz, no tratamento de questões relacionadas 

com a desconformidade contratual como alteração da vontade do consumidor no caso de um 

contrato de empreitada de consumo. 

Análogo ao contrato de empreitada, previsto no regime civil, também o contrato de 

empreitada de consumo trata de relações contratuais bilateral. Pelo seu aspeto consensual e 

determinador advindo do resultado da autonomia da vontade das partes, o “empreiteiro”
192

 e o 

adquirente do bem ou serviço , propõem-se gerar entre si, direitos e obrigações bastando que 

este não  use ou tenha adquirido  o bem, objeto do contrato, para fins profissionais. 

No entanto, a posição de dissemelhança contratual das partes, num e noutro tipo de 

contrato, estabelece presunções das quais resultam diferentes conclusões.  

De acordo com o estipulado no Instituto do Direito de Consumo, o regime especial e 

imperativo da Lei de Defesa do Consumidor, nº 24/96, de 31 de Julho e do DL 67/2003, nºs 1 

e 2 do artigo 10º, “ (…) é nulo o acordo ou cláusula contratual pelo qual antes da denúncia da 

falta de conformidade ao vendedor se excluam ou limitem os direitos do consumidor (…)”, 

sendo aplicável à nulidade prevista no nº anterior o disposto nos nºs 2 e 3  do artigo 16º da 

Lei24/96, de 31 de Julho. Comina assim com a nulidade dos pactos limitativos do exercício 

dos direitos do consumidor, credor da obra ou serviço, o que contraria que o ato de aceitação 

da obra, sem denúncia dos defeitos verificados, possa determinar a exclusão da 

responsabilidade do empreiteiro. 

 Apesar do artigo 1219 do CC dispor que “o empreiteiro não responde pelos defeitos 

da obra se o dono a aceitou sem reserva, com conhecimento deles”, às empreitadas de 

                                                           
191

 JOÃO CALVÃO DA SILVA,” Venda de Bens de Consumo. Comentário. DL nº 67/2003 de 8 de Abril. Diretiva nº 1999/44/CE”, 3ª ed., 

Coimbra, Almedina, 2006, pág. 51. 
192

 A referência ao termo “empreiteiro” não significa que entendamos estar perante uma empresa ou profissional cuja atividade é 

exclusivamente a construção civil mas qualquer “parte” que contrate com o consumidor a realização de uma qualquer obra ou serviço. 
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consumo aplica-se o regime do Direito de Consumo, nº1 do artigo 3º do DL 67/2003, no qual 

o empreiteiro responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista 

no momento em que o bem lhe é entregue, presumindo-se a falta de conformidade nos termos 

do nº 2 do artigo 2º do mesmo DL, “Presume-se que os bens de consumo não são conformes 

com o contrato se se verificarem alguns dos seguintes factos (…)” . 

Não se encontra assim excluída a responsabilidade da invocação do ónus da 

conformidade por parte do empreiteiro, salvo algumas exceções. 

Neste caso dispôs o nº2 do art.º 1º,do DL 67/2003, entretanto revogado, “ aos 

contratos de fornecimento de bens de consumo a fabricar ou a produzir (…)”, enquanto a 

nova disposição prevista no DL 84/2008 refere “ ser aplicável (…) aos bens de consumo 

fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada (…)” 

No primeiro (DL 67/2003), o diploma parece querer atingir exclusivamente os bens a 

fabricar ou a produzir excluindo aqui o fornecimento de bens que não sejam produzidos ou 

fabricados embora utilizados no âmbito da empreitada.  

Assim se as partes convencionaram a feitura de um móvel que foi produzido ou 

fabricado em conformidade, apesar de se virem a constatar defeitos intrínsecos à madeira, 

sempre se poderia colocar a questão da responsabilização do empreiteiro, do vendedor da 

madeira ou do próprio consumidor caso fosse ele próprio o fornecedor da madeira como 

matéria-prima da empreitada. 

Neste caso o objeto do contrato de empreitada, fabricação ou produção, foi realizado 

em conformidade com o contrato. Porém, a desconformidade apresenta-se na matéria prima 

da empreitada, assim incorporada na obra pelo empreiteiro que “ tornou impróprio para o uso 

concreto a que é destinado contratualmente o bem (…)”
193

. 

Conforme o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 07/03/2005, processo 

nº0456404, “ o defeito deixou de ser visto como uma patologia que afeta a funcionalidade do 

bem. Apresenta-se ainda mais distendido, se considerarmos o artigo 2º, nº5 da Diretiva: a falta 

de conformidade resultante da má instalação do bem de consumo levada a cabo pelo 

vendedor, (…) é assimilada de igual modo à falta de conformidade com o contrato (…)” 

Assim, também o DL 84/2008 vem no sentido de esclarecer a questão da aplicação do 

regime a um bem incorporado numa empreitada como se da própria (obra) se tratasse. 

                                                           
193

 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 03/07/2005, processo 0456404, relator Santos Carvalho, pág. 11, parágrafo 3º , citando 

JOÃO CALVÃO DA SILVA  
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Perante o texto do nº2 do artigo 1º A do diploma, “ O presente DL é, ainda, aplicável, 

(…) aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada (…)” , por se 

tratar de um bem de consumo fornecido por um profissional no âmbito de um contrato (misto) 

de empreitada, parece-nos que, a contra parte no contrato, o consumidor, pode invocar a 

presunção de desconformidade prevista no nº2 do artigo 2º do Dl 67/2003 e usufruir do direito 

à proteção da vontade contratual prevista no regime do Direito de Consumo. 

No entanto, apesar da proibição da exclusão legal da responsabilidade do 

vendedor/empreiteiro no âmbito do Direito de Consumo, reside a exceção à exclusão legal na 

circunstância de o empreiteiro poder vir a não ser responsável perante a desconformidade do 

bem no que respeita à matéria-prima, incorporado na empreitada. É o caso do nº3 do artigo 

2º do DL 67/2003, “Não se considera existir falta de conformidade, (…) se esta decorrer dos 

materiais fornecidos pelo consumidor “. 

Assim, “a hipótese do defeito da obra já concluída ter origem nos materiais fornecidos 

pelo dono da obra consumidor, devem equiparar-se ( art.º 10º do CC)  às situações em que o 

defeito tem origem em projetos, estudos, previsões, máquinas, edifícios ou terrenos 

fornecidos pelo dono de obra, por identidade da razão, pelo que também nestes casos não é 

aplicável o DL 67/2003, mesmo tratando-se de contratos qualificados como empreitada de 

consumo”
194

. 

Da regulação legal se poderá concluir que a execução é da exclusiva competência do 

empreiteiro, devedor da obrigação, não tendo o consumidor algum direito de obstar à 

execução dos trabalhos, só se pronunciando sobre o resultado destes no momento da entrega, 

optando pela aceitação ou não do resultado depois de concluída a empreitada. No entanto tal 

não colide com as obrigações do empreiteiro. Como escreve Pedro Romano Martinez, in “ 

Direito das Obrigações (Parte Especial) Contratos, pág. 380, citado no Acórdão do TRP nº 

0725175 de 20-11-2007 “ o empreiteiro está adstrito a realizar uma obra, a obter certo 

resultado (art.º 1207º CC) em conformidade com o convencionado e sem vícios (art.º 1208º 

CC). Em suma, o contrato deve ser pontualmente cumprido (art.º 406º, CC) e de boa fé  (art.º 

762º, nº2). Esta é a obrigação principal do empreiteiro.” 

No caso, perante a constatação da não informação, por parte do empreiteiro ao dono de 

obra, consumidor, sobre as qualidades ou não qualidades de certos produtos fornecidos por 

este, o empreiteiro, profissional e esclarecido tecnicamente sobre a matéria, tem o dever de 

informar o consumidor de que a empregabilidade desses produtos tem como probabilidade 

tornar defeituosa a obra, tendo para si as consequências do regime previsto no CC e as regras 

                                                           
194 Acórdão TRC de 18-02-2014, processo 2817/09.1TBFIG.C1, p. V 
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da LDC aplicáveis aos contratos de consumo de empreitada, sobretudo os artigos 4º, 7º,nº 5 e 

12º nº 1. 

Assim, a amplitude da expressão contida no nº 2 do artigo 2º do DL. 84/2008 “(…) 

bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada (…), relativamente à 

disposição revogada, parece-nos alcançar mais concretamente o objetivo de esclarecer a 

questão de qualificar um bem inserido na empreitada como se da mesma se tratasse, apesar de 

este ser fornecido pelo dono de obra consumidor.  

Ainda que o bem seja (os materiais) fornecido pelo consumidor ao empreiteiro nos 

termos responsabilizadores deste e acima referidos, não poderá deixar de ser compreensível 

que, em algumas situações, o dono de obra, consumidor, não possa dispor dos direitos 

relativos à falta de conformidade contratual na empreitada. Tal é o caso, nos termos do artigo 

2º nº3 do DL 67/2003 “ (…) não se considera existir falta de conformidade (…) se esta 

decorrer de materiais defeituosos fornecidos pelo consumidor com omissão de tal facto ao 

empreiteiro.” 

No entanto o desígnio, a final, dos instrumentos jurídicos e doutrinais protetores da 

vontade contratual do consumidor perante a desconformidade do bem, está mais reforçado e 

preparado através da consequência prática de impor ao empreiteiro as cautelas necessárias e 

suficientes no que respeita aos deveres de informação
195

 a prestar ao consumidor, contra parte 

no contrato de empreitada de consumo. 

 

 CAPITULO III 

1. DEFESA DA VONTADE DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS À DISTÂNCIA e FORA DO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL  

 

1.1.  À distância e fora do estabelecimento comercial 

Para melhor desenvolver este capítulo interessa-nos delimitar o tema da 

desconformidade como alteração da vontade, no caso referido em epígrafe, ao direito ao 

arrependimento, retratação ou livre resolução, independentemente do significado 

                                                           
195

 Acórdão do TRP de 20-11-2007, processo0725175 “Na realização da obra o empreiteiro deve conformar-se, não só com o 

convencionado mas também com as regras de arte e normas técnicas (…). Para além dos deveres de cuidado, do contrato de empreitada 
podem emergir deveres de informação, tais como vícios de projeto ou dos materiais fornecidos pelo dono da obra (…). (Sublinhado 
nosso) 
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terminológico, convincente ou não, das palavras, como adiante trataremos. Este direito 

concedido pela Lei, materializa a única possibilidade de o consumidor, perante a expectativa, 

em ambas as partes contratuais, de vinculação ao tipo de contrato acima citado, retroceder 

unilateralmente e validamente na conclusão do negócio durante o chamado período de 

reflexão, protegendo-se de algum tipo de precipitação em que possa ter incorrido no momento 

em que decidiu haver a possibilidade de vinculação contratual
196

. 

As modalidades de contratação em que as partes constituam relações comerciais e 

contratuais fora do estabelecimento comercial do vendedor
197

 possuem características que, 

pelas suas peculiaridades, as tornam distintas dos demais tipos de contratos. 

No entanto, entendemos que a forma de contratar fora de um estabelecimento 

comercial não é nova
198

. Também se pode contratar a partir do estabelecimento comercial, 

embora à distância
199

. O que torna esta forma de contratar tão própria é o facto de poder 

cumular duas circunstâncias: “à distância e fora do estabelecimento comercial”. 

A regulação deste tipo de operações contratuais, a partir de 1987, através do DL 

272/87, de 3 de Abril, já manifestava relevante interesse, designadamente, no âmbito deste 

trabalho, à proteção da vontade do consumidor perante a desconformidade contratual. Tal 

reconhece o DL 24/2014, de 14 de Fevereiro, ao mencionar, no 1º parágrafo da introdução, 

que o diploma supra referido é “ um passo muito importante na prossecução da política de 

defesa do consumidor, designadamente ao impor o cumprimento de deveres de informação 

(…) e reconhecer o direito de resolução”. 

Na sequência da obrigatoriedade de o vendedor prestar informação suficiente, e assim 

esclarecida, ao consumidor, já referida em outros instrumentos jurídicos entretanto 

referenciados neste trabalho, o diploma em apreço expande o direito do consumidor no 

sentido de ser mais um, ou um reforço da “alternatividade dos remédios jurídicos”
200

 com 

vista à proteção dos interesses do consumidor. Como se infere do Considerando 37 da 

Diretiva 2011/83/UE, o consumidor, no caso de vendas à distância, não pode avaliar as 

características dos bens antes da celebração do contrato. 
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 Cfr. TRC de 18/12/2013, processo 1141/10.1TBMGR-A.C1, relator José Avelino Gonçalves, p. iv. (interpretação nossa) 
197

 As partes podem contratar dentro do estabelecimento comercial do adquirente profissional e no entanto, pelo fato de objeto da 

aquisição ter como fim o uso privado ou misto, tal ato ser considerado de consumo e fora do estabelecimento comercial. 
198

 Considerando 21º da Diretiva 2011/83/UE “Um contrato celebrado fora do estabelecimento comercial deverá ser definido como um 

contrato celebrado na presença física simultânea do profissional e do consumidor, num local que não seja o estabelecimento comercial do 
profissional, por exemplo, no domicílio ou no local de trabalho do consumidor.” 
199

 Considerando 20º da Diretiva 2011/83/EU “ A definição de contrato à distância deverá abranger todos os casos em que os contratos 

são celebrados entre o profissional e o consumidor no âmbito de um sistema de vendas ou prestação de serviços vocacionado para o 
comércio à distância, mediante a utilização exclusiva de um ou mais meios de comunicação à distância (por correspondência, Internet, 
telefone ou fax), e/inclusive até ao momento da celebração do contrato.” 
200

 FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, op. cit.,  Liber Amicorum Mário Frota, A causa dos Direitos dos consumidores, pág. 160  
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Foi designadamente em atenção a este objetivo que foi aprovada a Diretiva 

2011/83/UE relativa aos direitos dos consumidores. Aqui se conclui, nos termos do 

considerando nº5, “ pelo potencial das vendas à distância transfronteiriças, que deverá ser um 

dos principais resultados tangíveis do mercado interno por este não ser devidamente 

explorado (…) tendo em consideração o fato de existirem cada vez mais oportunidades 

comerciais em muitos Estados Membros (…) e acautelando as principais dificuldades (…) 

sentidas pelos consumidores (…)
201

, que se entendeu ter o consumidor a possibilidade de 

“beneficiar do direito de retratação (…)”
202

. 

Entende-se assim a importância para o Parlamento Europeu e para o Conselho da 

União Europeia de, enquanto incentiva o desenvolvimento do mercado interno europeu nos 

termos do considerando 4º da Diretiva e do nº2 do artigo 26ª do TFUE, contribua, nos termos 

do considerando nº 3, “ para assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores em 

aplicação do artigo 114º do TFUE” ao promover o crescimento da UE no seu todo, incluindo 

imperativamente uma cada vez maior proteção ao consumidor, isto é, quanto maior e mais 

fácil for a intervenção dos agentes comerciais no mercado maior deverá ser a proteção do 

consumidor de produtos ou de serviços. 

Este instrumento jurídico vem reforçar a pretensão prevista no artigo 6º, nº1 da 

Diretiva 97/7/CE
203

 que preceituava “em qualquer contrato à distância o consumidor disporá 

de um prazo de pelo menos sete dias uteis para rescindir o contrato (…)”. Também esta já 

tinha sido antecedida da Diretiva 85/57/CEE
204

 que exprimia no seu artigo 5º, nº1 que “o 

consumidor tem o direito de renunciar aos efeitos do compromisso que assumiu desde que 

envie uma notificação, no prazo de pelo menos sete dias a contar da data em que recebeu a 

informação (…).” 

O legislador estadual português, valendo-se da prerrogativa da proteção máxima 

prevista no texto plasmado no artigo 14º da Diretiva 97/7/CE
205

, optou pela exigência de um 

nível maior de proteção do consumidor, quando considerou um prazo de catorze dias em 

substituição da previsão do prazo anterior e inferior de sete dias. 

Também a Lei 24/96 de 31 de Julho, com as alterações subsequentes, encara o direito 

à retratação nos termos do nº 7 do artigo 9º “nos contratos que resultem da iniciativa do 
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Vide Considerando nº 51 da Diretiva 2011/83/UE 
202 Vide Considerando nº 50 da Diretiva 2011/83/UE 
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compatíveis com o Tratado (…)” 
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fornecedor de bens ou prestador de serviços fora do estabelecimento comercial “(…) como 

forma de  assegurar ao consumidor o direito de livre resolução no prazo de catorze dias”. 

Considerando a evolução no tempo e do conteúdo interpretativo do teor literal dos 

vários textos jurídicos aqui enunciados, é de fácil conclusão que o objetivo da UE tem sido de 

incentivo ao desenvolvimento e livre circulação de bens no mercado interno, acompanhado de 

um agravamento das penalizações, por incumprimento das obrigações dos vendedores, no 

sentido destes fornecerem aos consumidores cada vez mais e melhor informação, de forma a 

capacitá-los de instrumentos cognitivos e jurídicos que melhor utilizem para a defesa da sua 

vontade.  

Neste sentido, a Diretiva 85/57/CEE no nº1 do artigo 5º, ao enunciar “(…) renunciar 

aos efeitos do compromisso desde que envie uma notificação (…)”, a Diretiva 97/7/CE no 

artigo 6º nº1 ao referir “(…) um prazo de sete dias para rescindir (…)” enquanto a Diretiva  

2011/83/CE refere “ (…) um prazo de catorze dias para exercer o direito de retratação (…)” 

vão simplificando o exercício da defesa da vontade do consumidor. 

Perante estas sucessivas alterações literais e consequentemente jurídicas, o texto foi 

objeto de análise de eminentes Professores tais como José Carlos Brandão Proença que 

concluiu que “(…) apesar do predomínio da expressão “direito de livre resolução”, os termos 

retratação, revogação e mesmo arrependimento, parecem mais consonantes , na sua expressão 

linguística e conceituação jurídica, com a motivação psicológica do consumidor ou a 

finalidade essencial do poder extintivo em causa(…)”
206

 e Engrácia Antunes que conclui que 

apesar  da flutuação terminológica e nebulosa do texto “o poder (do consumidor)
207

, mediante 

declaração unilateral e imotivada, pode determinar o inicio ou termo de um negócio jurídico” 

208
. 

Nos termos do nº1 do artigo 10º do DL 24/2014
209

, acresce ao consumidor o direito 

“(…)de resolver o contrato sem incorrer em quaisquer custos, para além dos estabelecidos 

no n.º 3 do artigo 12.º e no artigo 13.º quando for caso disso, e sem necessidade de indicar o 

motivo, no prazo de 14 dias (…)”. A circunstância de não ser imperativa a indicação do 

motivo, assim como de não haver qualquer custo derivado da resolução por parte do 

consumidor, sendo esta livre, suscita a preferência de alguns autores pela opção de eleger a 

qualificação do ato como “um direito de arrependimento”. Referem Jorge Morais de Carvalho 
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 JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA. “A desvinculação não motivada nos contratos de consumo: Um verdadeiro direito de resolução?” 

Disponível em : http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=112472&ida=112753, consultado em 12/07/2015 
207

“ (do consumidor) ” texto nosso. 
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ENGRACIA ANTUNES, “Contratos Comerciais- Noções Fundamentais”, in Direito e Justiça, volume especial, 2007, pág., 227 - 229.  
209

 Vide   DL 24/2014, de 14 e Fevereiro que transpõe a Diretiva nº2011/83/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos direitos 

dos consumidores. 
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e João Pedro Pinto Ferreira que “ o direito ao arrependimento, é a designação que preferimos 

em comparação com o direito de livre resolução (…)”
210

. 

Concordando com os distintos autores e pelo facto de durante catorze dias
211

 não haver 

obrigatoriedade para o consumidor indicar o motivo da resolução sem que este incorra em 

custos, consideramos, com o devido respeito, ter surgido um quinto “ remédio
212

” que vem 

assim reforçar, embora nesta situação específica, a proteção do consumidor.  

A aplicação deste, por nós considerado, “novo remédio jurídico” pode, em 

determinadas circunstâncias, produzir na esfera jurídica das partes alteração substancial 

relativamente aos direitos e obrigações. A Diretiva 2011/83/UE enuncia, no seu artigo 6º, os 

“requisitos de informação dos contratos celebrados à distância e dos contratos celebrados fora 

do estabelecimento comercial”, e no nº 1 “(…) de forma clara e compreensível (…)”,cujo 

conhecimento ao adquirente tem de ser anterior ao contrato  para que se opere a necessária 

vinculação contratual do consumidor.  A não ser assim importará a nulidade do contrato por 

determinação insuprível dos seus aspetos essenciais
213

. 

 É de salientar que o prazo para o cumprimento da obrigação de reposição da 

conformidade do bem ou dos termos (formais) do contrato, pode ser objeto da “mutação” do 

direito de arrependimento, possível no prazo máximo indicado de 14 dias, para um direito de 

resolução
214

 possível e agravado no prazo máximo de 12 meses e 14 dias nos termos do artigo 

10ª nº1 da Diretiva 2011/83/UE.
215

 Acresce à responsabilidade do vendedor a possibilidade de 

o prazo de retratação ser superior ao prazo do “direito de arrependimento”, 14 dias, embora 

mais curto que os referidos 12 meses acrescido de 14 dias.  

A este respeito o DL acompanhando a Diretiva, embora de forma distinta, dispõe o 

prazo de 12 meses para o direito ao exercício da livre resolução nos termos do nº2 do artigo 

10º: ” Se o fornecedor de bens ou prestador de serviços não cumprir o dever de informação 

pré-contratual determinado na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º, o prazo para o exercício do 
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 Acórdão TRP de 09/04/2013, processo 1142/08.0TBVLG.P2, p. III 
214
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retratação, nos termos do artigo 6.o, n.º 1, alínea h), o prazo de retratação expira 12 meses após o termo do prazo de retratação inicial, 
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direito de livre resolução é de 12 meses a contar da data do termo do prazo inicial a que se 

refere o número anterior.  

Relativamente ao que respeita à aplicação do direito de arrependimento na prestação 

de serviços, no âmbito de um contrato de consumo, ao abrigo do DL 24/2014, que destaca o 

dever do prestador informar o consumidor, nos termos do nº2 do artigo 15º, este deve pagar o 

montante proporcional ao que foi efetivamente prestado até ao momento da comunicação da 

resolução sempre que exerça o direito de arrependimento depois de ter apresentado o pedido 

para a prestação, embora durante o período de arrependimento.  

A previsibilidade literal dos nºs 2, 3 e 4 do artigo 15º do diploma sugestionam, embora 

mantendo o sentido da defesa do consumidor, coisa distinta do que na realidade pode vir a 

decorrer. Assim, se refere no nº2,“ (…) pagamento de montante proporcional (…), no nº 3, “ 

(…) relativamente ao conjunto de prestações previstas no contrato (…),no nº 4, (…) o 

montante proporcional é calculado com base no preço contratual total (…). No essencial o 

legislador previu e indica ao intérprete o caminho quantificador e proporcional para calcular o 

valor total do trabalho efetivamente prestado, com a relação do trabalho total e contratado, 

para daí calcular percentualmente o valor da prestação. No entanto esta fórmula de cálculo 

pode não conduzir ao valor correto do trabalho prestado e assim prejudicar o vendedor ou, em 

especial, o consumidor. 

De facto, a quantidade percentual de trabalho produzido pode não ter relação direta 

com o valor a pagar pela prestação efetuada relativamente à prestação contratualizada. A 

título de exemplo, o tempo total de construção de uma parede pode ser de 200 horas e a 

construção dos respetivos alicerces, apesar de durar 25% do tempo total, ter um custo 

financeiro superior a 50% do total da obra. Esta constatação pode originar um prejuízo para o 

consumidor ou para o prestador do serviço. Tendo em conta este exemplo e em especial que 

quem elabora a formação do preço é o prestador/fornecedor do serviço, é bem provável que 

seja o consumidor a ser o prejudicado. Todavia o legislador apresenta, em proteção do 

consumidor, o equilíbrio da previsão do nº 4 do artigo 15º do DL, “ Se o preço for excessivo, 

o montante proporcional é calculado com base no valor de mercado do que foi proposto.”  

No entanto entendemos haver uma diferença entre os direitos preceituados e previstos 

nos nºs 1 e 2 do artigo 10º. O legislador estadual português reconhece que o direito em ambos 

os casos é “livre” “( livre resolução)” para o consumidor.  

Todavia a previsão do nº1 transmite ao consumidor o poder máximo e único na 

resolução do contrato.” O consumidor tem o direito de resolver o contrato sem incorrer em 

quaisquer custos, (…) e sem necessidade de indicar o motivo, no prazo de 14 dias (…)” 
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enquanto no nº 2 este Direito não se apresenta em total liberdade pois está dependente da 

prova, por parte do consumidor, de não cumprimento do vendedor de informação pré 

contratual, pois ”se o fornecedor (…)não cumprir o dever de informação pré-contratual 

determinado na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º, o prazo para o exercício do direito de livre 

resolução é de 12 meses a contar da data do termo do prazo inicial a que se refere o número 

anterior”. 

Nos termos do nº7 do artigo 4º do DL e do nº 9  do artigo 6º da Diretiva este ónus     

recai sobre o vendedor. Tal facto traduz uma especial e robusta forma de proteção da vontade 

contratual do consumidor que, no nosso entendimento, acompanha idealmente o DL 67/2003 

no artigo 2º nº2 quando este, presumindo a não conformidade, impõe ao vendedor o encargo 

de provar o cumprimento da conformidade contratual. 

 Conforme o acórdão do TRP de 09/04/2013, processo nº1142/08.0TBVLG.P2, no 

ponto II “ a invocação por parte do “aderente”, de que assinou os formulários que lhe foram 

facultados na convicção de que o fazia enquanto mera condição necessária ao gozo do prémio 

que lhes havia sido adquirido, faz impender sobre o predisponente das cláusulas o ónus de 

prova da comunicação das cláusulas apostas (…)” fazendo incidir o ónus da prova sobre o 

vendedor. No entanto o acórdão do TRG de 25/09/2002
216

, desviante do nosso entendimento, 

refere que ” a falta ou deficiente informação por parte do vendedor só confere ao comprador o 

direito de retratação do contrato quando esteja comprometida a utilização adequada do bem”. 

Adianta assim que é o adquirente consumidor que tem o ónus de provar que o bem adquirido, 

em virtude de deficiente informação, não cumpre a função normal e que expectávelmente era 

a sua vontade. 

No fundo, ao estabelecer no vendedor esta obrigação, o edifício jurídico do Direito de 

Consumo intima-o a promover a transparência contratual através da máxima e real 

informação ao consumidor. Além de salvaguardar os interesses deste, vai exigindo aos 

vendedores e prestadores de serviços, um conjunto de obrigações que impõem uma maior 

atenção aos procedimentos comerciais no âmbito da disponibilização da informação pré 

contratual e aqui em especial o direito de arrependimento e de livre resolução do consumidor.  

Assim, o vendedor encontra-se igualmente vinculado pela, e à, qualidade e quantidade 

de informação prestada, designadamente, das características essenciais do bem previstas na 

alínea c) do nº2 do artigo 4º, seja esta composta por todos os elementos enquadrados, ou não, 

no artigo 4º do DL 24/2014, de 14 de Fevereiro, desde que a informação seja relevante para a 
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decisão de contratar, acrescida da previsão do nº1 do artigo 10º “o consumidor tem direito a 

resolver o contrato (…) sem custos e sem necessidade de invocar o motivo”. Este sentido 

interpretativo acompanha o dever de informar previsto no DL 24/96, de 31 de Julho nos nºs 4 

e 5 e especialmente o nº1do artigo 8º, embora com o prazo de retratação distinto.  

Por fim, a verificação de que o efeito da globalização, acrescido do avanço da 

inovação comercial e tecnológica postos à disposição dos vendedores, acompanhada da 

necessidade real ou provocada, da aquisição de mais, novos e variados produtos, tem sido, 

dentro do possível, acompanhado com um reforço de instrumentos legislativos e doutrinais, 

designadamente os acima identificados, com vista à proteção e salvaguarda do consumidor, de 

posições de fragilidade perante agentes comerciais de enorme poder de conformação 

contratual, através da capacidade cientifica de ”marketing”, influência na produção 

legislativa, entre outros. 

 No combate às alterações da vontade nos casos dos contratos celebrados à distância e 

fora do estabelecimento comercial, os consumidores têm nos instrumentos jurídicos, 

doutrinais e jurisprudenciais concernentes ao tratamento da figura da livre resolução, a 

possibilidade de constatar a conformação do seu interesse através da fruição de um período 

legal de reflexão para, no âmbito do exercício da autonomia da vontade contratual poder, uma 

futura vinculação contratual, ser objeto de arrependimento ou revogação unilateral
217

. 

 

1.2.  INTERNET 

Prática atual no domínio das transações comerciais e em especial nas relações de 

consumo, é a referente ao uso da modalidade de contratação através de plataformas 

eletrónicas. 

 Paulatinamente, vão-se incorporando em todos os vetores da sociedade, desde a 

aquisição de produtos aos serviços, no qual se compreendem atos jurídicos cuja prática 

depende do recurso ao armazenamento, transmissão e troca de dados, sem contato pessoal, tal 

como nos contratos “celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial”, 

especialmente, neste caso, através da Internet. 

Neste tipo de mercado digital, não poderemos deixar de ter em consideração que a 

Internet é “(…) um sistema global de rede de computadores que possibilita a comunicação e a 
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transferência de arquivos de uma máquina a qualquer outra máquina conectada na rede, 

possibilitando, assim, um intercâmbio de informações sem precedentes na história, de maneira 

rápida, eficiente e sem a limitação de fronteiras, culminando na criação de novos mecanismos 

de relacionamento”
218

. 

 É também de relevar, neste momento, que “ a informação trocada entre dois utentes 

da rede que se encontrem no mesmo país, pode ter que circular por um terceiro país, onde se 

situem, vg., os computadores do fornecedor de serviços de internet que um ou ambos 

utilizam”
219

. No entanto o contrato feito através de uma plataforma digital não deixa de 

constituir um Direito Obrigacional instrumento de interesses individuais ou de autonomia da 

vontade das partes.   

Através de contratação via Internet é hoje possível às partes celebrar contratos nas 

mais variadas áreas jurídicas, designadamente, no âmbito deste trabalho, a contratualização de 

produtos ou serviços de consumo independentemente do local onde cada uma se encontra. 

 Apesar de as partes terem como intermediário uma plataforma digital, embora 

incorporada na pessoa do “prestador do serviço” nos termos do artigo 4º do DL 7/2004 de 7 

de Janeiro sem prejuízo da previsão do nº5 do artigo 3º, “ o disposto no presente diploma não 

exclui a aplicação da legislação vigente que com ele seja compatível, nomeadamente no que 

respeita ao regime dos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial e 

não prejudica o nível de proteção dos consumidores (…)”. 

No entanto, a circunstância desta modalidade de contratação se encontrar em franca 

expansão pela múltipla e variada oferta de produtos, assim como pela dispersão espacial 

qualitativa e quantitativa de sujeitos, o amplo rol de informação posto a circular, constituindo 

para o contratante consumidor o surgir de novos e diversos problemas tais como 

intervenientes contratuais, espaço territorial da prática dos atos, privacidade de dados, 

assinatura digital, correio eletrónico e especialmente, o que interessa ao âmbito do trabalho, a 

forma de proteger a vontade contratual do consumidor releva para este efeito, “ que todo o 

acervo da legislação da defesa do consumidor existente no ordenamento jurídico português, 

desde que compatível com o regime do comércio eletrónico, é aplicável aos serviços da 

sociedade de informação estabelecidos em Portugal (…)”
220

. 
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A especificidade destes contratos reside nas condições acarreadas para o âmbito da 

relação contratual através do uso deste meio de comunicação digital. 

 O consumidor internauta contrata através de “sítios” dos quais, em regra, não tem 

consciência onde estão territorialmente instalados e por este facto não pode prever qual o 

regime jurídico sob o qual está a contratar. Todavia, por disposições legais imperativas, não 

pode ser afastada a intervenção de diplomas (…) que sejam aplicáveis (…) à proteção do 

consumidor”
221

. Assim, normativos como o artigo 4º do DL 24/96, de 31 de Julho “os bens ou 

serviços destinados ao consumo deverem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e a 

produzir os efeitos que se lhes atribuem”, acrescentando nós, “nas condições formais do 

contrato previstas pela lei e pelo consumidor”, mantêm-se com um conteúdo atual e pertinente 

no sentido de ser este o objetivo final da aplicação dos vários institutos jurídicos reguladores 

da proteção da vontade contratual do consumidor internauta. 

Não nos subsistem dúvidas de que sendo as partes da mesma nacionalidade, neste caso 

portuguesas, incluindo a plataforma eletrónica, o contrato poderá, em regra
222

, ser regido pelo 

edifício jurídico regulador das relações contratuais dos intervenientes
223

 designadamente pelas 

regras atinentes ao Direito de Consumo Português.  

 No entanto, sendo os contratos realizados através de uma plataforma eletrónica, em 

regra de carater internacional, e o vendedor de nacionalidade distinta do 

adquirente/consumidor, levanta-se a questão de saber qual o regime jurídico que regerá estes 

contratos.  

Como corolário da falta de informação sobre o bem que pretende adquirir, ou a forma 

contratual a usar, está a necessidade de proteção do consumidor
224

.  

Recai sobre o vendedor o ónus de, além da informação sobre os aspetos formais e 

obrigacionais do contrato, assegurar que o produto está nas condições funcionais prometidas e 

indispensáveis à conformação da vontade contratual. De destacar o facto de, ao mesmo 

tempo, o legislador pretender estimular o crescimento económico, investimento na inovação, 

reforço da competitividade da indústria e comércio europeus, nos termos do artigo 153º do 
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 ELSA DIAS OLIVEIRA, A Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Através da Internet, Almedina, 2002, pág. 40 
222

 Nos termos do nº 3 do artigo 3º da Convenção de Roma as partes podem escolher a aplicação ao contrato do direito de um país 

terceiro exceto no normativo contratual que intervenha com a defesa do consumidor devendo ser desconsiderada o regime do país 
terceiro “ em benefício da lei de um Estado Membro com cujo território o contrato apresente uma ligação estreita ”Cfr ELSA DIAS OLIVEIRA, 
op. cit., pág. 259; 259. 
223

 Cfr ELSA DIAS OLIVEIRA, op. cit., A Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Através da Internet, pág. 259. “O nº1 do artigo 3º 

da Convenção de Roma equaciona a possibilidade de as partes submeterem o contrato ao regime por elas escolhido. No entanto, nos casos 
em que a Convenção de Roma preveja uma limitação à aplicação ao contrato da lei escolhida pelas partes esta não é totalmente afastada 
mas apenas na medida em que se apliquem aos consumidores as disposições imperativas da lei do país da residência habitual, mantendo-
se o remanescente da regulamentação do contrato.” 
224

 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., O Direito dos Consumidores, citação pag.179 ss 
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TFUE, através da Diretiva 2000/31/CE de 8 de Junho relativa a certos aspetos legais do 

comércio eletrónico, no mercado interno da UE
225

, sendo que este mais não faz que assegurar, 

através do edifício jurídico da proteção da vontade do consumidor, a confiança nas transações 

comerciais e, por este meio, a sustentação e desenvolvimento da atividade económica.  

 Assim, desde a emissão da proposta de venda através da plataforma eletrónica, 

incumbe ao vendedor profissional informar de forma clara e objetiva as características do bem 

ou serviço e contratuais nos termos do artigo 4º do DL 24/2014, de 14 de Fevereiro tal como 

no caso dos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial.  

A Diretiva 2000/31/CE regula apenas “certos aspetos” relativos ao comércio 

eletrónico. No entanto as medidas aí previstas não se limitam a um pressuposto minimalista 

de proteção. Pelo contrário, têm como ponto de partida, pelo menos, a exigência mínima e 

necessária a uma mais eficaz forma de proteção de interesses do adquirente consumidor, 

deixando aos Estados Membros a possibilidade de assegurar um maior nível de proteção, em 

especial, entre outros, da defesa e proteção dos interesses do consumidor
226

. 

 Ainda assim, apesar de não estar prevista qualquer norma especifica que aponte 

diretamente aos Estados Membros a faculdade de adoção de disposições de “proteção 

mínima”
227

, o legislador comunitário não deixou de invocar a faculdade de uma maior  

proteção ao consumidor, considerando-a  um meio essencial para que os cidadãos europeus  

beneficiem do comércio eletrónico
228

, concorrendo a segurança jurídica e confiança dos 

consumidores
229

 com a não afetação da legislação aplicável às obrigações contratuais 

contraídas  pelos consumidores nos casos de falta de informação, incompleta ou  irreal.
230

  

A força vinculadora dos efeitos do contrato, assumidos pelo vendedor, à defesa da 

vontade contratual do consumidor como garante de um nível mais elevado de proteção dos 

interesses, relativamente à disposição da Diretiva 2000/31/CE, está implicitamente exposta 

nos considerandos 55, 56 e 57 da Diretiva dos quais citamos na íntegra o considerando 55: ”A 

presente diretiva não afeta a legislação aplicável às obrigações contratuais relativas aos 

contratos celebrados pelos consumidores. Assim, a presente diretiva não pode ter como 

resultado privar o consumidor da proteção que lhe é concedida pelas disposições compulsivas 

                                                           
225 Apesar destes dois objetivos sugestionarem um contrassenso assim não o entendemos pois a confiança do consumidor na creditação 

dos objetivos dos meios legais de proteção da sua vontade contratual são a forma de um desenvolvimento sustentado das economias. 
226

 Cfr Considerando 10 da Diretiva 2000/31/CE 
227

 A título de exemplo: nº2 do artigo 8 da Diretiva 1999/44/CE  
228Vide Considerando 3 da Diretiva 2000/31/CE 
229

 Vide           “              7        “          “    “   “       “ 
230 Vide           “          55     “          “    “    “      “ 
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relativas das obrigações contratuais, constantes da legislação do Estado Membro em que este 

tem a sua residência habitual”. 

Na transposição da Diretiva 2000/31/CE para o ordenamento jurídico português, 

através do DL 7/2004 de 07 de Janeiro, o legislador estadual limitou-se a transpor os valores 

mínimos de proteção e a regular outros aspetos não abrangidos pelo diploma
231

. No entanto, o 

legislador comunitário no nº8 do artigo 6º da Diretiva 2011/83/UE, esclarece que os requisitos 

de informação constituídos na diretiva não impedem os Estados Membros de estabelecer 

outros, de informação suplementar, nos termos das referidas diretivas.  

Considerando que as contratações à distância e através da Internet são celebrados sem 

a presença física e simultânea do fornecedor e consumidor
232

, havendo fortes possibilidades 

de as partes nunca se virem a conhecer nem terem outro tipo de contato e que o pagamento do 

bem objeto do contrato é, em regra, antecipado à entrega do mesmo, interessa referirmos 

alguns aspetos que entendemos essenciais no sentido da proteção da vontade contratual do 

adquirente designadamente à determinação do Direito aplicável nas relações contratuais com 

os consumidores (business to consumers)
233

. 

 Na Diretiva 97/7/CE, artigos 4, 5º e 6º, o legislador comunitário “já” tinha 

estabelecido um conjunto de regras cuja imperatividade de obrigação de informar, tanto 

relativamente às características essenciais do bem ou serviço como à identificação do 

fornecedor, assim como a confirmação por escrito das informações e do direito de rescisão, 

entre outras, fazia decorrer uma necessidade de reequilibrar as forças entre as partes 

contratuais. 

 Como já referimos, também a CRP, no seu artigo 60º, releva a informação e a 

formação como um dos principais direitos dos consumidores assim como na LDC, art.ºs 3º 

(alínea d), 7º e 8º. 

 Atualmente o artigo 4º do DL 24/2014 de 14 de Fevereiro, numa transposição análoga 

ao artigo 6º da Diretiva 2011/83/UE, estabelece os pré requisitos informativos que o 

profissional deve, imperativamente, predispor ao consumidor sob pena de não se vir a 

confirmar a vinculação contratual deste. 
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 DL 7/2004, de 07 de Janeiro, ponto 1 da introdução: “ (…) aproveitou-se a oportunidade para lateralmente, versar alguns pontos 

carecidos de regulação na ordem jurídica portuguesa que não estão completados na diretiva.”. 
232

 Cfr. Considerando 9 da Diretiva97/7/CE 
233

 Obrigação de pagar antes de efetuar a encomenda, isto é, ainda afastado do tempo da entrega. Nº 2 do artigo 8º da Diretiva 

2011/83/CE “ Se o contrato celebrado à distância por via eletrónica colocar o consumidor na obrigação de pagar, o profissional fornece ao 
consumidor, de forma clara e bem visível e imediatamente antes de o consumidor efetuar a encomenda, as informações previstas no 
artigo 6º, nº1, alínea a), e), o), e p).” Nºs 2 e 3 do artigo 5º do DL 24/2014 de 14 de Fevereiro, “ Quando um contrato celebrado à distância 
por via eletrónica, a encomenda pelo consumidor implicar uma obrigação de pagamento, o fornecedor (…) deve dar ao consumidor, de 
forma clara e visível, e imediatamente antes de o consumidor concluir a encomenda, as informações pré contratuais previstas nas alíneas 
c), d), e), f), g), h), p),  e t) do nº1 do artigo 4º”  assim como a informação da obrigação de pagamento. 
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 Como anteriormente foi referido, a circunstância de o consumidor não se encontrar 

com a contraparte no contrato leva a que o legislador, comunitário e estadual português, em 

proteção dos interesses e na defesa da vontade do consumidor, preceituasse a obrigação de o 

vendedor proporcionar ao adquirente, pelo menos, as informações previstas legalmente e em 

período anterior à vinculação contratual. 

Assim, a vinculação contratual celebrada através da Internet começa, em regra, pela 

divulgação de uma proposta de venda
234

 ou nalguns casos o convite a contratar
235

, ou um 

convite a propor
236

, a que se seguirá a proposta de venda do bem, prestação de um serviço, 

arrendamento, aluguer ou outro, feita pelo vendedor e a subsequente aceitação pela 

contraparte. 

As propostas de venda colocadas na plataforma digital e dirigidas, em regra, a um 

conjunto de pessoas indefinidas, são assim uma oferta ao público “através de uma 

manifestação inequívoca de contratar no sentido de que o proponente exteriorize uma vontade 

que, observada pelo consumidor, seja reveladora dessa intenção” por forma a que este entenda 

que a proposta apresentada vai no sentido da satisfação da conformidade da sua vontade 

contratual e nos termos e forma que pretende e que a lei exige
237

. 

Assim, e no âmbito da desconformidade contratual como alteração da vontade do 

consumidor, interessa-nos perscrutar formas de o consumidor atuar no sentido da proteção dos 

seus interesses. 

 Enquadrando-se nos pressupostos caraterizadores, previstos na Diretiva 2011/83/UE e 

no instrumento de transposição DL 24/2014, de 14 de Fevereiro, reguladores dos contratos 

celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, respetivamente no considerando 

20 “ a definição de contrato à distância (…)”e na alínea f) do artigo 3º do DL“ (…) um 

contrato celebrado (…) sem a presença física de ambos (…) mediante a utilização exclusiva 

de técnicas de comunicação à distancia (…)”, os contratos celebrados através da Internet, por 

se tratar de uma realidade recente, apesar das opiniões doutrinais já se manifestarem 

substanciais e variadas, a jurisprudência não formulou orientações fundamentais e 

consolidadas.  
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 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1999, pág. 348 ”(…) Proposta contratual é a declaração 

feita por uma das partes e que, uma vez aceite pela outra, dá lugar ao aparecimento do contrato (…)” 
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 HEINRICH EWALD HORSTER, A Parte Geral do Código Civil Português, Almedina, 3ª reimpressão, 2005, pág. 456. “ O convite a contratar 

sinaliza apenas o interesse ou a disponibilidade para entrar em negociações (…)”.   
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  Cfr. CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA,” Texto e Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico”, Vol. II, Almedina, Coimbra, 1992, pág. 808 e 

808, “ Pode assumir a forma de um convite a propor se enviar um projeto de proposta deixando em aberto elementos essenciais para que 
se considere uma proposta”. 
237
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 Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, op. cit., Tratado de Direito Civil, Almedina, Coimbra,1999, pág. 348  
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Inicialmente numa apreciação contextual das obrigações e direitos entre as partes 

surge a noção de que a força entre ambos é absolutamente dissemelhante. O vendedor divulga 

uma pretensão e, contrariando a regra, vem a receber o sinalagma de uma venda e entrega 

futura. Por seu lado, o consumidor pretende adquirir um bem no convencimento de que este é 

o reflexo da sua vontade contratual, paga o preço e só ”a posteriori ” contacta com o produto 

e confirma, ou não, a satisfação da sua pretensão, enquanto o vendedor dispõe, ou melhor, 

mantem na sua posse o bem até receber o preço
238

. 

Se tão simples fosse, poderia haver circunstâncias em que as partes nunca 

contactassem pessoalmente entre elas e/ou com o bem, sendo que o consumidor poderia 

adquirir um bem em desconformidade com a sua vontade contratual enquanto o fornecedor 

teria recebido antecipadamente o preço como sinalagma de um bem contratualmente 

desconforme.  

Feitas estas considerações e tendo em conta que as partes, na pré contratualização e 

execução do contrato, sempre estiveram ausentes fisicamente, a não ser através da plataforma 

digital, resta saber das alternativas previstas pelo edifício jurídico para colmatar a 

desigualdade da força contratual do consumidor. 

Esta proteção da vontade contratual do consumidor assenta, primordialmente, sobre o 

direito de ser informado das reais características do objeto do contrato e da forma contratual. 

É por via da boa qualidade da informação que o legislador tem entendido que o 

consumidor estará melhor tutelado, na pré e pós contratualização, no sentido da proteção de 

desconformidades contratuais do bem ou da forma do contrato
239

.  

No entanto, tendo em conta a internacionalização do espectro eletrónico/digital onde 

se “movem” estas relações comerciais, é de primordial importância para a defesa dos 

interesses do consumidor saber, em cada caso, qual o Direito aplicável, pois, no caso dos 

contratos celebrados através da Internet, a regra é que o vendedor, através de cláusulas 

contratuais gerais
240

, estipule unilateralmente a lei aplicável ao contrato sendo a exceção as 

partes estipularem bilateralmente o Direito aplicável. 

É de relevar que o legislador não sustenta a defesa de uma qualquer vontade do 

consumidor mas, tão só, da vontade contratual no sentido da proteção daquela que será a sua 

real pretensão no âmbito do Direito de Consumo. Assim, a imperatividade da aplicação de 

normas protetoras em desfavor da autonomia da vontade, ao invés do prejuízo da real vontade 
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 Cfr artigo 5º nº2 do Dl 24/2014 de 14 de Fevereiro e artigo 8º nº2 da Diretiva 2011/83/UE 
239

 Vide Artigo 6º da Diretiva 2011/83/UE 
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 Através da Internet e tendo em conta o elevado número de contratos é pouco provável e pouco prático entabular negociações com 

vista à celebração de um contrato com cláusulas negociadas pelas partes. 
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contratual, tutela-a. Considerado o consumidor a parte economicamente mais débil e menos 

experiente
241

 e ao limitar a sua autonomia da vontade o legislador pretende tão só proteger os 

seus interesses 
242

. 

Neste sentido, apesar do disposto no nº1 do artigo 3º da Convenção de Roma sobre a 

Lei Aplicável às Obrigações Contratuais “o contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes” e 

do artigo 4º sobre a lei aplicável na falta de escolha, o nº2 do artigo 5º preceitua que “ não 

obstante o disposto no nº3 do artigo 3º, a escolha pelas partes da lei aplicável não pode ter 

como consequência privar o consumidor da proteção que lhe garante as disposições 

imperativas da lei do país em que tenha a sua residência habitual”. No mesmo sentido 

preconiza o nº3 do artigo 5º e o nº2 do artigo 7º da Convenção respetivamente: “ (…) esses 

contratos serão regulados pela lei do país em que o consumidor tiver a sua residência habitual 

se se verificarem as circunstâncias referidas no nº2 do presente artigo” e “ o disposto na 

presente Convenção não pode prejudicar a aplicação das regras do país do foro que regulem 

imperativamente o caso concreto, independentemente da lei aplicável ao contrato “. 

Em face do teor ali estabelecido, a constatação da disposição de carater imperativo no 

que respeita à lei do país em que tenha a sua residência habitual sem, no entanto, deixar de 

prever a alternatividade, desde que esta seja mais favorável, nos termos do nº2 do artigo 5º, 

concede ao consumidor um padrão mínimo de garantia de não privação de formas de proteção 

da sua vontade
243

. 

Na falta de escolha da lei aplicável ao contrato este é “regulado pela lei do país com o 

qual apresente uma conexão mais estreita”, nos termos do nº1 do artigo 4º da Convenção cuja 

disposição será assente na presunção estabelecida no nº2 deste artigo. 

No entanto, a troca de comunicações comerciais através da Internet coloca questões de 

ordem territorial relativamente aos intervenientes, ao consumidor e ao lugar onde é aceite o 

contrato, à entidade intermediária
244

 que recebe e reencaminha a mensagem, e ao vendedor 

em relação à determinação do lugar onde foi recebido o pedido.  
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  GUIDO ALPA, apud, ELSA DIAS OLIVEIRA, op. cit.,  A Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Através da Internet, pág. 65 e 

66, considera que o consumidor, frequentemente não tem conhecimento nem dos direitos nem dos deveres; não tem a noção dos 
métodos de venda utilizados pelos fornecedores, nem capacidade para lhes resistir; não tem conhecimentos suficientes que lhe permitam, 
perante a proliferação da oferta, decidir en função da relação qualidade preço 
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Cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA, op. cit.,  A Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Através da Internet,   pág.186. No intuito de 

proteger a vontade do consumidor a Convenção contém quatro limitações à autonomia da vontade previstas no nº3 dos artigos 3º, nºs 1 e 
2 do artigo 7º, artigo 5º e artigo 6º. 
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 Nos termos deste trabalho consideramos a determinação da residência habitual do consumidor como sendo num estado considerado 

desenvolvidos no que concerne às leis protetoras do direito dos consumidores. No caso de um consumidor residir num país considerado 
subdesenvolvido e o vendedor num país desenvolvido o nº 2 do artigo 5º da Convenção não estabelece mais que um “standard” mínimo 
de proteção. 
244

 Considerando 19 da Diretiva 2000/31/CE “ Determinação do local de estabelecimento do prestador (…)” e artigo 4º do DL 7/2004, de 

07 de Janeiro 
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Tendo em conta o facto de o consumidor, a parte mais débil, em regra, apenas 

considerar no contrato a sua própria existência e a do vendedor, a doutrina tem entendido que 

o território da entidade intermediária, ou servidor, onde através do espectro digital as 

mensagens são recebidas, reencaminhadas e se encontram armazenadas, é um lugar 

meramente acidental que nem sempre é evidente para as partes e cuja localização física nem 

sempre será determinável
245

, não sendo, por esta circunstância, considerado como lugar de 

receção. A doutrina entende que, para o consumidor, o lugar de receção é aquele onde este 

perceciona a receção da mensagem pelo vendedor. O facto da determinação do “sítio” conter 

a indicação de um ou outro espaço territorial não é suficiente pois o utilizador/vendedor tem a 

faculdade de se movimentar territorialmente mantendo constante a indicação do endereço 

eletrónico, não sendo assim fiável essa indicação. 

 Tais eventualidades poderiam levar a que o consumidor estivesse sujeito à aplicação 

de normas imperativas de um qualquer país onde haja Internet sendo que estaria 

absolutamente desprotegido relativamente ao conhecimento do lugar onde estava a contratar 

ou de onde pudesse resultar uma conexão contratual
246

.  

 No entanto e não obstante esta disposição, por força do nº3 do artigo 5º, o consumidor 

não pode deixar de beneficiar de um reforço da proteção da vontade pela aplicação de lei mais 

favorável
247

 ainda que “ a lei aplicável na falta de escolha pelas partes seja, nos contratos a 

que não se aplique o disposto no artigo 5º da Convenção, a lei do país da empresa 

vendedora
248

”. 

Referindo-nos exclusivamente às relações contratuais entre o vendedor e o 

consumidor, o regime legal regulador da proteção da vontade do consumidor em contratos 

celebrados através da Internet, é assim objeto de duas importantes intervenções jurídicas: a 

das instâncias comunitárias e a das normas de conflitos do Direito Internacional Privado. 

Sendo de fácil entendimento que o consumidor internauta, tendo à sua disposição um meio de 

contratar no imediato não está, em regra, predisposto a acautelar-se particularmente perante a 

interpretação e articulação dos vários regimes jurídicos  aqui expostos, perdura o esforço e 

intuito do legislador estadual, europeu e internacional na defesa de, pelo menos, regras 

mínimas de proteção da vontade do consumidor perante desconformidades contratuais assim 

como forma contratual a aceitar e utilizar. 
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 Cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA, op. cit., A Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Através da Internet, pág. 243 
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 Convenção de Roma, 1ª parte, nº1 do artigo 4º  
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 Em sentido contrario FAUSTO POCAR, “La Protection de la partie faible”, citado por ELSA DIAS OLIVEIRA em “A Proteção do Consumidor 

nos Contratos Celebrados Através da Internet”, Almedina, 2002, pág. 247 
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 DARIO MOURA VICENTE, op. cit.,  Lei Reguladora dos Contratos de Consumo, Estudos do instituto de Direito de Consumo D U de Lisboa, 

pág. 94. 
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Apesar de um contrato feito através de uma plataforma digital ainda levantar algumas 

questões quanto à forma usada, meio eletrónico
249

 e validade da presença digital dos 

contratantes
250

, a evidência do preenchimento dos requisitos jurídicos aplicáveis às relações 

contratuais não deixam de, ainda que a vulnerabilidade do espectro eletrónico torne mais 

frágil a posição do consumidor, ser considerados e cada vez mais aceites pela comunidade 

jurídica e internauta no sentido da sua legitimação e integração. 

No entanto, e apesar do exposto, será legítimo questionarmo-nos se o efeito da 

proteção jurídica e doutrinal exclusiva de uma das partes numa relação contratual bilateral, 

produz uma distorção no direito de cada uma e no desenvolvimento do mercado global. A 

nosso ver, os efeitos de uma eficaz proteção da vontade do consumidor, por acrescentar 

confiança e meios garantisticos da conformação da vontade aos destinatários de toda a 

produção e comercialização global que, a final, “ somos todos nós, os consumidores”, só 

podem ter como consequência, o favorecimento dos fatores de desenvolvimento industrial, 

económico, comercial e social.  

 

CAPITULO IV 

 

1. DESCONFORMIDADE COMO PERTURBAÇÃO DA VONTADE 

1.1.Vicissitudes contratuais (Liberdade contratual / igualdade contratual 

/autonomia da vontade) 

O regime do Código Civil, regulador das relações contratuais, dispõe, sobre as 

obrigações e direitos das partes envolvidas numa relação contratual, diferenças substanciais, 

relativamente ao previsto no DL 67/2003 com as alterações introduzidas pelo DL. 84/2008, no 

que respeita a contratos que traduzam relações de consumo, em que um dos contratante exerça 

atividade profissional nos termos da alínea a) nº1 do artigo1 –B” (…) por pessoa que exerça 

com carater profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios (…), e 

uma contraparte que adquira bens ou serviços destinados a uso não profissional, enquanto 

que, no regime civilista, ficam compreendidas “ (…) as relações contratuais não qualificáveis 

como relações de consumo, ou seja, aquelas que emergem de contratos celebrados entre dois 
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particulares ou entre dois profissionais ou ainda a hipótese de ser um particular quem vende a 

coisa a um profissional”
251

. 

O objeto último de toda a cadeia produtiva e comercial é em regra um consumidor 

que, habitualmente
252

, é o último elemento da cadeia e por isto considerado “consumidor 

final” nos termos referidos no capítulo “Consumidor”. 

Assim, é considerado consumidor (ou abrangido no sentido da proteção pelo Direito 

de Consumo) aquele que adquire bens ou serviços para utilização a título pessoal, familiar ou 

doméstico e não quem utiliza ou adquire bens ou serviços para utilização profissional coletiva 

ou a título pessoal com o objetivo primordial de alcançar “benefícios”. 

No entanto, apesar de o consumidor representar o final do elo de uma cadeia produtiva 

e comercial esta nem sempre satisfaz o seu interesse e vontade
253

. 

               É pela verificação da insatisfação /por perturbação da vontade, perante a aquisição 

de produtos onde se constatam desconformidades contratuais, ocasionada por “carências de 

eficazes formas de proteção do consumidor” que, o regime jurídico regulador da venda de 

bens de consumo é objeto de intervenções jurídicas reguladoras e atualizadoras nas diversas 

áreas em que vai intervindo tornando-se assim cada vez mais pluridisciplinar e 

interdisciplinar. “ O direito de consumo é um direito multidisciplinar, ou seja, aborda o 

fenómeno de consumo, mas recebe também contributos de outros ordenamentos”
254

. 

No entanto a força jurídica protetora da vontade do consumidor pretende ser de tal 

forma significativa que, além da pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade, é, no âmbito da 

proteção, o próprio Direito de Consumo invasor de outras áreas do direito designadamente 

penal, contraordenacional e civil apesar de também receber contributos de outros 

ordenamentos jurídicos
255

.  

A liberdade de poder contratar voluntária e autonomamente, em termos conformadores 

de uma vontade autêntica e autónoma, constitui, na nossa perspetiva, o princípio que, pela 

força jurídica obrigatória e etimologicamente fundamental, se converte no pilar do conjunto 

normativo regulador da liberdade contratual. “O princípio da autonomia privada atribui a cada 

pessoa o poder de conformar as suas relações jurídicas, segundo a sua vontade
256

 

                                                           
251

MARIA OLINDA GARCIA,” O Consumidor Mais Protegido” O alcance do Dec. Lei 84/2008 de 21 de Maio “ Julgar, Edição da Associação 

Sindical de Juízes,2008, nº6, pág. 36 
252 Excetuam-se os caso em que um consumidor vende o bem adquirido, para seu uso pessoal e” sem objetivo de benefício” a outro 
consumidor ou a um profissional. 
253

 Cfr. MENEZES LEITÃO, Proteção do consumidor é norma nos países desenvolvidos, Vida Judiciaria nº 57, Abril de 2002, pág. 9. “ Há um 

certo tipo de situações cuja criminalização pode ser discutida se é eficaz ou não” 
254 MENEZES LEITÃO, op. cit., Proteção do consumidor é norma nos países desenvolvidos, pág. 9 
255

 MENEZES LEITÃO, op. cit., Proteção do consumidor é norma nos países desenvolvidos, pág. 9, 1ª coluna 
256

 NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, Princípios de Direito dos Contratos, Coimbra Editora, Maio 2011, 1º ed. pag.105, 2º parágrafo.  
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Do mesmo texto e na mesma pág. 105 o Professor Doutor Orlando de Carvalho 

chama-lhe poder “ jurisgénico” e define-o como o poder de cada individuo criar direito, de 

cada individuo criar a sua lei, para gerir autonomamente a sua esfera de interesses, sob a 

sanção do ordenamento jurídico em vigor 

 “O negócio jurídico é o instrumento por que cada pessoa atua ou exerce o seu poder 

de criar direito, de criar a sua lei, para conformar as suas relações jurídicas segundo a sua 

vontade; logo, é o instrumento de autonomia privada”
257

, constituindo este poder a autonomia 

privada em que, num espaço de liberdade, o direito concede às pessoas jurídicas permissão de 

livremente constituírem e modelarem relações jurídicas
258

.  

O princípio da liberdade contratual estabelecido no art.º 405 do Código Civil, em que 

as partes têm a liberdade de celebrar contratos fixando livremente o conteúdo dos mesmos e 

selecionando o tipo de contratos, consiste no poder/liberdade de aceitar ou recusar qualquer 

proposta contratual, de optar por um tipo negocial previsto ou não pelo legislador e de 

estipularem o conteúdo contratual que pretenderem. 

No entanto, para que da aplicação do regime resulte uma verdadeira e eficaz liberdade 

contratual devem, a força e a capacidade negocial serem equivalentes em cada um dos 

contratantes.  

Assim, a mitigação ou potenciação a qualquer uma das partes, produtor/vendedor ou 

consumidor, em detrimento de uma cada vez mais reforçada obrigação de informar, do 

exercício de valores intrínsecos ao princípio de uma liberdade contratual das partes de igual 

qualidade, das quais resulte uma coartação da liberdade de contratar ou da autonomia da 

vontade e consequente autonomia privada, no sentido de proteger de eventuais 

desconformidades contratuais a outra parte, apenas acautela o exercício da conformação 

substantiva do objeto da relação contratual, do ponto de vista do consumidor, abalando a 

estrutura sobre a qual foi construído o princípio da liberdade contratual.  

Como adiante trataremos um consumidor informado é um adquirente mais qualificado 

no sentido de detetar e evitar a perturbação da sua vontade por uma desconformidade 

contratual. A liberdade e/ou igualdade contratual só conduz ao exercício da autonomia da 

vontade se tais conceitos forem complementados com capacidade de defesa e uma qualificada 

informação sobre o objeto do contrato. 

                                                           
257

 NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, op. cit., Princípios de Direito dos Contratos, pag.105, 2º parágrafo, citando MANUEL CARNEIRO DA 

FRADA, nota nº 138  
258 Cfr. JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual, 
Almedina, Coimbra, 1999 Coleção Teses, pág. 21  
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Perante o intervencionismo do Estado, relativamente à proteção pela considerada 

desinformação de uma das partes, interessa indagar se o legislador vem pretendendo uma 

desqualificação da capacidade autonómica da vontade das partes, através de uma relativização 

da mesma, ou se pretende que o instituto contratual reflita, através das próprias normas 

restritivas e mitigadoras, a proteção da vontade do consumidor no sentido de alcançar uma 

efetiva igualdade contratual, preterindo o reforço da obrigatoriedade informativa do 

consumidor. 

O edifício jurídico, estadual e europeu, regulador das relações de consumo, tem vindo 

consecutivamente a intervir e ampliar, através de vários instrumentos jurídicos, as 

competências relativas à proteção da vontade contratual do adquirente /consumidor como que 

desconsiderando a sua capacidade para assumir responsabilidades ou “com o propósito de 

reforçar a posição contratual de cada consumidor concreto (…) ou com o propósito, mais 

amplo de prevenir ou dissuadir práticas comerciais lesivas (ou potencialmente lesivas) dos 

direitos dos consumidores em geral (…)”
259

. 

Também consideramos que a intervenção do legislador não é no sentido de “restringir 

a liberdade contratual do vendedor” mas no interesse de uma relação contratual informada e 

esclarecida, para que o consumidor possa melhor optar por uma decisão, também ela livre e 

esclarecida, no sentido do que é, e não do que no momento entenda ser, a sua vontade. 

  “ A capacidade de assumir responsabilidades e de a elas se obrigar é um dos traços 

mais característicos da condição humana (…) Esta responsabilidade tem a ver com a liberdade 

e portanto com a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, levando cada homem a 

assumir de forma consciente a autoria do seu agir em todas as suas consequências”
260

. 

Assim também, a previsibilidade de responsabilizar o adquirente, está patente no 

Código Civil nos termos do nº 1 do artigo 796
261

, sendo que esta faculdade está acompanhada 

pela previsão dos nºs 1 e 2 do artigo 9-C da Lei 24/96 de 31 de Julho entretanto aditada pela 

Lei 47/2014 de 28 de Julho: ” «Transferência de risco» nº1- Nos contratos em que o 

fornecedor envia os bens para o consumidor, o risco de perda ou dano dos bens transfere-se 

para o consumidor quando este ou um terceiro por este indicado, que não o transportador, 

adquira a posse física do bem. Nº2 Se o consumidor confiar o transporte a pessoa diferente da 
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MARIA OLINDA GARCIA, op. cit., O Consumidor mais Protegido, pág. 35 
260 JOAQUIM CARDOZO DUARTE, Responsabilidade, Enciclopédia Polis, Vol. V, coluna 462. 
261

1. Nos contratos que importem a transferência do domínio sobre certa coisa ou que constituam ou transfiram um direito real sobre ela, 

o perecimento ou deterioração da coisa por causa não imputável ao alienante corre por conta do adquirente.  
3. Quando o contrato estiver dependente de condição resolutiva, o risco do perecimento durante a pendência da condição corre por conta 
do adquirente, se a coisa lhe tiver sido entregue; quando for suspensiva a condição, o risco corre por conta do alienante durante a 
pendência da condição. 
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proposta pelo fornecedor dos bens, o risco transfere-se para o consumidor com a entrega do 

bem ao transportador.” 

A expressão do princípio inspirador do direito romano “ibi commoda, ibi incommoda” 

significando que “aquele que recolher o benefício ou proveito de uma dada situação ou coisa, 

terá igualmente de suportar os prejuízos que dessa situação resultarem”, ainda hoje tem forte 

significado jurídico e social. 

Pelo exposto, em contrapartida de um conjunto de instrumentos jurídicos protetores de 

uma verosímil vontade contratual proferida ao consumidor, o produtor ou vendedor só 

casuisticamente tem sido alvo de proteção, designadamente nos casos de cláusulas apostas nos 

contratos ou procedimentos com abuso de direito
262

 ou/e de alguma” afronta” à boa fé 

negocial, sem prejuízo de o não cumprimento de tais princípios poderem ser invocados por 

qualquer das partes cujos interesses, tanto na sua dimensão objetiva como subjetiva, entendam 

ter sido feridos
263

. 

A questão sobre a qual este texto também pretende refletir é a de questionar se o 

sistema jurídico protetor estadual mitiga e condiciona a autonomia da vontade das partes, 

omitindo ou/e depreciando que o desenvolvimento da idade moderna se deveu ao exercício de 

uma, presumível, liberdade contratual e de contratar, surgidas do reconhecimento da 

autonomia de uma vontade livremente, ou pretensamente livre, manifestada, ainda que não 

esclarecida, das partes e ainda que condicionada pela ausência de informação
264

, ou se 

estamos perante as restrições legais e autoritárias ao principio da autonomia da vontade e nos 

encontramos numa fase de regressão do direito de livre contratação. 

No entanto, o modelo contratual então aplicado, mostrou que “ a igualdade jurídica 

não tem correspondência no plano económico, dado que os produtores têm maior força 

económica e maior domínio da informação que os consumidores, que se vêm constrangidos a 

aceitar negócios em condições que não desejam por fraqueza negocial ou deficiente 

informação” e a ser assim seria “falso ou efémero o equilíbrio conseguido pelos consumidores 

                                                           
262 Código Civil, artigos762, nº2 e 334 respetivamente:” No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, 
devem as partes proceder de boa fé”. “ É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos 
pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito” 
263 Cfr. MARIO FROTA, op. cit., Os Contratos de Consumo. Realidades sócio jurídicas que se perspetivam sob novos influxos, , pág. 27, 1ª 
coluna, “ Se as cláusulas apostas nos contratos singulares se não acharem feridas de nulidade por se inserirem nas listas negras e cinzentas, 
sempre poderão colidir com a boa fé, na dúplice versão em que se analisam, como se assinalou, a saber:- Dimensão objetiva:” A confiança 
suscitada, nas partes, pelo sentido global das cláusulas contratuais em causa, pelo processo de formação do contrato singular celebrado, 
pelo teor deste e ainda por quaisquer outros elementos atendíveis”. Dimensão subjetiva: “O objetivo que as partes visam atingir 
negocialmente, procurando-se a sua efetivação à luz do tipo de contrato utilizado.” 
264HENRY SUMNER MAINE, Ancient Law. London: J.M. Dent, 1954, pg.100. Maine. Foi um jurista e historiador inglês que demonstrou que a 
liberdade de contratar e a liberdade contractual foram fundamentais para o esfacelamento da sociedade feudal do Antigo Regime, 
marcada pelo corporativismo e pela imobilidade económica e social. (doc. 2) 
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em face das oscilações, desvios, distorções e injustiças que o mercado, deixado a si próprio, 

gerava nos níveis e qualidades de consumo”
265

. 

Neste sentido também o distinto Professor Doutor Calvão da Silva entende que a 

informação, formação e “know how” são a consideração basilar no sentido da promoção da 

vontade contratual do adquirente assim como da igualdade de “forças” entre o consumidor e 

vendedor,“ com propriedade se pode falar, doravante, em face da nova e sofisticada estratégia 

de dirigir, comandar ou mesmo manipular o comportamento e preferências do consumidor, 

(…) pois aquela não atende às reais necessidades do consumidor, (…) acentuando a 

desigualdade, vinda (…) de poderes ou desproporção de forças entre os setores da produção e 

do consumo, ainda cada vez mais fontes de injustiça e antagonismos. As condições de 

competição esbatem-se com o consumidor em desvantagem sem informação, formação e 

“know how” para selecionar os produtos e serviços que melhor o satisfaçam”
266

. 

As alterações então introduzidas ao Dec. Leis 67/2003 de 8 de Abril pelo DL 84/2008 

de 21 de Maio reforçaram tanto a obrigatoriedade da informação do consumidor como os 

meios jurídicos enquanto instrumentos de proteção dos seus interesses. Perante a 

desconformidade contratual, frustração de legitimas espectativas da vontade, o 

comportamento debitório do vendedor passa a ser objeto de medidas dissuasoras mediante a 

criação de um quadro específico contra ordenacional
267

. 

 

1.1.1. Vício da vontade   

 O artigo 406º nº1 do Código Civil, ao estabelecer que “ o contrato deve ser pontualmente 

cumprido”
268

, não abrange apenas o tempo, mas também o lugar e o modo da prestação
269

. A 

possibilidade de o processo de formação da vontade importar internamente uma perturbação 

relativamente ao objeto e fim do contrato, motiva uma divergência (não coincidência) entre a 

expressão da vontade pretendida (interna) e a declaração (externa) negocial. 

A divergência entre a vontade (interna) ” lado interno da declaração
270

” e a vontade 

(declarada) ” como uma exteriorização daquilo que, segundo a intenção do declarante, deve 

                                                           
265 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Estudos do Instituto de Direito de Consumo, O Direito de Consumo: Autorização e 
configuração Dogmática”, Volume I, Almedina, pág. 12 e 13    
266 CALVÃO DA SILVA, op. cit., Responsabilidade Civil do Produtor, pág. 35 e 36. 
267 Cfr. MARIA OLINDA GARCIA, op. cit., O Consumidor mais Protegido, pág. 35. 
268 Artigo 406 nº 1 do CC 
269 Cfr. JOÃO CASTRO MENDES, Teoria Geral do Direito Civil, 1979,III-54, nota 1, apud, Abílio Neto, Código Civil Anotado, 17ª Edição Revista 
e Atualizada, Ediforum, Edições Jurídicas Lda., Abril 2010, pág. 342, ponto 12. 
270, Heinrich Ewald Hörster, A Parte Geral do Código Civil, Almedina, Outubro 2005, pág. 567, ponto 942 
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acontecer ou não”
271

, não se formulando esta “ de forma livre, esclarecida, ponderada de 

modo  normal e são
272

 “ traduz, no âmbito de contrato de consumo, uma desconformidade 

contratual por alteração da vontade.  

No entanto, como acrescenta Galvão Telles, a pontualidade referida no nº 1, artigo 

406º não diz apenas respeito ao aspeto temporal, significa que o contrato deve ser executado 

«ponto por ponto», mas que deve satisfazer cabalmente todos os deveres dele resultante
273

.                                                     

  Assim, a validade de um negócio jurídico impõe desde logo que, deste, decorram ou 

«resultem» os efeitos “jurídicos pretendidos pelo negócio: 1º em termos subjetivos das partes, 

uma vontade dirigida aos efeitos e manifestada na declaração de vontade; 2º em termos 

objetivos, a garantia da produção dos efeitos jurídicos pela ordem jurídica, pelo direito 

objetivo”
274

, acordados e perspetivados pela vontade das partes, sendo que “ para haver 

negócio jurídico é preciso, como sabemos, a existência de , pelo menos , uma declaração de 

vontade que o integre. Quer dizer, o primeiro passo para o negócio jurídico consiste numa 

declaração de vontade”  
275

. 

Como refere Heinrich Ewald Hörster, a declaração de vontade pode ser expressa, 

tacitamente e por meio da atribuição de valor declarativo 
276

, propugnando-se a invalidade do 

negócio perante a verificação de divergência entre a declaração e a vontade pois “na 

sequência do vício que fere a vontade, também a declaração negocial, em que esta se tenha 

manifestado, fica viciada”
277

. 

Acompanhando esta interpretação Pedro Pais de Vasconcelos refere que “ a vontade 

negocial pode estar viciada na sua formação, no processo de volição e de decisão, por 

deficiência de esclarecimento ou de liberdade …. e a parte cuja vontade tenha sido perturbada 

pode, se assim o desejar, libertar-se do negócio viciado, procedendo à sua anulação”
278

, 

constatando-se também no texto do autor a preciosa valia da informação na liberdade 

contratual. 

                                                           
271, Heinrich Ewald Hörster, op. cit., A Parte Geral do Código Civil, pág. 418, ponto 662, citando O Preussische Allgemeine Landrecht  
272 Cfr. JOÃO CASTRO MENDES, “Teoria Geral do Direito Civil”, apud, Acórdão STJ de 15/05/2012, relator António Joaquim Piçarra, processo 
nº5223/05.3TBOER.L1.S1 
«http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0259f410ec92f62480257a01003e001c?OpenDocument
» 
273

 GALVÃO TELLES, Obrigações, 3ª edição, 59, apud, ABILIO NETO, Código Civil Anotado, 17ª Edição Revista e Atualizada, Ediforum, 

Edições Jurídicas Lda., Abril 2010, pág. 342, ponto 13. 
274HEINRICH EWALD HÖRSTER, op. cit., A Parte Geral do Código Civil, pág. 417, ponto 661.  
275 HEINRICH EWALD HÖRSTER, op. cit., A Parte Geral do Código Civil,  pág. 433, ponto 692.  
276 Cfr .HEINRICH EWALD HÖRSTER, op. cit., A Parte Geral do Código Civil, pág. 434, ponto 692  
277 HEINRICH EWALD HÖRSTER, op. cit., A Parte Geral do Código Civil, pág. 567, ponto 942 
278PEDRO PAIS de VASCONCELOS, “ Teoria Geral do Direito Civil” Almedina,2010 6ª Edição pág. 658/659, apud,  Ac.  STJ de 15/05/2012, 
relator António Joaquim Piçarra, processo nº5223/05.3TBOER.L1.S1 
«http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0259f410ec92f62480257a01003e001c?OpenDocument» 
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Para efeito de considerar a qualificação de conformidade ou desconformidade, importa 

acrescer a definição e/ou descrição do objeto do contrato feita pela vendedor, através de uma 

qualquer forma ao seu dispor. Assim, para definir ou descrever os elementos integradores e 

essenciais de base do contrato previstos no nº1 do artigo 2º do DL 67/2003 de 8 de Abril e nas 

alíneas do nº2 do artigo ora citado é suficiente, como refere Menezes Cordeiro citando 

Obertmann, “ a representação de uma das partes, conhecida pela outra e relativa a certa 

circunstância basilar atinente ao próprio contrato e que foi essencial para a decisão de 

contratar”, considerando o citado autor “que integram a base do negócio os elementos 

essenciais para a formação da vontade do declarante e conhecidos da outra parte (…)
279

. 

No entanto, perante uma descrição qualitativa ou quantitativa do bem, feita pelo 

vendedor, o consumidor pode vir a adquirir um bem inidóneo para um determinado contrato 

no sentido da conformação da vontade que este perspetivava
280

. 

 

1.2.A proteção da vontade contratual do consumidor. 

 

1.2.1.  No Regime do DL. 67/2003, de 08 de Abril  

O DL 67/2003 de 08 de Abril “ procede à transposição de um novo regime jurídico 

relativo à conformidade dos bens móveis com o respetivo contrato de compra e venda 

celebrado entre profissional vendedor e o consumidor” da Diretiva 1999/44/CE de 25 de Maio 

do Parlamento Europeu e do Conselho
281

 relativa “ a certos aspetos da venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas (…)”
282

, tida, à data da sua publicação, como “ a mais 

importante incursão imperativa das instâncias comunitárias no direito contratual interno dos 

Estados  Membros”
283

. 

                                                           
279 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado do Direito Civil, Livro I, Tomo I, Almedina, Coimbra, 2012 3ª ou 4ª edição, pág. 833, (também 
referido no Ac STJ de 08-05-2013, Oliveira Vasconcelos, “erro sobre os motivos do negócio” 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f51cd298f34d1ca80257b660031b6ed?OpenDocument&Highlight=0,Err
o,no,direito,de,consumo 
280 Exemplo: caso de aquisição de um bem que se mostra inapto (desconforme) para o cumprimento de um contrato. No entanto o mesmo 
bem é apto para outro contrato. 
281

 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, O Direito de Consumo, defende como a pedra basilar sobre a qual se pode vir a erguer um futuro 

direito europeu dos contratos, Almedina, 2005, pág. 165. 
282 Ac. T.R.L. 12/04/2011, relator, Pedro Brighton, II-  O regime previsto no Código Civil não é o único que rege a venda de coisas 
defeituosas, pois a venda de bens de consumo conhece variadas especificidades, nomeadamente a Diretiva 1994/44/CE, que veio regular 
determinados aspetos dessa venda e das garantias dos consumidores, vindo a ser transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 
67/2003, de 8 de Abril. 
II-  A referida Diretiva e o aludido Decreto-Lei apenas se reportam à venda de bens de consumo, aplicando-se apenas quando o comprador 
seja consumidor, ficando excluídos todos os consumidores que sejam pessoas coletivas bem como as pessoas singulares que atuem no 
âmbito da sua atividade profissional. 
283 PAULO MOTA PINTO, op. cit., Conformidade e garantias na venda de bens de consumo. A Diretiva 1999/44/CE e o Direito Português, 
pág.201.  
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Desta feita, ainda que o preceituado do nº1 do artigo 406º do Código Civil tenha como 

objetivo estabelecer o princípio da pontualidade no cumprimento dos contratos
284

, no nosso 

entender, tal não reconhece a circunstância de que deste cumprimento pontual resulte, por si 

só, a conformidade contratual com a vontade do adquirente
285

. No entanto, da conjugação do 

nº1 do artigo 406º com o nº 1 do artigo 762ª, ambos do Código Civil, se o devedor cumprir 

pontualmente o contrato, obrigação a que está vinculado, poderá extrair-se uma aproximação 

à noção de conformidade. 

No entanto, a título exemplificativo, pode um consumidor adquirir um bem no 

convencimento de alcançar um determinado objetivo e vir a constatar que o bem não serve tal 

fim. O facto de posteriormente se ter verificado que o bem tinha qualidades diferentes, ou 

ainda outras, às que se supunham, não evidencia defeito intrínseco da coisa, nem erro 

essencial, porquanto não foi determinante da decisão de comprar
286

. 

 Como ensina o digníssimo Professor Doutor. Heinrich Ewald Hörster “ Por via de 

regra, a vontade e a manifestação da mesma coincidem na declaração negocial. Mas podem 

surgir situações em que falte a coincidência entre o substrato volitivo e a sua aparência 

externa. Esta falta é o resultado de uma divergência entre a vontade real e a vontade 

declarada”
287

. 

Assim, é na presença de divergências, entre outras
288

, da vontade real e a vontade 

declarada no âmbito de um contrato de consumo, que se infere a importância de densificarem 

os aspetos de proteção da real vontade do consumidor seja pelo Direito Europeu, Diretiva 

1999/44/CE, seja pela transposição da mesma para o direito português através do DL 67/2003 

de 08 de Abril. 

A  exigência da conformidade dos bens com a vontade contratual do adquirente na 

compra e venda de bens de consumo, foi especificamente estabelecido no DL 67/2003, ali 

referido. A inovação da previsão legal do diploma relativamente ao estabelecido no Código 

Civil foi (é) fundamental na proteção da vontade (em caso de compra e venda de bens de 

consumo) pois identifica distintamente o novo regime do anterior, ultrapassando a conceção 
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 Artigo 406º, nº1 do Código Civil “ O contrato deve ser pontualmente cumprido (…)” 
285

 Em sentido contrário GALVÃO TELLES, “Obrigações”, 3ª edição, pág. 59, apud, ABILIO NETO em Código Civil Anotado, 17º edição revista 

e atualizada, Abril 2010, Ediforum, pág. 342, “ A pontualidade não diz respeito apenas ao aspeto temporal, significa que o contrato deve 
ser executado “ ponto por ponto” satisfazendo cabalmente todos os deveres dele resultante 
286 Cfr. Ac. STJ de 16/09/2008, processo nº08ª2265, ponto II relator Fonseca Ramos. 
287

 HEINRICH EWALD HÖRSTER, op. cit., A Parte Geral do Código Civil, pág., 532 
288

 ASSUNÇÃO CRISTAS,” Incumprimento Contratual, O Código Civil Português e o DCFR, Notas Comparadas”, in Estudos em Homenagem 

ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, Vol. II, Almedina, Coimbra,2011,pag. 239 ss : O melhor exemplo é o regime da compra e 
venda de coisas defeituosas, plasmado nos artigos913º a 922º do Código Civil, que é claramente protetor do vendedor, permitindo que 
muitos casos de desconformidade não sejam protegidos por lei.”.    
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de cumprimento defeituoso previsto até ali
289

. Na verdade o regime do DL 67/2003 apresenta 

uma nova conceção de cumprimento contratual e assim do cumprimento da conformidade no 

âmbito do Direito de Consumo. No nº1 do artigo 2º deste diploma, o vendedor tem o dever de 

entregar os bens ao consumidor conforme o contrato estabelecido enquanto, e continuando, 

nas alíneas do nº2 do mesmo artigo, se identificam os factos que convertem a provável 

conformidade em presumível desconformidade
290

.  

Esta disposição do diploma visa assegurar a proteção da conformidade da vontade 

contratual e dos interesses do consumidor
291

 para que este possa impor ao vendedor uma 

responsabilidade objetiva pela desconformidade nos termos do nº1 do artigo 3º: “ O vendedor 

responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento 

em que o bem lhe é entregue”. 

 Nestes termos, reconhecendo assim a importância da vontade na relação contratual, o 

legislador colocou à disposição do vendedor, não produtor, um instrumento jurídico que o 

habilita a satisfazer, imediatamente, a vontade e interesses do consumidor. Perante a 

reconhecida, e já referida, desigualdade de meios e forças entre as partes integrantes na 

relação de compra e venda de consumo, se justifica a“ introdução no Direito da figura do 

consumidor, pela sua condição de debilidade, fraqueza e vulnerabilidade”
292

, assim como a 

promoção  de proteção da vontade do consumidor através da exigência, ao vendedor ou 

produtor, da conformidade contratual no sentido da necessária e máxima proteção dos 

interesses do consumido
293

.  

 Assim, o vendedor goza do direito de regresso previsto no artigo 7º nos termos em 

que reconstituírem a conformidade satisfazendo os direitos, interesses e vontade contratual do 

consumidor
294

. 

No entanto e porque o DL 67/2003 tem por objetivo a transposição da Diretiva 

1999/44/CE sendo que esta se refere, não a todos, mas a certos aspetos de bens de consumo, 

não poderá deixar de se colocar a questão de saber quais dos aspetos e interesses dos 

consumidores este visa proteger.  

                                                           
289

 No entanto consideramos existirem questões a precisar de aperfeiçoamento com as que são levantadas neste trabalho.  
290 Cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, op. cit., pág. 136.  
291

 Cfr.nº1 do artigo 1º do Dec Lei 67/2003 “(…) com vista a assegurar a proteção dos interesses dos consumidores” 
292

 CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA,” Direito de consumo”, Almedina, 2005, pág. 27,28. Para maiores desenvolvimentos vide: JOÃO CALVÃO 

da SILVA, “Responsabilidade Civil do Produtor”, 1990, pág. 27 e ss ; CARLOS FERREIRA de ALMEIDA,” Os Direitos dos Consumidores”, 
Almedina,1982, pág. 19 e ss. 
293 JOÃO CALVÃO DA SILVA,” Responsabilidade civil do Produtor”, Coleção Teses, Almedina Coimbra, 1990, pág. 27 
294

 Artigo 7º do Dec. Lei 67/2003 “ O vendedor que tenha satisfeito ao consumidor um dos direitos previstos no artigo 4º bem como a 

pessoa contra quem foi exercido direito de regresso gozam de direito de regresso contra o profissional a quem adquiriram a coisa (…)” 
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Tanto a Lei 24/96 de 31 de Julho como a CRP já reconheciam a importância dos 

direitos do consumidor designadamente no que respeita à conformidade dos bens e à 

informação sobre os mesmos. Nos termos dos artigos 3º da Lei supra referida e 60º nº 1 da 

CRP
295

, respetivamente, o consumidor tem direito, entre outros, à qualidade dos bens ou 

serviços. 

 A constatação da diferença entre a inadequada informação do consumidor e o 

conhecimento especializado do profissional, partes no mesmo contrato, veio tornar necessário 

a tutela de Lei que, autonomizando o regime jurídico da compra e venda de bens de consumo 

relativamente ao disposto no Código Civil, mais não propiciou que o acontecimento, com 

desfecho previsível, que impeliu para a possibilidade de as partes virem a contratar em 

igualdade de condições e de forças por uma especial, embora desigual proteção “ ope legis”. 

O regime previsto no Código Civil em que as partes, profissional e consumidor, negoceiam 

em desigualdade material, perdeu assim parte significativa da sua aplicabilidade relativamente 

à proteção da vontade contratual do consumidor.  

Neste sentido, o edifício jurídico regulador dos contratos de consumo tem sido objeto 

de renovações, até aqui reforçantes, ou de inovações legislativas visando uma consagração, 

cada vez mais acentuada, da imperatividade de normas protetoras da vontade do 

consumidor
296

. É de relevar a posição sobre a densidade das medidas de proteção da vontade 

contratual do consumidor por parte do legislador português quando, igualmente agrava a 

posição do vendedor relativamente ao ónus de provar a conformidade contratual. Assim 

sendo, intuímos haver nas palavras do Professor Doutor Menezes Leitão, a existência de uma 

diferença substancial entre o artigo 2º, nº2, do DL 67/2003 e o nº2 do artigo2º da Diretiva 

1999/44/CE. ” Esta norma alterou, no entanto, a técnica da presunção instituída pela Diretiva, 

na medida de que, enquanto esta instituía uma presunção de conformidade caso os bens 

revestissem certos requisitos, o nosso legislador optou antes por instituir uma presunção de 

não conformidade, caso se verificasse o fato de não possuírem estes requisitos. A opção 

                                                           
295 Artigo 4º nº1 da Lei 24/96 de 31/07 cuja versão ainda atual versão na Lei nº 47/2014, de 28/07 ainda hoje se mantém: “ 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” e o artigo 60º da CRP 
“Os consumidores têm 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 dos danos” 
296 A título exemplificativo: 1º A Diretiva 1999/44/CE “ visa assegurar um nível mínimo uniforme de defesa dos consumidores (…)”artigo 1º 
nº1, enquanto no Dec. Lei 67/2003 a preocupação central foi procurar ter sempre em vista evitar que a transposição da Diretiva pudesse 
ter como consequência a diminuição do nível de proteção já hoje reconhecida entre nós ao consumidor, 6º parágrafo. 2º O artigo 8º nº1 da 
Diretiva, referindo a proteção mínima, esclarece que” o exercício dos direitos resultantes da presente diretiva não prejudica o exercício de 
outros direitos que o consumidor possa invocar (…) enquanto no nº2 considera que os Estados podem adotar (…) disposições mais restritas 
(…) com o objetivo de garantir um nível mais elevado de proteção ao consumidor”. Além do exposto a Diretiva refere-se a bens móveis 
conforme a alínea b do nº2 do artigo 1º “Bens de consumo: qualquer bem móvel corpóreo (…)”, texto em que é acompanhada pelo Dec. 
Lei 67/2003 no 2º parágrafo “ O presente diploma procede a tal transposição através da aprovação de um novo regime jurídico para a 
conformidade dos bens móveis (…). No entanto o regime português aplica em regra a transposição da Diretiva também a bens imóveis. 
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parece-nos, no entanto contestável, na medida em que não se vê como se pode presumir uma 

situação em resultado de um fato negativo, quando cabe por conta do vendedor o ónus da 

prova de ter cumprido a obrigação de entrega dos bens em conformidade com o contrato”
297

. 

A imperatividade da entrega do bem em conformidade com o contrato traduz-se, por 

imposição de uma obrigação contratual do vendedor, não só considerada a descrição material 

do bem mas também das qualidades que é suposto ter nos termos do artigo 2º, nº2 al a) do DL 

67/2003 ”(…)não serem conformes a descrição (…..)” e “ (…)qualidades”, alínea b) 

“(…)adequados ao uso especifico (…)”, alínea c)”(…) bens do mesmo tipo (…)”,alínea d) 

(…) qualidades e desempenho(…)”. O artigo 2º nº 1 do Dec. Lei 67/2003 acompanha o texto 

do artigo 2º da Diretiva. 

Para este efeito a Defesa do Consumidor elevou os padrões mínimos de proteção 

relativamente às alterações da vontade por desconformidade contratual nos termos do artigo 

2º, do DL 67/2003 e artigo 2º, Diretiva 1999/44/CE, designadamente, aumentando o prazo de 

garantia sobre a responsabilidade do vendedor, de um para dois anos nos bens móveis e para 

cinco anos no caso de bem imóvel, consagrando a possibilidade de o consumidor exercer os 

seus direitos responsabilizando diretamente o produtor do bem, “sem prejuízo dos direitos que 

lhe assistam perante o vendedor”, nos termos do nº1 do artigo 6º, do DL 67/2003. 

Perante esta manifestação jurídica no sentido de garantir a conformidade da vontade 

contratual, caberá ao vendedor o ónus de provar a conformidade enquanto o consumidor goza 

da presunção de não conformidade do bem
298

 sempre que se verificarem alguns dos fatos 

inscritos nas alíneas do nº2 do artigo 2º. “ Essa garantia, no entanto, é objeto de uma 

presunção ilidível relativamente às situações mais correntes (cfr. considerando 8º da Diretiva 

1999/44/CE) estabelecida no artigo 2º, nº2, da Diretiva e agora transposta pelo artigo 2º, nº2 

do DL 67/2003
299

. 

Importa então confrontar o conteúdo das normas componentes do contrato, formal ou 

não, como instrumento jurídico, com a execução da vontade e a conformidade 

pretendida/prevista e protegida no diploma designadamente no nº 2 do artigo 2 do diploma 

67/2003, assim como as normas de direito privado subjetivo, entre as partes contraentes, 

relativas ao defeito do objeto do contrato, ao abrigo da responsabilidade objetiva do 

produtor/vendedor ou seu representante. 

                                                           
297LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Estudos do Instituto de Direito de Consumo, Volume II, Almedina, pág. 45 
298

 Ac STJ de 20/03/2014, processo:783/11.2TBMGR.C1.S1, relator Moreira Alves: “ No âmbito do D.L. 67/2003, ´2 ao consumidor que cabe 

o ónus de alegar e provar o defeito e que ele já existia no momento da entrega da coisa, embora disponha de presunções legais que 
facilitam tal prova” 
299

 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, op. cit., Estudos do Instituto de Direito de Consumo, pág. 45. 
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O objetivo do diploma, no que concerne ao tema deste trabalho, é uma maior 

abrangência, rigidez e aplicabilidade efetiva dos níveis de proteção do consumidor 

relativamente a adulterações e constrangimentos do que seria a vontade contratual, por um 

cumprimento desconforme.  

 Seguindo esta lógica, o regime não é aplicável no caso em que o vendedor seja 

consumidor e/ou o adquirente um profissional. O desígnio da lei considera, neste caso, o 

adquirente profissional nos termos da alínea a) do artigo 1º B, 2ª parte, conjugado com a 

disposição das alíneas c) e e) do DL 67/2003 com as alterações introduzidas pelo DL 84/2008 

de 21 de Maio, não presumindo mas admitindo que o adquirente, no caso, é a parte contratual 

perfeitamente informada e esclarecida sobre os meandros da atividade e do produto a adquirir 

não necessitando, por isso, de reforço de proteção da vontade contratual. Por haver troca nas 

posições contratuais do contratante Luís Meneses Leitão designa estes contratos por 

“contratos de consumo invertidos em que um profissional compra um objeto a um 

consumidor, podendo ou não vender-lhe outro bem
300

.” 

 No entanto, as características e qualidades do objeto do contrato podem colocar o 

adquirente, agora profissional, na mesma posição contratual de um consumidor. O objeto 

pode ser de tal forma estranho à atividade profissional do adquirente, distinguimos aqui a 

atividade profissional da comercial, que também o adquirente profissional, singular ou 

coletivo, no âmbito específico de atividade comercial ou/e empresarial que não tenha 

correspondência com o bem adquirido, se sinta desprotegido perante uma desconformidade 

alteradora da vontade contratual. A título de exemplo cita-se o caso do adquirente cuja 

atividade profissional é a venda de livros ou revistas e adquire a um consumidor/vendedor, 

embora como trabalhador/assalariado e especialista em informática e computadores numa 

empresa do ramo, um equipamento informático para o seu estabelecimento. 

 Consideramos que da letra da Lei só com alguma e forçosa dificuldade se pode inferir 

da possibilidade de abertura legal à proteção do adquirente profissional
301

. No entanto a 

jurisprudência e a doutrina vão dando lugar à abertura de alguns espaços interpretativos no 

sentido de que alguns profissionais possam ser objeto, pelo regime da Diretiva 1999/44/CE e 

                                                           
300

 LUÍS MENEZES LEITÃO,” O Novo Regime de Venda de bens de Consumo” in Estudos do Instituto de Direito de Consumo, Vol. 2, 

Almedina,2005, pág.41, citação 11, cfr. GERT BRUGGEMEIER . 
301

 A alínea a) do nº2 da Diretiva 1999/44/CE não deixa grandes dúvidas relativamente ao alcance da qualificação de consumidor; “ (…) 

qualquer pessoa que atue com objetivos alheios à sua atividade comercial ou profissional”, enquanto o DL 67/2003 com as alterações 
introduzidas pelo DL 84/2008 na alínea a) do artigo 1º B sugestiona a restrição da disposição; “ (…) pessoa que exerça uma pessoa com 
carater profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios.” No caso da Diretiva a disposição pode exigir outro 
requisito além do carater profissional, o da atividade comercial. A este respeito não há no diploma alguma referência à obrigatoriedade de 
se tratar de um comerciante, no caso português, nos termos do artigo 99 do Código Comercial nos nºs 1 e 2 do artigo 13º “ São 
comerciantes as pessoas que, tendo capacidade para praticar atos de comércio fazem deste profissão e as sociedades comerciais. No caso 
do DL 67/2003 a questão está resolvida pelo conteúdo da disposição “ (…) carater profissional e obtenção de benefícios” 
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do DL 67/2003, de formas de proteção da vontade contratual equivalente à de um 

consumidor. 

1.2.2. No DL 84/2008, de 21 de Maio 

 

Percorridos cerca de 5 anos do início da aplicação do DL 67/2003, observados os 

efeitos, previsibilidade e tendo em conta a necessidade de ajustar o regime de então às novas 

realidades, de produtos, de mercado e especialmente formas de comercializar mais agressivas 

e em constante inovação, considerou-se necessário preencher e adaptar o enquadramento 

jurídico da proteção do interesse e da vontade do consumidor a estas novas e agressivas 

tendências comerciais. “As mais significativas alterações traduzem-se no reforço dos direitos 

dos consumidores em situações de desconformidade entre os bens adquiridos e a expectativa, 

típica ou concreta que o consumidor legitimamente formou a partir do conteúdo do 

contrato”.
302

  

O DL 84/2008 de 21 de Maio no que concerne ao âmbito da “desconformidade como 

alteração da vontade contratual” vem desde logo definir e delimitar um período de tempo 

máximo, o hiato temporal, em que o consumidor, perante uma desconformidade de um bem 

móvel ou imóvel, poderá impor ou exigir do vendedor/produtor a reposição da conformidade 

cuja previsão legal para o prazo máximo respetivamente é de 30 dias, dentro de um prazo 

considerado razoável e em ambos os casos sem grave inconveniente para o consumidor
303

. 

Também consagra, no nº 6 do artigo 5º, uma renovação do prazo de garantia no caso 

de haver substituição do bem
304

, como se de uma nova aquisição se tratasse
305

. 

Desde logo há que considerar a diferença do texto do anterior com o atual regime 

“(…). um prazo razoável (...)”
306

para , nos casos de bens imóveis, o atual ,“(…) dentro de um 

prazo razoável, tendo em conta a natureza do defeito (….) , e nos casos de bens móveis “ (…) 

num prazo de trinta dias (…)”
307

. No entanto, no seguimento do diploma anterior o legislador 

optou por manter o direito do consumidor ou a obrigação do vendedor não provocar grave 
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 MARIA OLINDA GARCIA, op. cit., O Consumidor mais Protegido, pág. 35. 
303“ Tratando-se de um bem imóvel, a reparação ou a substituição devem ser realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em conta a 
natureza do defeito, e tratando-se de um bem móvel, num prazo máximo de 30 dias, em ambos os casos sem grave inconveniente para o 
consumidor.”  
304“ Havendo substituição do bem, o bem sucedâneo goza de um prazo de garantia de dois ou de cinco anos a contar da data da sua 
entrega, conforme se trate, respetivamente, de bem móvel ou imóvel.”  
305

 De fato não há nova aquisição mas uma substituição do bem embora a contagem do prazo se traduza na forma de uma nova aquisição. 
306 “Tratando-se de um bem imóvel, a reparação ou a substituição devem ser realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em conta a 
natureza do defeito (…)” 
307 “ (…) tratando-se de um bem móvel, num prazo máximo de 30 dias, em ambos os casos sem grave inconveniente para o consumidor.” 
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inconveniente, “(…) de não sofrer grave inconveniente tendo em conta a natureza do 

defeito”
308

.  

Não deixa de ser relevante a consideração, agora tida pelo legislador, “ao prazo 

máximo de 30 dias no caso de bens móveis para a reposição da conformidade contratual 

através da correção da desconformidade ou substituição do bem, nº2,do artigo 4º, do DL 

84/2008.  

Contudo o critério quadro orientador e quantificador do hiato temporal em que, o 

prazo máximo se possa conectar e qualificar com o grave inconveniente para o consumidor, 

durante o qual este se verá impossibilitado de utilizar o bem e o vendedor/produtor se 

encontra obrigado a cumprir em sede de reposição da conformidade, está padronizado pela 

quantificação do período de tempo, o prazo, e a qualificação do inconveniente, o prejuízo 

por não desfrutar do bem,“( …)num prazo máximo (…)” e “(….) sem grave inconveniente 

para o consumidor”, isto é, tendo em vista a proteção da vontade do consumidor a relação 

entre o prazo e o inconveniente deve ser elástica ou mecânica e em sentido oposto; quanto 

maior o inconveniente para o consumidor menor deve ser o prazo  para a reposição da 

conformidade. 

Todavia, entendemos, não ser aplicável o efeito contrário desta fórmula; quanto 

menor for o inconveniente mais expansível poderá ser o prazo de reposição da conformidade.   

Assim, no caso de bens móveis, se a natureza da desconformidade e/ou do bens 

permitirem que, tanto a reparação ou a troca, sejam efetuadas num mais curto espaço de 

tempo que os trinta dias e não havendo grave inconveniente para o consumidor, não pode o 

vendedor, por decisão unilateral, alargar o prazo de reparação, embora dentro dos 30 dias. 

 Tendo em conta, a natureza do defeito e a possibilidade de o vendedor cumprir a 

obrigação de reposição da conformidade contratual num prazo mais curto que a previsão 

máxima, poderá o consumidor resolver o contrato ainda no período que medeia os trinta dias, 

isto é, entre o 1º e o 30º dia nos termos da 2ª parte do nº2 do artigo 4º do DL 84/2008? 
309

. 

 Apesar do cumprimento da letra da Lei o consumidor teve de suportar encargos
310

 que 

poderiam ser evitados pelo cumprimento de um, necessário, embora mais curto período de 

tempo que os trinta dias. Neste caso entendemos que está presente, no nº1 do artigo 4º do DL. 

                                                           
308“ (…) em ambos os casos sem grave inconveniente para o consumidor.” 
309

 Pode a desconformidade apresentado ser de fácil e rápida reposição da conformidade. No entanto o vendedor por motivos de, 

designadamente, falta de trabalhadores ou época de muitas solicitações deixa a reposição da conformidade para o final do prazo legal.  
310

Cfr. FERNANDO de GRAVATO MORAIS, op. cit., Liber Amicorum Mário Frota, A Causa dos Direitos dos Consumidores, pág. 160, “Assiste 

ao consumidor o direito a ser indemnizado pelos danos patrimoniais decorrentes do fornecimento de bens defeituosos (artigo 12, nº1 da 
LDC), posto que preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil contratual” 
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67/2003, mais um” remédio jurídico,
311

” no sentido da reposição da conformidade, com a 

valorização dos encargos que o vendedor provocou e criou ao consumidor por falta de 

reposição da conformidade num prazo mais diminuto que, “tendo em conta a natureza do 

defeito”, era suficiente
312

.  

No caso de bens imóveis e acompanhando o nº2 do artigo 2º do anterior regime, 

mantem-se o texto, agora no novo regime, no nº2 do artigo 4º “ tratando-se de um bem imóvel 

a reparação ou substituição devem ser realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em 

conta a natureza do defeito (…) sem grave inconveniente para o consumidor”, substituindo-

se a referência à natureza do bem pela natureza do defeito. De facto a circunstância geradora 

de condicionalismo do uso do bem é o defeito. A impossibilidade de usufruir do bem surge 

com o aparecimento de um defeito e não o contrário. 

Tratando-se a “razoabilidade do prazo” de um conceito indeterminado, 

necessariamente terá este de ser preenchido no caso em concreto. Assim o “prazo razoável” 

poderá contemplar uma proteção ou prejuízo para o consumidor ou para o vendedor/produtor 

dependendo do ponto de vista. Na ótica da proteção do consumidor, quanto mais restrito for o 

prazo menos prejudicado fica o consumidor. 

Quanto ao fornecedor do bem, pode aquele critério legitimar a ultrapassagem do prazo 

contido no conceito de “razoabilidade”, perante a manifesta necessidade, por 

imprevisibilidade ou outro(a), mediante prática de todos os atos objetivamente exigíveis no 

sentido do cumprimento do interesse do consumidor/credor ainda que tenha acontecido “grave 

inconveniente”. Assim sendo e considerando os critério do “grave inconveniente” e 

“razoabilidade do prazo” consideramos haver legitimidade por parte do consumidor para 

invocar, nas palavras do digníssimo Professor Doutor Fernando de Gravato Morais, um dos 

quatro remédios com vista à reposição da conformidade.  

Em ambos os casos, de bens móveis ou imóveis, entendemos dever nortear o principio 

da boa fé entre as partes na relação contratual. Nas palavras de Romano Martinez “O 

principio da boa fé no cumprimento das obrigações, previsto no nº2 do artigo 762 do C Civil, 

pode ser um elemento a utilizar pelo interprete na concretização daquele conceito”
313

.  

 No entanto tratando-se a boa fé de um conceito também ele indeterminado, deverá 

prevalecer a possibilidade de mitigar a ”grave inconveniência” para o consumidor, acrescida 
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 FERNANDO de GRAVATO MORAIS, op. cit., Liber Amicorum Mário Frota, A Causa dos Direitos dos Consumidores, pág.160 
312

 Ex. Pela troca de um fusível num aparelho de TV que se faz em poucos minutos, não precisa o consumidor de estar sem o uso do 

equipamento durante 30 dias. 
313

 PEDRO ROMANO MARTINEZ, “Empreitada de Bens de Consumo, A transposição da Diretiva 1999/44 pelo Dec Lei 67/2003”, In Estudos 

Direito de Consumo, volume II, 2005, pág. 30.  
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de um prazo, considerado temporalmente dentro da média dos parâmetros normais para 

efetuar uma reparação de um defeito daquele tipo, embora dentro do hiato temporal de 30 

dias. Tal facto está considerado no parágrafo 3º da introdução do diploma. Também a 

consideração tida no 3º parágrafo do diploma se refere a “um tempo excessivo”
314

 não se 

referindo à então quantificação do excesso nem  definindo o conceito, embora refira agora o 

prazo limite de trinta dias. No entanto entendemos que a consideração de prazo, excessivo ou 

não excessivo, dependerá sempre da “natureza do defeito”. 

Tomada a existência desta possibilidade em consideração e ultrapassado o prazo 

normal e razoável para a reposição da conformidade do bem, embora contido nos trinta dias, 

levanta-se a questão de indagar se, perante a ultrapassagem do prazo normal e razoável de 

correção de um defeito tipo, ficamos perante uma exclusão ou redução das obrigações do 

vendedor/produtor e consequentemente uma exclusão ou redução dos direitos do 

consumidor
315

 provocadoras da invocação da presunção de não conformidade prevista nas 

alíneas do nº 2 do artigo 2º do DL 67/2003. 

O acórdão do TR de Coimbra de 18/01/2011
316

 refere “ (…) o nº 2 do artigo 4º do DL 

67/2003, diz que a reparação deve ser feita num prazo razoável, findo o qual não se poderá 

deixar de se entender, por equiparação com o prazo razoável fixado pelo credor (art. 808/1 do 

CC), que a mora se converte num incumprimento definitivo”.  

Assim, a consideração temporal do “prazo razoável” é importante, seja contido nos 

trinta dias ou ultrapassando os trinta dias, levantando-se a questão de saber se pode haver 

concessão de um prazo suplementar ainda que contido no período legal, por extensão para lá 

de um prazo considerado razoável e assim justificar ao credor/consumidor, a faculdade, ou 

não, de constituir o devedor em mora. Refere Calvão da Silva em Direito das Obrigações, 7ª 

edição, Coimbra Editora, 1997, pag.457, nota 1, 2º§ referido no acórdão supra citado: “Mais 

ainda, tem-se entendido que uma situação de mora pode tornar-se numa situação de 

incumprimento definitivo, mesmo sem a concessão de prazo suplementar, perante as 

circunstâncias do caso.”  

Acompanhando o entendimento de que os prazos dispostos no diploma para o 

exercício do direito por parte do consumidor ” visam tutelar a inércia deste e facilitar uma 

                                                           
314

 Terceiro parágrafo da introdução do Dec Lei 84/2008 de 21 de Maio “(…) entendeu-se dever estabelecer um prazo limite de trinta dias 

para a realização das operações de reparação ou de substituição de um bem móvel, dado que a ausência de regulamentação atual  tem 
tido como consequência o prolongamento, por um tempo excessivo, das operações de substituição e de reparação puco complexas” 
315

 Voltando ao exemplo anterior, o caso de uma avaria num fusível de um aparelho de TV ou num frigorífico, que se pode conformar em 

10 minutos e o consumidor está sem o equipamento durante 30 dias. 
316

 Acórdão Tribunal da Relação de Coimbra de 18/01/2011, processo 2129/03.4TBVIS.C1 
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rápida intervenção do devedor da obrigação com vista à reposição da conformidade”
317

, 

também entendemos que se pode inferir, tanto da letra como do espirito da lei,  a mesma 

intenção do legislador relativamente à tutela da inércia do vendedor no que concerne à 

aplicação do “prazo razoável”. A não ser assim era dispensável, por contraditório, a expressão 

“prazo razoável” uma vez que, quando o vendedor considerasse pertinente, utilizaria os trinta 

dias fixados legalmente para absorver o prazo entendido razoável para a correção de um tipo 

de desconformidade, expondo, desta forma, o consumidor a mais uma arbitrariedade do 

vendedor, violadora da vontade do consumidor, exatamente o que o Instituto do Direito de 

Consumo pretende evitar. 

 

1.3.Inovação ou integração/correção como objeto da proteção da vontade 

contratual do consumidor 

 Na preconização prevista na Diretiva 1999/44/CE, motivadora do preceituado 

transposto para o DL 67/2003, o objeto do regime encontra-se restringido a bens móveis, 

conforme a letra da lei “ Para efeitos da presente diretiva, entende-se por bens de consumo 

qualquer bem móvel (…)”.A este facto é de adicionar a complementaridade prevista no DL 

supra referido, instrumento jurídico de transposição da presente Diretiva, no parágrafo 2º, em 

que se refere “ a aprovação de um novo regime jurídico para a conformidade de bens móveis, 

com o respetivo contrato.” Conjuntamente com o referido, no parágrafo 11º, refere ainda o 

DL, a admissão de “ (…) inovação bastante significativa (…).” 

  No entanto, na transposição da Diretiva, o preceituado no Dec. Lei 67/2003, pretende 

dilatar o alcance dos efeitos da aplicação dos instrumentos jurídicos protetores da vontade do 

consumidor, não só aos bens móveis mas, e de forma bem marcada, aos bens imóveis, 

conforme aludem, entre outros, o parágrafo 5º, nº2 do artigo 3º, nº 2 do artigo 4º, nº 1 do 

artigo 5º. Também na alteração subsequente de alguns aspetos normativos daquele diploma 

pelo Dec. Lei 84/2008 de 21 de Maio, continua e acentua-se o objetivo do legislador estadual 

português vincular aos efeitos jurídicos da proteção da vontade do consumidor o caso de bens 

imóveis. É o caso do nº2 do artigo 4º, “tratando-se de um bem imóvel (…)”, nº6 do artigo 5º, 

                                                           
317

 Cfr: PEDRO ROMANO MARTINEZ, op. cit., Empreitada de Bens de Consumo, A transposição da Diretiva 1999/44 pelo Dec Lei 67/2003, , 

pág. 33.  
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(…) respetivamente de bem móvel ou imóvel”, alínea b) do artigo 1º B, nº2 do artigo 5º A 

(…) ou de um ano se se tratar de um bem imóvel(…)”
318

 

 A estatuição, por parte do legislador europeu dos nºs 1 e 2 do artigo 8º da Diretiva 

1999/44/CE cuja epígrafe especialmente conveniente, “Direito nacional e proteção mínima” 

deixa, clara e de forma percetível, a sua consideração pela importância do desígnio europeu 

na proteção dos interesses e vontade do consumidor. De facto, a criação da norma, como em 

epígrafe refere, estabelece um patamar de proteção mínimo do qual o legislador nacional pode 

dispor e acrescentar novas formas de proteção da vontade do consumidor mais 

responsabilizadoras para o vendedor no caso de desconformidades contratuais
319

. Interessa 

então procurar perscrutar quais são os “outros direitos” do consumidor previsto no nº1 do 

artigo 8º e se estes são “compatíveis com o Tratado”, nos termos do nº2, para desenredar até 

onde podem alcançar os “níveis de proteção” da vontade contratual do consumidor, isto é, se 

o legislador nacional pode, ao abrigo da necessidade de proteção da parte mais fraca legislar 

sobre a matéria, embora mantenha uma desigualdade contratual, desta feita, em que o 

vendedor é a parte preterida. 

   No nosso entendimento, o Acórdão STJ de 11/10/2011, mesmo no campo de ação 

imperativa de proibição da diminuição de proteção dos interesses ou vontade do 

consumidor
320

 (previstos no DL 67/2003, o direito estadual, embora no âmbito da 

transposição daquele instrumento jurídico europeu
321

), não pode criar, ainda que pudesse ter 

como consequência o aumento da proteção do consumidor
322

, através de“ feição inovadora e 

de regulação contemporânea” a expensas da transposição do instrumento jurídico europeu em 

causa, legislação sobre causa não prevista no diploma europeu pois este, por pretender atingir 

“ bens móveis corpóreos”, não contém a previsibilidade legal para atuar sobre bens imóveis.  

  No entanto, ainda que fosse aceite uma interpretação de tal forma, forçada, no nosso 

entendimento, que tal fosse considerada uma norma corretiva no sentido de atingir igualmente 

bens imóveis, “as normas corretivas não se continham nos estritos limites da norma a corrigir, 

estando-lhe vedado, por intrusão inadmissível, corrigir situações que não se posicionem no 
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 Cfr. Ac. STJ de 11/10/2011, processo: 409/08.1TBVIS.C1.S1, relator Gabriel Catarino “Na transposição operada pelo DL nº67/2003, de 

08/04, da Diretiva Comunitária nº1999/44/CE de 25/05/1999, o legislador português pretendeu ir mais longe na proteção dos 
consumidores do que o legislador comunitário, não regulando tão só para as coisas móveis, mas também para as imóveis. “ 
319

 Artigo 8º da Diretiva 1999/44/CEE: Nº1 O exercício dos direitos da presente diretiva não prejudica o exercício de outros direitos que o 

consumidor possa invocar ao abrigo de outras disposições nacionais relativas à responsabilidade contratual e extracontratual. Nº2 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. 
320

 Cfr. 9º Parágrafo do Dec Lei 67/2003 
321

 “Importa proceder à transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva nº 1999/44/CE” 
322

 Cfr. Ac. STJ de 11/10/2011, processo: 409/08.1TBVIS.C1.S1, relator Gabriel Catarino, pág. 15; “O legislador nacional incoa por anunciar 

que o diploma pretende dar continuidade ou assegurar a proteção já estatuída na Lei 24/96 de 31 de Julho (…)” 
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âmbito normativo interno e intrínseco que estavam destinadas a regular
323

, tendo a tese, 

também no nosso entendimento, cabimento se a normação que se corrigia estivesse contida no 

âmbito da que pretendia corrigir”
324

. 

Assim, concluímos que, reconhecendo a importância da proteção da vontade do 

consumidor perante desconformidades contratuais alteradoras da vontade, no interesse da 

segurança jurídica e de formas de alcançar a igualdade material de “forças” entre as partes na 

relação de consumo, nem toda a argumentação contém os requisitos precisos e 

equilibrados para que tal fim seja alcançado sem que haja a possibilidade de, através da 

tentativa de conseguir a igualdade e equilíbrio almejados, se venha a obter exatamente o que 

se pretende evitar, desigualdade e desequilíbrio entre as partes, embora em posições opostas. 

 

 

 

1.4.Proteção da vontade contratual de um consumidor adquirente, a final, de um 

bem adquirido no regime de aluguer de longa duração 

 

 Parte também importante na efetivação da defesa da vontade do 

adquirente/consumidor é perscrutar aspetos de imputação da responsabilidade por 

desconformidades contratuais na venda de bens de consumo, ainda que adquiridos no final de 

um hiato temporal e na pendência de um contrato tipo aluguer de longa duração
325

. Apesar 

de atualmente este tipo de contrato ser habitualmente utilizado como modalidade de 

financiamento ao crédito automóvel, começou por ser um meio de financiamento a bens de 

consumo móveis, enquanto, ao invés, a locação financeira estava inicialmente limitada aos 

bens de equipamento
326

,
327

. 

O contrato denominado aluguer de longa duração, ALD, sendo de estrutura contratual 

complexa
328

, pode ser entendido que, dado o conteúdo e objetivo do mesmo, acrescido da 

exclusividade prevista do nº2 do artigo 8º conjugado com o determinado na alínea b) do nº1 
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 CFR. Ac. STJ de 11/10/2011, processo: 409/08.1TBVIS.C1.S1, relator Gabriel Catarino, pág. 18. 
324

 CFR. Ac. STJ de 11/10/2011, processo: 409/08.1TBVIS.C1.S1, relator Gabriel Catarino, pág. 19 
325

 Artigo 1º do Dec Lei 149/95, de 24/06, “ Locação financeira é o contrato pela qual uma das partes se obriga, mediante retribuição a 

ceder à outra o gozo temporário de uma coisa, (…) e que o locatário poderá comprar, decorrido o período acordado (…).” 
326

 Cfr. FERNANDO de GRAVATO MORAIS, “Manual de Locação Financeira”, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 73 
327

 Acórdão TR Guimarães de 26/05/2011, processo 036/07.8.TBVVD.G1, citando GRAVATO MORAIS “O contrato de aluguer de longa 

duração pode conter uma promessa (unilateral ou bilateral) de venda ou até uma proposta irrevogável de venda inserida na própria 
locação” 
328

 Por se conformar através de estipulações comuns e próprias a outros contratos: contrato de compra e venda a prestações, reserva de 

propriedade, contrato de promessa de compra e venda que pode ser unilateral ou bilateral.  
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do artigo 4º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, esteja 

vedado a outras entidades a realização de operações de locação financeira.  

 Trata-se de uma “operação de natureza similar
329

 ou com resultados económicos 

equivalentes aos dos contratos de locação financeira”. Por este facto, “nenhuma entidade 

poder realizar, de forma habitual, operações de natureza similar ou com resultados 

económicos ou equivalentes aos contratos de locação financeira”
330

. No entanto, alguma 

doutrina entende que da aplicação do artigo 405º do Código Civil, consagrador do princípio 

da liberdade contratual, como consequência protetora dos valores da autonomia da vontade, 

resulta “ a possibilidade de os operadores económicos, incluindo os consumidores no âmbito 

da sua autonomia da vontade, celebrarem contratos diferentes dos previstos na lei e incluir 

neles as alterações ou cláusulas que lhes aprouver”
331

. 

 O contrato de aluguer de longa duração, na modalidade acima descrita, modalidade 

ainda em vigor e/ou como opção, foi ou é a forma contratual de, em regra, se adquirir, ou vir a 

adquirir um bem, ainda que, o consumidor não disponha, no momento, da totalidade de meios 

financeiros ou económicos para o efetuar.  

 O facto de atualmente estarmos na pendência de um elevado número deste tipo de 

operações contratuais, cujo desfecho pode ser distinto
332

, levou-nos a convocar algumas 

considerações articuladas com a proteção da vontade contratual do consumidor.  

 Conforme o acórdão do STJ de 14/04/2011
333

, o tipo contratual resulta do facto de um 

consumidor - locatário -, indicar, ou contratar, com um financiador - locador -, a aquisição de 

um bem propriedade de um terceiro, vendedor ou produtor, pretendido por aquele para, em 

momento subsequente, celebrar com este (financiador, locador) um contrato pelo qual o 

financiador se obriga a adquirir aquele bem e a proporcionar ao locador, a fruição temporária 

do bem, mediante uma retribuição
334

, tratando-se não só, “ de remunerar o locador pela 

concessão temporária do gozo da coisa locada, mas reembolsá-lo da quantia que adiantou na 

sua aquisição, acrescida de juros remuneradores da intermediação financeira em que, afinal se 

traduz a sua intervenção (…)”
335

. 

                                                           
329 Epígrafe do artigo 23º do Dec Lei 149/95 de 24 de Junho 
330

 Artigo 23 do Dec Lei 149/95, de 24 de Junho 
331 Cfr. MARIA HELENA BRITO, “O Contrato de Concessão Comercial”, Almedina, Coimbra, 1990 pág. 155  
332

 Cfr. FERNANDO de GRAVATO MORAIS, “ Contratos de Crédito ao Consumo”, Almedina, 2007,Coimbra, cit., pág. 57  
333

 Acórdão STJ de 14/04/2011, processo nº2358/07.17BOAZ-AP1.S1 “Por regra (…) o futuro utilizador toma a iniciativa de contactar com o 

fornecedor, escolhe a coisa, verifica-a e especifica as condições de aquisição, acordando-as com o fornecedor, para depois se dirigir à 
sociedade de leasing, apresentando-lhe uma proposta de financiamento com a indicação do vendedor e da coisa” 
334

 Cfr. FERNANDO de GRAVATO MORAIS, op. cit.,  “Contratos de Crédito ao Consumo, citação, pág. 57 “no termo do contrato o objeto 

encontra-se integralmente pago pelo que, naturalmente, o locatário tem todo o interesse na sua aquisição. 
335

 Acórdão TRG, 26/05/2011, processo nº 936/07.8.TBVVD.G1, vide “Algumas questões sobre o ALD, Estudos de Direito do Consumidor, 

nº3, 2001, pág. 310 
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 Estes tipos de contrato, em regra, têm, a final, em vista a transferência da propriedade 

do bem, do locador para o locatário no final do pagamento das prestações acordadas, o que 

geralmente importa no final do prazo contratado. Independentemente da qualificação ou 

distinção do conteúdo e objetivo deste tipo de relações jurídicas designadamente, típicas, 

atípicas ou inominados, ou contratos mistos
336

, foi constatada e reconhecida a existência e 

importância deste tipo de contratos na realidade social
337

 o que, por si só, faz merecer o 

interesse e intervenção do regime protetor da vontade do consumidor. 

 Assim, e porque o vendedor do bem não intervém, em regra, no contrato de aluguer de 

longa duração, embora parta dele a produção ou a venda e o subsequente contrato de 

aquisição pelo adquirente locador, não termina por aqui a sua relação com o bem nem com 

quem realizou as operações contratuais subsequentes. O locador financeiro adquirente, ainda 

que não seja o utilizador do bem, poderá nunca ter contacto com o bem que adquiriu para 

imediatamente o locar 
338

.  

Estando a intervir em matéria de Direito de Consumo parece relativamente pacifico 

que os intervenientes contratuais são profissionais
339

, o produtor
340

 ou/e vendedor/locador 
341

/ 

financiador
342

 e um ou mais adquirentes considerados consumidores
343

 / locatário(s)
344

 .  

 E é aqui, na relação inter conjuntural de três sujeitos contratuais cuja consequência é a 

conversão em oito tipos distintos de intervenções jurídico/contratuais, embora ligadas entre 

si
345

e regulando a originária pretensão da vontade contratual do consumidor que reside o 
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Acórdão do STJ de 25/10/2011, processo 1320/08.1YXLSB.L1S1, relator Alves Velho. 

1- O denominado “contrato de aluguer de longa duração (ALD)” configura um contrato atípico, integrado por estipulações dos contraentes 

no exercício da liberdade e autonomia contratual, que se caracteriza pela revelação de afinidades com o contrato de locação financeira, 

integrando-se sob os aspetos económico-financeiro e funcional no campo dos contratos de crédito ao consumo ou operações similares. 2- 

Só os contratos denominados de “ALD” em que exista estipulação que preveja o direito ou a obrigação de compra da coisa locada são 

havidos como contratos de crédito. 3-  Na ausência dessa estipulação, não se está perante “contrato de aluguer de longa duração” similar 

ao de locação financeira. 4-Inexistindo no misto contratual o fim indireto ou a pluralidade contratual em coligação, visando a aquisição, a 

final, do bem locado, pelo locatário, não sobra mais que um aluguer, por mais longa que seja a sua duração estipulada. 
337

 Cfr.VICÉNT CHULIÁ, “Compendio Crítico de Direcho Mercantil”, L. Bosch, 2º Ed, 1986, pág. 43, apud, CARLA PEDROSO MACHADO, em” O 

ALD”, Verbo Jurídico, pág. 8, publicado em Fevereiro de 2004 disponível em: ( www.verbo jurídico.net/com/org) consultado em 22 de 
Junho de 2015 
338

 RAQUEL TAVARES DOS REIS, “O Contrato de Locação Financeira no Direito Português: Elementos Essenciais”, publicado por 

Universidade Católica Portuguesa. Instituto Universitário do Desenvolvimento e Promoção Social, pág. 124, disponível em 
https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2020:74cfdb20eda34c9536ab470d064e9479, consultado em24 de Maio 
de 2015 “ Não obstante a operação de locação financeira ser, normalmente e em termos económicos, uma operação tripartida, os sujeitos 
do contrato de locação financeira são apenas dois, na medida em que o fornecedor (…) é um estranho ao contrato de locação financeira” 
339

 Nos termos da alínea a) do artigo 1º B do DL 67/2003 com as alterações subsequentes 
340

 Nos termos da alínea d) do artigo 1º B do DL Lei 67/2003 com as alterações subsequentes 
341

 Nos termos da alínea c) do artigo 1º B do D L 67/2003 com as alterações subsequentes conjugado co o artigo 1022 do Código Civil.  
342

 Cfr FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, op. cit., Manual de Locação Financeira, 2011, pág. 76 e ss, “ Locatário Financeiro” 
343

 Nos termos da alínea a) do artigo 1º B do Dec. Lei 67/2003 com as alterações subsequentes “ 
344

 Cfr FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, op. cit., Manual de Locação Financeira, pág. 81 e ss, “Tipos de locador Financeiro” 
345

 PAULO DUARTE, Estudos de Direito de Consumo, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito de Consumo, ano 

3, 2001, Coimbra, pág. 305, citando ANTUNES VARELA, Das obrigações em Geral, vol. 1, 8ª edição, Coimbra, Almedina, 1994 pág. 285 ”) (…) 
os diversos contratos que integram a complexa operação de ALD,” mantendo embora a sua individualidade, estão ligados entre si, segundo 
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problema de questionar sobre quem e em que momento recai o ónus da reposição de 

conformidade contratual do bem.   

Assim, “em caso de falta de conformidade do bem com o contrato”, na pendência de 

um contrato de locação financeira, embora dentro do período de garantia nos termos dos nºs 1 

e 2 do artigo 5º do DL 67/2003, interessa saber se cabe ao locador, proprietário do bem, ou ao 

locatário, possuidor do mesmo, invocar a desconformidade
346

. O locador proprietário é um 

profissional e como tal, a sua relação com o vendedor/produtor não se encontra abrangido 

pelo âmbito da aplicação do disposto nos, nº1 do artigo 4º do DL 67/2003 ,“ em caso de falta 

de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito a que ela seja reposta sem 

encargos (…)”e nº1 do artigo 3º do diploma “O vendedor responde perante o consumidor por 

qualquer falta de conformidade (…)”.  

No entanto, está presente na relação contratual um terceiro agente, o locatário, futuro 

adquirente e consumidor considerado nos termos já expostos, sendo que o regime do nº 2 do 

artigo 1º A do DL 67/2003, com as alterações introduzidas pelo DL 84/2008, refere que o 

regime é ainda aplicável (…) à locação de bens de consumo”. Reforça esta disposição a 

etimologia contida no nº2 do artigo 1º do DL 67/2003, entretanto revogado, onde já constava 

a menção à aplicação do dispositivo alusivo “à locação de bens de consumo”. 

Acrescida a esta questão reside questionar qual o início da contagem do prazo para a 

invocação da garantia de um bem móvel, ou imóvel, no caso de as partes, locatário e locador, 

ao fim de um período de tempo, a titulo de exemplo de 5 anos
347

 de pagamento de prestações, 

rendas ou aluguer, no caso de um contrato ALD, decidirem cumprir a promessa de venda do 

bem em que a propriedade é transmitida ao locatário, agora adquirente consumidor. Qual a 

data do início para contagem do prazo de garantia? O prazo atinente à obrigação de garantia 

relativa à primeira venda, do produtor para o locador, já decorreu? Relativamente ao 

consumidor, inicia-se no ato da venda em que se transmite a propriedade do locador/vendedor 

para o adquirente/consumidor e fica o profissional/financiador/locador/vendedor, obrigado à 

garantia da conformidade a partir da concretização da então prometida compra e venda?   

E quais os direitos ou formas de proteção da vontade de um consumidor, um terceiro 

adquirente de um bem que foi objeto de um contrato de locação financeira e em que o 

                                                                                                                                                                                     
a intenção dos contraentes, por nexo funcional que influi a respetiva disciplina (…)por virtude da relação de interdependência que entre 
eles se estabelece”. 
346

 É de referenciar que estamos a tratar de desconformidades contratuais e não desgaste por uso devido ou indevido.  
347

 PAULO DUARTE, Estudos de Direito de Consumo, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito de Consumo, ano 

3, 2001, Coimbra, pág. 302 “ (…) o ALD carateriza-se pela realização concertada de três contratos diversos: um contrato de compra e 
venda; um denominado contrato de aluguer (de longa duração, em média de 3 anos) (…).” 
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locatário optou por não adquirir o bem, sendo que este é vendido pelo locador ao terceiro nos 

termos do artigo 7º do DL 149/95, de 24/06
348

? 

 Da conjugação da aplicação dos artigos 12º do Dec. Lei supra referido, em caso de 

desconformidade, o “ locador não responde pelos vícios do bem locado ou pela inadequação 

(contratual) ”
349

 face ao locado, do artigo 13º, “ o locatário pode exercer contra o vendedor 

(…) quando disso seja caso, todos os direitos relativos ao bem locado (…)” ,da alínea i) do 

nº1 do artigo 10º “São, nomeadamente, obrigações do locatário avisar imediatamente o 

locador (…) de vícios do bem (…) e alínea e) do nº2 do artigo 10º “ exercer na locação da 

fração autónoma, os direitos próprios do locador (…)”. 

 De facto, é pela circunstância de partir do locatário/ futuro adquirente consumidor, a 

iniciativa do contacto inicial com o fornecedor, escolher a coisa, verifica-la e especificar, 

acordando as condições de aquisição com o fornecedor,
350

 sendo o vendedor, como 

profissional que domina a matéria do bem em causa, que tem a obrigação de informar e 

esclarecer o futuro adquirente, por ora locatário/consumidor, sobre o objeto da sua pretensão, 

que se concebe a perceção de que o uso funcional do bem tem, impreterivelmente, de 

contemplar a conformidade contratual com a vontade evidenciada daquele, na relação 

material entre o vendedor e o consumidor. O locador ou financiador apenas domina a formas 

técnicas de locar e financiar, o que também pode acarretar outras questões de 

desconformidade contratual. No entanto, no âmbito deste trabalho, interessa-nos dissertar 

sobre a conformidade no objeto, não na forma, mas da vontade contratual que se perspetivou 

perante o único interveniente contratual com capacidade para aferir da conformidade da 

vontade com a qualidade do bem, o vendedor ou produtor.      

 No nosso entender, o objetivo que trespassa da letra da Lei é que, em caso de alteração 

da vontade por uma desconformidade, o locador fica isento da obrigação de reposição da 

conformidade. No entanto o locatário consumidor mantém, perante esta constatação, a 

obrigação de avisar imediatamente o locador sempre que tenha conhecimento de um vício do 

bem. Corrobora este entendimento o acórdão do STJ “ Se as deficiências se revelaram depois, 

incumbia à arrendatária comunicá-las imediatamente, sob pena de a locadora não poder por 

elas ser responsabilizada
351

”. 

                                                           
348

 Artigo 7º do Dec Lei149/95 de 24 de Junho “ Findo o contrato por qualquer motivo e não exercendo o locatário a faculdade de compra, 

o locador pode dispor do bem, nomeadamente vendendo-o ou dando-o em locação ou locação financeira ao anterior locatário ou a 
terceiro” 
349

Introdução do termo (contratual) da responsabilidade do autor. 
350

 Cfr. Acórdão de 14/04/2011 acima referido 
351

 Acórdão do STJ de 14/10/2014, processo 11291/10.9TBVNG.P1.S1, relator Pinto de Almeida 
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  Neste caso a comunicação deveria ser feita, nos termos do nº13 do DL 149/95, de 

24/06, ao vendedor ou empreiteiro, pois nos termos do artigo 12º do mesmo diploma o 

locador não responde pelos vícios do bem locado ou pela sua inadequação ao fim pretendido e 

expectável. 

 No mesmo sentido, também o acórdão do STJ de 09 de Maio de 2006, processo 

1537/2006, refere que “carece de legitimidade para demandar a empresa vendedora pelos 

prejuízos resultantes de defeitos das viaturas, quando não tenha sido celebrado, 

simultaneamente com o contrato de aluguer, um contrato de promessa de compra e venda”. 

 Assim, se houver sido celebrado “acoplado “e não “apensado” o contrato de aluguer 

com o contrato de promessa de compra e venda já o locatário terá legitimidade. 

E assim é entendido porque o locador, neste caso, passa à margem dos preliminares ou 

das negociações pré contratuais do acordo, revestindo a sua atividade de um cunho de mero 

financiador
352

. 

 No entanto já não partilhamos do entendimento tido pelo STJ quando refere que “ 

(…) o fornecedor passou a ser auxiliar do locador no cumprimento da obrigação de entrega 

(…)” pois, bem pode haver a entrega  de um bem e este não corresponder às espectativas 

contratualizadas do adquirente com o vendedor/produtor. Neste caso o locador encontrar-se-ia 

na posição de corresponsável com o vendedor pelo cumprimento defeituoso o que não nos 

parece ser o caso. Como salienta Calvão da Silva
353

 “ a obrigação de entrega não envolve a 

obrigação de garantia dos vícios da coisa como decorre do artigo 12º do DL 149/95: o locador 

não responde pelos vícios do bem locado ou pela sua inadequação face aos fins do contrato, 

salvo o disposto no artigo 1034º do Código Civil”, continuando o autor “compreende-se que 

assim seja: por um lado a vocação do locador é a de intermediário financeiro, de capitalista 

(…)”  

Considerando que o locador adquiriu o bem com as características exatas e pretendidas 

pelo locatário, parece intuir-se que o locador, não podendo opor-se ao, ainda que pretenso, 

cumprimento da autonomia da vontade do consumidor no interesse de adquirir determinado 

bem, até porque o fim ultimo do regime do Direito de Consumo é a proteção dos interesses e 

vontade do consumidor, mais não resta que a exoneração da sua responsabilidade, o que 

coloca o locador na posição de comprador, podendo assim exigir a aplicação da previsão do 

nº1 do artigo 3º e nºs 1 e 2 do artigo 4º do Dec. Lei 67/2003, sendo que os prazos param o 

                                                           
352

 Acórdão do STJ de 14/04/2011, processo 2358/07.17BOAZ-A.P1.S1, relator Granja da Fonseca 
353

 JOÃO CALVÃO DA SILVA, Locação Financeira e Garantia Bancaria, pág. 23, apud, acórdão 14 de Abril de 2011 do STJ, processo 

2358/07.17BOAZ-A.P1.S1 
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exercício do direito são os previstos nos nºs 1 e 2 do artigo 5º do diploma referido. Fica assim, 

a nosso ver, esclarecida a questão do início da contagem dos prazos para o exercício dos 

direitos do consumidor que será “ a contar da data da entrega do bem”. No entanto, como 

refere o digníssimo Professor Doutor Gravato Morais pode haver, excecionalmente, casos em 

que a isenção da responsabilidade do locador financeiro não é absoluta em sede de 

desconformidade da coisa com o contrato
354

. 

Até este momento, as partes intervenientes no contrato de ALD estavam conectadas 

entre si. O consumidor contactou com o vendedor e/ou fabricante, e com o locador 

financiador. O vendedor/fabricante além de ter sido contactado pelo consumidor foi 

contactado pelo financiador no sentido de este adquirir o bem selecionado pelo futuro 

locatário, o consumidor. O locador financiador contrata com o consumidor um contrato de 

aluguer de longa duração com promessa de venda, ALD, e adquire o bem ao vendedor 

entretanto contactado pelo consumidor. O vendedor transmite a propriedade ao locador e fica 

responsável pela reposição da conformidade em caso de desconformidade perante o locatário. 

Acompanhando o argumento da possibilidade de “exoneração da responsabilidade do 

locador” levanta-se a questão de, em caso do locatário não pretender definitivamente, e a 

final, adquirir o bem e este seja adquirido por um terceiro (consumidor), quem é o responsável 

pela reposição da conformidade do bem e qual o início do prazo e os meios para o exercício 

dos seus direitos do consumidor? 

Neste caso e neste momento, ultrapassado o período de garantia, o vendedor/produtor, 

em regra, já não está vinculado, relativamente à obrigação de garantia, nem ao locatário nem 

ao adquirente. 

O adquirente/locador é um profissional da atividade financeira que, por esse facto, não 

domina a matéria do bem que entretanto adquiriu acrescidos ao facto ser profissionalmente 

financiador. No entanto poderá ele vender o bem, no âmbito de uma relação contratual de 

consumo a um terceiro adquirente consumidor
355

. 

Entendemos que, ainda que num ato comercial diferente do âmbito profissional do 

vendedor, estamos perante um sujeito contratual que no exercício de uma atividade 

económica e com carater profissional com vista à obtenção de benefícios, vende um bem, 

neste caso usado, destinado a uso não profissional nos termos das alíneas a),b),c) e d) do 

artigo 1ºB do DL 67/2003 com a redação introduzida pelo DL 84/2008.  

                                                           
354

 Cfr. FERNANDO de GRAVATO MORAIS, op. cit., Manual de Locação Financeira, pag.190 “ Acresce que, em sede de cumprimento 

defeituoso do contrato, parece-nos que podem sempre figurar-se hipóteses em que a desconformidade da coisa é imputável ao locador 
financeiro, designadamente às suas instruções” 
355

 Não nos interessa, neste momento e para o efeito, se a atividade autorizada ao profissional permite que execute este tipo de operação. 
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Assim, o profissional da área financeira, agora na figura de vendedor e por este facto 

não isento da obrigação da conformidade contratual, está obrigado, em caso de inadequação 

do bem ao perspetivado na vontade do consumidor, a repor a conformidade contratual nos 

termos dos nºs 1 e 2 do artigo 3º do DL 67/2003, nºs 1e 2 do artigo 4º, nºs 1 e2 do artigo 5º, 

artigo 4º da Lei 24/96, de 31 de Julho. 

Pelo exposto, apesar do anterior locador, na circunstância atual vendedor, nunca ter 

deixado em absoluto de estar isento de obrigações de reposição de alguns aspetos da 

conformidade contratual conforme os artigos 10º nº1 alínea i) e 12º do DL 145/95 de 24 de 

Junho, como vendedor tem, nos termos do nº1 do artigo2º do DL 67/2003 “o dever de 

entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda”, 

mantendo-se assim a exigência e a imperatividade da proteção da vontade contratual do 

adquirente na compra e venda de bens de consumo.  

 

CAPITULO V 

§ CONCLUSÃO 

No desenvolvimento da elaboração deste trabalho deparámo-nos com interesses e 

objetivos distintos a proteger. Desde logo os interesses dos produtores e vendedores, proteção 

da confiança nas transações comerciais e especialmente o interesse e vontade dos 

consumidores. 

Ainda que os contratos de compra e venda, porventura alguns exercidos por parte dos 

consumidores de forma inconsciente, sejam do tipo de contratos mais presentes na vida das 

pessoas, não deixam por isso de estar expostos a perturbações relevantes no que respeita aos 

interesses e vontades dos intervenientes contratuais. 

São interesses e vontades diversas, estas, cujas divergências acabam por, 

paradoxalmente, fazer convergir, no entanto, para um objetivo comum, o da criação de uma 

cadeia de confiança, do produtor ao consumidor, que estimule o consumo e a economia. A 

tutela da vontade contratual do consumidor face a desconformidades contratuais, mais não é 

que uma forma de defesa quer dos interesses de todos os intervenientes, incluindo os 

produtores e vendedores,
356

 quer das relações contratuais de consumo, desde a pré produção 

do bem à satisfação da vontade do consumidor. 

                                                           
356

 De facto, despida a veste da atividade profissional, os produtores, vendedores, prestadores de serviços ou os seus representantes, no 

âmbito de contratos de aquisição de produtos para uso não profissional, mais não são que consumidores. 
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No entanto, enquanto os interesses, ou satisfação das vontades, do produtor ou/e 

vendedor residem predominantemente no alcance dos objetivos económicos e/ou financeiros, 

o interesse e satisfação da vontade do consumidor reside na aquisição de bens cuja 

conformidade contratual lhe permitam a satisfação, sem algum aspeto limitativo, da sua real 

vontade e pretensão perspetivada.  

Sem confiança e segurança contratual no sentido da satisfação da vontade, o 

destinatário do produto não o adquire pelo que condiciona, desde logo, a produção, a 

comercialização e assim a economia.  

Daí ser notória, perante desconformidades que coagem o consumidor a alterar a 

vontade contratual, ser notória a essencialidade do esforço feito no sentido da consagração de 

meios jurídicos e doutrinais cuja interpretação e aplicação permitam tutelar, de forma cada 

vez mais eficaz, os interesses do adquirente consumidor. 

A extensão do alcance dos benefícios instituídos pelos regimes de proteção do 

consumidor às relações contratuais denominadas “mistas” e “empreitadas de consumo” é o 

reflexo da consideração, pela promoção de uma igualdade contratual, embora alcançada por 

forma protetora e desigual entre as partes, da potencialização da confiança dos contratantes, 

abrangidas pelo regime do Direito de Consumo no sentido de reconhecer que, a proteção da 

vontade dos adquirentes consumidores é o meio “maior” de impulsionar o 

desenvolvimento económico das comunidades.  

Também assim o vão entendendo os produtores e vendedores ao alargar o prazo de 

garantia legal para ou com um prazo de garantia contratual. O edifício jurídico do Direito de 

Consumo sabe que sem consumidores a adquirir e a consumir não há consumo e 

consequentemente não há economia. 

Porém, não devem ser negligenciados quaisquer casos em que a faculdade 

interpretativa, aberta e livre, do julgador possam permitir ao consumidor agir de má fé ou 

abuso de direito. É o caso da lógica da não hierarquização dos ”remédios jurídicos” em regra 

aplicados pelo julgador. Em sentido contrário defendem Fernando de Gravato Morais e Luiz 

Menezes Leitão respetivamente ,“ desta sorte, o principio da boa fé (art.º 762º, nº2 CC) uma 

das expressões do instituto do abuso de direito, impõe que, v.g., se a reparação do bem é 

viável e pouco onerosa não pode o consumidor exercer nenhuma das outras pretensões ou se a 

desconformidade é insignificante, ao consumidor apenas cabe exigir a reparação da coisa, mas 

jamais o exercício do direito de retenção”
357

 e  “(…) o principio do aproveitamento dos 
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 FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, op. cit., Liber Amicorum Mário Frota, A causa dos Direitos dos Consumidores, pág. 165 



A Desconformidade como Alteração da Vontade na Venda de Bens de Consumo 

 

95 

negócios jurídicos deve impor a prevalência  das soluções que conduzem à integral execução 

do negócio sobre soluções que implicam uma sua ineficácia total ou parcial”
358

. 

Relativamente à defesa da vontade contratual do consumidor nos contratos feitos 

através de plataformas eletrónicas e/ou feitos à distância e fora do estabelecimento comercial, 

acentua-se, de forma relevante, não só a evidência da vulnerabilidade relativa aos 

procedimentos garantisticos do conteúdo contratual mas também o desconhecimento ou/e 

origem territorial da contraparte e assim do direito a aplicar. A vigilância de um regime 

jurídico cujo conteúdo se revele mais protetor da vontade do consumidor equilibra a força 

contratual das partes, através da imposição ao vendedor de um conjunto de obrigações 

suplementares.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho podemos concluir que, as várias disposições 

referenciadas, consideram a necessidade da existência de, pelo menos, valores mínimos de 

proteção da vontade contratual e dos interesses do consumidor enquanto se têm vindo a 

acrescentar e adotar disposições legais criadoras de obrigações na esfera da contraparte 

contratual do consumidor.  

Assim, na medida em que se vão proporcionando ao consumidor fórmulas jurídicas de 

aplicação mais acessível, da invocação da presunção da não conformidade contratual, mais 

obrigações acrescem na esfera jurídica da contraparte.  

Daqui releva a controvérsia de considerar a introdução na ordem jurídica de 

disposições legais criadoras de obrigações por parte do produtor ou vendedor, também como  

benefício próprio destes e não exclusivo do consumidor. 

No entanto, consideramos que os valores de proteção mínima, entretanto 

referenciados, da vontade do consumidor perante desconformidades contratuais, em 

contraponto com a incidência de regulamentação mais onerosa para o produtor ou vendedor 

são, a nosso ver, disposições criadoras de fontes de desenvolvimento da confiança económica 

que têm como base a garantia e segurança do exercício da autonomia da vontade do 

consumidor.
359

  

Concluindo, consideramos que a “desconformidade como perturbação da vontade 

contratual na venda de bens de consumo” contribui, indubitavelmente, para a obstácualização 

da aplicação de uma efetiva liberdade contratual de consumo consagrada internacionalmente, 

                                                           
358

 LUIZ MENEZES LEITÃO, A Diretiva 1999/44 CE do Conselho e do Parlamento Europeu sobre a Venda de Bens de Consumo e as garantias 

associadas e as suas implicações no regime jurídico da compra e venda- Estudos em Homenagem do Prof. Doutor Inocêncio Galvão Teles, 
Vol., in Direito Privado e Varia, pág. 288 
359

 Cada vez se assiste mais frequentemente que, em caso de um bem em desconformidade contratual, a posição do vendedor/produtor é 

a de imediata substituição e admissão de responsabilidade. 
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no direito europeu e edifício jurídico português
360

 ainda que, pontual e temporariamente, 

venha em exclusivo a beneficiar o produtor ou vendedor. No entanto, pensamos tratar-se de 

um julgamento equivocado pois, ao invés do referido, consideramos a contribuição da 

conformidade como objetivo da vontade contratual na venda de bens de consumo, um passo 

importante não só no alcance do propósito do Instituto do Direito de Consumo mas também 

na contribuição do desenvolvimento industrial, comercial, económico e social da comunidade 

global, produtores, vendedores e consumidores “ que, a final, somos todos nós”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
360

 “In Casu” a proteção dos consumidores como objetivo da política comercial está apresentado na al. e) do art.º 99º da CRP. Entendemos 

que pelo facto da sua disposição hierárquica no artigo, a proteção dos consumidores, ultima alínea, não deve ser considerada em infra 
ordenação relativamente às outras disposições do artigo. Pelo contrário, entendemos que é em rasão da proteção dos consumidores que 
as disposições previstas nas alíneas a), b), c) e d) têm sentido. 
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