Proc. n.º 2610/2020 TAC Porto
Demandante: Ruben, residente em Rio Tinto
Demandado: Serviços Postais, S.A., pessoa coletiva com sede social em Lisboa
1. Relatório
1.1.

O demandante, Ruben, residente em Rio Tinto, apresentou no CICAP, no

dia 13 de janeiro de 2021, reclamação contra os Serviços Postais e Logística, S.A.
pessoa coletiva com sede em Lisboa, pedindo, a condenação da demandada no
pagamento da quantia de 70€, a título de reembolso do preço por si pago por bens
que adquiriu através de meios de comunicação à distância e lhe foram remetidos
por via de correio, mas que não chegou a receber.
1.2.

Citada, a Demandada apresentou contestação, a qual aqui se dá por

integralmente reproduzida, e através da qual invocou a exceção dilatória da
ilegitimidade passiva alegando que, apesar do demandante não ter feito prova da
contratação do serviço, foi possível verificar, dos documentos juntos à reclamação
inicial, que a encomenda em questão, com a referência n.º RK49xxxxxxxxx, foi
tratada pela pessoa coletiva supra citada, que é uma entidade jurídica distinta,
independente e autónoma da demandada.
*
A audiência arbitral realizou-se na presença da ilustre mandatária da demandada,
não tendo o demandante, apesar de regularmente notificado, comparecido à
diligência, pelo que a mesma prosseguiu, nos termos do art.º 35.º, n.º 3 da Lei n.º
63/2011 de 14 de dezembro.
*

2. Objeto do Litígio
O objeto do litígio consiste em determinar se a demandada pode ser condenada no
ressarcimento do montante de 70€, a título de indemnização por danos resultantes
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da prestação deficiente de serviço de entrega postal.
3. Questões prévias:
Da ilegitimidade da demandada
A Demandada, é, em território nacional, o prestador do serviço postal universal
desde 1999, tendo as bases da concessão do serviço postal universal sido aprovadas
pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, e alterado pelos Decretos-Leis n.os
150/2001, de 7 de maio, 116/2003, de 12 de junho, 112/2006, de 9 de junho, e
160/2013, de 19 de novembro.
A Demandada, apesar de integrar o grupo Serviços Postais mencionado, é uma
entidade jurídica independente e autónoma e distinta da mesma.
Do que resultou provado, através apreciação global dos documentos juntos ao
processo e da consulta da plataforma, a aceitação da encomenda com a referência
n.º

RK49xxxxxxxxx, mencionada do documento n.º 2, anexo ao requerimento

inicial, foi aceite pelos serviços postais na república Francesa, em 28 de setembro
de 2020 e recebida em Portugal, em 3 de março de 2020, seguindo para distribuição,
através da do centro de entrega sito em Rio Tinto, afeto à pessoa coletiva supra
citada.
Ou seja, o serviço sob exame na presente demanda não foi prestado pela
demandada.

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 - Fax 225026109
e.mail: cicap@cicap.pt www.cicap.pt

No que respeita à legitimidade das partes determina o art.º 30.º do Código de
Processo Civil, aplicável “ex vi” art.º 19.º, n.º 3 do Regulamento do CICAP:

“Artigo 30.º (art.º 26.º CPC 1961)
Conceito de legitimidade
1 - O autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar; o réu é
parte legítima quando tem interesse direto em contradizer.
2 - O interesse em demandar exprime-se pela utilidade derivada da procedência
da ação e o interesse em contradizer pelo prejuízo que dessa procedência
advenha.
3 - Na falta de indicação da lei em contrário, são considerados titulares do
interesse relevante para o efeito da legitimidade os sujeitos da relação
controvertida, tal como é configurada pelo autor.”
Sem necessidade maiores considerandos, temos assim que a demandada carece de
legitimidade “ad causam” na presente demanda, porquanto não é titular passiva da
pretensão processual.
Nos termos do o art.º 577.º, al.ª e) do Código de Processo Civil, aplicável “ex vi”
art.º 19.º, n.º 3 do Regulamento do CICAP, a ilegitimidade de qualquer uma das
partes constitui exceção dilatória.
Determina o art.º 576.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, aplicável “ex vi” art.º
19.º, n.º 3 do Regulamento do CICAP, que “2 - As exceções dilatórias obstam a que

o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância ou à
remessa do processo para outro tribunal.”.
Assim, tendo em consideração os fundamentos acima enunciados, verificamos estar
perante a exceção dilatória da ilegitimidade, passiva, pelo que, conforme
preconizado no art.º 576.º n.º 2 do Código de Processo Civil, importa absolver a
demandada da instância.
Tendo em conta a verificação desta exceção dilatória, por razões de economia
processual, resulta desnecessária a apreciação da restante exceção alegada pela
demandada, não sem antes aqui consignar que, tendo em conta o facto do
demandante ter adquirido os bens em questão, através de meio de comunicação à
distância, ficando o vendedor encarregue de promover e escolher o transportador
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responsável para a entrega, o risco do transporte correrá por conta desse vendedor,
conforme resulta aliás da interpretação do art.º 20.º da diretiva 2011/83/EU, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, transposto na
legislação nacional nos termos do art.º 9.º-C da Lei 24/96 de 31 de julho, na sua
redação atual, e transposto na legislação Francesa nos termos dos art.ºs L216-4 e
L216-5 do Code de la Consommation.
*
4. Dispositivo
Nestes termos, julgo verificada a exceção dilatória da ilegitimidade
passiva, e absolvo a demandada da instância.

Notifique-se
Vila Nova de Gaia, 15 de junho de 2021
O Juiz-Árbitro,

(Armando Jorge Ferreira de Sousa)
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SUMÁRIO:
A Demandada, é, em território nacional, o prestador do serviço postal universal desde 1999, tendo as bases da
concessão do serviço postal universal sido aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de novembro, e alterado
pelos Decretos-Leis n.os 150/2001, de 7 de maio, 116/2003, de 12 de junho, 112/2006, de 9 de junho, e 160/2013,
de 19 de novembro.
A Demandada, apesar de integrar o grupo de Serviços Postais é uma entidade jurídica independente e autónoma
e distinta da mesma.
Do que foi apurado, através da consulta da plataforma, a aceitação da encomenda com a referência n.º
RK49xxxxxxxxx, mencionada do documento n.º 2, anexo ao requerimento inicial, foi aceite pelos serviços postais
na república Francesa, em 28 de setembro de 2020 e recebida em Portugal, em 3 de março de 2020, seguindo
para distribuição, através da do centro de entrega 4435 – Rio Tinto, afeto à pessoa coletiva supra citada.
Ou seja, o serviço sob exame na presente demanda não foi prestado pela demandada.
O art.º 30.º do Código de Processo Civil, postula que o autor é parte legítima quando tem interesse direto em
demandar; o réu é parte legítima quando tem interesse direto em contradizer.
Nos termos do o art.º 577.º, al.ª e) do Código de Processo Civil, aplicável “ex vi” art.º 19.º, n.º 3 do Regulamento
do CICAP, a ilegitimidade de qualquer uma das partes constitui exceção dilatória.
Tendo em consideração os fundamentos enunciados, verificamos estar perante a exceção dilatória da ilegitimidade
passiva pelo que, conforme preconizado no art.º 576.º n.º 2 do Código de Processo Civil, importa absolver a
demandada da instância.
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