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Resumo da Decisão Arbitral

Resumo:
1. Se é certo que a requerente não é parte da relação negocial aqui em
apreço, não menos verdade é que a demandante é a destinatária do
objeto postal expedido pelo **** e transportado (e distribuído) pelos
**** (a aqui requerida) ou, por outras palavras e em termos mais
sintéticos, é a beneficiária de um contrato de transporte celebrado
entre o expedidor e o transportador, pelo que, como é pacificamente
aceite para o contrato de transporte (civil ou comercial), também o
contrato de transporte de um objeto de natureza postal constitui um
contrato a favor de terceiro, sujeito à malha normativa dos artigos
443.º a 451.º do Código Civil.
2. Donde, não pode deixar-se de concluir, em suma, que assistia à
requerente a titularidade de um direito de crédito sobre a requerida –
cumprimento da obrigação primária de entrega do objeto postal
com o Documento Único Automóvel –, embora com origem numa
relação contratual em que não assumiu a posição de contraente, o
que determina a aferição do preenchimento dos pressupostos
constitutivos da eventual obrigação sucedânea de indemnização pelo
incumprimento

da

requerida

no

quadro

do

instituto

da

responsabilidade civil contratual.
3. E não se diga que ao entendimento aqui adotado obstam as normas
do artigo 34.º, n.º 2.1. da Convenção Postal Universal
(correspondente ao artigo 21.º, n.º 2.1, da versão atual da
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Convenção), aprovada, para ratificação, pela Resolução da
Assembleia da República n.º 36-A/2004, de 11 de maio, e do artigo
78.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 176/88, de 18 de maio, que aprovou o
Regulamento do Serviço Público de Correios, pois, se interpretadas
no sentido de que assiste apenas ao remetente o direito a
indemnização por perda ou extravio total do conteúdo de uma
correspondência

registada,

tais

normas

enfermam

de

inconstitucionalidade material, por violação dos artigos 60.º, n.º 1, in
fine, 18.º, n.ºs 2 e 3 e 13.º da Constituição da República Portuguesa
(doravante “CRP”), o que se verifica oficiosamente ao abrigo dos
artigos 204.º e 280.º, n.º 1 da CRP, e determina a desaplicação
daquelas normas ao caso em apreço.
4. Por força do contrato de transporte de objeto postal celebrado com
o expedidor ****, impendia sobre a requerida, enquanto obrigação
legal e contratual, o dever de efetuar a entrega do objeto postal na
habitação da requerente, mediante depósito no respetivo recetáculo
domiciliário. Na verdade, a requerida, enquanto prestadora, em
regime de concessão de serviço público, do serviço postal universal,
tem a obrigação de “satisfação de padrões adequados de qualidade,
nomeadamente no que se refere a prazos de entrega” (artigos 11.º,
n.º 1, alínea b), 12.º, n.º 1 e 57.º, n.ºs 1 e 4 da Lei n.º 17/2012, de 26
de abril).
5. Ora, se é certo que não resulta nem da lei nacional, nem das
convenções internacionais, concluídas no quadro da União Postal
Universal, de que Portugal é signatário a estipulação, com precisão,
de um “prazo de entrega”, reveste meridiana clareza, por via das
disposições normativas que acima se invocaram, que tal obrigação
está sujeita a prazo e, bem assim, atenta a factualidade julgada
provada e não provada nos presentes autos, podemos declarar, com
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suficiente segurança, que o lapso temporal decorrido desde a
aceitação do objeto postal pela requerida até aos dias de hoje, sem
que tenha sido (comprovadamente) concretizada a entrega daquele,
não se conforma com a obrigação de “satisfação de padrões
adequados de qualidade” nem com os prazos conhecidos e
habitualmente praticados pela requerida na entrega de objetos
postais na modalidade de correio registado simples nacional. E,
ainda, permite inferir, de acordo com um critério de razoabilidade,
que se afigura, neste momento, impossível o cumprimento da
identificada obrigação de entrega, por motivo imputável à requerida,
pelo que se pode e deve concluir pela verificação de uma situação de
incumprimento definitivo (artigo 801.º, n.º 1 do Código Civil).
6. Embora os danos alegados não constituam prejuízos sofridos com a
indisponibilidade do Documento Único Automóvel, em causa estão
despesas em que a requerente incorreu para evitar ou, pelo menos,
mitigar aqueles prejuízos, desde logo e em primeira linha, o prejuízo
da afetação dos direitos de uso e fruição que assistem à requerente,
enquanto titular do direito real maior sobre a viatura automóvel, por
força da impossibilidade de esta circular, nas condições legais, na via
pública, uma vez consumado o não cumprimento, em “prazo
razoável”, da obrigação de entrega do objeto postal que continha o
duplicado do Documento Único Automóvel, cuja emissão foi
naturalmente solicitada na sequência de um primeiro evento lesivo
ocorrido com a não (comprovada) entrega pela requerida da
primeira via daquele título de registo de propriedade.
7. Trata-se, portanto, de despesas que, em termos de tipicidade social,
podem e devem ser consideradas consequência do facto ilícito
praticado pela requerida ou, por outras palavras, o incumprimento
da obrigação de entrega do objeto postal com o número de registo
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RA**** foi causa necessária e adequada (porque não foi, de todo,
indiferente, na ordem natural das coisas), à produção do resultado
danoso alegado e demonstrado pela requerente, pelo que só com o
seu ressarcimento, por via de equivalente pecuniário, se revela
possível reconstituir a situação patrimonial que existiria, na data
mais recente que pode ser atendida pelo tribunal, caso não se tivesse
verificado o evento que obriga à reparação (artigos 562.º e 566.º, n.º
2 do Código Civil).

Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, decide-se:
c) desaplicar, ao abrigo dos artigos 204.º e 280.º, n.º 1 da CRP, as
normas do artigo 34.º, n.º 2.1. da Convenção Postal Universal
(correspondente ao artigo 21.º, n.º 2.1, da versão atual da
Convenção), aprovada, para ratificação, pela Resolução da
Assembleia da República n.º 36-A/2004, de 11 de maio, e do
artigo 78.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 176/88, de 18 de maio, que
aprovou o Regulamento do Serviço Público de Correios, se
interpretadas no sentido de que assiste apenas ao remetente o
direito a indemnização em caso de perda ou extravio total do
conteúdo de uma correspondência registada, por violação dos
artigos 60.º, n.º 1, in fine, 18.º, n.ºs 2 e 3 e 13.º da Constituição
da República Portuguesa;
d) julgar a ação procedente, condenando-se a requerida ao
pagamento de uma indemnização no valor de € 48,45
(quarenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos).
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