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REGIÃO AUTON OMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO

Processo de reclomoçÕo n.o j 426/2020

Reclomonte: Jooo José Teixeiro Noscimento e Souso
Reclomodo: CTT Expresso
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objeto do reclomoçõo: incumprimento de serviço postol/encomendo por
porte dos CTT.

Pedido: condenoçõo do Reclomodo no pogomento do quontio totol de
€320,32 (trezentos e vinie euros e trinto e dois cêntimos), sendo:

o) €30,83 (trinto euros e oitento e irês cêntimos) referente oo volor do
tronsporte.

b) €289,49 (duzenios e oitento e nove euros e quorento e nove cêntimos)
referente oos bens nõo entregues.

Volor: €320,32 (trezentos e vinte euros e trinto e dois cêntimos) - cfr. ortigos
l9o do Lei de Arbitrogem e 3oóo, n.ol, do cód. de proc. civil.

Frustrodo o tenÍotivo de concilioçÕo, procedeu-se Ò reolizoçõo do
oudiêncio de discussõo e julgomento, com o prestoçÕo de decloroções de porte
do reclomonte, jÓ que o reclomodo, opesor de representodo por Mondotório.
nÕo opresentou quolquer provo testemunhol.

Com interesse poro o decisÕo do couso, ficorom provodos os seguintes
foctos:

A. No dio .l9.11.2019, o reclomonte enviou umo encomendo no posto do
reclomodo no Nozoré, no Funchol, poro os seus pois, em Sonto António
dos covoleiros, em Lisboo, contendo produtos olimentores, olém do
mois, um goido, bolos de mel e broos.

B. A encomendo pesovo um totol de lo,2B0 kg, tendo o reclomonte pogo
pelo serviço o vclor de €30,83 (trinÌo euros e oitento e três cêntimos).

C. A encomendo referido no ol. A) foi entregue oo destinotorÍo no dio
27 .11 .2020, com o referêncio de peso totol de 4,280 kg,

D. O reclomonte questionou os seus poÍs sobre o que estovo dentro do
encomendo, otendendo o que o peso nÕo correspondio oo do
encomendo enviodo, tendo verificodo que foltovom olguns bens.

E. Peronte esto situoçõo o reclomonte contoctou o reclomodo, que
informou que tinhc mudodo o coixo do encomendo pelo focto de o
coixo originol se encontror donificodo.

F. O reclomonte reclomou diretqmente no posto do reclomodo no
Nozoré, no Funchol, pois nÕo compreendio porque muitos dos ortÍgos
tinhom desoporecÍdo, otendendo o que se o embologem estovo
donificodo openos deveriom eventuormente trocor de coixo/soco mos
com todos os ortigos enviodos.

G. Foce o estc reclomoçÕo, o reclomodo respondeu o 12.12.2019,
declorondo que "dispomos do confirmaçõo de que o objeto foi
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defefodo com conteÚdo donificado fbens alimentares em esfodo de

putrefoçõo) que forom ossim tnutilizodo.s, fendo o resfonte conÍeÚdo sido

reembo/odo e seguido oo desfino e entregue o dio 27ll I /2019" '

H. A reclomodo nõõ teve conhecimento prévio do volor do conieÚdo do

encomendo expedido pelo reclomonte'
l. o reclomonte nÕo declorou o volor do encomendo, nem pogou o volor

correspondente oo respetivo seguro'

J. A encomendo tinho fruto no seu inierior em estodo de puÌrefoçÕo' nos

termos referidos no ol. G).
K. (...) focto que foi tionsmitido oo remetente, que dele tomou

conhecimento.
L. No centro operocionol do reclomodo foi observodo o embologem

donificodo 
",- 

por isso, foi objeto de verificoçÕo' tendo sido detetodos

olimentos em putrefoçõo/deteriorodos'

NÕo ficorom provodos os seguintes foctos:
A. A encomendo referido no ol. A) dos foctos provodos continho

especiorios, conjuntos de bordodos, rebuçodos de funcho, ononos

verdes, gorrofos com licor coseiro'
B. No dio 25.11.2019, o destinotório (o poi do reclomonte) recebeu umo

mensogem no telemóvel o informor que o encomendo serio entregue

nesse dio, entre os th00 e os 
,l9h00'

c. os destinotÓrios estiverom Ìodo o dio em coso, mos o encomendo nÕo

foi entregue.
D. Os destinotÓrios nÕo soírom de coso poro receber o encomendo' sendo

que o prédio onde residem, tem 4ó inquilinos, pelo que quolquer um

poderio obrir o porto Ò reclomodo de formo o deixor o oviso de

levontomento de encomendo'
E. O reclomonte peronte esto situoçõo foi confirmor no site do reclomodo

o locolizoçÕo do encomendo, o que deu origem o vorios deslocoções

do destinotorio (poi do reclomonte) em diversos postos do reclomodo'

porque oporentòmente o encomendo ondovo dum lodo poro o outro'

F. No dio 27.11.2019, o reclomonte e o desiinotÓrio (poi do reclomonte)

receberom umo mensogem o informor que o encomendo serio

enÌregue entre os th00 e os 
.l9h00 

desse dio'

G. O reclomonte e os pois verificorom que se encontrovo em folto' duos

ononos, Um goiodo, 5 pocotes de broos de mel, Um pocote de

especiorio, 3 conjuntos de bordodos, 2 pocotes de rebuçodos de

funcho,2 pocotes de broos de coco e 2 pocotes de broos de monteigo'

hovendo umo diferenço de ó kg no peso referido pelo reclomodo em

reloçÕo oo peso originol, sendo que no reolidode e depois de pesodo

pelo destinotório o peso em folto sÕo de 8,370 kg, pois openos pesovo

2,910 kg..
H. A encomendo chegou donificodo oo centro operocionol do oo centro

operocionol do reclomodo, com vestígios de mou condicionomento'
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l. O remetente nõo ocondicionou devido
encomendo que expediu.

te o conteÚdo do

FundomenÌoçõo do motério de focto:
As portes esiõo de ocordo quonto oo serviço de tronsporte de umo

encomendo "nuüdo 
pelo reclCImonte poro ser entregue o terceiros, que o

encomendo iniciolmenie pesovo quose lO,2B0 kg', que o reclomonte pogou por

esse serviço €30,83 e que esso encomendo foi entregue oo destinotÓrio oito dios

depois de ter sido rececionodo poro remesso no Funchol' dodos que podemos

recolher oindo do tolÕo emitido pelo reclomodo e que consto de fls' ll dos

outos.
Tombem estÕo de ocordo que o reclomonte opreseniou umo queixo pelos

vicissitudes do seiviço prestodo e que o reclomodo respondeu indicondo que o

coixo do encom.nào foi detetodo donificodo e que Ìinho bens olimentores em

estodo de putrefoçÕo, conforme se retiro do queixo e resposto que constom de

fls. l3 e l4 dos outos.
o reclomonte nÕo juntou quolquer documento relotivo oo conteÚdo totol

do encomendo, emboro possomos verificor dos fotos juntos oos outos pelo

reclomodo, constontes de fls. 81 o 85 dos outos, que esso encomendo incluío

bolos de mel, broos e um goiodo (peixe seco originol do Modeiro' que como é do

conhecimento gerol podé ficor vórios meses por consumir sem ser necessÓrio

quolquer ocondicionomento especiol)'
De iguol modo, o reclomonte nóo juntou provo do volor dos bens em folto'

por suo uár, o reclomodo nÕo fez provo de que o involucro tenho sido

entregue pelo reciomonte donificodo, nem que bens esiivessem deficientemente

ocondicionodos.
Aliós, o visionomento dos fotos otrós descritos indico precisomelte o

contrório, que os bens estovom devidomente ocondicionodos, em socos' oté que

nõo soberor qlãl é o condicionomento que se pretende poro os bens que o

reclomonte diz que enviou, nem o reclomodo diz quol é que serio o

ocondicionomento opropriodo, pelo que podemos concluir que o coixo do

encomendo foi donificodo enquonto esteve sob o tutelo do reclomodo'

A reclomodo tombém nõo justificou o rozÕo pelo quol o serviço demorou B

dios poro ser reolizodo, quondo estomos peronie um serviço expresso, pelo

menos foi "vendido" como tol.

FundomentoçÕo de direito:
Peronte o motério de focto opurodo, o reloçÕo controtuol estobelecidc

entre o reclomonte e o reclomodo deverÓ quolificor-se como um controto de

presÌoçÕo de um serviço pÚblico essenciol, nos termos e poro os efeitos do

disposto no ortigo 1o,n.o2,ol. e), do Lei n:23196,de26 de julho' no suo redoçÕo

otuolizodo.
De ocordo com o n.ol, do ortigo 4o deste diplomo legol, o prestodor do

serviço deve informor, de formo cloro e conveniente' o outro porte dos
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e o serviço é fornecido e Prestor-lhe todos os esclorecimentos

que se justifiq uem, de ocordo com os circunstÔncios'

Acrescenfo os n.ol e 2, do ortigo 11o desse diP lomo legol, que cobe oo

prestodor do serviço o Provo de todos os focios relotivos oo cumprimento dos

suos obrigoções e qo desenvolvimento de di igêncios decorrentes do Prestoçoo

dos serviÇos o que se refere o Presente lei

Outrossim, o ortig o Bo do Lei n.o 24196, de 3l de julho, dispõe no seu n'o1 que

o fornecedor de bens ou Pres todor de serviços deve, tonto no fose de

negocioções como no fose de celebroçõ o de um controto, informor o

consumidor de formo cloro, objetivo e odequodo, o nõo ser que esso informoçõo

resulte de formo cloro e evidente do contexto, nomeodomente sobre (ol. f) )

condições em qu

q
com descriçÕ o dos suos condições.

Oro, no site dos

OS

CTT disponível em

modolidodes de pogomento, de entrego ou de execuÇÕo e o Prozo de entrego

do bem ou do PrestoçÕ o do serviço, quondo for o coso; (ol. i) o existêncio de

I orontio de conformidode dos bens, com o indicoç õo do resPetivo Prozo, e,

uondo for o coso, o existêncio de serviços pós-vendo e de gorontios comerciois,

C lo UI podemos

obter os seguintes inform oções que nos Porecem lm portontes POro o resoluçÕo

desÌo situoçÕo:
a no

fres
ute

tronsporte de produtos com temperoturo controlodo, como

cos oU congelodos oU outros produtos, é do responsobilidode do

nte o embolomento e fico com este o risco de detioroçÕo dos

bens.
e í.ìo óreo dos remessos expressos, requerido pelo reclomonÌe, é

obrigotório umo guio de tronsporte poro todos os envios Expresso e'

coso de o encomendo ser enviodo num ponto cTT, no bolcõo serÕo

pedidostodososinformoçõesnecessÓríosporopreencheresseguio'
que depois serÓ impresso e colocodo ò encomendo'

o no oreo dos remessos expressos, o prCIzo de enirego do encomendo

ote 20 kg.é de 2 dios Úteis'

o o SeÇUro estÓ incluído oté oo peso de '10 kg"

oro,solvomelhoropiniÕo,deocordocomomotériododocomoprovodo'
os normos jurídicos ocimo referidos e os que se infro indicoremos, entendemos

que: 
(i) o reclomodo nÕo fez p.rovo' c?mo lht ::T3;.ti:: ::,]?:"9:::::::

do coixote de popelõo usodo poro colocor os objetos/bens que

foziom porte do encomendo, tendo-se provodo unicomente que

esse coixote ,rrói, donificodo, sendo certo que quondo ioi

"nJi"gr" 
nõo estãrio com cerÌezo donificodo' pois os serviÇos dos

CTT nÕo o teriom ãceite (cfr. ortigo llo do Lei n:23n6' de 2ó de

julho, e799o, n'ol do Cód' Civil)'

(ii)oreclomcdonÕolezprovo,comolhecompetio,dodeficiente
embolamento dos bens/objetos no interior do encomendo (ontes
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pelo contrÓrio otentos os fotos ocimo feridos e os explicoçÕes

por nós ovonçodos), tendo-se Provodo unicomente que o coixo

onde estovom os ortigos surgiu donificodo e, Por esse focto, foi

oberto, e, oPós o suo oberÌuro, verificou-se que continho bens em

estodo de Pu trefoçÕo (cfr. ortigos I lo do Lei n.o23196, de 2ó de

julho, e 799o, n'ol ' do Cód' Civil)'

(iii) o reclomodo excedeu, em muito, os dois dios Úteis que se proponho

enÌregor o encomendo, doí nÕo ter respeitodo o prozo de

entrego ocordod" l; totoo dos cTT o fls. 12 dos outos indico

mesmo os referidos dois dios) e, como tol, incumpriu o controto

celebrodo (cfr. o*iôos i t" do Lei n.o23l9ó, de 26 de julho, e 799o '

n.ol,doCód.Civil).Refiro-sequeodiol9.\1.2019correspondeo
Umoterço-feiroe,comotol,oencomendodeveriotersido
.nti"gr. oté oo dio 21 .11.2021, no quinio feiro seguinie, mos, oo

invés,foientreg,.n"quorto-feirodosemonoseguinie,oUse-lgj
seis dios úteis depois Jo ieceçõo do encomendo no posto dos CTT

no Funchol. A reclãmodo náo justificou de quolqr"-t fo*: ::1:
s.u iÁãrmprimento que, como jÓ referimos, sempre se presumlrlo

culPoso'
(iv) q deÌerioroçõo e consequente putrefoçÕo de olguns objetos/bens

tem de ser imputodo ò reciomodo porque lez a entrego do

encomendoSdiosopÓsosuoreceçÕo,quondoSeCompromeiio
rozer esso entr"go-"; dois dios, oliÓs, fez-se pogor poro fozer esse

t.úçá "t 
dois-dios. Aindo que o risco de deÌerioroçÕo corresse

por Ëonto do recloÁonte, excedido o prozo de entrego, esse risco

teró de ser imputcrJo a reclomodo (cfr. ort]g.o1] 1: 
do Lein.o23l96,

de 26de julho, 799o ' n'ol ' e BOT.' n'ol ' do Cód' Civil)'

(v)oreclomodoviolouodeverdeinformoçÕoquesobresirecoio
relotivomenteònecessidodedeseguroporoencomendoscom
peso superior o 10 quilos, porquontó, tendo o encomendo sido

entregue num posio dos cTT cobio ò reclomodo provor que

informou o utenteTi"ttotonte desso necessidode/possibilidode e'

Comovimos,nÕofezprovodocumprimentodessedever,oliÓs,
nem otegou que o iun'Ào feito (cfr. ortigos 4",nil, do Lei n.o23lg6,

de 26de julho, e B-o, À.J,', àtr. tl e i), do Lãi n." 24/96, de 3l de julho)'

Quer por forço do incumprimento do controto quer por incumprimento do

dever de informoçÕo em reloçõo o deterioroçõo dos bens e em reloçÕo ò

necessidode de seguro, o reciãmooo é obrigodo o responder pelos donos

potrimoniois sofridos-peto ru.totoni. (cfr' ortiõos B0lo' n'ol' e Bo' n'o5' do Lei

n324196, de 31 de julho)' ^,*ir^m {ivnr ^c rrnt^rêc
lnfelizmente nÕo dispomos de elementos que nos permitom fixar os volores

o pogor pelo reclomodo oo |,ulloronte, pelo que tereTg: d. relegor esso

fixoçõo poro riqulJoèoo de sentenço, nos termos do ortigo 609o' n'o2' do Cód' de

*

5

Proc. Civil.

miltoncamara
Realce

miltoncamara
Realce

miltoncamara
Realce



s. R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA
CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DA RAM

Decisõo:
pelo exposto, julgo porciCIlmente procedente o presente reclomoÇõo e, em

consequêncio, condeno o reclomodo CTT Expresso, Serviços Postois e Logístico,

S.A. o pogor oo reclomonte JoÕo José Teixeiro Noscimento e Souso:

o) o volor que se vier o opuror correspondente ò diferenço entre o volor do
serviço pogo, referente oo peso de 10,280 kg.,e o serviço efetivomente
reolizodo, refente oo peso de 4,280 kg.

b) o volor dos bens/objetos que nÕo forom entregues oos destinotÓrios do
encomendo, sendo que este volor nÕo poderó ser superior o €2Bq,49

(duzentos e oitento e nove euros e quorento e nove cêntimos).
Sem custos.
Notifique.

Funchol, 04.06.2021

Filipe D rte Freitos oro
(Juiz órbitro)

W

IRAREGIÃO

Centro de
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