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Processo n.º 21/2020 TAC Maia 

Requerente: Cláudia Andreia Pereira Martins 

Requerida: Caderno d’Argolas – Sala de Estudo e Explicações, Lda. 

 

SUMÁRIO 

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, nem tão pouco será de impor ao Consumidor a obrigatoriedade de manutenção do vínculo 

contratual perante a alteração, desde logo, do modo/ lugar de prestação de serviço da Requerida 

(acompanhamento presencial vs acompanhamento online). Assim, comunicou, extrajudicialmente, 

a Consumidora a pretensão de resolução do contrato perante a alteração anormal das 

circunstâncias em que fundou a sua vontade negocial. 

 

1. Relatório 

1.1. A Requerente, pretendendo a condenação da Requerida na restituição de meia mensalidade de 

Março de 2019 e a mensalidade de Julho de 2019, num valor global de €187,50, vem em suma alegar na 

sua reclamação inicial que decorrente do estado de emergência e suspensão das aulas presenciais ocorrido 

em Março de 2020, comunicou a cessação do vínculo de prestação de serviços de sala de estudo que havia 

contratualizado com a Requerida, e que por conta de não ter usufruído dos serviços, que deixaram de ser 
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presenciais e passaram a ser ministrados online, da Requerida na segunda quinzena de Março de 2019 

nem no mês de Julho de 2019, que teria pago antecipadamente devem esses montantes serem restituídos. 

1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente 

demanda alega, em suma, que a comunicação de cessação não cumpriu o aviso prévio estipulado entre as 

partes (15 dias) e que bem assim as partes acordaram que com a cessação do contrato não seria restituído 

qualquer montante entretanto pago, pelo que nada deve ser restituído à Requerente, ao invés deve esta 

liquidar as quantias referentes às mensalidades de Abril Maio e Junho de 2019. 

 

* 

A audiência realizou-se com a presença da Requerente e do 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 resolução do vínculo contratual que une as partes e subsequente 

restituição dos montantes entregues a título de mensalidades pela Reclamante à Reclamada. 
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3. Fundamentação 

3.1. Dos Factos 

3.1.1. Dos Factos Provados 

Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral: 

1. Em data não apurada, Requerente e Requerida celebraram contrato de prestação de serviços, 

tendo por objeto o acompanhamento presencial em sala de estudo, pelos serviços desta, de Rafael 

Armando Martins Oliveira, aluno do 5º ano, filho da Requerente; 

2. Nos termos daquele contrato, o mesmo vigoraria entre Setembro de 2018 e Julho de 2019, 

pelo valor mensal de €125,00, liquidando a Requerente antecipadamente o correspondente ao mês de 

Julho de 2019,  

3. Ainda nos termos daquele contrato, a cessação do contrato por “desistência” implicaria a 

comunicação antecipada até ao dia 15 do último mês frequentado e importaria a perda a favor da 

Requerida de qualquer montante entretanto entregue pela Requerente; 

4. A 16/03/2019, pelo menos até 09/04/2019, decorrente do Estado de emergência decretado, 

foram suspensas todas as atividades presenciais letivas e não letivas 

5. A Requerida apresentou como alternativa a prestação dos seus serviços com recurso aos 

meios informáticos de comunicação à distância; 

6. A 22/03/2019 a Requerente comunicou à Requerida que prescindia dos serviços desta, não 

aceitando a prestação de serviços com recurso aos meios digitais 

7. A Requerente pagou à Requerida a mensalidade de Março e de Julho de 2019 

 

3.1.2. Dos Factos não Provados 

Não resultam não provados quaisquer factos com interesse para a demanda arbitral. 
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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, 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 do seu legal representante, reiteraram na íntegra o teor daquelas suas peças 

processuais, bem assim da inquirição da testemunha Filipe Pinto Santos, companheiro da Requerente que 

afirmou não ter tido qualquer contacto direto com a situação, apenas tenho conhecimento dos factos pelo 

que lhe fora relatado pela companheira, motivo pelo qual não pode o seu depoimento ser valorado. 

O Tribunal teve ainda em consideração os documentos juntos a fls. 6-16 dos autos refletindo a troca 

de correspondência entre Reclamante e Reclamada, fls. 17-19, faturas emitidas pela Reclamada com os 

números FA 2019/5336 e FA 2019/5448 e comprovativo de liquidação do mês de Março de 2019, e fls. 

30 a 34 dos autos, refletindo as condições contratualizadas entre as partes. 

 

* 

3.3 Do Direito 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto 

do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, reconhecendo a imprescindibilidade de adoção 

de medidas para assegurar o tratamento da COVID -19, através de um regime adequado a esta realidade, 
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que permitiu estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à doença que foi qualificada pela 

Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. A situação excecional que se viveu, e vive, 

conjuntamente com a proliferação de casos registados de contágio de COVID -19 exigiu do Governo a 

aprovação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, que envolveram necessariamente a restrição 

de direitos e liberdades, 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 contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, no decorrer do anterior 

DL 10-A/2020 de 13/03, tendo sido, na sequência da renovação da declaração do estado de emergência 

pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, aprovado o Decreto n.º 2 -B/2020, 

de 2 de abril, no qual foi aprovado um conjunto adicional de medidas de modo a minorar o risco de 

contágio e de propagação da doença e, finalmente, o Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril.  

Na vigência do estado de emergência foram definidas regras de confinamento geral com o intuito 

de conter a transmissão do vírus e a expansão da doença COVID -19, mas que, concomitantemente, 

asseguraram o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais.  

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, tornou-se, porém, fundamental iniciar 

gradualmente o levantamento das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação e 

revitalização da vida em sociedade e da economia, perante a acentuada redução de casos ocorrido em 

Maio de 2020.  

Assim, sendo fundamental que o levantamento das medidas fosse progressivo e gradual, e que os 

efeitos das medidas na evolução da pandemia fossem sistematicamente avaliados, para que se pudesse 

retomar a atividade económica e a vida em sociedade com a garantia que a pandemia se mantém 

controlada, pela aprovação da Resolução de Ministros n.º 33-c/2020 de 30/04, operou em Portugal o 

levantamento gradual das medidas de confinamento, sempre tendo em consideração que tal importaria 

inevitavelmente a um aumento dos novos casos de infeção com o coronavírus, pelo que se tornou 
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necessário naquele mesmo diploma assegurar um acompanhamento constante dos dados epidemiológicos, 

permitindo-se que as medidas tomadas fossem adaptadas ou reintroduzidas novas medidas para que a 

pandemia se mantivesse controlada.  

Neste contexto, foi essencial garantir uma comunicação clara e atempada e a transparência para 

com os cidadãos e as empresas.  

Neste mesmo sentido, a Comissão Europeia apresentou no dia 15 de abril de 2020, um roteiro 

europeu para o levantamento das medidas de contenção do coronavírus, que tendo em conta o contributo 

do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, do painel consultivo da Comissão sobre o 

coronavírus e a experiência dos Estados -Membros e as orientações da Organização Mundial de Saúde 

traçou uma abordagem europeia para as medidas de desconfinamento. 

Assim, aquela Resolução de Ministros n.º 33-C/2020 de 30/04 veio aprovar uma estratégia gradual 

de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, 

prevendo a retoma (e cessação da suspensão) das atividades escolares das Creches/Pré -escolar/ ATL a 

01/06/2020. 

Assim, e nos termos do artigo 9º daquele referenciado DL 10-A/2020 de 13/03, todas as atividades 

presenciais letivas e não letivas (como as aqui em análise nos presentes autos) foram suspensas, com 

efeitos, inicialmente, entre 16/03 a 09/04 (n.º 3 do artigo 9º do mesmo diploma). 

Perante esta realidade, a encarregada de educação, aqui Requerente, ainda que de uma forma não 

explicita pelo menos desde 21/03/2020 que comunicou à Requerida a sua pretensão de não continuação 

dos serviços por esta, prestados atenta a alteração das circunstâncias em que as mesmas fundaram a sua 

vontade de contratar, em fins de 2019: aqui aplicando o critério do Consumidor médio, há que afirmar 

esta a data de comunicação de Resolução do contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes. 
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Ora, e conforme resulta provado, dúvidas não restam que as partes contratualmente estipularam um 

prazo de aviso prévio de denúncia contratual: devendo a mesma ser efetuada até ao dia 15 do mês a que 

se reporta, conforme consta do clausulado. 

Há, então, que destrinçar as duas figuras: se a denúncia (e necessária antecedência estipulada entre 

as partes) pode ocorrer sem que para tal haja justo motivo, a resolução contratual terá sempre por base 

este justo motivo. 

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. 
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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, nem tão 

pouco será de impor ao Consumidor a obrigatoriedade de manutenção do vínculo contratual perante a 

alteração, desde logo, do modo/ lugar de prestação de serviço da Requerida (acompanhamento presencial 

vs acompanhamento online). Assim, comunicou, extrajudicialmente, a Consumidora a pretensão de 

resolução do contrato perante a alteração anormal das circunstâncias em que fundou a sua vontade 

negocial. 

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, propôs a manutenção das aulas à distância, não influindo no valor da 

mensalidade estipulada entre as partes, o que por seu turno não foi aceite pela Requerente. 

Porém, 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 

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. 
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E mais se diga, mesmo que não se entendesse aquela comunicação como uma resolução contratual, 

mas como a denúncia imotivada do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, terá de se 

interpretar o clausulado contratual celebrado entre as mesmas à luz desta alteração anormal superveniente 

das circunstâncias. Pois que, resulta provado que o Consumidor não fez a comunicação com a 

antecedência acordada de 15 dias, mas tal antecedência não poderá ser de exigir no caso em análise, desde 

logo repete-se, por não ser exigível a um Consumidor medianamente informado que pudesse antecipar as 

medidas adotadas pelo Estado, ou sequer a pandemia… 

Neste seguimento, há pois que afirmar parcialmente procedente a pretensão da Reclamante, tendo 

como data de comunicação extrajudicial de resolução contatual o dia 22/03/2019. 

* 

4. Do Dispositivo 

Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a ação procedente, declarando o 

contrato de prestação de serviço celebrado entre Requerente e Requerida resolvido a 22/03/2019, 

condenando a Requerida a restituir à Requerente o montante proporcional a 9 dias do mês de 

Março de 2019 (equivalente a €36,29) e bem assim o correspondente ao mês de Julho de 2019 

(correspondente a €125,00) num valor global de €161,29. 

Notifique-se 

Maia, 20/07/2021 

A Juiz-Árbitro, 

 

(Sara Lopes Ferreira) 


