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Caso Exemplar n.º 6/2009

CARTÃO DE FÉRIAS. DIREITO DE LIVRE RESOLUÇÃO.

Factos: O consumidor celebrou um contrato de aquisição de um cartão de férias, ao
qual estava associado um contrato de crédito. Na sequência da celebração do contrato, o
consumidor usufruiu de uma estadia num hotel no Algarve. Posteriormente, e ainda dentro
do prazo legal previsto, decidiu exercer o direito de arrependimento. Face a isto, a
reclamada exigiu, como condição para que a resolução produzisse efeitos, que o consumidor
pagasse o valor do fim‐de‐semana que havia gozado.

Resolução: A reclamada e o consumidor celebraram um contrato equiparado a um
contrato ao domicílio, cujo regime se encontra previsto no Decreto‐Lei n.º 143/2001, de 26
de Abril, rectificado pela Declaração de rectificação n.º 13‐C/2001, de 31 de Maio, e alterado
pelos Decretos‐Leis n.os 57/2008, de 26 de Março, e 82/2008, de 20 de Maio. De facto, nos
termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea d), considera‐se equiparado ao contrato ao domicílio
aquele que for celebrado “no local indicado pelo fornecedor, ao qual o consumidor se
desloque, por sua conta e risco, na sequência de uma comunicação comercial feita pelo
fornecedor ou pelos seus representantes”.

Nestes contratos, tal como nos contratos celebrados à distância ou no domicílio, o
consumidor dispõe de um direito de arrependimento que pode ser exercido dentro do prazo
acordado entre as partes para este efeito, sendo que o mínimo legal é de 14 dias úteis. O
direito de arrependimento aplicável a este contrato está consagrado no artigo 18.º do
Decreto‐Lei n.º 143/2001.
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Este direito consiste na possibilidade dada a um dos contraentes pela lei de, “em
prazo determinado e sem contrapartida, se desvincular de um contrato através de
declaração unilateral e imotivada” 1 .
O direito de arrependimento procura, por um lado, assegurar que o consumidor
tenha direito a um período de tempo a posteriori suficientemente alargado para,
conscientemente, reflectir sobre a celebração do contrato e, por outro, garantir a igualdade
de ambas as partes contratuais, em termos de poder e de conhecimentos quanto ao produto
ou serviço, contrariando assim a necessária inferioridade do consumidor com a possibilidade
de este repensar a celebração do contrato.
O direito de arrependimento é gratuito, uma vez que o seu exercício não depende de
qualquer contrapartida. Assim, ao consumidor não pode ser exigido o pagamento de um
valor em consequência de ter exercido o seu direito de arrependimento.
Põe‐se a questão de saber o que sucede quando o contrato já começou a produzir
efeitos, ou seja, quando uma das partes ou ambas praticaram actos em razão do contrato
que foi celebrado, mas ainda antes do direito de arrependimento ter sido exercido.
Neste caso, cessam as obrigações contratuais a partir do momento em que o direito
de arrependimento é exercido, tendo‐se o contrato por resolvido e devendo as partes
proceder à restituição das prestações já efectuadas, como a entrega do produto ou o
pagamento do mesmo.
Quando for impossível, em razão das especificidades do produto ou serviço
prestados, devolver aquilo que foi entregue em razão do contrato, essa parte do contrato
deverá manter‐se e ser cumprida por ambas as partes.
Assim, no caso em apreço, o consumidor usufruiu de uma estadia num hotel antes de
exercer o seu direito de arrependimento. A reclamada não pode exigir o pagamento como
condição para que o contrato fique resolvido. Contudo, tratando‐se de um serviço que não
1

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2005, p. 105.
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é, em razão das suas características, passível de ser restituído pelo consumidor, e tendo este
efectivamente gozado dele, consideramos que a resolução contratual não abrange esta
obrigação, devendo o consumidor pagar à reclamada o valor correspondente ao serviço que
esta lhe prestou, ainda que tenha exercido o seu direito de arrependimento.
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