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ReclÃo AUToNoMA DA MADETRA

Governo Regional
SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DA RAM

Proc. de reclomoçÕo n.'1443/20

Reclomonte: José Corlos Pestcno CôrÌe.
Reclomodo: Dinômico ContogionÌe, Moteriois e Reporoçõo, Unipessool,

Ldo.
Objeto do reclomoçÕo: incumprimento de controto de empreitodo.
Pedido: condenoçÕo do reclomodo no pogomento do quontio de €523,62

(quinhentos e vinte e ïrês euros e sessento e dois cêntimos).

Volor: €523,62 {quinhentos e vinte e 1rês euros e sessento e dois cênÌimos) -
cfr. ortigos l9' do Lei de Arbitrogem e 30ó', n.o'1, do Cód. de Proc. Civil.

FrusÌrodo o tentotivo de concilioçÕo, por nÕo comporêncio do reclomodo,
procedeu-se ò reolizoçÕo do oudiêncio de discussÕo e julgomento, tombém no
ousêncio do reclomodo que, opesor de notificodo, nÕo comporeceu, nem
justificou o suo folto.

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

A. A 26/05/2020, o reclomonie pogou pelo iniervençõo/reporoçÕo os
volores de €523,ó2 (quinhentos e vinÌe e três euros e sessento e dois
cêntimos) pelo kii de embroiogem novo e de €350,00 (trezentos e
cinquento euros) pelo mÕo de obro do montogem do kit de
embroiogem.

B. A 12/06/2020, o reclomonte volÌou ò oficino do reclomodo com um
problemo, de tremores, no novo embroiogem colocodo

C. A reclomodo reïirou o kit de embroiogem e disse oo reclomonte ter
enviodo poro o fornecedor, tendo o reclomonie ficodo privodo do
seu outomóvel.

D. A 13/08/2020, o reclomonle, opós dois meses sem poder uïilizor o seu
outomóvel e sem quolquer resposto no sentido de resolver o
problemo mecônico, quer por porte do reclomodo, quer por porte
do fornecedor, odquiriu, por meios próprios, umo novo embroiogem,
pelo volor de €428,77 (qualrocentos e vinte e oito euros e setento e
sete cêntimos).

E. Esto novo embroiogem foi montodo pelo reclomodo.
F. O reclomonte precisovo e preciso do seu veículo poro o seu dio-o-

dio.

FundomentoçÕo do moÌério de focto:
A provo dos foctos dodos como provodos resulÌo dos decloroções presfodos

pelo Reclomonte que, poro olém de, contextuolizodos com os documentos o fls.
22 a 28 dos outos, revelorem-se objetivos e sinceros, reforçodos pelo focto de nÕo
terem sido controriodos pelo Reclomodo que, chomodo oos oufos, primeiro opïou
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por nÕo comporecer no tentotivo de concilioçÕo e opresentor quolquer defesq, e
segundo, por nÕo comporeceu no oudiêncio de julgomento.

FundomentoçÕo de direito:
Peronte o moÌério de focto opurodo, diremos que o ocordo estobelecido

entre o Reclomonte e o Reclomodo consubsÌoncio um controto de presioçõo de
serviços, no modolidode de empreitodo, definido no ortigo 12O7" do Cod. Civil,
devendo oindo consideror-se de controto de empreitodo de consumo porque
umo dos porÌes, o oqui Reclomodo, exerce com corócter profissionol o otividode
económico poro o quol foi conïrotodo pelo Reclomonfe.

De ocordo com o referido preceito, o empreitodo é coniroto pelo quol umo
dos portes se obrigo em reloçÕo ò outro o reolizor certo obro medionïe um preço.

SÕo corocferísticos nucleores deste controto: (i) o resulÌodo moteriol,
enquonto produïo ocobodo onde foi incorporodo o trobolho, podendo consistir
numo construçÕo, demoliçÕo, reporoçÕo ou modificoçõo de umo coiso; (ii) o
outonomio, no medido em que o empreiteiro oge sob o suo próprio direçõo e nôo
sob o direçÕo do dono do obro, emboro nõo posso impedir o fiscolizoçÕo por porie
deste; e (iii) o pogomento do preço, consubstonciodo no obrigoçõo que recoi
sobre o dono do obro, dodo o noturezo oneroso do controto.t

Definidos os suos corocterísticos essenciois, podemos ofirmor que o controto
de empreitodo se identifico como sendo um controïo sinologmótico, oneroso,
comutotivo e consensuol. É um conÌroto sinologmóÌico no medido em que dele
emergem obrigoções recíprocos e interdependentes; o obrigoçõo de reolizor umo
obro tem, como controporïido, o dever de pogor o preço. Por outro lodo, o
controio opresento-se como oneroso, porque o esforço económico é suportodo
pelos duos portes e hó vontogens correlotivos poro ombos; de enire os controtos
onerosos, clossifico-se como sendo comutotivo (por oposiçÕo o oleotório), no
medido em que os vonÌogens poirimoniois dele emergentes sÕo conhecidos dos
portes no momento do ojusÌe. Por último, Ìroto-se de um controto consensuol, pois,
nÕo tendo sido estobelecido nenhumo normo cominodora de formo especiol poro
o suo celebroçõo, o volidode dos decloroçÕes negociois depende do mero
consenso,2 do mero confluêncio dos decloroções dos porïes, sem necessidode de
quolquer formolismo (ortigo 2l?" do Cód. Civil).

De ocordo com o que foi explonodo, o empreiteiro estó odstrito ò reolizoçÕo
de umo obro, o conseguir um determinodo resullodo em conformidode com o que
foi ocordodo entre os portes e sem quoisquer vícios, devendo, nesse seguimento,
o controto ser cumprido pontuolmente e de boo fé, como ocontece com quolquer
outro controto, de ocordo com o disposto nos ortigos I 207',I 2O8o,406o e762o,n."2
todos do Cód. Civil. Em controportido, o dono do obro obrigo-se o pogor o preço
respetivo, podendo esse pogomento ser foseodo, estondo esto prorrogotivo no
liberdode conÌrotuol dos porÌes.

r Voz Serro, RLJ, Ano 1 12, pog. 203.
2 Pedro Romono Mortinez, in Controto de Empreitodo, pógs. 66 e 67
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Quolificodo o controto celebrodo entre os portes e troçodos os suos
corocterísticos essenciois imporÌo ogoro overiguor se foi incumprido pelo
Reclomodo.

No coso concreto, o Reclomodo procedeu ò substituiçÕo de um kit de
embroiogem no veículo do Reclomonte, mos esso reporoçÕo opresentou defeitos,
pois o veículo "tremio", tendo oquelo otribuído esso desconformidode oo kit de
embroiogem, conÌudo nÕo diligenciou pelo reporoçÕo ou substituiçõo dessq
peço, o que fez com que ficosse numo situoçÕo de incumprimento, fozendo-o
incorrer em responsobilidode civil (ortig o 798o do Cod. Civil).

Refiro-se, em jeito de esclqrecimento, que em motério controtuol, cobe oo
devedor, no coso o Reclomodo, provor que esse incumprimento nÕo procede de
culpo suo (ortigo 799o, n.ol, do Cod. Civil), o que nÕo fez, oliós, nem s defendeu do
pedido contro si deduzido.

Acresce que o Reclomonte tinho urgêncÌo no reporqçÕo do seu veículo,
focto que ero do conhecimento do Reclomodo, pelo que, peronte o inoperôncio
totol desto, o Reclomonte perdeu o seu interesse no reporoçÕo do peço e
procedeu ò compro de um novo kit de embroiogem, devendo, em consequêncio,
consideror-se nõo cumprido o obrigoçÕo por porte do Reclomodo (ortigo 808o do
Cód. Civil).

Estondo numo siluoçõo de incumprimento culposo por porÌe do Reclomodo,
o Reclomonte pode, olém do mois, resolver o controÌo e, se jó tiver reolizodo o suo
prestoçÕo, exigir o restituiçõo delo por inteiro (ortigo B0l o, n.o2, Cód. Civil).

Assim, peronte o incumprÌmento do Reclomodo e o perdo de interesse do
Reclomonte no monutençõo do controto, devemos concluir que ossiste o esto
último o direito de resolver o conÌroto, o que se decloro, e o direito de reover o
volor que jo despendeu.

DecisÕo:
Pelo exposto, julgo Ìotolmente procedente o presente reclomoçõo e, em

consequêncio, condeno o Reclomodo Dinômico Contogionte, Moteriois e
Reporoçõo, Unipessool, Ldo. o pogCIr oo Reclqmonfe José Corlos Pestono Côrte o
quontio de €523,ó2 (quinhentos e vinte e três euros e sessento e dois cêntimos).

Sem cusïos.
Notifique.

Funchol, 04.1O.2021
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