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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Governo Regional
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DA RAM

Processo de reclomoçÕo n.'1439/24

Reclqmonte: Monuel Duorte Silvo Gomes
Reclomodo: Sonterchips, Ldo..
Objeto do reclomoçÕo:

. conÌroto de compro ò distôncio;

. devoluçÕo do objeto;

. folto de devoluçõo do preço pogo no prozo legolmente previsto.
Pedido: pogomento dq quonïio de €290,00 (duzenÌos e novento euros)

correspondente oo nÕo pogomento oÌempodo do devoluçõo do preço.
ConÌestoçÕo {cfr. fls.24 dos outos):

. o reclomonte resolveu o controÌo unicomente o 5 de setembro de
2019.

. o otroso no reembolso do volor pogo ficou o dever-se oo otroso no
receçÕo do objeto vendido, otroso que nÕo é imputóvel ò
reclomodo.

. reembolsou o volor pogo no dio 29.11 .2019 .

. o pedido de condenoçÕo do reclomodo no pogomento do referido
quonÌio consubstoncio um obuso de dÌreito

Volor: €290,00 (duzentos
Arbitrogem e 30óo, n.ol, do Cód

e novento euros) - cfr. ortigos l9o do Lei de
de Proc. Civil.

Frustrodo o ïenÌotivo de concilioçÕo, procedeu-se ò reolizoçõo do
oudiêncio de discussÕo e julgomento, sem o presenço do reclomodo, por opçÕo
próprio, onde o reclomonte prestou decloroçÕes de porte.

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

A. A I 5.07.20219, o reclomonte, ò distôncio, odquiriu ò reclomodo umos
jontes pelo volor de €290,00 (duzenÌos e novento euros).

B. O reclomonte rececionou os jontes no dio 09.08.2019.
C. A 09.08.2019, o reclomonte comunicou ò reclomodo que os jontes nõo

correspondiom oo solicitodo e que ficovo o oguordor instruções poro o
suo devoluçÕo e substituiçÕo.

D. O reclomonte procedeu o devoluçÕo dos jontes no dio 23.08.2019, por
nõo terem os coroterísticos pretendidos.

E. A reclomodo ossegurou, olrovés de Ìronsitório, o devoluçÕo dos jontes
referido no ol. D).

F. A 05.09.2019, no sequêncio de comunicoçõo telefónico do legol
representonte do reclqmodo, com o indicoçÕo do impossibilidode de
substituiçÕo dos jontes, foi ocordodo entre os porfes o restituiçÕo do
volor pogo.

G. As jontes forom rececionodos pelo reclomonte no mês de outubro de
2020.
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H. O reclomonte foi sendo informodo do situoçÕo do devoluçõo tordio dos
jontes.

L A reclomodo procedeu ò devoluçõo do volor referido em A) em
29.11 .2019,

Foclos nõo provodos:
A. Nos circunstôncios de tempo referidos em F) dos foctos provodos, ficou

qcordodo entre os porÌes que o volor pelo reclomonte serio pogo opós
o devoluçõo/receçÕo dos jontes nos instoloções do reclomodo.

Por se troior de motériq conclusivo ou de direito, nÕo nos pronunciómos
sobre q mqtério contido nos ponfos:

. 10.; e 14. o portir de "nõo podendo" oté finol; e 15. o 22. do
contestoçÕo.

Fundomentoçõo do motério de focto:
As portes estõo de ocordo que o reclomonte, ò distôncio, odquiriu umos

jontes poro o seu veículo, que seriom fornecidos pelo reclomodo, o que veio o
ocontecer, mos que, umo vez rececionodqs, nÕo correspondiom òs coroterísticos
solicitodqs, tendo os jontes sido recolhidos por umo empreso controtodo pelo
reclomodo poro o efeito, é o que resulto do confissÕo de focÌos por porte do
reclomodo.

A primeiro divergêncio entre os portes em reloçÕo do motério de focto
reside no doto do resoluçÕo desse contrqto.

Aqui nõo podemos deixor de estor de ocordo com o tese do reclomodo,
pois, conforme decorre dos e-moils trocodos entre os portes, q fls. 29 o 37 dos
qutos, quondo o reclqmonte recebeu os jontes, informou o reclqmodo que estos
nõo correspondiom oo seu pedido, conforme decorre do e-moil enviodo o
09.08.2019, tendo solicitodo o suo subsÌituiçÕo, pelo que o resoluçÕo nõo ocorreu
nesto último dotq.

A portir doqui possomos o divergir do tese do reclomodo, quer em funçõo
dos suos próprios decloroções no suo contestoçõo, quer em consequêncio dos
referidos e-moils.

No verdode, do conjugoçÕo dos e-moils de 09.08.2019 e de 24.09.2019, o
fls. 29 o 32 dos outos, concluímos que, logo em 09.08.20,ì9, os portes oceitorom
substituir os jontes, mos que, pelo menos, o 05.09 .2019, dodo o impossibilidode de
substitui-los, o reclomonÌe exigiu o devoluçÕo do volor pogo pelos jontes e
indicou, mois umo vez, o NIB poro que o reclqmodo procedesse ò devoluçõo do
volor que iinho pogo, pelo que, oo menos nesto doto, 05.09.2019, os portes
oceitorom que o subsiituiçÕo nÕo ero vióvel e que o reclomonte pretendio e
comunicou o suo intençõo de ver devolvido o volor que pogou, o que, no nosso
entender, monifesto o suo vontode de pôr termo oo controÌo celebrodo.

Ao contrório do olegodo, o reclomodo nÕo provou, oïé porque nÕo
opresentou umo único provo nesse senïido, que o reclomonte tenho oceitodo
receber o dinheiro que pogou pelos jontes opós o reclomodo os rececionor nqs
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suos instoloções, o que resulto dos referidos e-moils onde, constontemente, o
reclomonte exigio o devoluçõo do volor pogo e dizio-se excluído de quolquer
responsobilidode pelo nõo entrego dos jontes por porte do empreso que o
reclomodo controtou poro efetivor o suo devoluçÕo

FundomentoçÕo de direito:
Do motério de focto provodo resulto que:
(i) os portes celebrorom um controto de compro e vendo ò dìstôncio

(cfr. ortigo 3o, ol. f), do Dec. Lei n!24/2014, de l4 de fevereiro).
(ii) como o bem nÕo correspondio òs coroterísticos solicitodos, os portes,

no prozo de reflexÕo {os jonÌe forom entregues oo consumidor o
09.08.2019 e nesse mesmo do foi denunciodo o divergêncio dos
coroterísÌicos), decidirom subsÌitui-los (cfr. ortigos i0o, n.ol, ol. b),
ponto i, do Dec. Lein.'24/2014, de l4 de fevereiro, e 913o, n.ol, e 9l4o
ombos do Cod. Civil).

(iii) oceite o substituiçÕo por mútuo ocordo, o prqzo de resoluçÕo do
controto foi diferido um momento posterior, que teró de corresponder
com q doto do receçÕo do novo bem.

(iv) contudo, nÕo hovendo entrego do bem escolhido, nÕo hó lugor ò
resoluçÕo do controfo, mos o fornecedor de bens ou prestodor de
serviços, o oqui reclomodo, deve informor o consumidor desse focto
e reembolsó-lo dos montontes pogos, no prozo móximo de 30 dios o
contor do doto do conhecimento doquelo indisponibilidode (cfr.
ortigo 19", n."2, do Dec. Lei n."24/20,ì4, de l4 de fevereiro).

(v) o reclomodo informou o reclomonte de subsÌituir o bem, pelo menos,
o 05.09.2020 e, em consequêncio, deverio ter reembolsodo o volor
pogo oo reclomonÍe oïé oo dio 05.10.2019, o que nÕo sucedeu,
tendo procedido o esso devoluçÕ o a 29.11 .2019.

(vi) decorrido o prozo de 30 dios referido onteriormente, sêm que o
consumidor tenho sido reembolsodo dos monlontes pogos, o
reclomodo ficou obrigodo o devolver esses montontes em dobro, no
prozo de ì5 dios úteis, sem prejuio do seu direito ò indemnizoçÕo por
donos poirimoniois e nÕo poÌrimoniois que posso ter lugor (cfr. oriigo
I 9o, n.o3, do Dec. Lei n."24/201 4, de ì 4 de fevereiro).

(vii) o reclomonte é olheio oos controtos estobelecidos pelo reclomodo
poro recolho e devoluçÕo dos bens, porque esses ocordos têm o suo
volidode limitodo os portes em couso (cfr. orÍigo 406, n.o2, do Cod.
Civil).

Assim, tendo o reclomodo informodo o reclomonte, o 05.09.2019, do
impossibÌlidode de lhe fornecer os jontes por este solicitodos, deverio Ìer-lhe
devolvido o volor que hovÌo recebido oïé 05..l 0.201 9, pelo que, nÕo o tendo feito,
fico obrigodo o devolver o dobro desse sinol, o que equivole q €580 (quinhentos e
oitenÌo euros), mos como jó pogou €290,00 (duzentos e novento euros), fico
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obrigodo o pogor iguol quontio, €290,00 (duzentos e novento euros),
correspondenÌe o meÌode do volor globol devido.

A exigêncio por porie do reclomonïe de metode do volor o que o
reclomodo ero obrigodo o pogor nõo consubstoncio, no nosso entender,
quolquer obuso de direito (cfr. ortigo 334" do Cód. Civil), porque o reclomodo
sobio que nÕo tinho cumprido o controto celebrodo, jo tinho recebido o volor
devido por esso compro e o nõo entrego do bem nÕo ero do responsobilidode
do reclomonte, mos de umo empreso que elo próprio controtou, pelo que nodo
impedio o devoluçõo do preço pogo,tonto mois que o risco pelo perdo do bem
jó corrio por conto do empreso controtodo poro efetuor esse tronsporte, porque
jo lhe hovio sido enÌregue.

Decisõo:
Pelo exposto, julgo procedente o presente reclomoçÕo e, em

consequêncio, mos com fundqmentos de direito diversos dos invocodos,
condeno o reclomodo Sonterchips, Ldo. o pogo oo reclomonte Mqnuel Duorte
Sílvo Gomes o quoniio de €290,00 (duzentos e novenÌo euros).

Sem custos.
Notifique.
*

Funchol, 07.07.2021

Filipe Duorte FreiÌos Cômoro
(Juiz órbitro)

por
Filipe

1:52 +01'00'
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