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Processo de reclomCIÇõo n.o1440120

Reclomontes: Élio Fernondes Nobrego e Rui Alberto Pestono Gonçolves.
Reclomodo: Conforomo PorÌugol, S.A..
Objeto do reclomoçõo: defeito numo mesCI de solo exÍensível odquirido

numo dos lojos do reclomodo.
Pedidos:
(i) o substituiçõo do ortigo odquírido e, coso tol nõo sejo possível,
(ii) o resoluçõo do confroto com o consequente devoluçõo do volor pogo.
ConÌesÌoçÕo: o meso em cousq foi entregue sem defeitos/ o denúncio do

defeito foi feito meses depois desso entrego.

Volor: €254,44 (duzentos e cinquenÌo e quoÌro euros e quorento e quotro
cêntimos).

Frustrodo o tentotivo de concilioçÕo, por folto de comporêncio do
reclomodo, procedeu-se ò reolizoçõo do oudiêncio de discussõo e julgomento,
resumido òs decloroções de porte do reclomonte e òs olegoçÕes dos porÌes.

Com interesse pqro o decisõo do couso, ficorom provodos os seguintes
foctos:

A. No dio 21,10.2019, os reclomontes comprorom duos proteleiros, umo meso
de centro e umo meso extensivel no lojo do reclomodo, que forom
entregues o 03.1 2.2019,

B. Aquondo do entrego e montogem dos ortigos odquiridos, forom verificodos
onomolios nos duos proteleiros e no meso de cenlro.

C. A reclomonte ossinou o guio de tronsporte com o seguinte indicoçoo:
entregue e montodo com onomolios, meso de centro com defeilo e os
duos proteleiros riscodos, tendo ossinodo como recebeu o meso do solo
de jontor extensível Verono.

D. A reclomodo procedeu Ò substituiçÕo dos objetos referidos no ol. B).

E. A meso exfensívelfoientregue em perfeitos condições.
F. Os reclomontes denuncíorom defeitos no meso extensível por corto

registodo a 07.07.2020 e por e-moil o 05.09.2020.

Foctos nÕo provodos:
A. Os reclomontes denunciorom defeitos no meso extensÍvel no dio 03.12.2019,

mos, por lopso, o funcÌonório que fez o montogem noo o registou.

Por se trotor de motério conclusivo ou de direito nÕo nos pronunciómos
sobre o motério nos ortigos lo, 5o o l5o e 17" o l9o do contestoçÕo.

Fundomentoçõo do motériq de focto:
As portes estõo de ocordo que os reclqmqntes comprorom duos

proÌeleiros, umq meso de centro e umo meso extensível no lojo do reclomodo,
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que, quondo forom entregues e montodos, verificou-se que os duos proteleiros e
o meso de centro opresentovom defeiÌos e, nesso medido forom substituídos.

A questÕo controverso entre os porfes prende-se com o meso extensível,
que suposïomente opresento defeitos.

Em reloçÕo o esfo quesïõo enÌendemos que os reclomontes nõo
encontrorom quolquer defeito no meso em couso oquondo do suo entrego e o
provo de que nÕo o encontrorom resulto do focto de nõo terem descriio
quolquer defeito em reloçÕo o este ortigo conforme resulto do guio de fronsporte
de fls. ì3 dos outos, porque, coso tivessem encontrodo, teriom descrito esse
defeito, como fizerom em reloçÕo oos outros três ortigos odquiridos, doÍpodermos
concluir que o meso foi entregue em perfeitos condiçÕes. Poro olém disso,
declorondo o reclomonte que o defeito foi deÌeÌodo logo no dio do entrego,
este deixou de ser "oculto" e, nesso medido, imporïovo ser denunciodo.

Por outro lodo, tendo o meso sido entregue em perfeitos condições,
coberio oos reclomontes fozerem provo do existêncio de quolquer defeito, o que
nÕo fizerom, pois nõo entregorqm quolquer foto que o oteste, nem indicorom
quolquer testemunho que o confirme, limitondo o provo desses olegodos defeitos
òs decloroçÕes do reclomonte que se mostrorom insuficientes, por serem
confusos, conÌroditórios e, em olgumos siïuoções, irreois, como é o coso do
justificoçÕo ovonçodo poro nÕo denunciorem os defeitos no momento (lopso do
funcionório e posteriormenÌe o estodo de emergênciq que se viveu em2020), e
poro o nÕo presenço do reclomonte (medo do eventuol presenço do
representonte do reclomodo).

Por fim, importo solientor, poro reforçor o íncoerêncio do situoçÕo, que,
opesor de os reclomontes ferem denunciodo os defeitos no meso em couso,
fizerom-no sete meses depois do respetivo compro, nõo podendo imputor o
retordomento desso denúncio ò questÕo do pondemio, porque o confinomento
de 2020 iniciou-se em morço, logo, três meses depois do vendo, e poderiom tê-lo
feito por corto onies de morço ou por e-moil onÌes desse confinomento ou,
inclusivomente, no período de confinomento.

Fundomentoçõo de direito:
O controto celebrodo entre o Reclomontes e o Reclomodo consubstoncio

um controto de compro e vendo de um bem de consumo, cujo disciplino jurídico
esló plosmodo nos ortigos 874o do Cod. Civil e 2o,4o e 12'do Decreto-Lei
n."67 /2003, de 8 de qbril.

Esie último diplomo legol consogrou como direitos 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
oo consumidor bens que sejom conformes com o controlo de compro e vendo
(cfr. ort. 2o, n.o1), respondendo o primeiro peronte o segundo por quolquer folto
de conformidode que existo no momenÌo em que o bem lhe é entregue (cfr. ort.
3o, n.o i ).
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Resulto pois desso lei, o imposiçõo de umo gorontio de quolidode (cfr.
ortigo 4o, n.o1,2 e 4), ossente, por um lodo, no monutençÕo desso goronÌio por
dois onos , por outro lodo, no dispenso do provo por porte do comprodor do
onterioridode do defeito o doÌo do enÌrego do bem, emboro este Ìenho sempre
de provor o existêncio do defeito.

Oro, no coso concreto, o focto constitutivo do direito do Reclomonte, no
coso, o defeito no meso extensível nÕo foi feito por porte dos reclomontes,
provondo-se ontes que o ortigo foi entregue em perfeitos condições, pelo que o
reclomoçõo opresentodo teró necessoriomente de Ìmproceder.

DecisÕo
Pelo exposto, julgo totolmente improcedente o reclomoçõo opresentodo

pelos Reclomqntes Élio Fernondes Nóbrego e Rui Alberto Pestono Gonçolves e,
em consequêncic, obsolvo o Reclomodq Conforomq Portugol, S.A. dos respetivos
pedidos.

Sem custqs.
NotÌfique.

lrn.t'lot, l5 de julho de 2A21

Assinado de forma digital
por [Assinatura Qualificada]
Filipe Duarte Freitas Câmara
Dados: 2021 .07.15 23:37:19

tpe U CIro

centro(JU&rgfurtfuU'ebe conÍlitos de consurno da BAtvl

[Assinatura
Qualificadaì Filipe
Du

ll

ll Rua Direita . N." 27 - 1 .o Andar . 9050-450 Funchal ll Tel.: (+351 ) 291 750 330 Fax: (+351 ) 291 750 339

It'D ll www.madeira.gov.pi/cacc . centroãrbitragem.srem@madeira.gov.pl

miltoncamara
Realce

miltoncamara
Realce

miltoncamara
Realce


