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Proc. nº  2372/2019 

 
I -  RELATÓRIO 

 
O REQUERIMENTO INICIAL 

I – ANA, identificada nos autos, intentou a presente acção contra “PORTUGAL, S.A.”, 

igualmente identificada nos autos, nos termos constantes do requerimento inicial, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido. 

 

II – Em síntese, diz a Requerente que:  

i. A requerida tem por objecto social o comércio a retalho de artigos de mobiliário, 

decoração e electrodomésticos. 

ii. Em 1 de fevereiro de 2018, a requerente adquiriu no estabelecimento da requerida, 

sito em Matosinhos, para utilização pessoal, um roupeiro, pelo preço de 209 euros. 

iii. Em setembro de 2019, a requerente apercebeu-se que na parte superior do 

roupeiro a madeira estava a desfazer-se, e, nas partes laterais encontrava-se 

ovalizado. 

iv. Do sucedido deu conhecimento à requerida em Outubro de 2019. 

vi. Esta enviou uma equipa técnica a casa da requerente, que efetuou a desmontagem 

das portas, comunicando-lhe que devia aguardar 15 dias com vista a ser lhe 

comunicada a solução para a reparação do roupeiro. 

Vii. A requerente aguardou e, decorrido esse prazo, face à falta de contacto, deslocou-

se em 24.10.2019 às instalações da requerida com vista a inteirar-se do que se 

estava a passar. 

viii. Aí propuseram-lhe a entrega de duas tábuas, de tamanho superior ao roupeiro, o 

que esta recusou levantar.  

x.  Perante tal cenário, a demandante solicitou a recolocação das portas no roupeiro 

que tinham sido removidas pela requerida. 

xi. Esta enviou uma equipa técnica, novamente, a casa da demandante para recolocar 

as portas no roupeiro. 

xii. Porém, o roupeiro continuou sem qualquer intervenção nas partes danificadas 

(tábuas superior e laterais), recusando-se a requerida a efectuar qualquer 

intervenção nesse sentido.  
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xiii. A requerente não está mais interessada no roupeiro, atento o estado em que o 

mesmo se encontra e por força do tempo já decorrido. 

 

III – Em conclusão, a requerente pede que seja declarada a resolução do contrato de 

compra e venda e, consequentemente, condenada a requerida no pagamento à 

requerente da quantia de 209 euros 

IV – Com o requerimento inicial, a Requerente juntou os documentos de fls. 4-6, e 

indicou prova testemunhal.     

V – A Requerente subscreveu declaração de aceitação de que o presente conflito seja 

submetido à decisão deste Tribunal Arbitral (fls. 3). 

 

A CONTESTAÇÃO 

I – Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação, alegando, no essencial, 

que: 

1) É verdadeiro o facto descrito no 2° ponto da petição inicial,  

2)  no entanto, omite a consumidora que a montagem do roupeiro foi efectuada por si. 

3) Tendo-se verificado que a montagem não ficou feita correctamente, 

4) o que levou ao defeito que a reclamante ora pretende utilizar para justificar a 

resolução do contrato de compra e venda celebrado e 1 de Fevereiro de 2018. 

5) Não obstante o defeito ter sido causado pela má instalação, a reclamante aceitou 

reparar o roupeiro e colocou uma tábua a substituir a tábua danificada, 

6) Recusando a reclamante esta solução, uma vez que pretendia resolver o contrato, 

7) O roupeiro foi adquirido em 1 de Fevereiro de 2018, cumprindo até a presente data, 

volvido 2 anos e meio, a sua função de servir para guardar a roupa 

8) A reclamante tem um roupeiro à sua disposição há mais de dois anos, pretendendo 

agora a resolução do contrato e o reembolso total do preço. 

9) Nos termos do art. 2°, nº 4, do Dec.-Lei 67/2003 de 8 de Abril, a má instalação apenas 

releva para efeitos de garantia quando a mesma é, evidentemente, realizada pelo 

prestador de serviços, 

10) O que não foi o caso. 

11) Os defeitos decorrentes da má instalação não são cobertos pela garantia legal 

prevista no artigo 4° do referido diploma. 
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12) É cada vez mais comum os consumidores pretenderem resolver contratos de 

compra e venda de artigos após longos períodos de utilização, pretendo usufruir de 

forma gratuita de móveis que adquirem nas várias superfícies comerciais, numa 

clara e evidente situação de abuso de direito. 

13) O abuso de direito, previsto no artigo 334° do Código Civil, constituiu "uma 

atuação humana estritamente conforme com as normas imediatamente aplicáveis, 

mas que, tudo visto, se apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua 

globalidade". 

14) Cabendo ao consumidor, a escolha do direito a exercer, deverá obedecer ao princípio 

da boa fé, 

15) A ser aceite a resolução do contrato, o que apenas por mero dever de patrocínio 

se considera, terá sempre que se ponderar o uso e desgaste no montante a 

reembolsar, 

16) Caso contrário estaria a admitir-se que a reclamante usufruiu de um roupeiro por 

um tempo prolongado de forma totalmente gratuita! 

 

III – A Requerida conclui pugnando pela improcedência da acção. 

IV – A Requerida não juntou documentos nem indicou prova testemunhal. 

 

TRAMITAÇÃO SUBSEQUENTE 

Sem prejuízo de aceitação pela Requerida da intervenção deste Tribunal arbitral, o 

mesmo é competente nos termos e ao abrigo do disposto no art. 14º, nºs 2 e 3, da Lei 

nº 24/96, de 31 de Julho, com a redação resultante das alterações introduzidas pela 

Lei nº 63/2019, de 16 de Agosto, atento o valor da presente acção e de, face aos 

elementos disponíveis, estar em causa conflito de consumo de reduzido valor 

económico submetido à apreciação deste Tribunal arbitral por opção expressa do 

Requerente enquanto consumidor. 

 

Tendo-se frustrado a tentativa de conciliação, realizou-se a audiência de julgamento, 

como consta da respectiva acta (fls. 19-20).     
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Ali, a Requerente juntou aos autos os documentos (fotografias) constantes de fls. 17 a 

18 e ambas as partes declararam reconhecer tratar-se de fotografias que retratam o 

estado do roupeiro discutido nesta acção, à data de 9.10.2019. 

Na sequência de despacho proferido para o efeito no final daquela audiência de 

julgamento, e no prazo fixado, a Requerente veio ainda juntar os documentos 

(fotografias) constantes de fls. 22 a 33. 

Notificada de tais documentos, a Requerida não se pronunciou sobre os mesmos. 

 

Mantêm-se os pressupostos de validade e regularidade da instância, não sobrevindo 

quaisquer questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa. 

 

 

II - QUESTÕES A DECIDIR 

Atento o pedido formulado e os factos alegados, o objecto do litígio que delimita a 

presente acção prende-se com a questão de saber se o bem objecto do presente litígio 

apresenta desconformidade(s) e, em caso afirmativo, se por causa desta(s) assiste à 

Requerente o direito à resolução do respectivo contrato de compra e venda, e, por via 

dela, à devolução pela Requerente da quantia de € 209,00. 

 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO 

A – DOS FACTOS 

Com relevância para a decisão da causa, considera-se provada a seguinte 

factualidade: 

 

a) No âmbito da actividade empresarial a que se dedica a Requerida, inclui-se o 

comércio a retalho de artigos de mobiliário. 

b) Em 01.02.2018, a Requerente deslocou-se à loja “Matosinhos”, da Requerida, e ali 

comprou a esta um roupeiro, modelo “Hera”, no estado de novo, desmontado com 

vista ser montados após a compra do mesmo.  

c) O preço da compra referida em b) foi de € 209,00. 

d) A Requerente pagou à Requerida o preço referido em c). 
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e) Aquando do referido em b), a Requerida indicou 08.02.2018 como data a partir da 

qual teria disponibilidade para entrega à Requerente do referido roupeiro. 

f) A Requerida entregou à Requerente o roupeiro referido em b), em data não 

concretamente apurada mas estimada em 08.02.2018, 

g) A Requerente comprou o roupeiro referido em b) para utilizar na respectiva 

habitação. 

h) A montagem do roupeiro referido em b) foi efectuada por familiares da Requerente, 

a solicitação desta. 

i) Em setembro de 2019, a requerente apercebeu-se que, na parte superior do 

roupeiro, a madeira estava a desfazer-se, e, nas partes laterais encontrava-se 

ovalizado. 

j) Em data não concretamente apurada, mas não ulterior a 12.10.2019, a Requerente 

deu conhecimento à Requerida do referido em i).  

k) Em 12.10.2019, deslocou-se à habitação da Requerente uma equipa técnica de 

pessoal por conta da Requerida para ver o estado do dito roupeiro.    

l) Apesar do referido em k), a Requerida não eliminou as anomalias referidas em i). 

m) Com o decorrer do tempo, as anomalias referidas em i) continuaram a agravar-se, 

ao ponto de abrirem fissuras na estrutura do roupeiro.  

n) A Requerente não está mais interessada no dito roupeiro. 

o) O Requerimento inicial da presente acção arbitral deu entrada no secretariado deste 

Tribunal Arbitral em 12.02.2020. 

 

 

 

Com relevância para a decisão da causa, consideram-se não provados os seguintes 

factos: 

 

i. Que a montagem do roupeiro referido em b) tenha sido realizada 

incorrectamente, face a instruções de montagem do dito roupeiro, que viessem 

incluídas na respectiva embalagem. 

ii.  Que as anomalias no roupeiro referidas em i) e m) tenham resultado de a 

montagem do mesmo ter sido realizada incorrectamente. 
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iii. Na sequência do referido em k), a Requerida propôs à Requerente entregar a 

esta, duas tábuas, de tamanho superior ao roupeiro. 

iv. Não obstante o defeito ter sido causado pela má instalação, a reclamante aceitou 

reparar o roupeiro e colocou uma tábua a substituir a tábua danificada. 

v. Que a Requerente tenha feito uma utilização incorrecta do dito armário, ou para 

fins diferentes a que habitualmente se destina tipo de bem, que provocasse as 

anomalias referidas em i) e m). 

vi. Que tenha ocorrido algum evento exterior ou conduta de terceiro que tenham 

provocado as anomalias referidas em i) e m). 

 

 

MOTIVAÇÃO: 

Os factos considerados provados resultaram da apreciação conjugada dos 

documentos constantes dos autos, das declarações prestadas pela Requerente em 

sede de audiência de julgamento, e dos factos admitidos por acordo ou confissão. 

Quanto aos factos não provados, eles resultaram da ausência de prova ou de prova 

convincente sobre os mesmos, e do funcionamento das regras sobre o ónus da prova. 

 
 
 

B – DO DIREITO 

Da matéria factual dada por provada resulta que, em 01.02.2018, o Requerente  

deslocou-se a loja da Requerida e com esta celebrou um contrato de compra e venda 

(cfr. art. 874º Cód. Civil), tendo por objecto, no estado de novo, um roupeiro, modelo 

“Hera”, no estado de novo, desmontado e necessitando de ser montado após a 

entrega do mesmo à Requerente.  

No caso em apreciação, as coisa vendida/comprada foi coisas móvel corpóre (e 

duradoura), não estando o contrato legalmente sujeito à observação de forma ou 

formalidades especiais (art. 219º Cód. Civil). 

O contrato de compra e venda tem como efeitos essenciais: a) A transmissão da 

propriedade da coisa ou da titularidade do direito; b) A obrigação de entregar a coisa; 

c) A obrigação de pagar o preço (art. 879º Cód. Civil). 

Quanto à transmissão do direito de propriedade sobre determinada coisa 

comprada/vendida, essa transmissão ocorre, em regra – e no caso em apreciação –, 
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por mero efeito do contrato de compra e venda (art. 408º, nº 1, Cód. Civil), ainda que 

a entrega da coisa e/ou o pagamento do preço ocorra(m) em momento(s) diferente(s) 

do da conclusão daquele contrato.  

Quanto à obrigação de entregar a(s) coisa(s), o vendedor cumpre a sua 

obrigação quando realiza a prestação a que se vinculou pelo contrato de compra e 

venda (art. 397º e 762º, nº 1, Cód. Civil), o que significa que o vendedor está 

obrigado a entregar ao comprador a coisa objecto do contrato de compra e venda. No 

caso em apreciação, a Requerida entregou à Requerente a coisa objecto do contrato.  

Quanto à obrigação de pagar o preço, na falta de convenção das partes ou de 

usos, o preço deverá será pago no momento da entrega da coisa vendida (art. 885º 

Cód. Civil). No caso em apreciação, resultou provado que a Requerente pagou à 

Requerida a quantia de € 209,00 correspondente à totalidade do preço. 

 

Acresce que, tendo os referidos bens sido comprados para fins não profissionais da 

Requerente (cfr. g) dos factos provados), e incluindo-se na actividade empresarial a 

que se dedica a Requerida a venda a retalho daquele tipo de artigos (cfr. a) dos factos 

provados), constata-se que aquele contrato de compra e venda foi celebrado entre um 

vendedor profissional e um consumidor (in casu, o Requerente).  

Consequentemente, está em causa um contrato de compra e venda de 

consumo – sujeito, desde logo, ao regime das garantias relativas à venda de bens de 

consumo previsto no Decreto-Lei nº 67/2003, de 8 de Abril, com a redacção resultante 

das alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 84/2008, de 21 de Maio (cfr. Art. 1º-A) 

– e é fonte de uma relação jurídica de consumo – sujeita subsidiariamente às regras 

da Lei nº 24/96, de 31 de Julho de 1996 (Lei de Defesa do Consumidor).     

Com efeito, no caso em apreciação, a Requerente é de qualificar como consumidor 

(nos termos dos arts. 1º, nº 3/a) Dec.-Lei nº 143/2001, 1º-B/a) do Decreto-Lei nº 

67/2003 e 2º, nº 1, da Lei nº 24/96), enquanto a Requerida é de qualificar como 

fornecedor (nos termos do art. 1º, nº 3/b) Dec.-Lei nº 143/2001) e vendedor (nos 

termos do art. 1º-B/c) do Decreto-Lei nº 67/2003), e cada uma das coisas vendidas é 

de qualificar como bem de consumo (nos termos do art. 1º-B/b) do Decreto-Lei nº 

67/2003).   
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A Lei de Defesa do Consumidor prevê, entre os direitos básicos do consumidor, o 

direito à qualidade dos bens e serviços (art. 3º/a) LDC); e, de seguida, no seu artigo 

4º, estabelece que “Os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a 

satisfazer os fins a que se destinam e a produzir os efeitos que se lhes atribuem, 

segundo as normas legalmente estabelecidas, ou, na falta delas, de modo adequado às 

legítimas expectativas do consumidor”. 

Acresce que o vendedor está obrigado a entregar ao comprador-consumidor bem de 

consumo que seja conforme com o contrato de compra e venda (art. 2º, nº 1, Dec.-Lei 

nº 67/2003). Sendo que os bens de consumo, entregues pelo vendedor ao comprador-

consumidor, presume-se que não são conforme com o contrato quando ocorra, entre 

outros factos previstos na lei, o seguinte:  

- «não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo 

tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem» 

(art. 2/d) Dec.-Lei nº 67/2003). 

Ora, no caso em apreciação, por um lado, o roupeiro manifestou, cerca de 19 meses 

após a entrega, as anomalias referidas em i), e que, com o decorrer do tempo vieram 

ainda a agravar-se para o estado referido em m); e, por outro lado, não resultou 

provado que, a Requerente tenha feito uma utilização incorrecta do dito armário, ou 

para fins diferentes a que habitualmente se destina tipo de bem, que provocasse as 

anomalias referidas em i) e m), nem que tenha ocorrido algum evento exterior ou 

conduta de terceiro que tenham provocado aquelas anomalias. 

Donde, conjugadamente, afigura-se ser subsumível à supra citada causa de 

presunção legal de desconformidade do bem com o contrato, isto é, do bem não 

apresentar as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que o 

consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem.  

A isso não obsta o facto de o roupeiro em causa ter sido montado pela Requerida 

(ou, em rigor, por familiares da Requerente a solicitação desta).  

Com efeito, é certo que, nos termos do art. 2º, nº 4, Dec.-Lei 67/2003, «A falta de 

conformidade resultante de má instalação do bem de consumo é equiparada a uma 

falta de conformidade do bem, quando a instalação fizer parte do contrato de compra 

e venda e tiver sido efetuada pelo vendedor, ou sob sua responsabilidade». Porém, por 

um lado, no caso em apreciação a montagem não foi efectuada pela Requerida nem 

por qualquer empresa a quem a Requerida incumbisse essa tarefa, mas sim por 
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familiares da Requerente, a solicitação – e, portanto, por conta – desta. Por outro lado, 

apesar disso, não resultou provado que a montagem do roupeiro tenha sido realizada 

incorrectamente, face a instruções de montagem do dito roupeiro, que viessem 

incluídas na respectiva embalagem (cfr. i) dos factos não provados); nem que as 

anomalias manifestadas no roupeiro tenham resultado de a montagem do mesmo ter 

sido realizada incorrectamente (cfr. ii) dos factos não provados). 

 

Ora, em abstracto, sobre o vendedor impende o dever de responder perante o 

comprador-consumidor por qualquer falta de conformidade que existisse no momento 

em que entregou a este o bem de consumo (art. 3º, nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003), sendo 

que o vendedor responde por tal desconformidade anterior ao momento da entrega, 

mesmo sem culpa sua; acresce que as faltas de conformidade que se manifestem num 

prazo de dois anos a contar da entrega daquele bem, presumem-se existentes já nessa 

data, salvo quando essa presunção for incompatível com a natureza da coisa ou com 

as características da falta de conformidade (art. 3º, nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003). 

No caso em apreciação, considera-se que a presunção da existência da falta de 

conformidade não é incompatível com a natureza da coisa nem com as características da 

falta de conformidade, dado que é plausível que as anomalias manifestadas no roupeiro 

tenham decorrido de alguma deficiência na concepção, no fabrico e/ou nos materiais 

utilizados no fabrico do dito roupeiro, que veio a manifestar-se ou revelar-se ao longo do 

tempo de utilização do roupeiro; e, por isso, no caso em apreciação é de considerar que o 

bem não apresenta as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e 

que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem. 

Doutro passo, tratando-se de bens (de consumo) móveis – como no caso em 

apreciação –, o prazo de garantia legal de conformidade é de dois anos a contar da 

data da entrega do bem ao consumidor, prazo esse que, nos bens em estado de novo 

(como ocorre in casu) não é legalmente susceptível de redução por acordo das partes 

(art. 5º, nºs 1, 2 “a contrario”, e 10º, nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003) . No caso em 

apreciação, é certo que o Requerente invocou perante a Requerida a existência da 

referida desconformidade dentro do prazo de dois anos a contar da entrega do bem. 

Ora, em abstracto, no caso de falta de conformidade do bem entregue com o 

contrato, a lei confere ao consumidor, como “remédios” para a desconformidade, o 

direito a que a conformidade «seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de 
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substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato» (artigo 4º, nº 1, 

do DL 67/2003); e preceitua o art. 4º, nº 5, Dec.-Lei nº 67/2003 que o consumidor pode 

exercer qualquer destes direitos, salvo se, no caso concreto, tal se manifestar impossível 

ou constituir abuso de direito nos termos gerais (previstos no art. 334º do Cód. Civil).  

 

Ora, a Requerida alegou que a resolução do contrato, solicitada pela Requerente, 

constitui abuso de direito, por esta pretender o reembolso total do preço ao fim do 

tempo prolongado que tem o roupeiro à disposição, e tal se traduzir em usufruir do 

roupeiro por um tempo prolongado de forma totalmente gratuita; e, sem conceder, a 

Requerida sustenta que, em caso de declaração da resolução do contrato aqui 

discutido, se teria de ponderar o uso e desgaste do bem no montante a reembolsar.  

Ora, nos termos do art. 334º Cód, Civil, «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». 

No caso em apreciação, da conjugação dos factos considerados provados e não 

provados, não se considera que, apenas porque já tinha decorrido um período 

prolongado quando se manifestaram/revelaram as anomalias no roupeiro dadas como 

provadas – e que depois, face à não eliminação daquelas anomalias, por via de 

reparação, por parte da Requerida, apesar de esta ter tido essa oportunidade – , com o 

exercício do direito de resolução do contrato por parte da Requerente, estejam a ser 

excedidos manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo 

fim social ou económico do direito (neste caso, de resolução). Quanto ao aspecto do 

reembolso à Requerente, ao fim de um período prolongado, na verdade isso mais não é 

do que uma consequência possível dos efeitos legais da resolução do contrato, conforme 

se referirá daqui a pouco. 

Consequentemente, consideramos que improcede a excepção de abuso do direito 

deduzida pela Requerida. 

 

Todavia, para o exercício dos supra enumerados direitos que a lei confere ao 

consumidor (in casu, o direito de resolução de contrato), além do prazo de garantia de 

conformidade do bem com o contrato – no caso, o prazo de garantia legal de dois anos 

a contar da entrega do bem ao consumidor –, a lei prevê, ainda, dois prazos adicionais 

que, em caso de inobservância de qualquer deles, levam à perda do direito pelo 
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consumidor: assim, o primeiro desses prazos diz respeito à denúncia da falta de 

conformidade do bem com o contrato, a qual não está legalmente sujeita a forma 

especial; e o segundo desses prazos respeita ao prazo para, a partir da denúncia da falta 

de conformidade do bem com o contrato, o consumidor intentar acção, para exercer 

judicialmente os direitos. 

Ora, nos termos do art. 5º-A, nº 2, Dec.-Lei nº 67/2003 «Para exercer os seus direitos, 

o consumidor deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade num prazo de dois 

meses, caso se trate de bem móvel, ou de um ano, se se tratar de bem imóvel, a 

contar da data em que a tenha detetado». E se a denúncia não for feita 

tempestivamente (sto é, dentro daquele prazo legalmente fixado), os direito do 

consumidor, enquanto “remédios” para a desconformidade do bem, caducam (art. 5º-A, 

nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003). 

E caso o consumidor tenha efectuado a denúncia da desconformidade e tratando-se 

de bem móvel – como acontece no caso em apreciação – , os supra referidos direitos 

(“remédios”) atribuídos ao consumidor, caducam decorridos dois anos a contar da 

data da denúncia (art. 5º-A, nº 3, Dec-Lei nº 67/2003); sendo que a presente acção 

deu entrada neste Tribunal Arbitral em 12.02.2020, ou seja, antes de decorridos dois 

anos a contar da data da denúncia. 

No caso em apreciação, de acordo com os factos considerados provados, é de 

considerar que a Requerente não só denunciou a dita desconformidade, como intentou a 

presente acção arbitral tempestivamente, pelo que não caducaram os direitos 

legalmente conferidos ao Requerente por causa da dita desconformidade com o 

contrato.  

 

A resolução é um meio de extinção do vínculo contratual por iniciativa unilateral e 

encontra-se condicionada pela verificação de um motivo previsto na lei (resolução legal) 

ou depende de convenção das partes no contrato (resolução convencional) – cfr. art. 

432º, nº 1, Cód. Civil. 

No caso em apreciação, está em causa motivo previsto na lei, conforme se analisou 

supra. 

Quanto aos efeitos entre as partes no contrato, «Na falta de disposição especial, a 

resolução é equiparada, quanto aos seus efeitos, à nulidade ou anulabilidade do negócio 

jurídico» (art. 433º Cód. Civil), e «(...) tem efeito retroactivo, salvo se a retroactividade 
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contrariar a vontade das partes ou a finalidade da resolução» (art. 434º, nº 1). No caso 

em apreciação nada aponta para que a vontade das partes ou a finalidade da resolução 

contrariem a retroactividade da resolução.  

Pelo que, a resolução do contrato discutido nesta acção tem efeito retroactivo, 

devendo, no caso dessa resolução, ser restituído, por cada uma das partes, tudo o que 

tiver sido prestado (art. 289º, nº 1, ex vi art. 433º Cód. Civil). A este propósito, note-se 

que, tendo a resolução efeito retroactivo e presumindo-se a falta de conformidade como 

existente no momento da entrega, a regra é a de que o consumidor não tem de pagar 

qualquer valor pela utilização do bem e, por isso, a regra é que a utilização do bem pelo 

consumidor durante um determinado período, não reduz o valor a restituir pelo 

vendedor, por força da resolução do contrato [cfr. Ac. TRLx (CRISTINA COELHO), de 

06.12.2011; Ac. TJUE, de 17.04.2008, Proc. C-404/06].  No caso em apreciação não se 

afigura existir motivo para desvios a tal regra. 

 

 

IV – DECISÃO 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgo a presente acção procedente, e, 

em consequência declaro resolvido o contrato discutido na presente acção, com as 

legais consequências de, por um lado, a Requerida ser obrigada a restituir à 

Requerente o montante de € 209,00 correspondente ao preço que esta lhe pagou; e, 

por outro lado, a Requerente ser obrigada a restituir à Requerida o armário discutido 

na presente acção.  

Notifique-se. 

Porto, 1 de Abril de 2021, 

O juiz-árbitro, 

 

 

 

(Rui Saavedra) 
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