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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Governo Regíonal
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DA RAM

ll Rua Direita . N." 27 - L" Andar. 9050-450 Funchal ll Tel.: (+351) 291 750 330 Fax: (+351) 291 750 339

Processo de reclomoÇÕo n."1348/19

u
Reclomonte: Joono Cidolio Freitos Gonçolves do Noscimento.
Reclomodo: ZIPPY, Comércio e DistribuiçÕo, S.4..
Objeto do reclomoÇõo: defeiio num corro de bebé odquirido numo dos

lojos do Reclomodo.
Pedido: otribuiçÕo de crédito no volor do bem odquirido ou o devoluçõo

do volor despendido nesto compro.
Volor: €l 99,00 (cento e novento e nove euros).

Frustrodo o tentotivo de concilioçõo, procedeu-se ò reolizqçõo do
oudiêncio de discussõo e julgomento, que se limitou òs olegoções do llustre
Mondotório do Reclomodo, porquonto o Reclomonte nÕo comporeceu, nem
opresentou qucrlquer tipo de provo.

Com interesse poro o decisÕo do couso, ficorom provodos os seguintes
foctos:

A. No dio 3,l.03.2019, o Reclomonte recebeu/odquiriu um "Conjunto Ruo" no
volor de €1 99,00 (cento e novento e nove euros).

B. A 27.O7.2019, o Reclomonte opresenfou reclomoçõo no livro de
reclomoções.

Fcrctos nÕo provodos:
A. A Reclomonïe, ò doto referido no ol. A) dos foctos provodos, estovo oindo em

período de gestoçõo, tendo começodo o utilizor o corrinho o portir de julho de
2019, opós o noscimento do seu bebé.

B. Ao fim de duos semonos de utilizoçoo, o Reclcrmonte reporou que o lodo
esquerdo do corrinho opresentovo umo onomolio, pois nõo prendio bem o
codeiro "ovo" do bebé.

C. A Reclomonte denunciou o onomolio junto Ò Reclomodo, sendo que foi
informodo que terio de resolver com o responsóvel de lojo, que nõo se
encontrovo.

D. A Reclomonte voltou ò lojo do Reclomodo por três vezes, nos horórios
indicodos pelos funcionórios, sendo que o responsóvel de lojo nunco se
encontrovo no locol.

E, A reclomoçõo referido no ol, B) dos foctos provodos foi opresentodo pelo
Reclomonte no quorto deslocoçõo que fez ò lojo do Reclomodo.

F. Até ò doto o reclomonte nõo obteve quolquer resposto por porte do
reclomodo, sendo que se viu obrigodo o pedir um corrinho emprestodo o umo
omigo, situoçÕo eslo que nõo é muito ogrodóvel.

FundomenÌoçÕo do motério de focto:
Os foctos relotivos ò oquisiçÕo do produto, respetivo volor e doto de

oquisiçõo forom confessodos pelo Reclomodo, doí ter sido dodo como provodo
o motério consÌonte do ql. A) dos foclos provodos.
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Por suo vez, a opresentoçõo do reclomoçÕo pelo Reclomonte, respetivo
teor e doto, referidos no ol. B) dos foctos proodo, constom do documento
específico poro o efeito, o fls. ó dos outos, documento que nõo foi impugnodo.

A moÌério dodo como nõo provodo resulio do totol ousêncio de provo
nesse sentido, sendo que o ónus do provo do defeito (nõo o suo origem)
pertence oo consumidor, que, como jo foi referido, nÕo opresentou quolquer
provo, nomeodomente testemunhol, nem comporeceu em oudiêncio de
julgomento.

FundomentqçÕo de direito:
O contrqto celebrodo enfre o Reclomonte e q Reclomodq consubstoncio

um controto de compro e vendo de um bem de consumo, cujo disciplino jurídico
estó plosmodo nos ortigos 874" do Cod. Civil e 2o,4o e l2o do Decreto-Lei
n.'67 /2003, de 8 de obril.

Este último diplomo legol consogrou como direiïos gerois do consumidor,
olém do mois, o direito ò quolidode dos bens ou serviço, o direito ò prevençÕo e
o direito ò reporoçõo dos prejuízos.

De ocordo com esse diplomo legol, o vendedor tem o dever de entregor
qo consumidor bens que sejom conformes com o controto de compro e vendo
(cfr. ort. 2o, n.ol), respondendo o primeiro percnÌe o segundo por quolquer folto
de conformidode que existo no momento em que o bem lhe é entregue (cfr. ort,
3o, n.o I ).

Resultq pois desso lei, q imposiçÕo de umo goronÌio de quolidode (cfr.
ortigo 4o, n.ol ,2 e 4), ossente, por um lodo, no monutençÕo desso gorontio por
dois onos , por outro lodo, no dispenso do provo por porte do comprodor do
onterioridode do defeito ò doto do entrego do bem, emboro este tenho sempre
de provor o exisfêncio do defeíto.

Oro, no coso concreïo, o focto constiÌutivo do direito do Reclomonte, no
coso, o defeito do corrinho de bebé nõo foi feito, pelo que o reclomoçõo
opresentodo teró necessoriomente de improceder.
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DecisÕo
Pelo exposto, julgo totolmente improcedente o reclomoçÕo opresentodo

pelo Reclomonte Joono Cidolìo Freitos Gonçolves do Noscimento e, em
consequêncio, obsolvo o Reclomodo ZIPPY, Comércio e DisÌribuiçÕo, S,A. dos
respetivos pedidos

Sem custos.
Notifique.
:k

ra ificâdal Filipe
Duarte Freitas Câmara

Duarte Freitas Câmara Dados:2021.06.26 11:17:0s +0i'00'

Filipe Duorte Freitos Cômoro
(Juiz órbitro)
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