TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

Proc. nº 1046/2020
REQUERENTE: ROSA CORREIA SOUSA
REQUERIDA: “RÁDIO POPULAR – ELECTRODOMÉSTICOS, S.A.”
SUMÁRIO
I – Em contrato de compra e venda de consumo, 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.
II – As faltas de conformidade que se manifestem num prazo de dois anos a contar da entrega de
bem (de consumo) móvel – no caso uma placa vitrocerâmica eléctrica e um “kit” de limpeza de
placas vitrocerâmicas –, 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.
III – Resultou provado que, por um lado, o estado de progressivo de embaciamento (e
consequente progressiva diminuição do brilho original) da superfície dos dois discos do lado
esquerdo da placa vitrocerâmica discutida – apesar de ter surgido logo nas primeiras semanas de
utilização e limpeza daquela placa por parte da Requerente, e de esse estado baço se ter
intensificado nos dois meses seguintes – é compatível com a utilização de elementos abrasivos,
como esfregões, ou produtos que não fossem adequados à limpeza de vitrocerâmica, e com o
surgimento dos muitos micro-riscos que, na zona dos dois discos do lado esquerdo, levaram ao
estado baço; e que, por outro lado, tanto o produto de limpeza que a Requerente comprou à
Requerida, como o produto de limpeza que a requerente comprou à “Siemens”, são adequados
para limpeza de vitrocerâmicas e, em si mesmos, não poderiam provocar irreversivelmente os
efeitos que se traduzissem no dito estado baço dos dois discos do lado esquerdo da dita placa
vitrocerâmica.
IV – Assim, no caso em apreciação, não só não opera a presunção legal de anterioridade da
desconformidade em relação ao momento da entrega do bem à Requerente, como a prova
produzida aponta para que o estado baço da superfície dos dois discos do lado esquerdo da placa
tenha resultado, não de qualquer deficiência ou defeito da vitrocerâmica da placa mas sim, de
factores externos – por utilização de elementos abrasivos, como esfregões, ou produtos que não
fossem adequados à limpeza de vitrocerâmica – e, consequentemente, extravasando do âmbito
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de cobertura da garantia legal, por não se tratar, afinal, de falta de desconformidade com o
contrato.
V – Pelo que, no caso em apreço, a referida presunção de anterioridade da desconformidade em
relação ao momento da entrega do bem ao Requerente, é incompatível com as características da
(alegada) falta de conformidade, atentos os factos provados.
VI – Sem prejuízo do plano estético em que se verifica o dito estado baço dos dois discos dos lado
esquerdo – mas já não dos dois discos do lado esquerdo da mesma placa, apesar de estes
também terem sido utilizados e limpos pela Requerente – a placa funciona correctamente,
incluindo todos os respectivos discos.

VII – No caso em apreciação, não se considera existir desconformidade com o contrato, pelo que
ao Requerente não assistem os “remédios” (incluindo a substituição do bem) a que, em
abstracto, o consumidor tem direito, no caso de falta de conformidade do bem entregue com o
contrato, para repor essa conformidade sem encargos para o consumidor.
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Proc. nº 1046/2020
I - RELATÓRIO

O REQUERIMENTO INICIAL
I – ROSA CORREIA SOUSA, identificada nos autos, intentou a presente acção contra “RÁDIO
POPULAR – ELECTRODOMÉSTICOS, 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 escopo social a comercialização de artigos eléctricos e electrodomésticos, importações e exportações.
ii. Em 06.08.2019, a Requerente deslocou-se à loja da Requerida nos Carvalhos, com a finalida de de adquirir uma placa eléctrica de indução.
iii. Após ver modelos de várias marcas, a Requerente optou por comprar uma placa da marca
“Siemens”, na sequência de indicação de funcionário da Requerida de que, apesar de preço
mais elevado, era uma boa marca e de melhor qualidade.
iv. A Requerente comprou a placa, tendo pago pela aquisição da mesma a quantia de € 289,99.
v. Nessa mesma ocasião, a Requerida foi aconselhada a comprar, e comprou, um kit de limpeza,
que incluía uma espátula e um produto para a limpeza, e tendo sido ensinada como deveria
efectuar a limpeza.
vi. Passados alguns dias de utilização da placa, a Requerente começou a reparar que, nos discos
onde cozinhava, a placa apresentava um embaciamento que desaparecia quando os discos
da placa arrefeciam.
vii. Após cerca de um a dois meses de utilização da placa, o embaciamento permanecia mesmo
quando os discos arrefeciam, piorando cada vez mais ao longo do tempo.
viii. Em 21.12.2019, a requerente deslocou-se à Requerida para apresentar reclamação,
ix. e ficou agendada uma visita ao domicílio por parte de um técnico da “Siemens”,
x. visita essa que se realizou em 06.01.2020.
xi. No local, observando a placa, o técnico verificou, conforme escreveu no respectivo relatório,
que a placa apresenta uma mancha tipo embaciado nos discos;
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xii. o o técnico alegou que aquele embaciamento se deveria ao produto de limpeza que foi vendido pela Requerida, mas que tinha com ele um produto que iria melhorar o problema da
placa em 80%.
xiii. Depois, com o passar dos dias, a Requerente verificou que não houve melhoramento nenhum com o novo produto.
xiv. Como a Requerente tinha o contacto do mencionado técnico, aquela telefonou-lhe e confrontou-o com a situação,
xv. tendo o técnico respondido à Requerente ”se está à espera que a Siemens lhe vá trocar a
placa por uma nova, está muito enganada”.
xvi. Em 19.01.2020, o filho da requerente dirigiu-se à Requerida para apresentar nova reclamação, tendo por sugestão da Requerida ficado agendada nova deslocação ao domícilio por
parte de técnico da “Siemens” em 03.02.2020.
xvii. Para essa nova deslocação ao domicílio, compareceu o mesmo técnico que já ali se tinha
deslocado em 06.01.2020.
xviii. Vendo que se tratava novamente da Requerente, o técnico referiu que já nem valia a pena
sequer entrar em casa da Requerente, mas acabou por entrar.
xix. No entanto, o técnico praticamente saiu sem nada acrescentar,
xx. tendo posteriormente enviado um relatório onde refere “vidro da placa baço causado pelo cliente”.
III – Em conclusão, a Requerente pede a condenação da Requerida a efectuar a substituição da
placa por outra, de igual marca e modelo, no estado de nova.
IV – Com o requerimento inicial, a Requerente não juntou os documentos, mas 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) A Requerida não aceita os factos imputados pela Requerente.
2) A Requerente adquiriu uma placa conforme pretendia, e foi-lhe inclusive aconselhado um kit
de limpeza.
3) Foram efetuadas duas intervenções técnicas, não tendo sido detetada qualquer
anomalia/avaria.
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4) Foram detetadas marcas/manchas, resultantes da utilização.
5) Situação esta que afasta a cobertura dada pela garantia.
6) O motivo da reclamação e o eventual descontentamento da reclamante, não foi motivado
por qualquer desconformidade.
7) A causa das marcas, deve-se, segundo o técnico, ao uso e a limpeza ineficaz ou insuficiente.
8) A Requerida não pode satisfazer a pretensão da cliente/reclamante, uma vez que a sua
intervenção neste processo limitou-se à venda do equipamento, sem qualquer
desconformidade.
9) A Requerida, no que diz respeito a avarias em garantia, limita-se a comunicar a decisão
técnica, o que fez.
10) No caso em apreço, tendo o artigo sido vendido sem quaisquer anomalias, face às
circunstâncias que originaram a reclamação, não existe fundamento para o pedido da
Requerente.
III – A Requerida conclui pugnando pela improcedência da acção.
IV – A Requerida não juntou os documentos e indicou genericamente prova testemunhal a
apresentar.
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. 23-24).
No decurso da mesma, este tribunal inspeccionou as duas embalagens de líquido referidas no
requerimento inicial como sendo destinadas à limpeza de placas como a discutida na presente acção.
Além disso, por determinação do Juiz-árbitro, foram recolhidas imagens - agora constantes de
fls. 11 a 17 - dos escritos constantes no exterior do rótulo de cada uma daquelas embalagens,
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bem como aos escritos constantes no verso dos rótulos traseiros e, ainda, na superfície das
embalagens onde aqueles rótulos estavam colados.
Também foram exibidas as fotografias que, por solicitação Juiz-Árbitro, ficaram a constar destes
autos a fls. 18-19, e as quais ambas as partes declararam de comum acordo reconhecer como
retratando o estado da placa discutida nesta acção (na parte visível das fotografias) à data de
finais de Janeiro de 2020. Acresce que foram igualmente exibidos os documentos agora
constantes de fls. 20 a 22, os quais, por solicitação do Juiz-Árbitro ficaram a constar dos autos.
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 existe desconformidade da placa comprada pela
Requerente à Requerida, e, em caso afirmativo, se, ao abrigo da garantia legal, assiste à
Requerente o direito de exigir a substituição daquela placa por por outra, de igual marca e
modelo, no estado de nova.

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 a comercialização de artigos eléctricos e electrodomésticos.
b) Em 06.08.2019, a Requerente deslocou-se a loja da Requerida, sita nos Carvalhos, e ali comprou
a esta, entre outros artigos, uma placa de encastre, em vitrocerêmica, eléctrica, com quatro discos, marca “Siemens”, modelo ET651HE17E, em estado de novo, pelo preço de € 289,99.
c) Aquando do referido b), funcionário da Requerida aconselhou à Requerente um kit de limpeza,
e a Requerente comprou à Requerida um “kit” de limpeza de placas vitrocerâmicas, composto
por espátula e uma embalagem de 250 ml de creme de limpeza para placas vitrocerâmicas,
marca “Wpro”, em estado de novo, pelo preço de € 2,99.
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d) A Requerente pagou à Requerida a totalidade do preço de cada um dos artigos referidos em b) e c).
e) A Requerida entregou à Requerente os artigos referidos em b) e c).
f) A Requerente comprou os artigos referidos em b) e c) para fins alheios à actividade profissional daquela.
g) Originariamente, a placa vitrocerâmica referida em b) tem um vidro escuro, quase preto, que é
polido e brilhante, mas o seu brilho vai diminuindo se e na medida em que a sua superfície
vier a sofrer micro-riscos ou riscos, os quais resultam da utilização de materiais abrasivos,
como esfregões ou produtos que não sejam adequados para a limpeza de vitrocerâmicas.
h) Originariamente, a placa vitrocerâmica referida em b) tem um aro pintado à volta da área
correspondente à de cada disco.
i) Desde a instalação da placa referida em b), na cozinha da habitação da Requerente, em data
não concretamente apurada, é a Requerente quem costuma utilizar e limpar aquela placa.
j) Para limpar a placa, em especial os discos utilizados/sujos, a Requerente começou a utilizar o
kit de limpeza referido em c), aplicando primeiro o creme de limpeza e deixando-o actuar
algum tempo, e depois removendo a sujidade ou, quando havia sujidade incrustada, limpando com a espátula.
k) Algumas semanas após o início da utilização e limpeza da placa referida em b), a superfície
dos dois discos do lado esquerdo começou a perder o brilho original e a ficar baça, mesmo
depois de aqueles discos arrefecerem.
l) A situação referida em k) foi piorando ao longo dos cerca de dois meses seguintes ao do início de utilização e limpeza da placa referida em b), tendo a superfície dos dois discos do
lado esquerdo ficado notoriamente baça mesmo depois de arrefecerem os discos, e mesmo
depois de cada procedimento de limpeza referido em j).
m) Ao longo do período referido em l), a Requerente foi utilizando todos os quatro discos da
placa referida em b), embora mais frequentemente os dois discos do lado esquerdo.
n) Ao longo do período referido em l), os dois discos do lado direito da placa referida em b) não
ficaram nada ou praticamente nada baços, sem prejuízo de a Requerente manter o procedimento de limpeza referido em j).
o) Em 21.12.2019, a Requerente deslocou-se a loja da Requerida e ali apresentou reclamação
acerca do referido em l).
p) Atento o referido em o), a Requerida informou a Requerente que seria agendada uma visita
ao domicílio por parte de um técnico da “Siemens”.
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q) Na sequência do referido em p), em 06.01.2020 um técnico da “Siemens” deslocou-se à habitação da Requerente e ali examinou a placa referida em b).
r) Aquando do referido em q), o técnico da “Siemens” informou a Requerente acerca de um
“Conjunto de limpeza para vitrocerâmica” – composto por embalagem de 250ml de produto
de limpeza de vitrocerâmica, raspador de vidro e pano de limpeza – para produtos, entre
outras, da marca “Siemens”, vendido por esta, e que a Requerente poderia comprar para
limpar a placa referida em b), com vista a limpar melhor as áreas já baças dos dois discos do
lado esquerdo.
s) A Requerente comprou, então, o “Conjunto de limpeza para vitrocerâmica” referido em r),
pelo preço de € 18,62.
t) A partir desse dia 06.01.2020, para limpar a placa referida em b) a Requerida deixou de utili zar o “kit” de limpeza referido em c) e passou a utilizar o “Conjunto de limpeza para vitroce râmica” referido em r).
u) Apesar do referido em t), persistiu a situação já existente descrita em l), m) e n).
v) Atento o referido em u), em 19.01.2020 a Requerente, por intermédio de seu filho ANTÓNIO
JOSÉ SOUSA RESENDE, reclamou novamente, em loja da Requerida, acerca do estado de
embaciamento das áreas dos dois discos do lado esquerdo da placa referida em b).
w) Na sequência da reclamação referida em v), em 03.02.2020 deslocou-se novamente à habitação da Requerente, para examinar a placa referida em b), o mesmo técnico da “Siemens”
que já lá tinha estado em 06.01.2020 para o mesmo efeito.
x) O técnico referido em w) concluiu que o estado baço do vidro da placa foi causado pelo cli ente (in casu, a Requerente).
y) A embalagem de creme de limpeza referida em c), no seu rótulo da frente, continha os seguintes dizeres:
« Wpro
Hob cleaner cream
Nettoyant plaques de cuisson
Detergente per piani cottura
Descaling

No scratching

Désincruste

Antirayures

Disincrostante

Antigraffio
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Recommended by Recommandé par Racomandato da
Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

KitchenAid ».

Indesit

z) A embalagem de creme de limpeza referida em c), no seu rótulo de trás, continha os seguin tes dizeres: « (…) ℗ LIMPA PLACAS VITROCERÂMICAS, vidro, indução. Veja instruções de
uso e composição (…) no verso da etiqueta».
aa) O rótulo referido em z) é autocolante, tendo no canto inferior direito impressa uma seta no
sentido diagonal ascendente, indicando o sentido para descolar aquele rótulo.
bb) Descolando o rótulo referido em z), sob o mesmo encontra-se impresso na embalagem do
creme de limpeza referido em c) o seguinte: « P - O creme Wpro fórmula profissional limpa
eficazmente as placas de indução, vitrocerâmica e vidro para um resultado impecável. Deixa
uma película protectora e preserva o brilho sem riscar nem deixar marcas. Modo de utiliza ção: Aplicar o creme com um pano, enxaguar com uma esponja húmida não abrasiva e secar. (...)».

cc) Os produtos de limpeza referidos em c) e r) são adequados para limpeza de vitrocerâmicas
como a placa referida em b).
dd) O Estado da placa referido em l) é compatível com a utilização de elementos abrasivos,
como esfregões, ou produtos que não fossem adequados à limpeza de vitrocerâmica.
ee) Os produtos de limpeza referidos em c) e r), em si mesmos, não poderiam provocar irrever sivelmente os efeitos que se traduzissem no estado da placa referido em l).
ff) A placa referida em b) não está rachada, nem apresenta riscos, sem prejuízo dos muitos microriscos que, na zona dos dois discos do lado esquerdo, levaram ao estado baço, por eliminação
do brilho original da vitrocerâmica naquelas zonas.
gg) A placa referida em b) funciona correctamente, incluindo todos os respectivos discos.

Com relevância para a decisão da causa, consideram-se não provados os seguintes factos:
i. Que, após a utilização dos discos do lado esquerdo da placa referida em b), no procedimento
de limpeza daqueles discos referido em j), a Requerente tenha utilizado só um pano húmido
para remover a sujidade e/ou limpando com a espátula quando havia sujidade incrustada, e
não tenha utilizado materiais abrasivos, como esfregões.
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ii. Que, aquando do referido em q), o técnico da “Siemens” alegou que o estado baço da
superfície dos dois discos do lado esquerdo, mesmo depois de arrefecerem os discos e da
limpeza com o creme de limpeza referido em c), se deveria a este produto de limpeza, mas
que tinha com ele um produto que iria melhorar o problema da placa em 80%.
iii. Que qualquer dos produtos de limpeza referidos em c) e r), em si mesmos, pudesse
provocar irreversivelmente os efeitos que se traduzissem no estado da placa referido em l).
iv. Que o estado da placa referido em c) resulte de alguma deficiência ou defeito da
vitrocerâmica da placa referida em b).

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, dos depoimentos testemunhais, 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 06.08.2019, a Requerente adquiriu à
Requerida, em estabelecimento comercial desta, entre outros artigos: uma placa de encastre,
em vitrocerêmica, eléctrica, com quatro discos, marca “Siemens”, modelo ET651HE17E, em
estado de novo, pelo preço de € 289,99; e um “kit” de limpeza de placas vitrocerâmicas,
composto por espátula e uma embalagem de 250 ml de creme de limpeza para placas
vitrocerâmicas, marca “Wpro”, em estado de novo, pelo preço de € 2,99. Sendo que a Requerente
pagou à Requerente a totalidade do preço de cada um daqueles produtos e, por sua vez, a
Requerida entregou à Requerente aqueles dois artigos.
Assim, Requerente e Requerida celebraram um contrato de compra e venda (cfr. arts. 874º
e 879 Cód. Civil), tendo por objecto, entre outros, os dois referidos artigos.
Quanto a qualquer dos ditos artigos, a coisa vendida foi, assim, coisa móvel corpórea (e
duradoura), não estando o contrato legalmente sujeito à observação de forma ou formalidades
especiais (art. 219º Cód. Civil).
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No caso em apreciação, tendo ambos os referidos bens sido comprados para fins não
profissionais da Requerente, constata-se que aquele contrato de compra e venda foi celebrado
entre um vendedor profissional e um consumidor (in casu, a Requerente). Consequentemente,
constitui um contrato de compra e venda de consumo – sujeito 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, pois, igualmente às
regras da Lei nº 24/96, de 31 de Julho de 1996 (Lei de Defesa do Consumidor).
Com efeito, no caso em apreciação, o 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 a coisa vendida é de qualificar como bem de consumo (nos termos do art. 1º-B/b)
do Decreto-Lei nº 67/2003).
A Lei de Defesa do Consumidor, 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, Decreto-Lei nº
67/2003).
O bem de consumo, entregue pelo vendedor ao comprador-consumidor, presume-se que
não é conforme com o contrato quando ocorra, entre outros factos previstos na lei, o seguinte:
- «Não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do
mesmo tipo» (art. 2/c) Decreto-Lei nº 67/2003);
- «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)
Decreto-Lei nº 67/2003).
Acresce que sobre o vendedor impende o dever de responder perante o compradorconsumidor por qualquer falta de conformidade que existisse no momento em que entregou a
este o bem de consumo (art. 3º, nº 1, Decreto-Lei nº 67/2003), sendo que o vendedor
responde por tal desconformidade anterior ao momento da entrega, mesmo sem culpa sua;
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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, Decreto-Lei nº 67/2003).
O dito estado “baço” manifestou-se dentro do prazo de dois anos a contar da entrega do
bem; pelo que, a equacionar-se esse estado “baço” como sendo uma desconformidade, nos
termos do citado art. 3º, nº 1, Decreto-Lei nº 67/2003, seria de presumir a anterioridade da
desconformidade em relação ao momento da entrega do bem ao Requerente, salvo se, no caso
em apreciação, aquela presunção for incompatível com a natureza da coisa ou com as
características da falta de conformidade.
Ora, dos factos considerados provados resulta que, por um lado, o estado de progressivo de
embaciamento (e consequente progressiva diminuição do brilho original) da superfície dos dois
discos do lado esquerdo da placa vitrocerâmica ora discutida – apesar de ter surgido logo nas
primeiras semanas de utilização e limpeza daquela placa por parte da Requerente, e de esse
estado baço se ter intensificado nos dois meses seguintes – é compatível com a utilização de
elementos abrasivos, como esfregões, ou produtos que não fossem adequados à limpeza de
vitrocerâmica (cfr. dd) dos factos provados) e com o surgimento dos muitos micro-riscos que,
na zona dos dois discos do lado esquerdo, levaram ao estado baço (cfr. ff) dos factos provados);
e, por outro lado, que tanto o produto de limpeza que a Requerente comprou à Requerida,
como o produto de limpeza que a requerente comprou à “Siemens”, são adequados para
limpeza de vitrocerâmicas (cfr. cc) dos factos provados) e, em si mesmos, não poderiam
provocar irreversivelmente os efeitos que se traduzissem no dito estado baço dos dois discos
do lado esquerdo da dita placa vitrocerâmica (cfr. ee) dos factos provados).
Pelo que, afigura-se que, no caso em apreço, a referida presunção de anterioridade da
desconformidade em relação ao momento da entrega do bem ao Requerente, é incompatível
com as características da (alegada) falta de conformidade, atentos os factos provados.
Assim, no caso em apreciação, não só não opera a supra citada presunção legal de
anterioridade da desconformidade em relação ao momento da entrega do bem à Requerente,
como a prova produzida aponta para que o estado baço da superfície dos dois discos do lado
esquerdo da placa tenha resultado, não de qualquer deficiência ou defeito da vitrocerâmica da
placa mas sim, de factores externos – por utilização de elementos abrasivos, como esfregões,
ou produtos que não fossem adequados à limpeza de vitrocerâmica – e, consequentemente,
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extravasando do âmbito de cobertura da garantia legal, por não se tratar, afinal, de falta de
desconformidade com o contrato.
De resto, sem prejuízo do plano estético em que se verifica o dito estado baço dos dois
discos dos lado esquerdo – mas já não dos dois discos do lado esquerdo da mesma placa,
apesar de estes também terem sido utilizados e limpos pela Requerente – a placa funciona
correctamente, incluindo todos os respectivos discos.
Pelo que, atenta a prova produzida, no caso em apreciação, não se considera existir
desconformidade com o contrato.
Em geral, no caso de falta de conformidade do bem entregue com o contrato, como
“remédios” o consumidor tem 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).
Sendo que preceitua o art. 4º, nº 5, Decreto-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 Código Civil).
No caso em apreciação, a Requerente pretendia, por via da presente acção, exercer o direito à
substituição do bem de consumo. Ora, não tendo sido sequer alegada nem apurada a
indisponibilidade de placa de igual marca e modelo que pudesse impossibilitar a dita
substituição, o exercício de tal direito não seria impossível neste caso; acresce que, considerando
a prova produzida, tampouco se afigura que o exercício do direito à substituição constituísse
abuso de direito no situação sub judice, o que ocorreria se se traduzisse num exercício que
excedesse manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim
social ou económico daquele direito (art. 334º Cód. Civil).
Porém, como se analisou supra, o estado baço em que ficaram os dois discos do lado
esquerdo da placa vitrocerâmica ora discutida, extravasa do âmbito de cobertura da garantia
legal, por não se tratar, afinal, de falta de desconformidade com o contrato.
Pelo que, no caso em apreciação, ao Requerente não assistem os supra indicados “remédios”
(incluindo a substituição do bem) a que, em abstracto, o consumidor tem direito, no caso de falta
de conformidade do bem entregue com o contrato, para repor essa conformidade sem encargos
para o consumidor.
Consequentemente, não pode proceder a pretensão da Requerente.
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IV – DECISÃO
Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgo a presente acção improcedente, e, em
consequência, absolvo a Requerida do pedido.

Notifique-se.
Porto, 14 de Maio de 2021,
O juiz-árbitro,

(Rui Saavedra)
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