
ECT - Relatório Página l de 4

IÓfhàção facultativa)

CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

l.DOOBJETO

O presente Termo tem por objeto a prestação do serviço de Caixa Postal, pela ECT, através da
entrega de objetos em recipientes apropriados, localizados em Unidades Postais destinadas ao
público, cuja retirada se processará mediante a utilização da respectiva chave, sem interferência de
empregado da ECT.

2.DASOBRIGAÇÕESDOUSUÁRIO

2.1. Utilizar a Caixa Postal somente para fins de recebimento de correspondência

2.2. Não transferir e nem ceder o direito de uso da Caixa Postal

2.3. Respeitar os horários de funcionamento do Serviço de Caixa Postal, estabelecidos pela ECT, os
quais serão informados na unidade em que a Caixa Postal se situa.

2.4. Requerer à ECT, caso necessário, a substituição da fechadura e/ou reparo na Caixa Postal e
pagar a importância conforme valor estipulado na tarifa vigente.

2.4.1. Essas providências não poderão ser realizadas pelo Usuário, de forma independente

2.5. Requerer, por escrito, cópia da chave, se for de sua conveniência, e pagar a importância
conforme valor 'estipulado na tarifa vigente para cada cópia solicitada, sendo permitido ao Usuário
a confecção de chaves por conta própria.

2.6. Responsabilizar-se pelas consequências da perda ou extravio das chaves em seu poder e pela
devolução das chaves quando não queira mais renovar este Termo, ou venha a rescinde-lo.

2.7. Manter suas informações cadastrais atualizadas junto à Agência da ECT, onde está instalada
sua Caixa Postal.
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2.8. Entrar em contato com os seus correspondentes, caso deseje receber sua correspondência
apenas em sua Caixa Postal, e solicitar-lhes que indiquem tão-somente o número da Caixa Postal.
ou seja, não indiquem o endereço domíciliar concomitantemente.

3.DASOBRIGAÇÕESDAECT

3.1. Entregar encomenda em Caixa Postal somente se a Caixa Postal for o único endereçamento
constante no objeto.

3.1.1. Priorizar a entrega pelo endereço domiciliar, caso haja no objeto a informação tanto do
endereço domiciliar quanto de Caixa Postal.

3.2. Não revelar o nome e/ou endereço do Usuário, nem o número de sua Caixa Postal, ainda que
este assim o determine, fazendo-o somente no caso de solitação formal por autoridade judiciária.

3.3. Fornecer uma cópia de chave ao Usuário, no ato da efetivação da assinatura

3.4. Fornecer, mediante pagamento, cópia da chave ao Usuário, quando este a requisitar.

3.5. Executar, sem ónus para o Usuário, quando por conveniência do serviço, ou com ânus para o
Usuário, quando por conveniência deste, a substituição de fechadura e a reparação da Caixa Postal.

4. DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO

A prática de infrações atentatórias ao Regulamento do Serviço Postal e do Serviço de Telegrama ou
o descumprimento das condições explicitadas no item 2, acarretará o cancelamento da prestação do
serviço de Caixa Postal, sem que caiba ao Usuário direito a qualquer ressarcimento ou reclamação.

5.DOPREÇODAASSTNATURA

5.1. A assinatura do Serviço de Caixa Postal será paga no ato da assinatura deste Termo

5.2. A importância a pagar corresponderá ao preço fixado na Tarifa Postal Interna vigente à época
de sua efetivação.

5.3. O Usuário pessoa jurídica poderá pagar sua assinatura por meio de um contrato .já existente
com a ECT, em sua correspondente natura.

6.DAVIGÊNCIA DAASSINATURA

O prazo de vigência do serviço de Caixa Postal ora contratado será semestral
conforme indicado no anverso, tendo início a partir da assinatura deste Termo.

anual ou bienal,

7.DARENOVAÇÃO DAASSINATURA

7.1. O Usuário poderá renovar a assinatura, se houver interesse, mediante o pagamento até o 1 5' dia
posterior ao vencimento da assinatura e o seu comparecimento pessoal na Agência dos Correios
onde se encontra a Caixa.

7.1.1. Cerca de 30 (trinta) dias antes do vencimento deste Termo, será encaminhado para a Caixa
Postal do Usuárío o formulário AVISO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO,
para renovação da assinatura.

7.2. No ato da renovação da assinatura, o Usuário poderá optar por outro período, dentre as opções
deste Termo.
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7.3. A importância a pagar na renovação da assinatura corresponderá ao preço fixado na Tarifa
Postal Interna, vigente à época de sua efetivação

l R: % XIR H:íE iliH.=;li
(quinze) dias após a data do vencimento deste Termo.

8.DARESCISAO

O serviço de Caixa Postal poderá ser rescindido pelo Usuário a qualquer tempo, por meio de
manifestação de vontade escrita, mediante identificação pessoal .e aposição de sua assinatura no
I'ermo de Rescisão.

8.1. A ECT restituirá ao Usuário o valor proporcional ao prazo remanescente do Termo, verificado
desde a rescisão até a data de vencimento do mesmo.

8.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da assinatura de Caixa Postal
contratada pelo Usuário.

8.2.1. Não caberá aplicação de multa à ECT no caso de necessidade de transferência de Caixa

Postal para outra unidade, conforme previsto na cláusula 9.3.

8.3. O contrato será rescindido com falecimento do contratante, sendo expressamente vedada sua
transferência aos herdeiros, tendo estes direito ao ressarcimento da pecúnia empregada na
contratação do serviço não utilizado.

9.DATRANSFERENCIA

9.1. Poderá ser efetuada a transferência da assinatura de Caixa Postal para outra Agência, desde que
tenha Caixa Postal disponível e sqa no âmbito da mesma Diretoria Regional, por meio de
solicitação expressa do Usuário, por escrito.

9.2. Em caso de transferência da Caixa Postal, por conveniência do Usuário, caber-lhe-á comunicar
endereço de Caixa Postal aos seus correspondentes.

9.3. A ECT poderá transferir a assinatura para outra unidade, nos seguintes casos: por necessidade
de alteração no leiaute e de reforma ou supressão da Agência de Correios.

[O.DASD]SPOS]ÇÕESGERAIS

Correios para retira-los, até quinze dias contados a partir do vencimento da assinatura.

l G il :HBX:U$HU%lg!;H
única e exclusiva do recebedor.

l0.3. Os objetos encaminhados para outros endereços do Usuário não poderão ser reendereçados
para a Caixa Postal.
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l0.4. Não cabe à ECT qualquer responsabilidade pelo mau uso, que porventura ocorra, de chave
fornecida. Portanto, qualquer pessoa que comparecer à Agência de Correios de posse da chave
entregue pela.ECT ao Usuário, por força deste Termo, presumir-se-á autorizada pelo titular do
direito locatício a retirar do interior da Caixa Postal quaisquer AVISO, objeto ou correspondência
nela depositados, mesmo não sendo titular da respectiva assinatura, sem necessidade de autorização
formal do assinante. "'

l0.4.1. Para a retirada de olãetos ou correspondências no guichê de atendimento, por meio da
devolução de AVISO depositado na Caixa Postal, exigir-se-á a apresentação do documento de
identificação pessoal e a assinatura do interessado, a título de recibo.

l0.5. Salvo expressa disposição em contrário, o prazo e as condições deste Termo vencem
independentemente de aviso prévio, interpelação judicial ou extrajudicial.

l0.6. Não serão acentos nas Agências de Correios, para depósito em Caixa Postal
forem postados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

objetos que não

ll.DOFORO

Para dirimir as questões oriLmdas deste Termo, não resolvidas administrativamente. será

competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária sede da Diretoria Regional à qual pertence à
Agência de Correios em que se encontra a Caixa Postal alugada, com exclusão de qualq uer outro,
por mais privilegiado que sda. ' '

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, firmando o presente Termo de Assinatura de Caixa Postal, que efetivamente entra em vigor,
na data de início indicada no anverso deste Termo, mediante pagamento do preço estipulado na
Tabela Postal Interna vigente.

»

file:/27D:/Users/88910644/APpData/Local/Temp/ECTSARA RFr AT n Á2Kzqn, '-,..



Í: (I'r l.'l'll'. l:Í..'í\'l,. Ih I'.!Jl:'l*l} iÍJll 1: it.l l.'ííi:lÊI {j'
Êlj' :''4.1{)1í'? l ' /;il í;:ltiij:\l?ijJI
ll\Lll,/IÍli if.Ifi

i:fll .i .-;.IÍl;':. ?i-::i :'ill iii:, i:!.l = lll:ii.i.:'nll-í

/

r [:i:'i

l it i!"l I' !' ;'l l,i } . . I'

Í;.IF''t.i(J. . 1'2}

rlíJÇ iÍilÍ.)I'} i,. )

PllJ! ;tl jÍI.it li,

li::;t.l,! iiJ/4t

:â ÍI A I'lll;lAI
'l'=il íif (lí.' l.

l .: l .: )t

l.i{ !í'l ,'i:ii:

1 1 i 1 1 : í ; l

[.].t !

Í }l lr'tl J l

l iftl í';ll'l'll:;

't lllCCt l?
1?4-1 . il{

íl ;l . i li

) í!:1 . 2Í) l

} }ri l:lí l?!i

11 \ lü.í Ali:rlijiilf i-iii :+4 . i)i l

leÇ-C:t ;Íll-Ub€1;f l .''t Í,I'

PI''f.i:ll 1. ill't{

liF)r'ÉI' ,l.'n l rlt

(lf:' ; l.

4Él$ ;:;!Rõi F)i:LEIS;ivi.

l;EÍ V }'lll.lí=

liÍ]C.ll;'1li:1l'l(t;t ll; l l l l l:

ríiP i 'içi! ct ii)lr drl:

VÍA Arie.lqCIA

r

â f'l\illÍ?File

1. 1 fr'

'i .i'fl.'i

1111, 1 i+ ,'i:í.ir S; l i.l l

f

k-. 2É



\ ,


