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Resumo da Decisão Arbitral

Está provado que a requerente pagou o preço do vestido, que comprou à
requerida.
Só que não está provado que esta lhe tenha feito a entrega de outro
vestido bem diferente daquele, e no qual ela não tem interesse em ficar.
Ora, como se preceitua no art.º 342 do C. Civil, àquele que invoca um
direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direto alegado.
E a requerente alega que tem direito a receber da requerida o vestido que
lhe comprou, e não o vestido que esta lhe entregou, todo ele diferente, como sendo
o objeto mediato do contrato de compra e venda, que celebraram.

Cumpriu, desse modo, a requerente o ónus de alegação, que lhe competia.
Mas não cumpriu o ónus de prova do assim por si alegado, tendo, por isso,
que arcar com as consequências daí decorrentes, ou seja, com a improcedência do
pedido, que formulou, por falta do pressuposto básico do mesmo.
Tendo isto a levar à conclusão de que se não provou que a requerida tenha
faltado ao que contratualmente se obrigou, ao que se comprometeu para com a
requerente.
Sendo de assinalar que a inexatidão qualitativa se traduz numa diversidade
da prestação.
E que nessa conformidade, por cumprimento inexacto deve entender-se
aquele em que a prestação efetuada não tem os requisitos idóneos a fazê-la
coincidir com o conteúdo obrigacional, tal como este resulta do contrato e do
princípio geral da correção e da boa fé (Prof. Baptista Machado, Obra Dispersa, I,
169).
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Em conclusão, a requerida cumpriu os seus ónus de alegar
e provar que não houve por culpa sua qualquer inexatidão qualitativa, qualquer
inexato cumprimento.
Ilidindo, assim, a presunção dos artigos 2, n.º 1 e 2 e art.º 3 da Lei 67/2013
de 8/04.
Pelo exposto, e sem necessidades de mais amplas considerações, se decide
julgar improcedente o pedido formulado pela requerente dele se absolvendo a
reclamada.

Braga, 06/03/2019
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