PROC. N.º 3477/2020
SENTENÇA
SUMÁRIO:
I.

A Requerida invoca a seu favor o pagamento do valor de €292,05, conforme consta dos
comprovativos de pagamento juntos, o que corresponde a exceção perentória que importa a
absolvição total ou parcial do pedido por se tratar de facto que extingue o efeito jurídico dos factos
articulados pelo Requerente (art.º 576º, n.º 3 do CPC). Julgando-se provada a exceção invocada,
absolve-se parcialmente a Requerida do pedido. Consequentemente, importa decidir se o
Requerente tem direito a ser indemnizado no valor remanescente de €907,95.

II.

A prestação de serviços de correio expresso corresponde a serviços de “valor acrescentado” que
se carateriza pela existência de “prazos de entrega predefinidos”, pelo “registo de envios”, pela
“garantia de responsabilidade do prestador mediante seguro”, entre outras características
próprias destes serviços que não têm expressão do serviço público universal.

III. No direito interno português, o contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias
encontra-se regulado no DL nº 239/2003, de 4/10 (alterado pelo DL nº 145/2008, de 28/07).

IV. Para além das situações de exclusão, transportador tem também a sua responsabilidade limitada
aos valores definidos no art.º 20º, nomeadamente, quanto ao limite de 10€ por cada quilograma
de peso bruto da mercadoria, nos casos de perda ou avaria. No entanto, o transportador não pode
prevalecer-se destes limites e exclusões quando esteja em causa atuação dolosa da sua parte.

V.

Apesar de caber à Requerida o ónus de ilidir a presunção de culpa no incumprimento contratual –
o que não fez – o grau de culpa deve resultar da apreciação de factos concretos que permitam
enquadrar o comportamento da Requerida no conceito de dolo.

VI. O contacto indicado pelo Requerente não foi utilizado pela Requerida aquando da entrega da
encomenda. Porém, não se apurou qual o contacto utilizado, de que forma, por quem, em que
circunstâncias e por que motivo. Não foi possível, tampouco, apurar se o “desvio” da encomenda
do seu destino original foi promovido por alguém a quem a Requerida incumbiu a
responsabilidade de execução do contrato ou se por terceiro estranho à empresa e à relação
contratual estabelecida. Nesta senda, não é possível apurar qual o grau de culpa da Requerida no
incumprimento contratual verificado, ou seja, se atuou de forma dolosa ou meramente negligente,
pelo que não tem aplicabilidade o disposto no art.º 21º.

VII. Por outro lado, o Requerente admitiu não ter declarado o valor da encomenda mediante o
pagamento de um valor adicional, aquando da contratação do serviço, mesmo tendo sido
informado sobre essa possibilidade, o que permite concluir que aceitou o risco de poder vir a ser
compensado em valor inferior ao valor real dos bens, em caso de perda ou extravio das
encomendas.
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A) RELATÓRIO:
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS PERFEITO GONÇALVES, NIF 215 158 660, residente na Rua José
António Cruz, n.º 106, 6º Esq. 4715-343 Braga
REQUERIDA: CTT EXPRESSO, S.A., NIPC 504520296, com sede na Avenida Dom João II, nº 13,
1999-001 Lisboa

No dia 03/11/2020, o Requerente apresentou reclamação contra a Requerida junto do Centro
de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (CIAB), pela qual peticiona indemnização
no valor de €1.200,00.
Alega, para o efeito, que:
1) No dia 24/08/2020 enviou dos CTT de Santa Tecla, Braga, duas encomendas para serem
entregues no Fundão, por correio registado, com as referências DA691005085PT e
DA6910004567PT;
2) Os objetos não foram recebidos pelo destinatário;
3) Reclamou várias vezes junto da Requerida e as respostas foram sempre vagas;
4) Dizem que o carteiro contactou o destinatário e que a encomenda tinha sido entregue;
5) Questionou qual o contacto que utilizaram para entregar a encomenda, uma vez que não
indicou qualquer contacto telefónico;
6) A Requerida averiguou e concluiu que alguém internamente terá dado um contacto ao
carteiro que não lhe pertence;
7) Os objetos eram um computador, um teclado e um ecrã que ascendem ao valor de
€1.200,00;
8) A encomenda foi entregue a alguém que a Requerida não consegue identificar ou sequer
justificar como tal entrega foi efetuada.
Frustrando-se a fase de mediação, seguiu o processo para a fase de arbitragem.
Em sede de contestação, a Requerida confirmou a contratação do serviço de envio dos objetos
identificados pelo Requerente e que o objeto não foi entregue na morada indicada, motivo pelo
qual pagou uma indemnização no valor de €292,65 correspondendo ao limite máximo de 10€
por kg e respetivos portes de envio, conforme definido no diploma legal que regula o transporte
rodoviário nacional de mercadorias e conforme consta das condições gerais de transporte da
Requerida. Assim, pela encomenda DA691005085PT pagou o valor de €237,88 e pela
encomenda DA691004567PT pagou o valor de €54,17. Mais alega que a entrega da mercadoria
à Requerida implica a aceitação sem reservas das condições gerais de transporte e que, uma vez
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que não contratou um seguro especial, a Requerida responde apenas nos limites gerais
aplicáveis.
A audiência arbitral realizou-se no dia 13/05/2021 pelas 14h00 na sede do CIAB em Braga, para
a qual as partes foram devidamente convocadas.
B) COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL, LEGITIMIDADE DAS PARTES E NATUREZA DO LITÍGIO
O conflito que opõe as partes corresponde a um conflito de consumo, nos termos definidos no
n.º 2 do art.º 4 do Regulamento do CIAB e no art.º 2º da Lei n.º 144/2015, de 08/09, por estarmos
perante um consumidor, por um lado, nos termos definidos no art.º 2º da Lei n.º 24/96, de 31/07
e alínea d) do art.º 3º da Lei n.º 144/2015, e um prestador de serviços, por outro, nos termos
definidos na alínea e) do art.º 3º da Lei n.º 144/2015.
Consequentemente, o Tribunal é competente em razão da matéria.
É também territorialmente competente, por verificação dos pressupostos previstos no art.º 5º
do Regulamento do CIAB.
Fixa-se, nos termos do art.º 297º do CPC, em €1.200,00 o valor da ação. Assim, é este tribunal
competente em razão do valor por não se encontrar ultrapassado o valor da alçada dos Tribunais
da Relação (€30.000,00) (art.º 6 do Regulamento do CIAB).
As partes têm legitimidade, definida pelo seu interesse direto em demandar e contradizer,
respetivamente, nos termos do art.º 30º do CPC.

C) OBJETO DO LITÍGIO:
A Requerida invoca a seu favor o pagamento do valor de €292,05, conforme consta dos
comprovativos de pagamento juntos, o que corresponde a exceção perentória que importa a
absolvição total ou parcial do pedido por se tratar de facto que extingue o efeito jurídico dos
factos articulados pelo Requerente (art.º 576º, n.º 3 do CPC). Julgando-se provada a exceção
invocada, absolve-se parcialmente a Requerida do pedido.
Consequentemente, importa decidir se o Requerente tem direito a ser indemnizado no valor
remanescente de €907,95.

D) PROVA:
Documental:
1)

Comprovativo de pagamento do serviço de transporte contratado, no valor de €41,55,
datado de 24/08/2020;
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2)

Dois Guias de transporte;

3)

Reclamação no livro de reclamações online apresentada no dia 26/08/2020;

4)

Lista de componentes e acessórios do computador enviado;

5)

Email da Requerida dirigida ao Requerente, datado de 01/09/2020 em resposta à
reclamação no livro de reclamações referindo que “aquando da entrega o distribuidor
esteve em contacto, telefonicamente, com o destinatário, sendo que este indicou que a
entrega deveria ser efetuada a uma terceira pessoa”;

6)

Troca de e-mails entre Requerente e Requerida entre setembro e outubro;

7)

Email enviado pela Requerente a 22/10/2020 com o valor fixado para a indemnização de
cada um dos objetos;

8)

Oito Faturas de aquisição de componentes informáticos;

9)

Cinco Comprovativos de transferência.

Testemunhal:
Não foi produzida prova testemunhal.

E)

MATÉRIA DE FACTO E FUNDAMENTAÇÃO:

Todos os factos alegados pelo Requerente foram confessados pela Requerida, sendo que a
divergência entre as partes reconduz-se ao valor de indemnização pago: o Requerente entende
que a Requerida deve indemnizá-lo pelo valor total dos bens expedidos, a Requerida entende
que, não tendo sido celebrado contrato de seguro, não está obrigada a pagar um valor acima do
definido legalmente.
Ficou provado que, efetivamente, o Requerente não contratou seguro aquando da expedição
das encomendas, o que declarou expressamente em sede de audiência, referindo, ainda, que
foi informado pelo funcionário da possibilidade de o fazer por um custo acrescido. Também ficou
provado que a encomenda foi entregue, embora não no destino indicado pelo Requerente. Foi
ainda possível confirmar que o contacto telefónico que terá sido realizado pela Requerida no dia
da entrega não foi realizado para o número indicado pelo Requerente.

F) DIREITO:
Atendendo ao objeto da presente ação, importa analisar especificamente as disposições do
Regulamento do Serviço Público de Correios, aprovado pelo DL n.º 176/88, de 18/05 (RSPC) e
do Regime Jurídico Aplicável à Prestação de Serviços Postais, aprovado pela Lei n.º 17/2012, de

4

26/04 (RJAPSP). Nos termos do art.º 81º do RSPC, o remetente tem direito a uma indemnização
correspondente à importância real da perda, da espoliação ou da avaria de uma encomenda
postal registada, não podendo aquela exceder: a) Para as encomendas com valor declarado, a
importância do valor declarado; b) Para as encomendas registadas, a importância
correspondente ao produto da taxa de registo de uma correspondência, em vigor na data de
aceitação, pelo factor 20, 30 ou 40, respectivamente para uma encomenda até 5 kg, de mais de
5 kg até 10 kg e de mais de 10 kg.
Este regime aplica-se ao serviço público de correios que compreende a aceitação, transporte,
distribuição e entrega de correspondências postais, a emissão e venda de selos e outros valores
postais, o serviço público de telecópia e ainda a aceitação, transporte, distribuição e entrega de
encomendas postais e os serviços financeiros postais (art.º 1 e 2 º).
Com a entrada em vigor do RJAPSP, que veio regular o regime jurídico aplicável à prestação de
serviços postais em território nacional bem como de serviços internacionais, o RSPC passou a
ser de aplicação limitada, atento o regime transitório daquela (art.º 58º) que prevê que as
disposições do RSPC, bem como as medidas regulamentares adotadas ao seu abrigo, que não
sejam incompatíveis com o disposto no RJAPSP mantêm-se até à entrada em vigor do diploma
de desenvolvimento previsto no n.º 3 do art.º 1.
Nos termos do art.º 10º do RJAPSP, é assegurada a existência e a prestação do serviço universal,
o qual consiste na oferta de serviços postais definida na presente lei, com qualidade especificada,
disponível de forma permanente em todo o território nacional, a preços acessíveis a todos os
utilizadores, visando as necessidades de comunicação da população e das atividades económicas
e sociais. Não é considerado serviço universal os serviços de correio expresso, entendendo-se
como tais os serviços de valor acrescentado, caracterizados pela aceitação, tratamento,
transporte e distribuição, com celeridade acrescida, de envios postais, diferenciando-se dos
respetivos serviços postais de base por um conjunto de características suplementares, tais como:
a) Prazos de entrega predefinidos; b) Registo de envios; c) Garantia de responsabilidade do
prestador, mediante seguro pelo qual o remetente conheça previamente a fórmula de
ressarcimento dos prejuízos causados; d) Controlo do percurso dos envios pelo circuito
operacional do prestador, permitindo a identificação do estado dos envios e informação ao
cliente.
Quer o RSPC, quer o RJAPSP têm o seu objeto de aplicação restrito à prestação de serviço público
universal. Em território nacional, o prestador de serviço público universal é a CTT – Correios de
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Portugal, S.A., nos termo do art.º 1º, 10º, n.º 3 e 57º do mencionado diploma, com as alterações
introduzidas pelo art.º 35º W do DL n.º 10-A/2020, de 13/03, aditado pelo DL n.º 106-A/2020.
A prestação de serviços de correio expresso corresponde a serviços de “valor acrescentado” que
se carateriza pela existência de “prazos de entrega predefinidos”, pelo “registo de envios”, pela
“garantia de responsabilidade do prestador mediante seguro”, entre outras características
próprias destes serviços que não têm expressão do serviço público universal.
No direito interno português, o contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias
encontra-se regulado no DL nº 239/2003, de 4/10 (alterado pelo DL nº 145/2008, de 28/07). Aos
contratos de transporte de bens e mercadorias em território nacional celebrados com a CTT
EXPRESSO, SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, SA, aplica-se este regime (ver Ac. do Tribunal da
Relação de Lisboa, de 11-02-2021, no proc. 20633/19.0T8LSB.L1-8).
Nos termos do mencionado diploma, o contrato de transporte rodoviário nacional de
mercadorias é o contrato celebrado entre transportador e expedidor nos termos do qual o
primeiro se obriga a deslocar mercadorias, por meio de veículos rodoviários, entre locais situados
no território nacional e a entregá-las ao destinatário (art. 2º, nº 1), sendo “transportador” a
empresa regularmente constituída para o transporte público ou por conta de outrem de
mercadorias e “expedidor” o proprietário, possuidor ou mero detentor das mercadorias (art. 2º,
nº 2).
Quanto à responsabilidade do transportador, é o mesmo responsável pela perda total ou parcial
das mercadorias ou pela avaria que se verifique entre o momento do carregamento e o da
entrega, assim como pela demora, sendo igualmente responsável pelos atos ou omissões
praticados pelos agentes, empregados e demais pessoas a quem recorra para a execução do
contrato (art.º 17º). O transportador não será, no entanto, responsável, quando a perda, avaria
ou demora se dever à natureza ou vício da própria mercadoria, quando exista culpa do
expedidor, em caso fortuito ou de força maior e ainda quando decorra de falta ou defeito da
embalagem, manutenção, carga, arrumação ou descarga e de insuficiência ou imperfeição das
marcas ou símbolos dos volumes (18º). Para além das situações de exclusão, transportador tem
também a sua responsabilidade limitada aos valores definidos no art.º 20º, nomeadamente,
quanto ao limite de 10€ por cada quilograma de peso bruto da mercadoria, nos casos de perda
ou avaria. No entanto, o transportador não pode prevalecer-se destes limites e exclusões
quando esteja em causa atuação dolosa da sua parte (21º). Por seu turno, o expedidor só poderá
exigir indemnização superior (quando não exista atuação dolosa do transportador) se tiver
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declarado o valor da mercadoria, mediante o pagamento de uma taxa suplementar, nos termos
do art.º 6º.
Quanto à culpa, o devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se
responsável pelo prejuízo que causa ao credor, incumbindo-lhe a prova que a falta de
cumprimento ou o cumprimento defeituoso não procede de culpa sua (art. 798º e 799º Cód.
Civil). A culpa é apreciada nos termos aplicáveis à responsabilidade civil, isto é, pela diligência
de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso (arts. 799º, nº 2, e 487º, nº
2, Cód. Civil). A culpa exprime um juízo de censura ético-jurídica ao agente, pelo facto de no caso
concreto, poder e dever ter agido de outro modo, comportamento e actuação que deviam
pautar-se pela diligência que uma pessoa, medianamente prudente e cautelosa teria adoptado
(in Ac. do Supremo Tribunal de Justiça, 982/07.1TVPRT.P1.S1 de 29/04/2010).
Nos termos do art.º 21º, releva, apenas a atuação “dolosa” do transportador e não a mera culpa
ou negligência. No dolo podemos falar em dolo direto, necessário ou eventual. No dolo direto o
autor do facto age com o intuito de atingir o resultado ilícito da sua conduta, que de antemão
representou e quis. No dolo indireto ou necessário, o agente não tem intenção de causar o
resultado ilícito, mas bem sabe que este constituirá uma consequência necessária e inevitável do
efeito imediato que a sua conduta visa. No dolo eventual, o agente representa o resultado ilícito,
mas o dano surge apenas como consequência meramente possível — e não necessária — da sua
conduta, actuando ele sem confiar que o mesmo não se produza.1
*
No caso em concreto, entre o Requerente e a Requerida foi celebrado um contrato de prestação
de serviço de correio expresso, de valor acrescentado, subsumível às regras constantes do DL
n.º 239/2003, de 04/10.
Da prova produzida não se verificou qualquer causa de exclusão da responsabilidade do
transportador nos termos do art.º 18º, sendo que incumbia à Requerida afastar a presunção
legal de que o incumprimento decorreu de culpa sua. Na verdade, a Requerida admitiu que não
cumpriu o contrato e assumiu a respetiva responsabilidade, sem alegar qualquer causa ou facto
de exclusão.
Verificando-se a responsabilidade do transportador, importa avaliar qual o seu grau de culpa.
Apesar de caber à Requerida o ónus de ilidir a presunção de culpa no incumprimento contratual
– o que não fez – o grau de culpa deve resultar da apreciação de factos concretos que permitam

1

Almeida Costa, in “Direito das Obrigações” – 11ª edição – pág. 554.
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enquadrar o comportamento da Requerida no conceito de dolo. Alegou o Requerente que a
Requerida averiguou a situação e concluiu que alguém internamente terá dado um contacto ao
carteiro que não lhe pertence. Nos e-mail enviados pela Requerida ao Requerente nos dias 01 e
07/09/2020, refere a Requerida que “aquando da entrega, o distribuidor esteve em contacto,
telefonicamente, com o destinatário, sendo que este indicou que a entrega deveria ser efetuada
a uma terceira pessoa”. O contacto indicado pelo Requerente não foi utilizado pela Requerida
aquando da entrega da encomenda. Porém, não se apurou qual o contacto utilizado, de que
forma, por quem, em que circunstâncias e por que motivo. Não foi possível, tampouco, apurar
se o “desvio” da encomenda do seu destino original foi promovido por alguém a quem a
Requerida incumbiu a responsabilidade de execução do contrato ou se por terceiro estranho à
empresa e à relação contratual estabelecida. Nesta senda, não é possível apurar qual o grau de

culpa da Requerida no incumprimento contratual verificado, ou seja, se atuou de forma dolosa
ou meramente negligente, pelo que não tem aplicabilidade o disposto no art.º 21º.
Por outro lado, o Requerente admitiu não ter declarado o valor da encomenda mediante o
pagamento de um valor adicional, aquando da contratação do serviço, mesmo tendo sido
informado sobre essa possibilidade, o que permite concluir que aceitou o risco de poder vir a
ser compensado em valor inferior ao valor real dos bens, em caso de perda ou extravio das
encomendas. Nestes termos, a eventual responsabilidade do transportador terá de ser avaliada
à luz das limitações previstas no art.º 20º.
Pelo exposto, a Requerida estava obrigada ao pagamento de uma indemnização até ao limite
máximo de 10,00€ por quilograma de peso bruto da mercadoria. As encomendas enviadas
pesavam, respetivamente, 20,750kg e 4,30kg. Aplicando-se o referido critério, o montante
devido pela Requerida fixa-se em de €207,50 (20,750x10€) e €43,00 (4,3x10€), acrescido do
valor dos portes, no montante global de €292,05 que já foi totalmente pago.
DECISÃO:
Julgo a ação totalmente improcedente e, em consequência, absolvo a Requerida do pedido.
Notifique.
Braga, 30 de maio de 2021
A Juiz-Árbitro
Assinado por : Lúcia do Carmo Carvalho Miranda
Num. de Identificação: BI13512917
Data: 2021.05.30 15:14:43+01'00'

(Lúcia Miranda)
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