TRIBUNAL ARBITRAL
DE CONSUMO

Processo n.º 16/2020 TAC Maia
Requerente: José Miguel Lino da Rocha Pimentel
Requerida: +ANI+ - Clínica Veterinária Unipessoal, Lda.
SUMÁRIO
A atividade da Requerida não se enquadra no anexo I do Decreto-Lei 10-A/2020 de 13/03, não
estando subsequentemente suspensa entre 19/03 e 01/04, pelo que, verdade é que, e perante a panóplia
legislativa que se veio a elencar, à data dos factos aqui versados, a Requerida não se encontrava
impossibilitada objetivamente de prestar o serviço que havia sido contratualizado entre as partes,
excluindo-se a questão em pleito da impossibilidade objetiva da prestação pelo profissional, (nos
termos do disposto no artigo 790º CC). Porém, e nos termos da al. a) do artigo 4º do Decreto
Presidencial 14-A/2020 de 18/03 (em vigor até pelo menos 02/04/200) o Consumidor foi parcialmente
restringido no seu direito de deslocação, o que impediu supervenientemente usufruir por causa que
não lhe é imputável do serviço que havia contratualizado.
1. Relatório
1.1. O Requerente pretendendo a condenação da Requerida no reembolso de €73,80
correspondente ao sinal antecipado para pernoita de 12 noites, de 18 a 29 de Março de 2020 do seu
animal doméstico no hotel canino explorado pela Requerida vem em suma alegar em sede de
reclamação inicial que o cancelamento da estadia decorreu no seguimento do decreto de Estado de
Emergência Nacional, sendo por conseguinte “circunstâncias extraordinárias inevitáveis”, uma vez
que, alega, a estadia havia sido agendada para um período em que estaria ausente do país por motivo
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de férias e que a sua viagem veio a ser cancelada, por suspensão das deslocações durante aquele
mesmo período.
1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente
demanda alega, em suma, que à data da estadia os serviços de hotel canino funcionaram, não tendo
sido suspensas por decretação do estado de emergência e subsequentemente o cancelamento deu-se
por opção do Consumidor, cujos motivos desconhece e não tem de conhecer.
*
A audiência realizou-se com a presença do Requerente e da legal representante da Requerida,
nos termos do disposto na primeira parte do n.º 3 do artigo 35º da L.A.V., com a redação que lhe veio
a ser conferida pela Lei n.º 63/2011 de 14/12.
*
2. Objeto de Litígio
A presente querela cinge-se na seguinte questão, nos termos e para os efeitos do disposto na al.
b) do n.º 3 do artigo 10º do C.P.C. em conjugação com o n.º 1 do artigo 342º do C.C. se se verifica
ou não a existência de causa justificativa para que a Reclamada restituir ao Requerente o montante
entregue àquela a título de sinal (€73,80).
*
3. Fundamentação
3.1. Dos Factos

Protocolo com Associação Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

2/12

Praça do Doutor José Vieira de Carvalho • Torre Lidador – 9º piso • 4474-006 Maia
Tel. 229 408 633 • Fax 229 408 634 • tac@cm-maia.pt • www.cm-maia.pt

TRIBUNAL ARBITRAL
DE CONSUMO

3.1.1. Dos Factos Provados
Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
1.

A 15/12/2019 o Requerente fez uma reserva de alojamento para o seu cão no Hotel

Canino +Ani+ para o período de 18/03/2020 a 01/04/2020,
2.

O Requerente entregou à Requerida o montante de €86,10 a título de sinal;

3.

A 15/03/2020 o Requerente cancelou a reserva identificada no ponto 1 dos factos

provados, solicitando o reembolso do montante entregue a título de sinal;
4.

A Requerida restituiu ao Requerente o montante de €12,30 referente a 2 noites, 30 e 31

de Março de 2020;
5.

O Requerente propôs à Requerida a emissão de voucher no montante de €73,80 para

despender nas suas instalações em data posterior, o que esta recusou.
6.

As partes acordaram a antecedência mínima de 15 dias para cancelamento/alteração de

datas da reserva sem qualquer penalização, findos os quais o valor entregue a título de sinal não seria
reembolsável

3.1.2. Dos Factos não Provados
Resultam não provados os seguintes factos com interesse para a demanda arbitral:
1. O Requerente tinha uma viagem agendada para o período de 18/03/2020 a 01/04/2020
*
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3.2. Motivação
A fixação da matéria dada como provada resulta essencialmente de acordo das partes, sendo
que não foi colocado em questão a natureza do vínculo contratual celebrado entre as mesmas, nem
tão pouco a data a que a hospedagem se reporta, tratando-se essencialmente de uma questão de direito
a matéria sujeita a apreciação por este Tribunal Arbitral.
Deste modo, os factos versados na reclamação inicial e contestação não são antagónicos na sua
essência, e foram ainda corroborados pela prova por Declarações de parte, em que Requerente e
Requerida, na pessoa da sua legal representante, reiteraram na íntegra o teor daquelas suas peças
processuais, bem assim da inquirição da testemunha Cristina Isabel Morais da Costa, administrativa
da Requerida, que apesar de ter como único contacto direto com a questão a troca de emails que se
encontra junta aos autos como prova documental junta a fls. 4 a 6 e 15 dos autos, reafirmou o
funcionamento dos serviços da Requerida durante o período de 18/03/2020 a 01/04/2020, e ais não
disse.
O Tribunal teve ainda em consideração os documentos juntos a fls. 1/3-14 dos autos refletindo
as condições contratualizadas entre as partes relativamente À hospedagem do animal domestico nas
instalações da Requerida; fls. 16 e 17 refletindo as faturas relativamente aos montantes pagos e fls.
18 dos autos comprovativo de pagamento junto pelo Requerente.
Por seu turno, a matéria dada por não provada, decorre da ausência de qualquer móbil
probatório que permitisse ao Tribunal conhecer da veracidade da mesma. Não foi junto aos autos
qualquer elemento probatório que permitisse ao Tribunal conhecer dos factos alegados e dados por
não provados.
*
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3.3 Do Direito
No dia 18/03/2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18/03, reconhecendo a imprescindibilidade de adoção de
medidas para assegurar o tratamento da COVID-19, através de um regime adequado a esta realidade,
que permitisse estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à doença, que foi
qualificada pela OMS como uma pandemia.
A situação excecional que se viveu (e vive) e a proliferação de casos registados de contágio de
COVID-19 exigiu do Governo a aprovação de medidas extraordinárias e de carater urgente que
envolveram necessariamente restrições de direitos e liberdade, em especial no que respeita aos
direitos de circulação e às liberdades económicas, em articulação com as autoridades europeias, com
vista a prevenir a transmissão do vírus.
Neste entendimento, estipulou o artigo 4.º daquele diploma a suspensão parcial (na sua al. a)
do direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: podem ser impostas pelas
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar
as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo no domicílio
ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida do
estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na
via pública que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais,
pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e serviços
e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e
finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se
mantém.
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Regulamentado posteriormente pelo Decreto 2–A/2020 de 30/05 incidindo, designadamente,
sobre a matéria da circulação na via pública, regulando a prossecução de tarefas e funções essenciais
à sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde, o funcionamento da sociedade em geral, bem
como o exercício de funções profissionais a partir do domicílio. Fica também prevista uma exceção
genérica que permite a circulação nos casos que, pela sua urgência, sejam inadiáveis, bem como uma
permissão de circulação para efeitos, por exemplo, de exercício físico, por forma a mitigar os
impactos que a permanência constante no domicílio pode ter no ser humano. Fica também acautelada
a necessidade de deslocação por razões familiares imperativas, como por exemplo para assistência a
pessoas com deficiência, a filhos, a idosos ou a outros dependentes. Bem assim, o presente decreto
atende à importância e imprescindibilidade do funcionamento, em condições de normalidade, da
cadeia de produção alimentar para a manutenção do regular funcionamento da sociedade.
O Governo entende que os contactos entre pessoas, que constituem forte veículo de contágio e
de propagação do vírus, devem manter-se ao nível mínimo indispensável, o que se reflete, pelo
presente decreto, nos espaços de comércio a retalho, especialmente propícios a contactos entre
clientes, entre estes e os trabalhadores e entre os próprios trabalhadores. Também não estão excluídos
os riscos de contágio e de propagação através de produtos ou de superfícies onde o vírus
temporariamente se aloje, pelo que a redução do contacto entre pessoas e bens ou estruturas físicas
deve ser acautelada e reduzida tanto quanto possível.
Acresce que a prestação de serviços envolve, a maior parte das vezes, um contacto próximo
entre pessoas e potencia a respetiva movimentação e circulação, situação esta que igualmente se
pretende minorar.
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São estabelecidas regras aplicáveis ao funcionamento ou suspensão de determinados tipos de
instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles que, pela sua essencialidade, devam
permanecer em funcionamento, sendo estabelecidas regras de permanência nos mesmos.
Determina-se, ainda, que por decisão das autoridades competentes, podem ser requisitados
quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de direito público ou privado que se mostrem
necessários ao combate à doença COVID-19.
Por fim, são fixadas prerrogativas e competências, neste contexto, aos membros do Governo
responsáveis pelas áreas setoriais a quem caiba concretizar, pelo Governo, medidas adicionais no
âmbito do estado de emergência.
Assim estipulou o seu artigo 5.º o dever geral de recolhimento domiciliário, nos termos do qual
os cidadãos só podiam circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas
a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos:
a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de
saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;
e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico
de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por
autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento
residencial ou familiar;
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f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos,
progenitores, idosos ou dependentes;
g) Deslocações para acompanhamento de menores:
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do DecretoLei n.º 10-A/2020, de 13 de março;
h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de
atividade física coletiva;
i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de
partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das
mesmas ou pelo tribunal competente;
k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas
incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;
l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de
seguros ou seguradoras;
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para
alimentação de animais;
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o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médicoveterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de
resgate de animais;
p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no
exercício das respetivas funções ou por causa delas;
q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções
oficiais;
r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
s) Retorno ao domicílio pessoal;
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade
impreterível, desde que devidamente justificados.
Não se olvida que a atividade da Requerida não se enquadra no anexo I do Decreto-Lei 10A/2020 de 13/03, não estando subsequentemente suspensa entre 19/03 e 01/04, pelo que, verdade é
que, e perante a panóplia legislativa que se veio a elencar, à data dos factos aqui versados, a Requerida
não se encontrava impossibilitada objetivamente de prestar o serviço que havia sido contratualizado
entre as partes, excluindo-se a questão em pleito da impossibilidade objetiva da prestação pelo
profissional, (nos termos do disposto no artigo 790º CC). Porém, e nos termos da al. a) do artigo 4º
do Decreto Presidencial 14-A/2020 de 18/03 (em vigor até pelo menos 02/04/200) o Consumidor foi
parcialmente restringido no seu direito de deslocação, o que impediu supervenientemente usufruir
por causa que não lhe é imputável do serviço que havia contratualizado.
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Importa então perceber a viabilidade de enquadrar a comunicação dirigida pelo Consumidor ao
profissional como resolução contratual atenta a alteração anormal das circunstâncias em que haviam
contratado, ou seja, viabilidade de enquadramento na previsão do artigo 437º do C.C.
Nos termos daquele normativo, se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de
contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução, ou à
modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por elas
assumidas afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do
contrato.
Para se lançar mão de tal instituto, impõe-se, então, a verificação cumulativa dos seguintes
requisitos: a) ocorrer uma alteração das circunstâncias em que as partes fundaram a sua decisão de
contratar; b) tratar-se de uma alteração anormal e, assim, imprevisível para uma pessoa medianamente
informada à data da celebração do contrato; c) a alteração ser seriamente prejudicial para uma das
partes, tornando o cumprimento do contrato excessivamente oneroso, do ponto de vista económico
ou pessoal; d) a alteração exceder os riscos inerentes ao contrato; e) a exigibilidade das alterações
contratuais ser gravemente contrária à boa-fé, isto é, a alteração das circunstâncias conduzir a um
desequilíbrio tão grande das prestações contratuais que seja intolerável à luz da boa-fé, exigir o
cumprimento do contrato pela parte lesada com a alteração; f) a parte lesada pela alteração não estar
em mora no momento em que se verificou a alteração das circunstâncias e; g) estando em causa um
contrato bilateral só pode ser resolvido pela parte lesada se esta estiver em condições de restituir o
que haja recebido.
Parece-nos, pois, que a situação pandémica que assolou (e assola) a nossa comunidade terá de
se enquadrar no conceito de evento superveniente anormal, não sendo previsível que um Consumidor
medianamente informado pudesse conjeturar tal risco no momento da celebração do contrato,
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importando a manutenção das cláusulas contratualizadas um prejuízo/ comportamento atentatório às
diretrizes de saúde pública emanadas pelo órgão competente (DGS). Assim, comunicaram,
extrajudicialmente, os Consumidores a pretensão de resolução do contrato perante a alteração
anormal das circunstâncias em que fundaram a sua vontade negocial.
E mais se diga, tendo de se interpretar o clausulado contratual celebrado entre as partes à luz
desta alteração anormal superveniente das circunstâncias. Pois que, resulta provado que o
Consumidor, prontamente com a decretação do estado de emergência, de 13/03/2020 e suspensão
parcial do seu direito de deslocação, comunicou a sua pretensão de resolução à Requerida. Não o fez
com a antecedência acordada de 15 dias, mas tal antecedência não poderá ser de exigir no caso em
análise, repete-se, por não ser exigível a um Consumidor medianamente informado que pudesse
antecipar as medidas adotadas pelo Estado, ou sequer a pandemia…
Porém, do nº 2 daquele artigo 437º CC (requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se
ao pedido, declarando aceitar a modificação do contrato segundo juízos de equidade) teremos que
concluir que o remédio destrutivo da relação contratual será o último reduto, privilegiando-se a
manutenção do vínculo mesmo perante a alteração das circunstâncias contratuais, por meio da
modificação do que as partes haveriam clausulado. Mais não sendo que um afloramento do principio
pacta sunt servanda, fundamental no direito civilístico (princípio do cumprimento pontual dos
contratos segundo os princípios da boa-fé)
E verdade é que, a Requerida, não aceitou a modificação proposta pelo Consumidor, de crédito
do montante entregue a título de sinal para amortização numa outra estadia a agendar, não
possibilitando a alteração da data inicialmente estipulada para hospedagem do animal doméstico.
Aqui tendemos a seguir o entendimento do Sr. Prof. Doutor Oliveira Ascensão, apesar de
defensores da imposição jusnaturalista do princípio da conservação ou do aproveitamento do negócio
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jurídico, já não poderemos acordar na imposição da modificação qualitativa do clausulado desse
mesmo negócio, por ostensiva violação do princípio da autonomia privada sob a égide do qual as
partes o celebraram. Para que se pudesse proceder a tal alteração, havia pois de haver consenso entre
ambas as partes, o que no caso dos autos não se verificou.
Neste seguimento, há pois que afirmar procedente a pretensão do Reclamante.
*

4. Do Dispositivo
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a ação procedente,
condenando a Requerida a restituir ao Requerente a quantia de €73,80.
Notifique-se
Maia, 14/07/2021
A Juiz-Árbitro,

(Sara Lopes Ferreira)
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