TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

SENTENÇA
Proc nº. 16/2021
TAC MATOSINHOS
Requerente: Joana Filipa da Costa Almeida Campo, R Agostinho Boavida, 75, São
Mamede de Infesta
Requerida: Casa Limão, Rua Padre António Emílio, 16, Salir do Porto.
Note-se que a requerida não logrou estar presente na audiência de julgamento
arbitral, nem se fez representar.
Assim,
Vem a requerente solicitar da requerida o reembolso de parte da quantia paga pela
estadia na casa limão, ou seja a quantia de 807,74 €, que contabilizou como sendo o valor
relativo a 4 dias de férias (quando na verdade lá esteve durante 6 dias).
Para tanto, alega o seguinte:
A requerente e sua família, juntamente com um primo e a família deste, contrataram
uma habitação em Salir do Porto, para aí passarem férias, de 15 a 21 de Agosto de 2020,
pelo valor de 1.211,61 €, acrescido do valor da caução, que lhe foi devolvida (cfr documento
junto aos autos a fls ).
Chegados à habitação, ocorreram uma série de contratempos e de avarias que
arruinaram as férias destas duas famílias, a saber:
No 1º. dia:
1.

para além de ter sido necessário higienizar toda a habitação uma vez

que se apresentava suja e descuidada,
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2.

A habitação devia ter sido entregue às 16.00H, quando só o foi às

19.00H, sendo que a roupa de uma das camas só foi entregue às 23.00H,
3.

A máquina de lavar louça estava suja, com depósitos de comida,

4.

A placa da cozinha não funcionava,

5.

A internet e a televisão não funcionavam,

6.

A piscina estava suja, o fundo bastante sujo e tufos de cabelo na água;

No 2º. dia:
O ar condicionado não funcionava, sendo que a zeladora recolheu os comandos
que só entregou no último dia, portanto como estava regulado para quente, não foi possível
utilizá-lo;
No 3º. dia:
A televisão avariou, tendo sido necessário a deslocação de um técnico para
substituir a antena.
No 5º. dia:
A habitação ficou sem sistema elétrico e nada que deste dependesse funcionava.
Portanto, a requerente e os seus familiares (quatro adultos e três crianças) ficaram
dependentes dos técnicos e da zeladora da casa para arranjarem tudo o que estava
avariado, e que já o devia ter sido, muito antes da entrada da requerente e família na
habitação.
Dadas todas estas desconformidades a requerente consegui falar com o
proprietário da habitação - Peter Joan Hendrickx, que desvalorizou toda a situação e
afirmava que tinha sido a requerente e seus familiares que originaram todos os problemas
existentes na habitação.
Todavia, a requerida devidamente citada não se pronunciou, nem esteve presente
na audiência de julgamento arbitral como já referido.
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Ouvida a testemunha da requerente, Vitor Manuel Fernandes do Campo, casado
com esta e residente na mesma morada, respondeu com total isenção, conhecimento exato
dos factos e das situações vividas, uma vez que estava presente na habitação e também
vivenciou todos os contratempos existentes na habitação, nas referidas férias de Agosto de
2020.
Como tal, todos os factos apresentados pela requerente foram totalmente
confirmados pela única testemunha indicada, pelo que se dão como provados.
Ora, todos estes factos consubstanciam um cumprimento defeituoso do contrato
por parte da requerida, que não criou, nem manteve as condições contratadas com a
requerente; todos os percalços que estes veraneantes sofreram e aguentaram,
converteram-se em preocupações e cuidados e, obviamente, são da responsabilidade da
requerida, que causou prejuízos, não tendo provado que tais prejuízos não provêm de culpa
sua (arts 798, 799, ambos do CC).
Os referidos veraneantes deveriam estar soltos, divertidos, usufruindo da
habitação, da piscina, sem pensar em problemas, (em avarias, em visitas de técnicos) o
que obviamente não aconteceu.
Dispõe a LDC que o consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços ou
seja, os serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se
destinam e a produzir os efeitos que lhes atribuem, de modo adequado às legítimas
expectativas do consumidor (arts 2º., 3º., 4º. todos da LDC)
Assim não aconteceu.
Cumpre decidir:
Julga-se a reclamação apresentada totalmente procedente por provados
todos os factos nela constantes e condena-se a requerida a reembolsar a requerente
na quantia peticionada de 807,74 €.
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Sem custas por não serem devidas
Registe e notifique.

Matosinhos, 23 de Julho de 2021

Rui Moreira Chaves
Juíz Árbitro

Centro Comercial Antiga Câmara – Rua Brito Capelo, 223, Loja 26
4450-073 Matosinhos –Telf: 229399110/17 –Mail: tac@cm-matosinhos.pt
Protocolo com o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

