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SENTENÇA 

PROC Nº. 1573/2020 

CICAP – PORTO 

 

Requerente: Maria João Matos da Silva Pereira, Avenida da 
Boavista, 1703, 2º.dto, 4100 Porto 

Requerida: Servio Castro Neves, unipessoal, Ldª., NIPC 515166324, 
com sede na Rua Eng Ferreira Dias, 924, 3º., E44, 4100-246 Porto 

 

Foi peticionado pela requerente a devolução da quantia de 
95,00 € (releva-se o lapso existente na reclamação onde se refere 105,00 
€) por força do cancelamento de uma viagem de um aluno, filho da 
requerente e da testemunha apresentada por esta, que integrava um 
grupo de estudantes finalistas da escola Clara de Resende, a 
Amesterdão, de 27 de Março a 30 de Março de 2020.  

Vivia-se num momento em que as notícias televisionadas eram 
alarmistas e contraditórias, em que se desinformavam as pessoas, não se 
sabendo bem o que se dizia e o que se fazia ou como se devia atuar, 
agir, quais os comportamentos certos, protetivos e os errados, 

Num momento de grande incerteza social e de alarme, era certo 
que grande número de infeções causadas por um vírus desconhecido 
grassava no mundo,  

a requerente juntamente com o ex companheiro, e testemunha 
nos presentes autos, pai do jovem que integrava o referido grupo de 
viajantes, após várias reuniões na escola, com os restantes pais, 
professores e o representante da requerida, numa altura em que os 
jornais e o primeiro ministro desaconselhavam as viagens, apesar de não 
as proibirem. 

Nestas circunstâncias, a requerente decidiu cancelar a viagem 
do seu filho, tendo-lhe por isso sido devolvida pela requerida a quantia  
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de 105,00 €, relativa ao sinal e princípio de pagamento já prestado 
pela requerente na quantia de 200,000 €. 

Ora, a viagem efetivamente não se realizou porque o pior cenário 
verificou-se, a requerente e o seu ex companheiro estavam corretos e a 
viagem foi cancelada e ainda hoje sofremos as consequências sociais, 
pessoais, familiares, empresariais de uma doença (covid 19) para a qual 
ninguém contribuiu. 

Todos os restantes pais, dos restantes alunos foram reembolsados, 
na totalidade, das quantias pagas como sinal. 

Por sua vez, a requerida representada nesta audiência de 
julgamento arbitral por Maria João Araújo da Luz, entende que no 
momento em que se vivia e as notícias que existiam não classificavam 
Amesterdão como uma viagem de risco e que por isso não era possível 
um cancelamento sem custos associados e que disso informou todos os 
pais, incluindo a requerente. 

 Não foi o que de facto veio a acontecer.  

Os acontecimentos futuros (a declaração de pandemia) vieram 
a dar razão à requerente. Todos os restantes pais foram reembolsados na 
totalidade. 

Entende-se, pois, que esta requerente, tendo estado na precisa e 
exata situação dos anteriores pais, não poderá ser penalizada face aos 
demais, apenas porque não seguiu na mesma esteira dos demais. 
Antecipou-se. 

O tempo veio a dar-lhe razão. 

Não deverá pois, ser injustiçada e tratada com desigualdade. A 
requerida em nada contribuiu para o desenlace desta situação, 
porquanto não lhe poderá ser assacada qualquer responsabilidade. 

Ademais o art. 437º. nº. 1 do CC, sob a epígrafe - Condições de 

admissibilidade – dispõe que se as circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, 

tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação 

dele segundo juízos de equidade,….. 
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O contrato celebrado com a requerida passou a estar tutelado pelo 

presente dispositivo, por força das anormais circunstâncias que então se 

verificavam e se iam agravando com o decurso do tempo, daí que 

cumpra decidir por nada mais haver a tratar. 

Decisão:  

Julga-se a presente reclamação totalmente provada e procedente e em 

consequência condena-se a requerida a devolver à requerente a 

quantia de 95,00 €. 

Sem custas por não serem devidas 

Registe e notifique 

Porto, 18 de Junho de 2021 

 

 

Rui Moreira Chaves 

Juíz Árbitro 

 

  


