TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

Proc. nº 16/2020
I - RELATÓRIO
O REQUERIMENTO INICIAL
I – LUÍS CARLOS DOURADO AZEVEDO, iden ﬁcado nos autos, intentou a presente acção contra “WORTEN –
EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.”, igualmente iden ﬁcada nos autos, nos termos constantes do
requerimento inicial, que se dá aqui por integralmente reproduzido.

II – Em síntese, diz o Requerente que:
i. A Requerida tem por objeto a comercialização de eletrodomés cos.
ii. No dia 23/01/2018, o requerente comprou e a requerida vendeu uma máquina de lavar roupa, pelo preço
de 390,91 € para ﬁns não proﬁssionais.
iii. A requerida, por lapso, emi u a fatura em nome de Afonso Azevedo, quando deveria ser Luís Azevedo, o
que se percebe logo pelo facto do número de contribuinte ser o do aqui requerente.
iv. Em setembro de 2019, a máquina de lavar manifestou uma falta de conformidade que se consubstancia
no facto de passar a apresentar ferrugem
v. Perante este cenário, o requerente denunciou a falta de conformidade à requerida num período inferior a
dois meses após a sua manifestação.
vi. A requerida, por sua vez, no dia 07/10/2019 enviou a casa do requerente um técnico que efetuou um relatório.
vii. Porém, na sequência desta visita, a requerida declinou a sua responsabilidade, alegando que a ferrugem
não era coberta pela garan a.
viii. Posição com que o requerente não concorda pois, sempre u lizou a máquina de lavar com extremo cuidado, em nada contribuindo para a manifestação desta, ou qualquer outra falta de conformidade.
ix. O requerente teve inclusivamente o cuidado de colocar sempre a máquina em cima de um estradão para
que não fosse afetada, entre outros, pela ferrugem.
x. Facto que, aliás, não era obrigado sequer a fazer para que se man vesse o cuidado na u lização do bem,
xi. pois o chão onde a máquina se encontra colocado está sempre seco.
xii. O requerente ainda reclamou por escrito junto da requerida, mas esta não alterou a sua posição.

III – Em conclusão, o requerente pede: a) a condenação da requerida a repor o bem com o contrato por via
de reparação da máquina objeto da presente ação, sem encargos para o requerente; b) caso tal não seja
possível, a condenação da requerida a repor o bem com o contrato por subs tuição do bem por outro iguai,
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sem encargos para o requerente; c) caso tal também não seja possível, a condenação da requerida a repor o
bem com o contrato por via do exercício do direito à resolução do mesmo, com a consequente devolução
do preço (390,91 €).
IV – Com o requerimento inicial, o Requerente juntou os documentos de ﬂs. 4 a 9, e indicou prova
testemunhal.
V - O Requerente subscreveu declaração de aceitação de que o presente conﬂito seja subme do à decisão
deste Tribunal Arbitral (ﬂs. 3).

A CONTESTAÇÃO
Regularmente citada, a Requerida não apresentou contestação escrita antes da data designada para
tenta va de conciliação e, em caso de frustração desta, imediata audiência de julgamento para arbitragem.

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 redacção
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 subme do à apreciação deste Tribunal arbitral por opção expressa do Requerente enquanto
consumidor.
Na data designada para o efeito (15.09.2020), não tendo sido possível realizar a tenta va de conciliação por
não estar presente qualquer representante da Requerida, realizou-se a audiência de julgamento, como
consta da respec va acta (ﬂs. 24-25).
Naquela audiência, quanto a documentos, por solicitação do Senhor juiz-árbitro, foi facultado pelo
Requerente o cartão de cidadão deste para ser examinado e conﬁrmado o respec vo número de
contribuinte de modo a esclarecer o alegado no art. 4º do requerimento inicial; além disso, igualmente por
solicitação do Senhor juiz-árbitro, o Requerente juntou aos autos o original do documento constante de ﬂs.
7 para melhor legibilidade do respec vo teor.
Pelo requerimento constante de ﬂs. 27-28, que deu entrada em 24.09.2020, subscrito por ilustre advogado
a quem cons tuiu mandatário através de procuração que igualmente juntou, a Requerida veio arguir
nulidade – por alegadamente não ter sido cumprido o estabelecido no art. 14º do Regulamento do CICAPCentro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto – e requerer a repe ção da citação para que a
Requerida pudesse apresentar a respec va contestação.
Tal requerimento foi objecto de despacho de 02.10.2020, que indeferiu a arguida nulidade.
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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 os pedidos subsidiários formulados e os factos alegados, o objecto do liSgio que delimita a presente
acção prende-se com a questão de saber se ocorre desconformidade do bem vendido pela Requerida ao
Requerente e, em caso aﬁrma vo, se assiste ao Requerente o direito à reposição da conformidade do bem
com o contrato por via de, pela ordem de pedidos subsidiários formulados: a) reparação do bem, sem
encargos para o Requerente; b) caso tal não seja possível, subs tuição do bem por outro igual, sem
encargos para o Requerente; c) caso tal também não seja possível, resolução do contrato, com as
decorrentes consequências legais, incluindo a devolução do preço.

III – FUNDAMENTAÇÃO
A – DOS FACTOS
Com relevância para a decisão da causa, considera-se provada a seguinte factualidade:
a) No âmbito da ac vidade empresarial a que se dedica a Requerida inclui-se a venda de electrodomés cos.
b) Em 23.01.2018, o requerente comprou à requerida, em estabelecimento desta sito na Rua João
Mendonça, nº 505, 4460-503 Matosinhos, uma máquina de lavar roupa, marca Ariston Hotpoint,
modelo RPD926, no estado de novo, pelo preço de € 351,01.
c) Aquando do referido em b), o Requerente contratou seguro de extensão de garan a, mediante o
preço de € 39,90.
d) Aquando do referido em b), o Requerente pagou à Requerida integralmente as quan as de € 351,01 e
€ 39,90 correspondentes ao preço, respec vamente, da máquina de lavar roupa referida em b) e ao
seguro de extensão de garan a referido em c).
e) O Requerente tem o Número de Iden ﬁcação Fiscal (NIF) 153960930.
f)

Aquando do referido d), a Requerida emi u a factura nº FT AT0013/040891, constante do documento de ﬂs. 4 cujo teor se dá por reproduzido, no qual inscreveu o NIF referido em e) mas como nome
do cliente «AFONSO AZEVEDO».

g) A Requerida entregou ao Requerente em 25.01.2018, a máquina de lavar roupa referida em b).
h) A máquina de lavar referida em b) foi, desde o início, colocada e u lizada sobre um estrado de madeira, e dentro de um anexo, coberto e fechado, situado junto à habitação do Requerente.
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i)

O Requerente comprou à Requerida a máquina de lavar referida em b) para ﬁns alheios à ac vidade
proﬁssional daquele.

j)

Em dia não concretamente apurado de Setembro de 2019, o Requerente constatou que a máquina
de lavar referida em b) passou a apresentar ferrugem na parte na parte inferior frontal, onde termina o material metálico e começa uma ﬁna abertura que existe imediatamente por cima do painel de
plás co que encaixa a toda a largura do fundo da zona frontal daquela máquina.

k) Além da ferrugem na zona referida em j), a máquina de lavar referida em b) também passou a
apresentar ferrugem na parte na parte inferior lateral, onde termina o material metálico e começa
uma ﬁna abertura que existe imediatamente antes da zona lateral do referido painel de plás co que
encaixa a toda a largura do fundo da zona frontal daquela máquina.
l)

Além da ferrugem nas zonas referidas em j) e k), a máquina de lavar referida em b) também passou a
apresentar ferrugem por trás do referido painel de plás co que encaixa a toda a largura do fundo da
zona frontal daquela máquina, no local de encaixe daquele painel.

m) Não obstante a ferrugem nas zonas referidas em j), k) e l), a mencionada máquina de lavar roupa
funcionava normalmente.
n) Em data não concretamente apurada, o Requerente deslocou-se a loja da Requerida, em
Matosinhos, e informou esta do referido em j), k) e l).
o) Aquando do referido em n), a Requerida informou o Requerente de que iria enviar um técnico à casa
do Requerente para examinar a mencionada máquina de lavar roupa.
p) Na sequência do referido em o), em 08.10.2019, deslocou-se a casa do Requerente um técnico, que
ali examinou a mencionada máquina de lavar roupa.
q) Aquando do referido em p), o dito técnico elaborou o relatório constante de ﬂs. 7 e 23, cujo teor se
dá por reproduzido, e de cujo duplicado entregou ao Requerente.
r) Na sequência do referido em p) e q), a Requerida não aceitou como coberto pela garan a o referido
em j), k) e l).
s) Atento o referido em r), em 10.11.2019 o Requerente apresentou reclamação escrita no livro de
reclamações da Requerida, nos termos constantes do documento de ﬂs. 8, cujo teor se dá por
reproduzido.
t)

Não obstante o referido em s), a Requerida manteve a posição de não aceitar como coberto pela
garan a o referido em j), k) e l).

u) A mencionada máquina de lavar roupa con nua em poder do Requerente.
v) O anexo referido em h) tem janela e porta.
w) O anexo referido em h) não tem inﬁltrações de águas pluviais ou outras.
x) O anexo referido em h) não é um lugar húmido.
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y) No anexo referido em h) não ocorreu qualquer inundação.
z) No interior do anexo referido em h), as paredes são reves das a azulejo, o pavimento é reves do a
joleira e o tecto é pintado, não tendo a nta “descascado” por efeito de qualquer humidade ou
inﬁltração.
aa) A roupa acabada de lavar na mencionada máquina de lavar costuma ser re rada quase seca por ser
usada a centrifugação a 1200 rotações por minuto.
bb) O requerimento inicial da presente acção arbitral deu entrada em 26.02.2020.

Com relevância para a decisão da causa, consideram-se não provados os seguintes factos:
i. Que o Requerente ou outrem tenha u lizado a mencionada máquina de lavar roupa de modo
incorrecto, inadequado ou negligente, que pudesse ter causado o referido em j), k) e l).

MOTIVAÇÃO:
Os factos considerados provados resultaram da apreciação conjugada dos documentos constantes dos
autos, das declarações prestadas pelo Requerente na audiência de julgamento, e do depoimento
testemunhal.
Quanto aos factos não provados, eles resultaram da ausência de prova 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 23.01.2018, o requerente deslocou-se a
estabelecimento da Requerida e ali concluiu com esta um contrato de compra e venda (cfr. arts. 874º e 879
Cód. Civil) de uma máquina de lavar roupa, marca Ariston Hotpoint, modelo RPD926, no estado de novo,
pelo preço de € 351,01; além disso, no mesma ocasião, o Requerente contratou seguro de extensão de
garan a, mediante o preço de € 39,90.
Resultou igualmente provado que, no mesmo dia, o Requerente pagou à Requerida as referidas quan as
de € 351,01 e € 39,90 correspondentes ao preço, respec vamente, da mencionada máquina de lavar roupa
e do seguro de extensão de garan a; e que a Requerida entregou ao Requerente em 25.01.2018 a dita
máquina de lavar roupa.
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A coisa vendida foi, assim, uma coisa móvel corpórea (e duradoura), não estando o contrato legalmente
sujeito à observação de forma ou formalidades especiais (art. 219º Cód. Civil).
No caso em apreciação, tendo o bem sido comprado para ﬁns não proﬁssionais do Requerente, e
dedicando-se a Requerida, no âmbito da respec va ac vidade empresarial, à comercialização de
electrodomés cos, constata-se que aquele contrato de compra e venda foi celebrado entre vendedor
proﬁssional e um consumidor (in casu, o Requerente). Consequentemente, cons tui um contrato de
compra e venda de consumo – sujeito ao regime das garan as rela vas à venda de bens de consumo
previsto no Dec.-Lei nº 67/2003, de 8 de Abril, com a redacção resultante das alterações introduzidas pelo
Dec.-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,
doravante abreviadamente LDC).
Com efeito, no caso em apreciação, o Requerente é de qualiﬁcar como consumidor (nos termos do art.
1º-B/a) do Dec.-Lei nº 67/2003 e 2º, nº 1, da Lei nº 24/96), enquanto a Requerida é de qualiﬁcar como
vendedor (nos termos do art. 1º-B/c) do Dec.-Lei nº 67/2003), e a coisa vendida é de qualiﬁcar como bem
de consumo (nos termos do art. 1º-B/b) do Dec.-Lei nº 67/2003).
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 ar go 4º, estabelece que “Os bens e serviços
des$nados ao consumo devem ser aptos a sa$sfazer os ﬁns a que se des$nam e a produzir os efeitos que se
lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas, ou, na falta delas, de modo adequado às
legí$mas expecta$vas 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 conformes 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 $po 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, pode considerar-se subsumível à citada causa de presunção legal de
desconformidade do bem com o contrato, a ocorrência de, como resultou provado, cerca de 20 meses depois
da entrega da máquina de lavar roupa ao comprador-consumidor:
- a máquina de lavar ter passado a apresentar ferrugem na parte na parte inferior frontal, onde termina
o material metálico e começa uma ﬁna abertura que existe imediatamente por cima do painel de
plás co que encaixa a toda a largura do fundo da zona frontal daquela máquina;
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- a máquina de lavar ter também passado a apresentar ferrugem na parte na parte inferior lateral, onde
termina o material metálico e começa uma ﬁna abertura que existe imediatamente antes da zona
lateral do referido painel de plás co que encaixa a toda a largura do fundo da zona frontal daquela
máquina; e
- a máquina de lavar ter, ainda, passado a apresentar ferrugem por trás do referido painel de plás co
que encaixa a toda a largura do fundo da zona frontal daquela máquina, no local de encaixe daquele
painel.
Ora, em abstracto, sobre o vendedor impende o dever de responder perante o comprador-consumidor
por qualquer falta de conformidade que exis sse 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 (24 meses) a contar da entrega daquele bem, presumem-se existentes já nessa
data, salvo quando essa presunção for incompaSvel com a natureza da coisa ou com as caracterís cas da
falta de conformidade (art. 3º, nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003).
No caso em apreciação, mediante a prova produzida, considera-se que a presunção da existência da falta de
conformidade não é incompaSvel com a natureza da coisa nem com as caracterís cas da falta de conformidade,
dado que, por um lado, em abstracto, não pode excluir-se a possibilidade de a causa da ferrugem ter ocorrido
durante a concepção da dita máquina de lavar e/ou no processo de fabrico e/ou nos materiais u ilizados na dita
máquina, e ter vindo a manifestar-se ao comprador-consumidor cerca de 20 meses após a entrega daquele bem
ao Requerente; e, por outro lado, no caso concreto, não resultou provado que, entre a data em que a
Requerida entregou a máquina de lavar roupa ao Requerente, e a data em que este detectou a ferrugem
manifestada e a denunciou à Requerida, aquela máquina tenha sido u lizada pelo Requerente, ou outrem,
de modo incorrecto, inadequado ou negligente, que pudesse ter causado o surgimento da dita ferrugem.
Acresce que, deve considerar-se que a garan a legal “é de toda a coisa e da coisa toda”, incluindo,
portanto, no caso em apreço, a integridade estrutural da máquina de lavar roupa e a respec va pintura,
para evitar a oxidação que dá origem à ferrugem que acabou por se veriﬁcar após cerca de 20 meses após a
entrega do bem ao Requerente, e que corresponde a não apresentar « (… ) as qualidades e o desempenho
habituais nos bens do mesmo $po e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza
do bem» (art. 2/d) Dec.-Lei nº 67/2003).

Doutro passo, tratando-se de bens (de consumo) móveis – como no caso em apreciação –, o prazo de
garan a 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 suscepSvel de redução por
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acordo das partes (art. 5º, nºs 1, 2 “a contrario”, e 10º, nº 1, Dec.-Lei nº 67/2003). No caso em apreciação, é
manifesto que a 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 subs tuição, à redução adequada do preço ou à resolução do
contrato» (ar go 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 cons tuir
abuso de direito nos termos gerais (previstos no art. 334º do Cód. Civil).
Todavia, para o exercício daqueles direitos que a lei confere ao consumidor, além do prazo de garan a de
conformidade do bem com o contrato – no caso, o prazo de garan a 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 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 par r 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
tempes vamente (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
tanto requerimento inicial da presente acção arbitral (que deu entrada em 26.02.2020) como a citação da
Requerida ocorreram antes de decorridos dois anos a contar da data da denúncia.
Assim, no caso em apreciação, de acordo com os factos considerados provados, é de considerar que o
Requerente não só denunciou a dita desconformidade como intentou a presente acção arbitral
tempes vamente, pelo que não caducaram os direitos legalmente conferidos ao Requerente por causa da dita
desconformidade com o contrato.

No que respeita aos direitos pretendidos exercer pelo Requerente face à Requerida, aquele pretende a
reposição do bem com contrato, tendo pe cionado na presente acção, subsidiariamente: a) reparação do
bem, sem encargos para o Requerente; b) caso tal não seja possível, a subs tuição do bem por outro igual,
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sem encargos para o Requerente; c) caso tal também não seja possível, a resolução do contrato, com as
decorrentes consequências legais, incluindo a devolução do preço.
Assim sendo, devem proceder tais pedidos subsidiários pela ordem em que foram pe cionados pelo
Requerente.

IV – DECISÃO
Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgo a presente acção procedente, e, em consequência,
condeno a Requerida a repôr a conformidade do bem com o contrato por via de, pela ordem de pedidos
subsidiários formulados:
a) reparação do bem, sem encargos para o Requerente;
b) caso tal não seja possível, subs tuição do bem por outro igual, sem encargos para o Requerente;
c) caso tal também não seja possível, resolução do contrato, com as decorrentes consequências legais,
nomeadamente, a devolução pela Requerida ao Requerente do montante pago por este à Requerida a Stulo
de preço da máquina de lavar roupa, e, por sua vez, a devolução pelo Requerente à Requerida da dita
máquina de lavar roupa, sem encargos para aquele.

No ﬁque-se.
Matosinhos, 11 de Agosto de 2021,
O juiz-árbitro,

(Rui Saavedra)

SUMÁRIO:
I - 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, 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” (art. 4º LDC).
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II – Acresce que, na compra e venda de consumo, o vendedor está obrigado a entregar ao compradorconsumidor bem de consumo que seja conforme com o contrato de compra e venda (art. 2º, nº 1, Dec.-Lei
nº 67/2003).
III -Sendo que os bens de consumo, entregues pelo vendedor ao comprador-consumidor, presume-se que
não são conformes 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).
IV – No caso em apreciação, é subsumível à citada causa de presunção legal de desconformidade do bem
com o contrato, o facto de, cerca de 20 meses depois da entrega da máquina de lavar roupa ao compradorconsumidor, a máquina de lavar ter passado a apresentar ferrugem nalgumas zonas da sua estrutura
metálica.
V – No caso em apreciação, mediante a prova produzida, 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, por
um lado, em abstracto, não pode excluir-se a possibilidade de a causa da ferrugem ter ocorrido durante a
concepção da dita máquina de lavar e/ou no processo de fabrico e/ou nos materiais utiilizados na dita máquina, e
ter vindo a manifestar-se ao comprador-consumidor cerca de 20 meses após a entrega daquele bem ao
Requerente; e, por outro lado, no caso concreto, não resultou provado que, entre a data em que a Requerida
entregou a máquina de lavar roupa ao Requerente, e a data em que este detectou a ferrugem manifestada e a
denunciou à Requerida, aquela máquina tenha sido utilizada pelo Requerente, ou outrem, de modo
incorrecto, inadequado ou negligente, que pudesse ter causado o surgimento da dita ferrugem.
VI – A garantia legal “é de toda a coisa e da coisa toda”, incluindo, portanto, no caso em apreço, a
integridade estrutural da máquina de lavar roupa e a respectiva pintura, para evitar a oxidação que dá
origem à ferrugem que acabou por se verificar após cerca de 20 meses após a entrega do bem ao
Requerente, e que corresponde a 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» (art. 2/d)
Dec.-Lei nº 67/2003).
VII – No caso de falta de conformidade do bem entregue com o contrato, a lei confere ao consumidor o direito
a que a conformidade «seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, à redução
adequada do preço ou à resolução do contrato» (artigo 4º, nº 1, do DL 67/2003); e, nos termos do art. 4º, nº 5,
Dec.-Lei nº 67/2003, 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).
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