Processo n.º 60/2019 TAC V. N. GAIA
Requerente: José Tiago Rodrigues Gomes Ferreira
Requerida: Centro Social Candal – Marco
SUMÁRIO:
I – Como é sabido, e vem legalmente plasmado nos artigos 798º e ss., em conjugação
com os artigos 562º e ss, todos do C.C., constituem pressupostos da responsabilidade civil
contratual o facto ilícito/ incumprimento da obrigação contratual, o dano, o nexo de
causalidade entre o facto e o dano, a par da culpa.
II – À exceção do que sucede na mencionada presunção de culpa do devedor – artigo
799º e n.º 1 do artigo 344º C.C. –, nos restantes pressupostos, tal prova, de acordo com os
princípios da repartição do ónus da prova, cabem à Requerente/ Consumidor, nos termos do
artigo 342º, n.º 1 do C.C.

1. Relatório
1.1. O Requerente, pretendendo a condenação da reclamada no pagamento do montante
de €3.429,06 a título de capital, mais juros vencidos até 05/11/2019 no valor de €221,21,
perfazendo €3.650,27, e ainda os juros vincendos calculados até integral pagamento, vem em
suma alegar em sede de reclamação contratual o incumprimento contratual da Requerida no
contrato de serviço de prestação de serviço celebrado entre as partes que teve por objeto a
frequência da filha menor do Requerente na creche, consubstanciando tal incumprimento no
irregular cálculo da mensalidade atribuída pela Requerida, atentos os rendimentos do
agregado familiar no decurso dos anos letivos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da
presente demanda arbitral, alega em suma que a Reclamada tem obrigação social de prover
pela equidade na aplicação das regras inerentes à comparticipação dos progenitores dos
respetivos utentes, e no âmbito dessa obrigação, assiste-lhe o direito de aplicar uma prestação
que entenda adequada. Ora, perante a reclamação em causa, assiste ainda o direito à
Requerida de solicitar ao requerente elementos documentais adicionais que sustentem a
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capacidade de rendimento que o mesmo diz deter, em função da declaração de IRS; só assim
seria possível à demandada bem como ao tribunal apurar se efetivamente a prestação pela
qual o reclamante pugna (e que lhe conferiria o tal direito ao reembolso) é ajustada ou não;
no que se reporta aos anos letivos transatos e, por força da impossibilidade de replicar aquela
época a totalidade das informações económicas e financeiras do agregado familiar que são
obtidas hoje, devem tais prestações que foram pagas ser tidas por ajustadas e decididas.
*
A audiência realizou-se com a presença do Requerente e Ilustre Mandatário Forense 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 deve ou não a Requerida indemnizar a Requerente na quantia de €3.650,27
acrescida de juros vincendos desde a data da sua citação até integral pagamento.
*
3. Fundamentação
3.1. Dos Factos
3.1.1. Dos Factos Provados
Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
1. O Requerente é progenitor da menor Bia Ribeiro Ferreira;
2. A Requerida é uma associação que tem por objetivo o exercício de atividade de
carater social, nomeadamente exercendo atividade de creche, jardim de infância entre outras
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3. A organização e funcionamento dos diversos setores de atividade constam nos
termos estatutários de regulamentos internos aprovados pela Direção
4. O Requerente inscreveu a filha menor, Bia Ferreira, na creche da Requerida,
tendo esta frequentado a mesma nos anos letivos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
5. O Requerente tem rendimentos exclusivamente da categoria B (trabalhador
independente)
6. Nos anos letivos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 a Requerida ficcionou
que o valor mínimo de duas retribuições mínimas mensais nacionais como rendimento mensal
do Requerente;
7. O Requerente nos anos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 não auferiu a
média mensal correspondente a dois SMN
8. A Requerida procedeu ao recalculo da mensalidade devida pelo Requerente
para o ano de 2019/2020 em finais de Outubro de 2020

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

No momento de inscrição de sua filha e reinscrição nos anos de e 2016/2017,

2017/2018 e 2018/2019 o Requerente fez prova à Requerida dos seus rendimentos auferidos
no ano anterior.
*
3.2. Motivação
A fixação da matéria dada como provada resultou da audição do Requerente e da
testemunha pela Requerida Maria Elizabete Fernandes Pegas, além da demais prova
documental que a seguir se fará referência.
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
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autos qualquer elemento probatório que permitisse ao Tribunal conhecer de qualquer não
conformidade atual do bem em questão.
O Requerente nas suas declarações de parte, apesar de manifesto interesse na
procedência da demanda, mostrou-se coerente reiterando na íntegra o teor da sua reclamação
inicial, afirmando que “o que está em causa é a legalidade da norma”, a qual não terá sido
comunicada porque não consta do Regulamento. Ao longo dos 3 anos, afirmou, ficou com a
convicção de que as mensalidades seriam calculadas com base nos rendimentos, sendo que
no decurso do ano letivo 2018/2019 apercebeu-se que não conseguia chegar àquele valor que
lhe esta a ser cobrado, assim em contacto com os serviços da Requerida foi agendada uma
primeira reunião informando-o que haveria uma informação interna que seria ficcionado
como valor auferido o equivalente a 2 SMN. Mais disse que solicitou a noma e eles
explicaram que teria a prorrogativa de estabelecer um valor mínimo. A mensalidade do ano
letivo 2019/2020 foi alterada tendo agora por base os rendimentos efetivamente declarados,
e mais não disse.
Por seu turno, a Testemunha Maria Elizabete Fernandes Pegas, economista, Diretora
Geral do Centro Social Candal Marco no seu depoimento acaba por corroborar na íntegra o
teor da contestação apresentada pela Requerida, com grande ênfase na questão da tutela da
Segurança Social, existindo um dossier bastante completo na secretaria para que os
progenitores tenham conhecimento de todas as comunicações entre as instituições e a
Segurança Social, mis reiterando as dúvidas da instituição quanto ao real rendimento do
agregado familiar do Requerente.
Porém, nem dos documentos juntos, nem das declarações de parte ou da inquirição das
testemunhas resultou provado qualquer incumprimento contratual pela Requerida. Na
realidade o Requerente basta-se com meras alegações conclusivas nas suas peãs processuais,
não trazendo ao Tribunal qualquer elemento probatório que permitisse ao mesmo conhecer
da verificação dos factos que alega, conforme lhe competia de acordo com as regras da
repartição do ónus probatório, nº1 do artigo 342º do C.C., isto porque conforme consta do
Regulamento de funcionamento Interno dos anos letivos em causa, juntos pelo próprio
Requerente, a este incumbia fazer prova de que juntou com a inscrição e reinscrição de sua
filha Bia Ferreira, documentos probatórios suficientes que pudessem permitir sequer à
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Requerida conhecer dos seus rendimentos anuais. Os referidos regulamentos, juntos a fls. 750, 82-106, 123-148 dos autos, no seu ponto 12 do artigo 5.3 imputa ao progenitor a obrigação
de junção de documentos probatórios das declarações prestadas quanto ao rendimento
auferido no ano anterior (seja por apresentação de declaração de IRS seja por outros
elementos) que permitam à requerida calcular a mensalidade devida nos termos do disposto
no ponto 5.5.1. que sendo comunicada ao progenitor o mesmo terá de aceitar com a ressalva
contante do mesmo regulamento de que nos casos em que o encarregado de educação não
entregar documentos comprovativos de rendimentos dentro do prazo fixado é-lhe atribuída
a mensalidade máxima, que no caso concreto tratando-se de trabalhador inserido na categoria
B se presumiria corresponder a 2 SMN de acordo com oficio interno.
A convicção deste Tribunal assentou ainda, além da prova á supra referenciada, na
ponderação conjugada da prova documental junta aos autos a fls. 5-6 dos autos (quanto à
parentalidade de Bia Ferreira), fls. 107 dos autos norma ad 03 comparticipação familiar
adenda 4 do qual consta o valor a considerar em caso de trabalhadores independentes e a
obrigatoriedade de apresentação de elementos probatórios quanto aos rendimentos, fls 109122 dos autos refletindo troca de correspondência entre Requerente e serviços da Requerida,
fls. 149-158 dos autos circular n.º 4 emanada pela Tutela relativamente a regulamento de
comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos sociais da
IPSS, fls. 159-167 dos autos despacho conjunto n.º 300/97 (2ª série) e 9/09, fls. 175-188 dos
autos modelo 3 de declaração de rendimentos do requerente referente aos anos de 2015, 2016,
2017, fls 189-194 dos autos print do cadastro da AT referente aos recibos emitidos em 2019
pelo Requerente, fls. 196-199 dos autos informação predial do REQUERENTE, fls. 200-204
dos autos certidão de responsabilidade de crédito emitida pelo Banco de Portugal, fls. 205208 dos autos informação fiscal sobre os veículos automóveis titulados pelo Requerente, fls.
209-2015 dos autos faturas-recibos emitidos pela Requerida a propósito da frequência de Bia
Ferreira no ano letivo de 2019/2020 na sua instituição, e fls. 216-219 dos autos quatro
contratos de prestação de serviços celebrado entre Requerente e Requerida entre 2016 e 2019
(um por cada ano letivos), com as regras da experiência comum.

*
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3.3. DO DIREITO
É inelutável afirmar que o vínculo obrigacional existente entre Requerente e Requerida
se traduz num contrato de prestação de serviço de consumo, mais concretamente um contrato
de prestação de serviço da valência creche, sendo-lhe aplicável, em tudo o que a lei especial
for omissa, o regime previsto na Lei Civil geral.
É, pois, inelutável afirmar que a responsabilidade, a existir, se enquadra no instituto da
responsabilidade civil contratual.
A responsabilidade civil contratual pressupõe a existência de um contrato e assenta no
princípio fundamental da presunção de culpa do devedor, segundo o qual incumbe a este
provar que a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede
de culpa sua, nos termos do disposto nos artigos 799º, n.º1 e 342º, n.º2 ambos do C.C., sob
pena de recair sobre si a respetiva presunção de culpa.
Como é sabido, e vem legalmente plasmado nos artigos 798º e ss., em conjugação com
os artigos 562º e ss, todos do C.C., constituem pressupostos da responsabilidade civil
contratual o facto ilícito/ incumprimento da obrigação contratual, o dano, o nexo de
causalidade entre o facto e o dano, a par da culpa.
À exceção do que sucede na mencionada presunção de culpa do devedor – artigo 799º
e n.º 1 do artigo 344º C.C. –, nos restantes pressupostos, tal prova, de acordo com os princípios
da repartição do ónus da prova, cabem à Requerente/ Consumidor, nos termos do artigo 342º,
n.º 1 do C.C.
Trata-se da aplicação do princípio “actor incumbit probatio; reus in exipiendo fit
actor”. Ou seja, o ónus da prova recai, assim, sobre todos os intervenientes processuais,
devendo o Demandante provar os factos constitutivos do direito que alega ter, sendo que o
Demandando terá de provar os factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que
aquele invoca.

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

Avenida da República, 757

4430-201 Vila Nova de Gaia

Tlf .223 749 242 E-mail: tac@cm-gaia.pt

Não se trata de repartir o encargo da prova em atenção à qualidade do facto probando
mas à posição na lide daquele que o invoca, sempre ressalvando (e no que ora releva) o citado
disposto no n.º 1 do artigo 344.º da lei civil. (cf. Prof. Vaz Serra, “Provas”, BMJ 112269/270).
Ora, e como se deixou já antever em sede de fundamentação factual e respetiva
motivação, não logrou o Requerente trazer aos autos qualquer elemento que permitisse a este
Tribunal conhecer de eventual incumprimento ou sequer cumprimento defeituoso da
Reclamada das suas obrigações contratualmente estipuladas perante a Requerente. Assim,
não logrou o Requerente dar a conhecer a este Tribunal que a Requerida estava munida dos
elementos suficientes que lhe permitisse afastar a ilação de 2 SMN quanto em causa esteja
um trabalhador inserido na categoria B, trabalhador independente.

Pelo que, e sem mais considerações, decai a pretensão do Requerente
*
4. Do Dispositivo
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação totalmente
improcedente, absolvendo a Requerida do pedido.
Notifique-se
V. N. Gaia, 05/10/2021
A Juiz-Árbitro,

(Sara Lopes Ferreira)
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