Proc.349/2019

Sentença

**********, residente em Vila Verde.
Apresentou reclamação contra
**********, com sede em Braga.
Pedindo se considere resolvido o contrato promessa de compra e venda
de um vestido de noiva, e se considere esta a devolver-lhe a quantia de €
899,00, que lhe entregou a título de sinal.
O processo seguiu seus termos, com a contestação da reclamada, 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, excepções ou outras questões, que obstem ao
conhecimento do mérito da causa.
Da discussão desta resultaram os seguintes factos provados:
1 – A Requerente durante o mês de Janeiro de 2019 dirigiu-se por várias vezes
às instalações da Requerida situadas na Rua Gabriel Pereira de Castro, N.º49, da
cidade de Braga, para escolher e comprar o seu vestido de noiva.
2 – Para esse efeito experimentou lá diversos vestidos e só após diversas provas
se decidiu a comprar o vestido.
3 – Tendo sido sempre atendida e orientada pelas funcionárias da Requerida.
4 – Em 15/01/2019 a Requerente escolheu definitivamente o vestido, que
pretendia usar no dia do seu casamento, fazendo a sua encomenda, nos termos
constantes do documento junto ao processo (e que se dá aqui por reproduzido).
5 – Tendo pago de adiantamento e sinal a quantia de €899,00, 50% do preço do
vestido, que só mais tarde lhe seria entregue por ter de vir do estrangeiro,
conforme documento junto ao processo (e que se dá aqui por reproduzido).
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–

A

Requerente

no

dia

24/01/2019

dirigiu-se

ao

estabelecimento da Requerida para anular a encomenda feita, alegando que o
seu casamento já não se ia realizar.
7 – Pretendendo que a Requerida lhe devolvesse aquele sinal, o que esta não
aceitou, apenas se dispondo a creditar-lhe tal valor na aquisição de roupa de
cerimónia, mas a Requerente rejeitou tal proposta conciliatória.

Foram decisivos para a prova destes factos e para a convicção do julgador
os documentos juntos ao processo, as declarações prestadas pela Reclamante e
sua mãe **********, as declarações prestadas por **********, sócia gerente
da Reclamada e o depoimento da testemunha **********, empregada desta,
que orientou e assistiu a Reclamante no respeitante ao vestido de noiva em
causa.
Feita esta enumeração dos relevantes factos provados há que proceder
ao seu enquadramento jurídico.
Como é bem sabido os contratos devem ser pontualmente cumpridos
(art.406º C. Civil).
Isto é, ponto por ponto.
Ora entre Requerente e Requerida foi celebrado um contrato promessa
de compra e venda de um vestido de noiva para aquela usar no dia do seu
casamento.
E daí que, nessa conformidade, a Requerente se não possa desonerar
dessa obrigação, que assumiu na celebração do mesmo, recebendo sem mais a
quantia do sinal.
Já que quem constituiu este e deixar de cumprir por causa, que lhe seja
imputável, tem o outro contraente a faculdade de fazer sua a coisa entregue
(art.441º e 442º do C. Civil).
Assinale-se que a Requerente resolveu o contrato não o cumprindo por
alegadamente ter razões pessoais para já não casar como tinha aprazado.

2

O que significa, além do mais, que em nada contribuiu a Requerida para
tal conduta da Requerente baseada tão só em razões do seu foro íntimo.
Não se estando, portanto, aqui e agora em sede de relevante resolução
do contrato por alteração das circunstâncias a que alude o art.437º C. Civil.
Já que à superveniência de qualquer anormal circunstância não se segue,
sem mais a resolução do contrato (com devolução do sinal). Sob pena de se pôr
em causa a segurança do comércio jurídico e que só será de admitir perante
uma imprevisível e incontornável desconformidade entre o contrato e a
motivação da decisão contratual (Cfr. Ac. Tribunal da Relação de Lisboa, de
14/02/2006, Colectânea de Jurisprudência 5º, 103, ano 2006.)
Nem se verifica qualquer provado circunstancialismo que se enquade no
preceituado no art.790º, n.º1 do C. Civil.
Tendo isto a significar que se deve proferir decisão no sentido da
improcedência do pedido formulado pela Requerente contra a Requerida.

EM RESUMO:
1 – Os contratos devem ser cumpridos ponto por ponto (art.406º do C.Civil).
2 – A Requerente celebrou em 15/01/2019 com a Requerida um contrato
promessa de compra e venda de um vestido de noiva para o seu casamento, o
qual viria do estrangeiro e para ser usado no dia.
3 – Tendo pago de adiantamento e sinal a quantia de € 899,00 (50 % do preço
do vestido).
4 – Só que em 24/01/2019 se dirigiu ao estabelecimento da Requerida para
anular a encomenda feita, alegando que o seu casamento já se não ia realizar.
5 – Pretendendo a devolução daquela quantia, o que não foi aceite pela
vendedora, a qual se recusou fazer tal devolução, dispondo-se apenas e de
modo conciliatório a creditar-lhe tal valor na aquisição de roupa de cerimónia, o
que a Requerente rejeitou.
6 – Pretendendo agora decisão no sentido de tal devolução.
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7 – Só que o seu pedido improcede, face ao preceituado nos art.
441º e 443º do C. Civil, pois, a Requerente deixou de cumprir o contrato,
resolvendo-o com base, alegadamente, em razões pessoais por já se não ir
realizar o seu aprazado casamento.
8 – Não se estando aqui e agora em sede de relevante resolução do contrato
por alteração das circunstâncias a quem alude o art.433º do C. Civil, sob pena
de se pôr em causa a segurança do comércio jurídico.
9 – Tal só será de admitir perante uma imprevisível e de incontornável
desconformidade entre o contrato e a motivação da decisão contratual (cfr. Ac.
Tribunal da Relação de Lisboa de 14/02/2006, Colectânea de Jurisprudência 5º,
103, ano 2006).
10 – Nem se verifica qualquer provado circunstancialismo enquadrável no
art.790º, n.º1 do C. Civil.
Por tudo o exposto, e sem necessidade de mais amplas considerações, se
decide julgar improcedente o pedido formulado pela Requerente dela se
absolvendo a Requerida.

Notifique-se.
Braga, 24/09/2018
O Juiz-árbitro

______________________________
(João Fernando Magalhães)
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