Proc. 187/2019
Sentença

**********, residente em ******** Viana do Castelo, apresentou
reclamação contra
********, com sede em Braga,
Pedindo que esta seja condenada a entregar-lhe os dois telemóveis
Samsung S8 G950, cor Orchid Grey, que lhe encomendou via online, pelo preço
de € 219,90, que logo lhe pagou.
O processo seguiu termos, e gorada a tentativa de conciliação realizou-se
a audiência de Julgamento.

Cumpre decidir.
O Tribunal é competente.
As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.
Não há nulidades, exceções ou outras questões, que obstem ao
conhecimento do mérito da causa.
Da discussão desta resultaram os seguintes factos provados:
1 – O Requerente em 01/01/2019 fez à Requerida a encomenda online
70021179 e 20021180 de dois telemóveis Samsung S8 G950, cor Orchid Grey,
pagando no dia seguinte, ou seja, em 02/01/2019 por multibanco o seu preço
de €219,90.
2 – Logo nesse neste mesmo dia 02/01/2019 a Requerida enviou-lhe um email a
informá-lo de que tal encomenda estava por ela cancelada, e de que o
reembolsava da quantia que recebera (Doc. junto ao processo, que se dá por
reproduzido).
3 – O Requerente não aceitou tal reembolso, pretendendo que lhe fossem
entregues os dois telemóveis, o que a Requerida se recusou a fazer
(documentos juntos ao processo, que se dão aqui por reproduzidos).
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Foram decisivos para a prova destes factos o declarado em
audiência de julgamento pelo Requerente ************, e os documentos
juntos ao processo.
Feita esta enumeração dos relevantes factos provados há que proceder
ao seu enquadramento jurídico.
E desde logo e antes de tudo se dirá que o pedido formulado pelo
Requerente contra a Requerida tem de ser julgado improcedente.
Com efeito, é pedra fulcral da decisão do presente litígio o estar-se aqui
em sede de contratos à distância (por correspondência, internet, telefone ou
fax).
E nessa conformidade há que ter em consideração o art.19º, do Decreto
Lei 24/2014, de 14/02.
O qual preceitua no seu nº1 que “salvo acordo em contrário entre as
partes, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve dar cumprimento à
encomenda no prazo máximo de 30 dias a contar do dia seguinte à celebração
do contrato”.
E, estabelece no seu nº2 que “em caso de incumprimento devido a
indisponibilidade do bem ou serviço encomendado, o fornecedor de bens ou
prestador de serviços deve informar o consumidor desse facto e reembolsá-lo
dos montantes pagos no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
conhecimento daquela indisponibilidade.”
E no seu nº3 que “decorrido o prazo prescrito no número anterior sem
que o consumidor tenha sido reembolsado dos montantes pagos, o fornecedor
fica obrigado a devolver em dobro, no prazo de 15 dias úteis, os montantes
pagos pelo consumidor, sem prejuízo do seu direito à indemnização por danos
patrimoniais e não patrimoniais sofridos.”
Estando, portanto a situação criada entre as partes abrangida pelo assim,
legalmente estabelecido face à indisponibilidade dos bens em causa, e porque
logo no mesmo dia a Requerida disso deu conhecimento ao Requerente e se
prontificou a fazer o reembolso da quantia de €219,90 que recebera, evidente
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se torna que o Requerente não tem o direito de obrigar a
Requerida a fornecer os bens em causa.
Saliente-se, a este propósito que o Requerente se recusou a receber tal
quantia na infundada convicção de que gozava desse direito.

EM RESUMO:
1 – No caso “sub judice” estamos em sede de contrato à distância celebrado
entre Requerente e Requerida tendo como objeto a compra e venda de dois
telemóveis.
2 – A Requerida recebeu a quantia de €219,90 que o Requerente lhe enviou
através de multibanco, mas logo no próprio dia informou este da
indisponibilidade do bem.
3 – Pelo que atento o preceituado no art.19º do Decreto Lei 24/2014, de 14/02
o Requerente não tem o direito de exigir a entrega daqueles bens, tendo apenas
o direito a receber, a ser reembolsado, daquela quantia, reembolso esse que ele
rejeitou infundadamente.
Por tudo o exposto se decide julgar improcedente o pedido formulado
pelo Requerente Tiago Parente dele se absolvendo a Requerida ********.

Notifique-se.
Braga, 30/04/2019
O Juiz-Árbitro

______________________________
(Fernando João Magalhães)
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