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1. INTRODUÇÃO

A 21 de Novembro de 2001 entrou em vigor o Aviso n.º 11/2001 do
Banco de Portugal, de 20 de Novembro (1), relativo à emissão e utilização
de cartões de crédito e de débito. Este diploma veio revogar o Aviso
n.º 4/95, de 28 de Julho (2), relativo aos cartões de crédito, e a Instrução
n.º 47/96, de 17 de Junho (3), relativa aos cartões de débito, optando por
reunir ambos os regimes num único diploma (4). Utilizou, assim, o Banco

(*) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) DR n.º 269, I Série-B, de 20-11-2001, pp. 7443 ss.
(2) DR n.º 173, II Série, de 28-07-1995, pp. 8782 ss.
(3) BNBP n.º 1, de 17-06-1996, com a redacção que lhe foi dada pela Instrução

n.º 26/97 (BNBP n.º 6, de 16-06-1997).
(4) Cfr. o § 15.º do referido Aviso n.º 11/2001. Para uma análise do conteúdo do

Aviso n.º 4/95, vide A. MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário, 2.ª edição, Livra-
ria Almedina, Coimbra, 2001, pp. 567 e 568. Sobre os diplomas agora revogados, o
Decreto-Lei n.º 166/95, de 15 de Julho, e, concretamente, sobre a sua compatibilização com
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de Portugal, mais uma vez, a competência que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 166/95, de 15 de Julho, em matéria de cartões de crédito (5),
ao mesmo tempo que decidiu transpor o regime dos cartões de débito, ante-
riormente previsto numa Instrução, para um Aviso, uniformizando, desta
forma, o enquadramento regulamentar que prevê os princípios gerais que
orientam a emissão e a utilização de ambos os tipos de cartões (6).

Mas a recente intervenção do Banco de Portugal em matéria de car-
tões de débito e de crédito não se limitou à unificação dos respectivos
regimes e ao reforço do quadro normativo próprio dos primeiros. Este
Aviso n.º 11/2001 vai mais longe, desenvolvendo alguns dos princípios
anteriormente enunciados, nomeadamente em matéria de responsabilidade
do titular por operações por si não autorizadas.

É sobre estas alterações introduzidas nos regimes em causa (e também
sobre aquelas que não foram introduzidas e em relação às quais pensamos
que o Aviso n.º 11/2001 foi uma oportunidade perdida) que iremos tecer
algumas considerações, começando, no entanto, por uma referência aos
princípios gerais estabelecidos quanto à celebração do contrato dito de
“utilização” ou de emissão de um cartão de pagamento.

2. A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO

O contrato celebrado entre uma instituição bancária e um seu cliente
que estabelece as condições gerais de utilização de um cartão de débito ou
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os princípios da Recomendação da Comissão 97/489/CE, de 30 de Julho de 1997, relativa
às transacções realizadas através de um instrumento de pagamento electrónico e, nomea-
damente, às relações entre o emitente e o detentor (JOCE n.º L 208, 02-08-1997, pp. 52 a 58),
vide MARIA RAQUEL GUIMARÃES, “Study on the implementation of Recommendation 97/489/EC
concerning transactions carried out by electronic payment instruments and in particular the
relationship between holder and issuer — National Report: Portugal”, integrado na Call for
Tender XV/99/01/C da Comissão Europeia, publicado em <http://europa.eu.int/comm/inter-
nal_market/en/finances/payment/instrument/report_pt.pdf>, 2001, pp. 5 a 8; e “Comércio
electrónico e transferências electrónicas de fundos”, in O Comércio electrónico — Estudos Jurí-
dico-Económicos, Livraria Almedina, Coimbra, 2002, pp. 73 ss.

(5) Cfr. o artigo 4.º, al. a), do referido Decreto-Lei n.º 166/95, de 15 de Julho.
(6) Sobre o valor jurídico dos avisos do Banco de Portugal e, de uma forma mais

ampla, sobre o valor jurídico das regras gerais e abstractas por si aprovadas enquanto fon-
tes de Direito Bancário, questão que não trataremos aqui senão de forma incidental (vide,
infra, neste mesmo número), cfr. A. MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário,
cit., pp. 46 e 47, e JOSÉ MARIA PIRES, Elucidário de Direito Bancário, Coimbra Editora,
Coimbra, 2002, pp. 38 a 40.
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de crédito, vulgarmente designado como contrato de utilização, deve adop-
tar a forma escrita, ser redigido “em língua portuguesa e em linguagem
clara, facilmente compreensível por um declaratário normal, e [deve] dis-
por de uma apresentação gráfica que permita a sua leitura fácil por um lei-
tor de acuidade visual média”. Assim preceitua o § 3.º e o § 5.º do Aviso
do Banco de Portugal n.º 11/2001 (7).

A estipulação destes princípios pelo Banco de Portugal denota já uma
certa visão das coisas, concretamente uma concepção destes contratos
como contratos unilateralmente redigidos, contendo um conjunto de cláu-
sulas estipuladas de antemão e impressas num formulário que é apresen-
tado ao cliente do banco apenas para a sua assinatura, estando-lhe vedada
qualquer possibilidade de negociação do conteúdo contratual. É claro que
este último aspecto apontado — a rigidez do clausulado —, caracterizador
das cláusulas contratuais gerais (8), não está necessariamente pressuposto
nos preceitos referidos. Parece, porém, bastante plausível que um contrato
previamente concebido por apenas uma das partes, reduzido a escrito e
impresso num formulário-tipo, não seja susceptível de ser alterado em fun-
ção das discordâncias e sugestões da contraparte. Estamos pois no domí-
nio das cláusulas contratuais gerais ou, mais amplamente, dos contratos de
adesão. E o Banco de Portugal parte conscientemente desse pressuposto.

Algumas considerações sobre o Aviso n.º 11/2001 do Banco de Portugal… 249

(7) Correspondentes aos anteriores § 2.º e § 4.º, e § 3.º e § 5.º do Aviso n.º 4/95 e
da Instrução n.º 47/96 do Banco de Portugal, respectivamente, salvo no que respeita à
última parte do preceito, relativa à apresentação gráfica dos clausulados, introduzida
em 2001. Sobre estas disposições e, em geral, sobre os formalismos exigidos para o con-
trato de utilização de um cartão de crédito, cfr. JOANA VASCONCELOS, “O contrato de emis-
são de cartão de crédito”, in Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida
Costa, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2002, pp. 736 ss.

(8) Também não está implícita a possibilidade de as cláusulas serem dirigidas a um con-
junto de pessoas indeterminadas. No entanto, a ausência desta última característica não tem
relevância para os efeitos pretendidos no texto, concretamente para efeitos da aplicação do
regime do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro. A inexistência da nota da indetermi-
nação não pretere a qualificação dos contratos como contratos de adesão e a aplicação do res-
pectivo regime proteccionista do aderente (cfr. o artigo 1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 446/85).
Sobre este artigo 1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 446/85, vide ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, “O novo
regime jurídico dos contratos de adesão/cláusulas contratuais gerais”, separata da Revista da
Ordem dos Advogados, ano 62, I, Lisboa, Janeiro de 2002, pp. 26 ss.

No sentido de que as cláusulas contratuais gerais apresentam como características, para
além da rigidez, a pré-elaboração e a indeterminação, cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA
e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Cláusulas contratuais gerais, Anotação ao Decreto-Lei
n.º 446/85, de 25 de Outubro, Livraria Almedina, Coimbra, 1991, anotação ao artigo 1.º,
pp. 17 e 18.
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Desnecessária nos parece, ainda assim, a ressalva expressa prevista no § 6.º
do Aviso quanto à aplicação do regime jurídico relativo às cláusulas con-
tratuais gerais, sempre que os contratos de utilização “assumam a forma de
contrato de adesão” (9). Este seria sempre o regime aplicável nestes casos,
ainda que a remissão não existisse.

Por outro lado, os princípios enunciados pelo Banco de Portugal nos
referidos § 3.º e § 5.º decorreriam já da aplicação do Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro, com excepção da exigência da forma escrita para o
contrato de utilização. A necessidade de observância de forma escrita é,
contudo, imposta, no que aos cartões de crédito diz respeito, pelo diploma
que protege o consumidor em matéria de crédito ao consumo, o Decreto-Lei
n.º 359/91, de 21 de Setembro (artigo 6.º, n.º 1).

Assim, nos termos do artigo 8.º, al. c), do Decreto-Lei n.º 446/85,
serão consideradas excluídas dos contratos singulares “as cláusulas que,
pelo contexto em que surjam, pela epígrafe que as precede ou pela sua
apresentação gráfica, passem despercebidas a um contraente normal,
colocado na posição do contraente real”. Isto para além de não poder
ser considerado cumprido o próprio ónus de comunicação das cláusulas
contratuais gerais ao aderente, consagrado no mesmo Decreto-Lei
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(9) Cfr. o § 6.º do Aviso n.º 11/2001. Não foi, porém, mantida a fórmula utilizada
nos diplomas revogados, de acordo com a qual “os contratos que [assumissem] a forma de
contrato de adesão não [podiam] conter disposições não permitidas pelo regime jurídico
aplicável às cláusulas contratuais gerais” (vide o § 5.º e o § 6.º do Aviso n.º 4/95 e da Ins-
trução n.º 47/96, cit., respectivamente). Esta disposição justificar-se-ia em face da redac-
ção inicial do artigo 3.º, n.º 1, al. c), do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, onde
se excluía do âmbito de aplicação do diploma as “cláusulas impostas ou expressamente apro-
vadas por entidades públicas com competência para limitar a autonomia privada”, tal
como acontecia com as cláusulas dos contratos de utilização, aprovadas pelo Banco de
Portugal (cfr., no entanto, o n.º 2 do mesmo artigo 3.º). Com a revogação desta alínea c)
(e do n.º 2) do artigo 3.º pelo Decreto-Lei n.º 220/95, de 31 de Agosto, que adaptou o regime
nacional das cláusulas contratuais gerais à Directiva n.º 93/13/CEE, do Conselho, de 5 de
Abril, a questão deixou de se levantar, não restando quaisquer dúvidas sobre o controlo dos
contratos de utilização através do Decreto-Lei n.º 446/85. A Instrução do Banco de Por-
tugal n.º 47/96, relativa aos cartões de débito, posterior, portanto, às alterações introduzi-
das em 95 no regime das cláusulas contratuais gerais, ainda utilizou, no entanto, a fórmula
que vinha do Aviso n.º 4/95 nesta matéria. Cfr., sobre a redacção inicial do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 446/85, MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO,
Cláusulas contratuais gerais…, cit., anotação ao artigo 3.º, pp. 20 e 21, e, sobre a neces-
sidade de aprovação prévia pelo Banco de Portugal dos modelos de contratos de utilização
de cartões de crédito, JOANA VASCONCELOS, “O contrato de emissão de cartão de crédito”,
cit., pp. 727, 728 e 730, notas n.os 16, 17 e 26.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



n.º 446/85 (10), sempre que essas cláusulas sejam estipuladas numa língua
estrangeira ou numa linguagem técnica incompreensível por quem use de
comum diligência. É que essa comunicação tem que ser adequada, para
que se torne possível o seu conhecimento completo e efectivo pelo aderente
normal (11). A entrega de um formulário impresso numa linguagem que não
seja acessível ao cliente bancário “padrão” equivale à ausência de entrega.
Falta, no fundo, o acordo de vontades sobre todos os aspectos considera-
dos essenciais pelas partes para a conclusão do negócio. E sem vontade
não pode haver contrato.

Este acordo de vontades, no entanto, não é, na perspectiva do Banco
de Portugal, por si só suficiente. Segundo o § 9.º do Aviso n.º 11/2001,
o contrato só se considera celebrado quando o titular recebe o cartão e
um exemplar das condições gerais da sua utilização.

Com esta regra, que vinha já dos diplomas agora revogados (12), pre-
tendeu o Banco de Portugal, em primeiro lugar, e mais uma vez, assegurar
o efectivo conhecimento dos termos do contrato pelo utilizador, ou, pelo
menos, assegurar a possibilidade desse conhecimento pelo utilizador nor-
malmente diligente, que tem nas suas mãos uma cópia do contrato.
E pretendeu também acautelar eventuais extravios do cartão, sempre que este
não seja entregue presencialmente ao utilizador. Daí que se diga no § 11.º
que “a entrega aos titulares quer do cartão quer do respectivo código (…)
deve ser rodeada de especial cuidado, devendo ser adoptadas adequadas
regras de segurança que impeçam a utilização do cartão por terceiros”.

No entanto, fica-nos a dúvida quanto à competência do Banco de
Portugal para alterar as regras consagradas no Código Civil relativamente
à perfeição das declarações negociais e, portanto, ao momento da conclu-
são do contrato (13). Este Aviso n.º 11/2001, que tem natureza meramente
regulamentar, introduz um desvio ao princípio da lei civil segundo o qual
o contrato se basta com o mero encontro de duas vontades, ainda que
expressas num documento escrito.

A questão parece-nos particularmente pertinente no caso dos cartões
de débito. Quanto aos cartões de crédito, o Decreto-Lei n.º 166/95, de 15
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(10) Cfr. os artigos 5.º e 8.º, al. a), do referido Decreto-Lei.
(11) Cfr. o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 446/85. Sobre o cumprimento

deste ónus de comunicação, vide ALMENO DE SÁ, Cláusulas contratuais gerais e Directiva
sobre cláusulas abusivas, 2.ª edição, Livraria Almedina, Coimbra, 2001, pp. 60 e 61.

(12) Cfr. o § 8.º do Aviso n.º 4/95 e o § 9.º da Instrução n.º 47/96.
(13) Cfr. os artigos 224.º e 232.º do Código Civil.
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de Julho, no seu artigo 4.º, al. a), atribui competência ao Banco de Portugal
para “definir por aviso as condições especiais a que ficam sujeitas (…) a
emissão e a utilização dos cartões de crédito”, podendo, de algum modo,
argumentar-se que num sentido amplo a “emissão” do cartão envolve ainda
a conclusão do contrato que lhe está na origem… Já no caso dos cartões de
débito, não existindo um diploma paralelo ao Decreto-Lei n.º 166/95 e fun-
dando-se a competência do Banco de Portugal na matéria apenas no artigo 17.º
da sua Lei Orgânica, portanto nos poderes de supervisão do Banco de Por-
tugal relativamente às instituições de crédito, avolumam-se as dúvidas quanto
à legalidade do preceituado no § 9.º do Aviso n.º 11/2001 (14).

Ainda que ultrapassada esta questão, fica, no entanto, por resolver o
problema do ónus da prova da recepção do cartão pelo utilizador. É que
nos casos em que o cartão não é entregue em mão ao utilizador mas antes
lhe é enviado para o seu domicílio, nomeadamente por via postal, per-
gunta-se sobre quem recai o risco de extravio do cartão. Supondo que esse
extravio acontece e que o cartão é efectivamente utilizado pelo terceiro que
o intercepta, tendo o cliente do banco apenas conhecimento da realização
das operações algum tempo mais tarde, através do extracto mensal reme-
tido pelo banco, fica em aberto o seguinte problema: bastará ao titular do
cartão invocar a sua não recepção, cabendo a prova dessa recepção ao
banco, ou, pelo contrário, terá o titular que provar que nunca recebeu o car-
tão? Ora, o Banco de Portugal optou por não tomar partido nesta questão.
No entanto, parece que a solução só poderá ser a da desresponsabilização
do cliente por operações levadas a cabo com a utilização de um cartão
que o banco não prove ter sido por este recebido. Recai sobre o banco o
risco de não entregar o cartão pessoalmente ao seu titular (15). Só assim
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(14) No sentido de que “as regras gerais e abstractas aprovadas pelo Banco de Por-
tugal são leis materiais cuja positividade jurídica deriva das normas que instituem o poder
regulamentar do BP. Não podem contrariar as leis fixadas por órgãos de soberania, sob pena
de ilegalidade (…). Finalmente: não devem transcender o âmbito dos poderes de supervisão”,
vide A. MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário, cit., p. 46.

(15) MARIA RAQUEL GUIMARÃES, “Os cartões bancários e as cláusulas contratuais
gerais na jurisprudência portuguesa e espanhola”, in Revista de Direito e de Estudos Sociais,
Janeiro-Março, ano XLIII, n.º 1, Verbo, 2002, p. 69. Neste sentido vai a jurisprudência espa-
nhola bem como o Serviço de Reclamações do Banco de Espanha, que considerou uma “má
prática” o envio de cartões pelo correio, fazendo correr o risco do seu extravio por conta
da instituição bancária. Sobre esta questão, vide MARÍA DEL CARMEN GETE-ALONSO Y
CALERA, Las tarjetas de crédito, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 166 e 167, bem como a
jurisprudência aí referida.
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ganha sentido a preocupação patente no § 9.º do Aviso, que levou o Banco
de Portugal a considerar o contrato celebrado apenas com a recepção do
cartão. É, pois, avisada a atitude de algumas instituições bancárias que espe-
ram pela confirmação dessa recepção pelos seus clientes para “activarem”
os cartões respectivos (16).

3. O CONTEÚDO MÍNIMO DO CONTRATO DE UTILI-
ZAÇÃO

Prevê o Aviso n.º 11/2001 do Banco de Portugal um conjunto de ques-
tões que necessariamente o contrato de utilização tem que resolver e que tra-
duz o conteúdo mínimo deste contrato (17). Pretende-se, por um lado, que
todos os encargos que a emissão e a utilização do cartão envolvem sejam
explicitados no contrato, nomeadamente as anuidades devidas, as taxas de juro
e as taxas de câmbio aplicáveis, bem como outras comissões cobradas (18),
não se bastando o Banco de Portugal com a mera remissão genérica para os
preçários disponíveis nos balcões das instituições emissoras (19). E pre-
tende-se, por outro lado, que fique esclarecida desde logo qual a responsa-
bilidade de cada uma das partes pela não execução ou execução defeituosa
de uma operação, sobre quem recai o ónus da prova em caso de litígio e em
que situações deixa o contrato de produzir os seus efeitos. Transitou este con-
teúdo mínimo dos contratos de utilização do Aviso n.º 4/95 e da Instrução
n.º 47/96 já referidos. Ganhou, no entanto, o regime actual em clareza e,
sobretudo, em coerência face ao anterior regime, na medida em que se uni-
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(16) Quanto a estas práticas, no sentido de que se inserem “já na fase de execução
do contrato e representam obrigações acessórias que impendem sobre o emitente, com
vista a permitir a utilização do cartão pelo titular”, vide JOANA VASCONCELOS, “O contrato
de emissão de cartão de crédito”, cit., p. 737, nota n.º 45.

(17) Cfr. o § 6.º, als. 1) a 13), do Aviso n.º 11/2001.
(18) Informações também consideradas como “informações mínimas” pela Recomen-

dação comunitária 97/489/CE, cit., artigo 3.º, n.º 3, al. d), e n.º 4, als. a) e b).
(19) Parece-nos de louvar esta tomada de posição do Banco de Portugal, quebrando

com uma prática muito utilizada pelas instituições bancárias de simples remissão para os
tarifários em vigor. Impunha-se assim ao utilizador do cartão um comportamento dema-
siado oneroso, levando, efectivamente, ao desconhecimento dos encargos envolvidos na
utilização do seu cartão. Hoje prevê expressamente o § 7.º do Aviso n.º 11/2001 do
Banco de Portugal que esta simples remissão não preenche a obrigação imposta ao emis-
sor do cartão de incluir no contrato celebrado com o utilizador todos os encargos que este
deverá suportar.
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formizou o conteúdo dos contratos de utilização dos cartões de crédito e
de débito. Prevê-se hoje um conjunto de menções obrigatórias comum a
ambos os cartões (20), tendo-se eliminado as diferenças decorrentes dos
diplomas anteriores, que nos pareciam dificilmente explicáveis. Refe-
rimo-nos concretamente à desnecessidade de qualquer especificação quanto
ao critério de distribuição do ónus da prova em caso de diferendo entre as
partes nos contratos de utilização de um cartão de débito, ao contrário do
que acontecia nos contratos relativos aos cartões de crédito, em que essa
menção era obrigatória (21). Hoje os contratos de utilização de ambos os
cartões deverão necessariamente mencionar sobre quem recai esse ónus (22).

4. A DISTRIBUIÇÃO DO RISCO DECORRENTE DAS OPE-
RAÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS

4.1. Operações efectuadas antes da comunicação do extravio do
cartão ao emissor

Foi em matéria de distribuição do risco de utilizações abusivas que o
Aviso do Banco de Portugal aqui em análise introduziu alterações mais sig-
nificativas e, a nosso ver, mais problemáticas relativamente ao regime
anterior. E foi nomeadamente em matérias como esta que se ficou aquém
daquilo que seria de esperar, tendo em conta, nomeadamente, as recomen-
dações comunitárias aplicáveis, bem como alguns princípios proteccionis-
tas do consumidor em matéria de contratos celebrados à distância.

Não só não se deu o necessário passo em frente como, pelo contrário,
nos parece que se recuou face às soluções anteriormente consagradas.

Entendeu o Banco de Portugal haver necessidade de concretizar prin-
cípios gerais já estabelecidos nos diplomas agora revogados quanto aos

Maria Raquel Guimarães254

(20) São, obviamente, ressalvadas as características próprias de cada um dos car-
tões, bem como das operações que possibilitam. A menção da taxa de juro aplicável às ope-
rações de cartão de crédito não tem lugar num contrato de utilização de um cartão de
débito, bem como a referência obrigatória à taxa de juro aplicável à utilização de “desco-
bertos” através do cartão de débito não cabe num contrato de utilização de um cartão de
crédito. Cfr. as als. 2) e 8) do § 6.º do Aviso n.º 11/2001.

(21) Cfr. o § 6.º, al. 5), do Aviso n.º 4/95 e a ausência de qualquer menção ao ónus
da prova no § 7.º da Instrução n.º 47/96.

(22) Cfr. a al. 5) do § 6.º do Aviso n.º 11/2001.
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valores máximos que os prejuízos suportados pelo titular podem atingir
nos casos de furto, roubo, perda ou falsificação do cartão. Previam o
Aviso n.º 4/95 e a Instrução n.º 47/96, do Banco de Portugal, que:

“Nos casos de utilizações do cartão devidas a furto, perda ou fal-
sificação verificadas antes da notificação a que se referem os núme-
ros antecedentes, a responsabilidade do titular não pode ser superior,
por ocorrência, a uma dada importância a indicar no contrato, salvo
nos casos de dolo ou de negligência grosseira” (23).

Estamos, portanto, verdadeiramente, no domínio do risco assumido
pelo titular do cartão em virtude de operações por si não autorizadas — nos
casos de furto, perda ou falsificação do mesmo cartão — realizadas antes
da notificação dessas ocorrências ao banco emissor.

A regra de acordo com a qual esse risco deveria, nestes casos, ser
limitado a um determinado plafond máximo surgiu com a Recomendação
da Comissão Europeia 88/590/CEE, de 17 de Nobembro de 1988, rela-
tiva aos sistemas de pagamento e às relações entre o titular e o emissor dos
cartões (24). Previa já esta Recomendação que o limite máximo dos pre-
juízos a suportar pelo titular não podia ultrapassar 150 ecus “para cada uma
das ocorrências”.

A mais recente Recomendação comunitária sobre a matéria — a
Recomendação 97/489/CE já referida — segue esta mesma orientação,
estipulando também um limite máximo de perdas de 150 ecus, tendo, no
entanto, deixado cair a especificação “para cada uma das ocorrências” que
dava azo a algumas dúvidas quanto ao seu sentido. Concretamente, ques-
tionava-se se a “ocorrência” em causa era a própria perda, furto ou extra-
vio do cartão, ou se se reportava antes a cada uma das operações não
autorizadas levadas a cabo por um terceiro em consequência da referida
perda, furto ou extravio. Embora a questão cedo tenha sido resolvida pela
doutrina (25), entendeu a Comissão Europeia suprimir a expressão equívoca,
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(23) Cfr., respectivamente, os § 7.º, al. 3), e § 8.3. dos diplomas referidos.
(24) JOCE n.º L 317 (§ 8.3.).
(25) Sobre este ponto, vide o nosso As transferências electrónicas de fundos e os car-

tões de débito, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp. 219 a 221 e, sobretudo, a nota
n.º 57, bem como a bibliografia aí citada. Esta questão extravasou, porém, o âmbito da apli-
cação da recomendação comunitária na medida em que várias foram as instituições emis-
soras de cartões de pagamento que inseriram cláusulas com redacção semelhante nos seus
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referindo apenas o valor de 150 ecus como montante global da responsa-
bilidade. Assim, recomenda actualmente a Comissão Europeia que:

“Até à comunicação, o detentor suportará as perdas incorridas
em consequência do extravio ou do furto do instrumento de paga-
mento electrónico até um limite que não pode exceder 150 ecus,
salvo se tiver agido com extrema negligência (…) ou de forma frau-
dulenta, caso em que o referido limite não é aplicável” (26).

E esta solução vem sendo acatada pela doutrina e pelos tribunais por-
tugueses e, inclusive, pelas próprias instituições financeiras emissoras de car-
tões de pagamento há já longos anos (27). Tem-se entendido que, na
medida em que o titular do cartão não consiga provar o pontual cumpri-
mento das obrigações de cuidado com o cartão e com o código secreto, de
verificação dos extractos, etc., impostas pelo contrato de utilização, os
prejuízos por si suportados por operações levadas a cabo em virtude da
perda ou furto do cartão realizadas antes da comunicação referida poderão
ascender ao montante máximo de 150 euros. Presume-se, pois, que o titu-
lar contribuiu com o seu comportamento negligente para a realização das
operações não autorizadas. Presunção esta ilidível, não suportando o titu-
lar qualquer prejuízo caso consiga afastá-la. Por outro lado, sempre que
a instituição emissora faça prova de um comportamento doloso do titular
ou da sua negligência grosseira, suportará este o valor total das operações
não autorizadas realizadas até à comunicação da ocorrência ao banco (28).

Ainda assim, e apesar de o próprio Decreto-Lei n.º 166/95, de 15
de Julho, já referido, que atribui competência ao Banco de Portugal para
definir as condições especiais que presidem à emissão e utilização dos
cartões de crédito (29), mandar “ter em conta as recomendações emanadas
dos órgãos competentes da União Europeia” na elaboração das condições
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clausulados. Sobre uma cláusula deste teor incluída num contrato de utilização de um
cartão da CGD, apreciada pelo Acórdão do STJ de 23-11-1999 [in CJ-STJ, III, 1999 (Gar-
cia Marques), pp. 104 a 106, vide MARIA RAQUEL GUIMARÃES, “Os cartões bancários e as
cláusulas contratuais gerais na jurisprudência portuguesa e espanhola”, cit., pp. 81 e 82.

(26) Cfr. o artigo 6.º, n.º 1, da Recomendação 97/489/CE.
(27) Cfr., nomeadamente, as cláusulas referidas no nosso As transferências electró-

nicas de fundos e os cartões de débito, cit., p. 221, nota n.º 61, recolhidas já em 1995.
(28) MARIA RAQUEL GUIMARÃES, “Os cartões bancários e as cláusulas contratuais

gerais na jurisprudência portuguesa e espanhola”, cit., § 6.1.
(29) Artigo 4.º, al. a).
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gerais de utilização dos cartões de crédito (30), estipulou o Banco de Por-
tugal no § 8.º, al. 6), do seu Aviso n.º 11/2001 que:

“A responsabilidade global decorrente das utilizações do cartão
devidas a furto, roubo, perda ou falsificação verificadas antes da
notificação (…) não pode ultrapassar, salvo nos casos de dolo ou de
negligência grosseira, no caso do cartão de crédito, o valor, à data
da primeira operação considerada irregular, do saldo disponível face
ao limite de crédito que seja do conhecimento do titular e, no caso
de cartões de débito, o valor do saldo disponível, na conta asso-
ciada ao cartão, também à data da primeira operação considerada
irregular, incluindo o resultante de crédito outorgado que seja, igual-
mente, do conhecimento do titular”.

O Banco de Portugal persistiu no equacionar deste problema das ope-
rações abusivas realizadas por terceiros no âmbito da “responsabilidade”.
Isto quando, como dissemos acima, a questão que se coloca aqui verda-
deiramente é a de apurar sobre quem recai o risco da utilização abusiva.
“Responsável” (civil e penalmente) pelas operações abusivas, será certamente

Algumas considerações sobre o Aviso n.º 11/2001 do Banco de Portugal… 257

(30) Abre-se porventura aqui o caminho para a aplicação directa dos princípios ver-
tidos nestas recomendações europeias em sede de cartões de crédito, como apontamos já
no nosso “Comércio electrónico e transferências electrónicas de fundos”, cit., p. 74. Neste
sentido, vide JOSÉ MARIA PIRES, Elucidário de Direito Bancário, cit., p. 734, in fine. Em
sentido diferente pronunciou-se, no entanto, o Supremo Tribunal de Justiça. Este Tribunal,
chamado a decidir sobre a validade de algumas cláusulas inseridas em contratos de utili-
zação, apesar de ter tido em conta as recomendações comunitárias sobre a matéria, apres-
sou-se a esclarecer que “as recomendações [em causa] não têm valor vinculativo (…) [uma
vez que] a técnica legislativa utilizada pelo n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 166/95,
ao prescrever que as entidades emitentes de cartões bancários, ao elaborar as respectivas con-
dições de utilização, deverão «ter em conta» as recomendações emanadas da União Euro-
peia, não é de molde a conceder à normação contida naquelas recomendações a vinculati-
vidade de que, a se, não dispõem”: cfr. o Acórdão do STJ de 23-11-1999, cit., p. 106,
§ 3.5. Recentemente voltou o STJ a pronunciar-se em sentido idêntico, em Acórdão
de 19-11-2002 [(Azevedo Ramos), in CJ-STJ, III, 2002, p. 139]: “o art. 3.º, n.º 1, do
mesmo Decreto-Lei n.º 166/95, ao estabelecer que as entidades emitentes dos cartões
devem ter em conta as recomendações emanadas da União Europeia, também não poderá
atribuir a estas uma força vinculativa que estas próprias não têm. De resto, não se prevê
qualquer sanção para o seu não cumprimento. São meras recomendações que os bancos
devem tomar em consideração (ter em conta), mas cuja observância não reveste carácter
imperativo”.

17 — R.F.D.U.P. (I – 2004)
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o terceiro que as levou indevidamente a cabo, causando prejuízos no patri-
mónio de outrem. A dificuldade está, precisamente, em saber qual é o patri-
mónio que é afectado pela actuação do terceiro. Ou seja, quem vai supor-
tar os prejuízos decorrentes dessas operações no caso de o terceiro (as
mais das vezes desconhecido) nunca responder por eles: o titular do car-
tão ou entidade que o emitiu? Trata-se, pois, de um problema de reparti-
ção do risco próprio e, portanto, dos custos das operações electrónicas
entre as partes do contrato de utilização (31).

O § 8.º, al. 6), do Aviso n.º 11/2001 faz, ainda, “tábua rasa” da dou-
trina nacional e estrangeira sobre esta matéria, ignora inúmeras tomadas de
posição dos tribunais portugueses — e, cremos, começa já a existir hoje no
nosso país uma corrente jurisprudencial bem definida sobre a questão —,
para além de não ter em conta as recomendações comunitárias referidas e
de contrariar a tendência seguida por algumas entidades emissoras de car-
tões de débito e de crédito (32).

Estamos a pressupor que o preceito transcrito se refere à “responsa-
bilidade global” do titular do cartão e não da entidade que o emitiu, con-
forme parece indiciar o espírito que lhe subjaz, embora, é preciso dizê-lo,
a redacção adoptada não seja unívoca. Não se diz sobre quem recai a
“responsabilidade global” aí prevista, nem sequer se especifica se, nas
hipóteses ressalvadas de “responsabilidade” agravada, o “dolo ou negli-
gência grosseira” que se exige é imputável ao titular ou ao emissor, ape-
sar de, mais uma vez, adivinhar-se a referência ao titular (33).

É claro que a previsão, pelo Banco de Portugal, destes plafonds máxi-
mos da “responsabilidade” imputável ao titular do cartão não impede que
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(31) Neste sentido, vide JOANA VASCONCELOS, “Sobre a repartição entre titular e emi-
tente do risco de utilização abusiva do cartão de crédito no direito português”, in Estudos
em homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles, II, Livraria Almedina, Coim-
bra, 2002, pp. 487 ss., e, em especial, a nota n.º 6, p. 490.

(32) Em sentido idêntico, vide JOANA VASCONCELOS, “O contrato de emissão de car-
tão de crédito”, cit., pp. 741 e 742, nota n.º 56, e “Sobre a repartição entre titular e emi-
tente do risco de utilização abusiva do cartão de crédito no direito português”, cit.,
pp. 495 ss., sobretudo pp. 501 a 504.

(33) O facto de na alínea seguinte [al. 7)] do mesmo § 8.º se dizer que “no caso de
cartões de débito, o titular pode acordar com o emitente um limite global diário à res-
ponsabilidade prevista no ponto anterior (…)” também não é conclusivo. Apesar de se intuir
que o que está aqui em causa é o risco — e a limitação do risco — de operações abusi-
vas a suportar pelo titular, na verdade a redacção destas disposições autoriza duas leituras
diferentes.
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as instituições emissoras estipulem limites inferiores para os seus clientes.
No entanto, é irrealista pensar que assim acontecerá, sendo mais plausível
a tendência para “encostar” os limites do prejuízo do titular aos valores
máximos tolerados pelo Banco de Portugal.

Por outro lado, estes “tectos” indicados pelo Banco de Portugal equi-
valem, verdadeiramente, a uma total exoneração do banco emissor relati-
vamente às operações abusivas efectuadas entre o momento do extravio do
cartão e a comunicação desse facto ao banco. É que o montante do cré-
dito disponível, no que respeita ao cartão de crédito, e o saldo da conta à
ordem associada ao cartão, no caso dos cartões de débito, correspondem às
quantias máximas pelas quais de facto o titular do cartão pode responder,
tendo em conta que as operações efectuadas para além desses limites serão
negadas pelo equipamento electrónico em que os cartões forem utiliza-
dos. E no caso de o cartão extraviado ser um cartão de débito o Aviso inclui
mesmo as operações realizadas “a descoberto”, sempre que previstas no con-
trato de utilização. Ora, se o titular do cartão de débito suporta todas as
operações realizadas dentro do limite do seu saldo credor acrescido do valor
máximo de “descobertos” contratados com o banco, que valores serão por este
último suportados? Que possibilidades existem de os prejuízos ascenderem
a valores superiores? Poucas ou mesmo nenhumas, diríamos nós, se des-
considerarmos eventuais operações realizadas no estrangeiro ou em termi-
nais off-line (34). E o mesmo se diga das operações realizadas mediante car-
tão de crédito: só por tolerância ou descuido do banco é que serão autorizadas
operações que excedam o limite do crédito concedido.

Significa isto que o Banco de Portugal entendeu que poderiam recair
sobre o titular do cartão todos os prejuízos resultantes do extravio do car-
tão. O “limite” do risco assumido pelo titular por operações realizadas antes
da comunicação ao banco poderá, então, corresponder ao valor total das ope-
rações realizadas. Ora, uma fórmula do tipo “o titular do cartão poderá
suportar o valor global das operações efectuadas antes da notificação”
teria, pelo menos, a vantagem, face ao preceito actual, de uma mais clara
e mais simples redacção…

Uma cláusula do contrato de utilização que adopte a fórmula sugerida
pelo Banco de Portugal não cumpre o objectivo de repartir equitativa-
mente pelas partes o risco das operações não autorizadas mas antes faz recair
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(34) Sendo estes últimos cada vez mais raros e tendo também limites máximos diá-
rios para operações de levantamento.
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sobre o aderente do contrato de utilização todo esse risco. Idêntico enten-
dimento teve o Tribunal da Relação de Lisboa, em Acórdão de 26-11-1998,
chamado a pronunciar-se sobre a validade de um conjunto de cláusulas
incluídas num contrato de utilização do cartão “Universo”, emitido, na
época, pelo Banco Fonsecas y Burnay (35). Uma das cláusulas analisadas
estipulava que seriam “sempre da responsabilidade do titular todas as ope-
rações efectuadas até à efectiva recepção do aludido aviso [de perda, fal-
sificação, furto ou roubo do cartão, etc.], com o limite, em Portugal, cor-
respondente ao limite de crédito atribuído à conta cartão”. Entendeu o
Tribunal em face desta cláusula que “o único responsável pelos danos
verificados com as situações descritas (…) será sempre o titular/aderente
do cartão” (36). E considerou a cláusula absolutamente proibida e, con-
sequentemente, nula à luz do artigo 21.º, al. f), do Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro. Este julgamento foi corroborado em sede de recurso pelo
Supremo Tribunal de Justiça em Acórdão de 17-06-1999 (37).

Foram também consideradas abusivas [com base no mesmo artigo 21.º,
al. f)], pelos Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 03-12-1998,
de 16-03-2000 e de 11-10-2001 (38), cláusulas que previam, sem mais, ter
o titular do cartão que suportar sempre todas as operações efectuadas até
ao momento da comunicação que está obrigado a realizar ao banco.
E, inclusive, teve sorte idêntica uma cláusula, analisada pela Relação de Lis-
boa, incluída nos contratos celebrados pela CGD, que previa correrem por
conta do titular “os prejuízos sofridos em virtude da utilização abusiva do
cartão, no período anterior à comunicação (…), até ao montante corres-
pondente ao contravalor em escudos de 150 ecu por ocorrência” (39), cláu-
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(35) Acórdão da Relação de Lisboa de 26-11-1998 (Jorge Santos), in CJ, V, 1998,
pp. 109 a 112.

(36) Idem, p. 111.
(37) Acórdão do STJ de 17-06-1999 (Abílio Vasconcelos), in CJ-STJ, II, 1999, p. 149.
(38) Acórdão do STJ de 03-12-1998 (Armando Lourenço), in CJ-STJ, III, 1998, pp. 142,

in fine, e 143; Acórdão do STJ de 16-03-2000 (Sousa Dinis), in Público, 15-04-2000, p. 64
(transcrição parcial); Acórdão do STJ de 11-10-2001 (Silva Paixão), in CJ-STJ, III, 2001,
p. 80. O primeiro destes acórdãos referia-se, no entanto, a uma cláusula que considerava o titu-
lar responsável por todas as operações realizadas, sem atender mesmo ao momento da comu-
nicação do extravio do cartão ao banco como momento de desresponsabilização do titular.

(39) Acórdão da Relação de Lisboa de 20-04-1999 (Pimentel Marcos), in CJ, II, 1999,
pp. 112 a 115. Diferente foi, porém, o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que,
em sede de recurso, considerou a mesma cláusula válida (cfr. Acórdão do STJ de 23-11-1999,
cit., pp. 104 a 106).
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sula essa que foi considerada demasiado gravosa para o aderente. Este
Acórdão da Relação de Lisboa teve na sua base uma posição que tem
vindo a ser defendida por alguma jurisprudência e doutrina nacionais há já
alguns anos e que passa pela aplicação neste contexto dos artigos 1144.º
e 796.º do Código Civil e, portanto, pela qualificação do depósito bancá-
rio como depósito irregular (cfr. os artigos 1205.º e 1206.º, também do
Código Civil) ou, menos frequentemente, como contrato de mútuo (40).
De acordo com a Relação de Lisboa, não seria assim “admissível transfe-
rir sempre para ele [o titular do cartão] o risco da utilização indevida do
cartão mesmo em data anterior à comunicação”, vedando-lhe a possibili-
dade de provar a sua total ausência de culpa pelas operações realizadas por
terceiro.

Cremos, no entanto, que, para além das dúvidas que se podem levan-
tar sobre a natureza jurídica do contrato de depósito bancário (41), a apli-
cação do artigo 796.º do Código Civil às situações aqui em análise denota,
por vezes, um deficiente enquadramento do problema da repartição do
risco das operações de pagamento mediante cartão. Além de que são
vários os acórdãos dos tribunais superiores que lançam mão do artigo 796.º,
parecendo associar o risco que estas operações envolvem ao “risco” do
“perecimento ou deterioração da coisa” próprio dos contratos que impor-
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(40) Vide, nomeadamente, um Acórdão da Relação de Lisboa já de 16-06-1994
[(Noronha Nascimento), in CJ, III, 1994, pp. 125 e 126], e, posteriormente, um Acórdão,
do mesmo Tribunal, de 28-06-2001 [(Proença Frouto), in CJ, III, 2001, p.131], bem como
os Acórdãos do STJ de 17-06-1999 (cit., p. 149), de 16-03-2000 [cit., al. A)] e de 23-11-2000
[(Sousa Inês), in CJ-STJ, III, 2000, p. 136]. A responsabilização da instituição bancária pelo
risco de “perecimento” das quantias depositadas (propriedade desta instituição em virtude
da entrega) com base nos artigos 1205.º, 1206.º, 1144.º e 796.º do Código Civil foi defen-
dida pelos primeiros autores que se pronunciaram sobre a questão no nosso país, concre-
tamente por LUÍS MIGUEL MONTEIRO (“A operação de levantamento automático de nume-
rário”, in Revista da Ordem dos Advogados, I, ano 52, Abril de 1992, pp. 160 e 161) e por
AMÁVEL RAPOSO (“Alguns aspectos dos pagamentos através das caixas automáticas: res-
ponsabilidade civil e prova”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 377, Junho de 1988,
pp. 19 e 20). Em sentido crítico, vide, no entanto, o nosso As transferências electrónicas
de fundos e os cartões de débito, cit., pp. 229 a 234; JOANA VASCONCELOS, “O contrato
de emissão de cartão de crédito”, cit., pp. 747 a 750, e “Sobre a repartição entre titu-
lar e emitente do risco de utilização abusiva do cartão de crédito no direito portu-
guês”, cit., pp. 511 a 517; e, sobretudo, o Acórdão do STJ de 23-11-1999 (cit., pp. 104
a 106).

(41) Sobre a natureza jurídica do contrato de depósito bancário, vide PAULA PONCES
CAMANHO, Do contrato de depósito bancário, Livraria Almedina, Coimbra, 1998.
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tam a transferência de um direito real, sem sequer procurar caracterizar o
contrato de base que justifica a emissão de um cartão como um contrato
com eficácia real (42) ou, o que nos parece ainda mais dificilmente sus-
tentável, aplicam-no tendo em conta que a instituição bancária se man-
tém proprietária do cartão durante a vigência do contrato e, portanto, seria
sobre ela que recairia o risco da “perda ou deterioração”… do cartão (43)!
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(42) Cfr., nomeadamente, o Acórdão do STJ de 11-10-2001, cit., p. 80. Ainda assim,
a questão da eficácia real do contrato de depósito bancário só seria pertinente para estes efei-
tos sempre que estivesse em causa a emissão de um cartão de débito. Já quanto aos car-
tões de crédito o problema colocar-se-ia em moldes diferentes. O contrato que está na base
da emissão do cartão é um contrato de abertura de crédito, podendo, inclusive, a institui-
ção emissora não ser depositária de fundos entregues pelo titular. No entanto, os tribunais
tendem a não distinguir convenientemente os dois tipos de cartões referidos, aplicando
genericamente o regime dos artigos 1144.º e 796.º Veja-se, entre outros, o Acórdão do
STJ de 17-06-1999 (cit., p. 149), que tendo começado por distinguir as funções de débito
e de crédito que simultaneamente o cartão Universo em análise comportava, apreciou de
seguida uma cláusula que imputava ao titular do cartão os prejuízos derivados do seu
extravio até ao limite do crédito concedido com base na aplicação ao contrato de depósito
bancário das regras do mútuo (artigo 1144.º) e, consequentemente, do artigo 796.º do
Código Civil. Ora, se estava em causa a utilização indevida do cartão enquanto cartão de
crédito, seria irrelevante a natureza jurídica do depósito realizado pelo titular. Não existe
qualquer relação entre a utilização do crédito concedido e um eventual contrato de depó-
sito associado (para além de, eventualmente, poder haver uma compensação entre ambos).
A realização de operações de crédito não está dependente da existência de fundos deposi-
tados; aliás, na prática verifica-se precisamente o contrário: o titular começa a utilizar o car-
tão de crédito quando já esgotou os fundos disponíveis à ordem! Se o cartão em causa com-
portava uma função de crédito, então paralelamente ao contrato de depósito teve que ser
concluído um contrato de abertura de crédito entre o depositante e o seu banco. E com base
neste contrato é que o cartão permitiria realizar operações a crédito. Ora, a abertura de cré-
dito não é um contrato com eficácia real. Logo, o artigo 796.º não seria nunca aplicável.
Quando muito o Tribunal poderia defender que a função de crédito do cartão se devia a um
contrato de mútuo celebrado entre as partes. Embora actualmente seja pacífica a caracte-
rização do contrato de base que justifica a emissão de um cartão de crédito como um con-
trato de abertura de crédito e não de mútuo, pelo menos esse enquadramento seria mais con-
sentâneo com a relação de base que justificava a emissão do cartão.

(43) Parece ter sido este o ponto de partida do Tribunal da Relação de Lisboa em Acór-
dão de 26-11-1998 (cit., p. 111), de que foi interposto recurso para o STJ, decidido pelo
Acórdão referido na última nota: aquele Tribunal, depois de enunciar a regra segundo a qual
“em matéria de risco, é princípio geral no nosso sistema jurídico que «res suo perit», isto
é, o risco de perecimento ou deterioração de uma coisa ou da perda de um direito é supor-
tado pelo respectivo titular”, esclareceu que, nos termos das respectivas condições gerais
de utilização, o cartão em causa era propriedade da ré, por isso deveriam “correr por conta
da Ré os prejuízos resultantes da ilícita apropriação de bens ou valores com a utilização do
cartão por terceiros sem que tenha havido culpa por parte do titular do mesmo cartão”. No
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Ainda assim, apesar das críticas que se podem tecer relativamente à
argumentação utilizada por alguns tribunais para sustentar a nulidade das
cláusulas que alijam da esfera das instituições bancárias qualquer prejuízo
causado por utilizações abusivas, e apesar também de as posições adopta-
das terem frequentemente por base a ideia de que as cláusulas declaradas
nulas mais não faziam do que estabelecer uma presunção iuris et de iure
de responsabilidade do titular, não admitindo, portanto, prova em contrá-
rio — prova da total ausência de qualquer comportamento doloso ou sequer
negligente do cliente [presunção que o § 8.º, al. 6), do Aviso n.º 11/2001
não implica] —, certo é que é hoje pacífico o entendimento de que o titu-
lar do cartão não deverá arcar com a totalidade do prejuízo causado antes
da notificação do banco emissor pela utilização abusiva do cartão por um
terceiro.

4.2. Operações realizadas depois da comunicação do extravio do
cartão ao emissor

No que diz respeito às operações que são levadas a cabo posteriormente
à recepção da comunicação do extravio do cartão realizada pelo seu titu-
lar ao emissor tem-se entendido, por maioria de razão, que deverão ser
suportadas pela instituição bancária, sempre que não sejam imputáveis a dolo
da contraparte. A partir desta comunicação a instituição emissora tem nas
suas mãos a possibilidade de “bloquear” o cartão, impedindo novas ope-
rações abusivas. Já o seu titular não tem qualquer controlo sobre o sistema
informático onde o cartão é utilizado, nada podendo fazer para obstar à rein-
cidência dos usurpadores. Sobre o titular recai apenas o dever de guarda
do cartão bem como de eventuais códigos a ele associados, exonerando-se
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entanto, o mesmo Tribunal, em Acórdão posterior, de 19-10-2000 [(Salazar Casanova), in
CJ, IV, 2000, p. 125], tendo começado por reflectir sobre a argumentação utilizada pelo
Ministério Público no processo no sentido de que “a ideia de que o risco poderá correr por
conta do Banco resulta de uma certa interpretação do disposto no artigo 796.º do CC” e de
que “se o cartão é propriedade do banco, então o risco do extravio corre por conta do
Banco de acordo com o princípio res perit domino”, e ter acrescentado que “o risco que
está em causa não é obviamente o risco resultante do «perecimento ou deterioração» do título
fisicamente considerado que levará à substituição do cartão a expensas do banco, salvo culpa
do titular; o risco que importa é aquele que advém da perda de utilização do título por parte
do respectivo titular”, acaba por não sustentar nestas considerações a sua decisão de con-
siderar proibida uma cláusula que fazia “impender a totalidade do risco apenas sobre o
cliente/titular do cartão”.
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de qualquer responsabilidade quando comunica diligentemente ao banco o
seu extravio.

É este o regime proposto no artigo 6.º, n.º 2, da Recomendação da
Comissão 97/489/CE, de acordo com o qual:

“Imediatamente após o detentor ter comunicado ao emitente
(ou à entidade especificada por este último) (…), o primeiro deixará
de ser responsável pela perdas decorrentes do extravio ou do furto do
seu instrumento de pagamento electrónico, excepto se tiver agido de
forma fraudulenta”.

Diferentemente, prevê o § 8.º, al. 2), do Aviso do Banco de Portugal
n.º 11/2001 aqui em análise, o seguinte:

“O titular não pode ser responsabilizado por utilizações do car-
tão (…) depois de efectuada a notificação ao emitente, no caso de uti-
lização electrónica do cartão, ou para além de vinte e quatro horas
depois da mesma notificação, noutros casos, salvo se, nestes últimos,
forem devidas a dolo ou negligência grosseira do titular”.

Pelo que a “desresponsabilização” do titular depende, de acordo com
o Banco de Portugal, não da comunicação do extravio do cartão ao emis-
sor, mas antes do tipo de operações que o terceiro realize entretanto com
esse cartão, que podem ser operações “electrónicas” ou “não electróni-
cas”, liberando-se o titular apenas em relação às primeiras. Ora, para
além das dúvidas que se podem levantar quanto ao critério que esteve na
base da distinção entre utilizações electrónicas e não electrónicas dos car-
tões (44), parece também criticável fazer depender o montante dos prejuí-
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(44) Pode-se questionar, em primeiro lugar, se existe uma correspondência entre uti-
lizações “electrónicas” e operações de transferência electrónica de fundos, por um lado, e
utilizações “não electrónicas” e operações que não desencadeiam de forma imediata uma
transferência electrónica de fundos, por outro, pretendendo o Banco de Portugal distinguir
assim a responsabilidade do titular por operações de cartão de débito (operações de trans-
ferência electrónica de fundos) e operações de cartão de crédito. Esta seria uma interpre-
tação possível, atendendo a que o texto do Aviso não restringe o âmbito de aplicação desta
disposição a nenhum dos dois cartões que regulamenta.

No entanto, contra a equiparação sugerida pode arrolar-se o texto dos diplomas que
o Aviso n.º 11/2001 veio revogar: é que esta distinção entre utilização “electrónica” e “não
electrónica” do cartão tem a sua origem no Aviso n.º 4/95, relativo aos cartões de crédito
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zos a suportar pelo cliente do banco por utilizações indevidas do tipo de
tecnologia que essas utilizações implicam. Se o bloqueio do cartão extra-
viado está dependente do grau de sofisticação dos terminais onde o cartão
pode ser inserido, ou do grau de sofisticação do próprio cartão, então esse
risco deverá ser suportado por quem gere os investimentos no material
informático posto à disposição do público.

Esta tem sido a posição seguida consensualmente pela doutrina e pela
jurisprudência nacionais e estrangeiras (45).

Algumas considerações sobre o Aviso n.º 11/2001 do Banco de Portugal… 265

[cfr. o § 7.º, al. 2)], dizendo-se simplesmente na Instrução n.º 47/96, relativa aos cartões de
débito, que “o titular não pode ser responsabilizado por utilizações do cartão (…) depois
de efectuada a notificação ao emitente, salvo se forem devidas a dolo ou negligência gros-
seira do titular” (§ 8.2.). Por outro lado, o Aviso n.º 11/2001 define no seu § 1.º cartão
de crédito como “qualquer instrumento de pagamento, para uso electrónico ou não, …”
[al. a)], e cartão de débito como “qualquer instrumento de pagamento, para uso electró-
nico, …” [al. b)]. Ainda assim, na medida em que a letra do § 8.º, al. 2), não confina a
distinção do tipo de utilização aos cartões de crédito, questiona-se se não haveria que dife-
renciar possíveis utilizações “electrónicas” e “não electrónicas” de cartões de débito.

Em segundo lugar, parecendo afastada a hipótese de o Aviso pretender estipular res-
ponsabilidades diferentes para os dois tipos de cartões, visando antes distinguir entre as moda-
lidades possíveis de utilização do mesmo cartão — de crédito (mas, eventualmente, tam-
bém de débito…) —, levanta-se o problema de saber quais são essas modalidades de
utilização.

Uma primeira hipótese seria a de o Banco de Portugal ter querido acautelar a possi-
bilidade de os terminais onde o cartão é utilizado funcionarem off-line com um computador
central, o que se justificaria na perspectiva das instituições emissoras que transfeririam
para o titular do cartão esse risco. Assim, o disposto no Aviso deveria ser interpretado no
sentido de responsabilizar o titular pelas operações realizadas em terminais fora-de-linha até
às 24 horas posteriores à comunicação, não sendo este, no entanto, responsável por operações
realizadas em terminais em-linha depois dessa comunicação (o que valeria para os cartões
de crédito e de débito, se se considerassem estes últimos abrangidos pelo preceito).

Uma outra possibilidade que se adivinha seria a de o disposto no § 8.º, al. 2), dizer
efectivamente respeito apenas aos cartões de crédito, pretendendo precisamente distinguir
entre a sua função própria de cartões de crédito, em que a sua utilização implica a assinatura
do titular e, portanto, não configuraria uma utilização “electrónica” do mesmo, e uma
eventual função de cartão de débito acoplada, sendo neste último caso o cartão utilizado jun-
tamente com um código secreto numa operação “electrónica”. Nesta hipótese, a primeira
parte da disposição aqui em causa [e do § 7.º, al. 2), do Aviso n.º 4/95, agora revogado]
relativa à “utilização electrónica do cartão” não se aplicaria aos cartões de crédito tout
court mas sim à função de débito que um cartão de plástico pode desempenhar simulta-
neamente com a de crédito, pressupondo, portanto, um cartão “multifunções”.

(45) Neste mesmo sentido, vide JOANA VASCONCELOS, “O contrato de emissão de
cartão de crédito”, cit., pp. 741 e 742, nota n.º 56, e “Sobre a repartição entre titular e emi-
tente do risco de utilização abusiva do cartão de crédito no direito português”, cit., pp. 498
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E foi este entendimento que serviu de base às posições defendidas
pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 09-10-1997 e pelo Supremo Tri-
bunal de Justiça em 12-10-2000, em 23-11-2000, em 28-06-2001 e, mais
recentemente, em 19-11-2002 (46). Acresce que os Acórdãos referidos
de 09-10-1997, de 23-11-2000 e de 28-06-2001 pronunciaram-se especifi-
camente pela nulidade de cláusulas inseridas em contratos de utilização
que faziam recair sobre o titular do cartão o risco pelas operações realizadas
nas vinte e quatro horas posteriores à comunicação do seu extravio sem,
no entanto, distinguir entre utilizações “electrónicas” e “não electróni-
cas” do mesmo. Deve dizer-se, porém, que há bem pouco tempo o
Supremo Tribunal de Justiça considerou válida uma cláusula que previa que
“os prejuízos sofridos pelo titular (…) no período subsequente à notifica-
ção da perda, extravio, furto ou roubo, serão integralmente da responsa-
bilidade do Banco, excepto nos seguintes casos: demora excessiva na noti-
ficação da perda, extravio, furto ou roubo, por parte do titular” (47). Se
a referida ressalva fazia todo o sentido relativamente aos prejuízos causa-
dos por operações anteriores à comunicação do extravio do cartão (tal
como, de facto, a cláusula também previa, afastando o limite de respon-
sabilidade do banco de 150 ecus estipulado para as situações de comuni-
cações atempadas), já não se vê qualquer justificação para a atenuação
dos encargos a suportar pela instituição emissora posteriormente a essa
comunicação. O número ou o valor das operações abusivas realizadas
depois de o banco conhecer o extravio do cartão em nada depende da
celeridade imposta pelo seu titular na comunicação desse facto ao banco.
A instituição emissora do cartão deverá proceder ao seu cancelamento
imediato após lhe ter sido comunicado o seu furto, roubo, perda, etc. Para
o efeito é irrelevante o momento em que tal facto ocorreu. Não conse-
guimos, pois, compreender as motivações que conduziram a esta posição
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a 500. A A. caracteriza mesmo esta disposição do Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2001
como “um inaceitável recuo num domínio cuja evolução recente se tem orientado para
uma gradual transferência para o emitente de riscos que, segundo o critério supra des-
crito, seriam suportados pelo titular do cartão (últ. ob. cit., p. 500).

(46) Cfr., respectivamente, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 09-10-1997
[(Ponce de Leão), in CJ, IV, 1997, p. 110]; e os Acórdãos do STJ de 12-10-2000 [(Nasci-
mento Costa), in CJ-STJ, III, 2000, p. 69: “a partir deste (…) [aviso], o banco suporta o
risco, sem mais”]; de 23-11-2000 (cit., p. 137); de 28-06-2001 (cit., p. 131); e de 19-11-2002
(cit., p. 138).

(47) Cfr. o Acórdão do STJ de 14-02-2002 (Ferreira de Almeida), in CJ-STJ, I, 2002,
pp. 98 a 102.
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do Supremo Tribunal e que não resultam directamente do texto do Acór-
dão em causa, onde apenas se justifica a ressalva em relação às opera-
ções anteriores à comunicação (48).

Saliente-se que, posteriormente a este Acórdão (em 19-11-2002), o
Supremo Tribunal de Justiça, numa acção em que não estava em causa a
apreciação de cláusulas contratuais gerais em sede de acção inibitória mas
antes um real conflito entre uma instituição bancária emissora de um car-
tão de débito e um seu cliente/titular do cartão, veio dizer o seguinte:
“[a instituição bancária] responderá pelos danos causados pelo uso frau-
dulento de um cartão por terceiro, após lhe ter sido comunicada a sua
perda ou furto, sempre que não sejam levadas a cabo, de imediato, todas
as diligências necessárias para o bloqueamento do cartão, ou na medida em
que essas diligências não se tornem desde logo efectivas”. “O titular do
cartão será responsável na medida do incumprimento das suas obrigações
relativas à segurança desse cartão e do código de acesso que lhe foi atri-
buído, sendo que tal responsabilidade se estende até ao momento em que
comunicar ao banco o extravio ou furto do cartão. A instituição bancária,
por sua vez, responde pelos prejuízos causados posteriormente, quando já
podia e devia ter accionado todos os mecanismos necessários de modo a
evitar novas utilizações” (49).

4.3. Outras operações não autorizadas. As operações realizadas
sem a apresentação física do cartão

As situações de operações abusivas analisadas, levadas a cabo antes
ou depois de a instituição emissora ser informada do extravio do cartão,
regulamentadas pelo Banco de Portugal, parecem não contemplar aquelas
hipóteses em que o cartão não é utilizado fisicamente por um terceiro,
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(48) “Sobre o portador [do cartão] recai (…) a obrigação de comunicar a sua perda
ou deterioração à entidade emitente para que esta, através dos seus serviços informáticos,
impeça o seu uso abusivo por terceiros”; “(…) o titular do cartão deve comunicar logo que
tome conhecimento do seu extravio à entidade emitente, porquanto esta não sabe e não pode
saber que, por hipótese, o cartão em apreço está a ser utilizado por terceiro. A imputação
da responsabilidade ao titular do cartão pelo período decorrido até à notificação ou comu-
nicação à entidade emitente, mais não representa que a concretização prática da exigência
de um dever geral de diligência”: cfr. o Acórdão do STJ de 14-02-2002, cit., p. 102.

(49) Acórdão do STJ de 19-11-2002, cit., p. 138.
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mas antes este se vale do conhecimento (legítimo ou ilegítimo) do seu
número de série e da sua data de validade para realizar operações que são
imputadas na conta do titular.

Tratam-se de operações, essencialmente de cartão de crédito, que sur-
gem na fase executiva de contratos concluídos à distância, sem a presença
física simultânea de ambos os contraentes. Cabem aqui os pagamentos rea-
lizados através de telefone, da internet ou por via postal.

Nestes casos, o beneficiário da ordem de pagamento que a utilização
do cartão implica basta-se com a mera indicação dos dados a ele relativos,
sem necessidade da sua exibição.

Ora, na medida em que esses dados do cartão sejam abusivamente
utilizados por outrem, coloca-se o problema de saber quem arca com os pre-
juízos dessa utilização.

O Aviso n.º 11/2001 do Banco de Portugal não se referiu especifica-
mente a esta possibilidade, mas também não a excluiu de forma expressa
das situações de utilização abusiva por si tratadas, decorrentes da perda,
furto, roubo ou falsificação do cartão (50). Parece-nos claro, porém, que
as utilizações indevidas do cartão contempladas pelo Banco de Portugal
neste diploma pressupõem o desapossamento do cartão pelo seu titular ou,
pelo menos, a posse, por parte do terceiro, de um cartão falsificado (51).
As als. 1), 2) e 6) do § 8.º do Aviso n.º 11/2001, têm na sua base o dever
de guarda e de utilização dos cartões em condições de segurança que
impende sobre os seus titulares, bem como o dever de imediatamente noti-
ficar o emissor do seu desapossamento. As situações de utilização abusiva
da combinação número do cartão/data de validade, no entanto, não impli-
cam o incumprimento de qualquer um desses deveres e são compatíveis com
a maior diligência dos respectivos titulares (52).
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(50) No sentido de que a hipótese de falsificação do cartão não deveria ser tratada da
mesma forma que as situações de perda, furto ou roubo do mesmo, e de que o esquema de
repartição do risco traçado pelo Banco de Portugal se mostra inadequado para essa hipó-
tese, vide JOANA VASCONCELOS, “Sobre a repartição entre titular e emitente do risco de
utilização abusiva do cartão de crédito no direito português”, cit., pp. 504 e 505.

(51) Neste sentido, vide JOANA VASCONCELOS, “Sobre a repartição entre titular e emi-
tente do risco de utilização abusiva do cartão de crédito no direito português”, cit., p. 505.

(52) Sobre estas operações, vide o nosso “Algumas reflexões sobre o pagamento
com cartão de crédito ou de débito no âmbito da contratação electrónica”, in Temas de direito
da informática e da internet — Ciclo de conferências organizado pelo Conselho Distrital
do Porto da Ordem dos Advogados, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 170; e “Comér-
cio electrónico e transferências electrónicas de fundos”, cit., pp. 66 a 68. Cfr., ainda,
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Justifica-se, pois, a solução comunitária proposta na Recomenda-
ção 97/489/CE:

“(…) o detentor não é responsável se o instrumento de paga-
mento tiver sido utilizado sem presença física ou sem identificação
electrónica (do próprio instrumento). A simples utilização de um
código pessoal ou de qualquer elemento de identificação similar não
são suficientes para determinar a responsabilidade do detentor” (53).

Por outro lado, a questão está hoje solucionada a nível nacional com
a transposição para o direito interno da Directiva 97/7/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997 (54), operada pelo
Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de Abril, relativo aos contratos à distân-
cia, ao domicílio e equiparados. Prevê o artigo 10.º, n.os 2, 3 e 5, deste
Decreto-Lei:

n.º 2 — “Sempre que haja utilização fraudulenta [nos contratos
à distância] de um cartão de crédito ou de débito por outrem, o con-
sumidor pode solicitar a anulação do pagamento efectuado e a con-
sequente restituição dos montantes debitados para pagamento”;

n.º 3 — “A restituição a que se refere o número anterior incumbe
à entidade bancária ou financeira emissora do aludido cartão, atra-
vés de crédito em conta ou, caso não seja possível, por qualquer
outro meio adequado, no prazo máximo de 60 dias a contar da data
em que este formulou fundamentadamente o pedido”;

n.º 5 — “É nula qualquer disposição estipulada em contrário ao
regime constante dos n.os 2, 3 e 4”.

Mais importante, talvez, do que a reprodução desta disciplina no Aviso
aprovado pelo Banco de Portugal — pois que ela sempre se aplicaria,
dado constar de preceito legal — seria a expressa exclusão destas opera-
ções realizadas sem a apresentação física do cartão do âmbito de aplica-
ção das als. 2) e 6) do seu § 8.º Tanto mais que, como já assinalámos
acima, o Banco de Portugal não se furtou a ressalvar, noutro ponto, a apli-
cação neste domínio dos cartões bancários de legislação de protecção do
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JOANA VASCONCELOS, “Sobre a repartição entre titular e emitente do risco de utilização
abusiva do cartão de crédito no direito português”, cit., pp. 506 e 507.

(53) Cfr. o artigo 6.º, n.º 3, da Recomendação 97/489/CE.
(54) JOCE n.º L 144, 04-06-1997, pp. 19 ss.
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consumidor, concretamente em matéria de cláusulas contratuais gerais.
Uma referência ao regime especial da utilização de cartões bancários em
contratos celebrados à distância, consagrado no artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 143/2001 (já em vigor à data da publicação do Aviso n.º 11/2001),
teria um forte efeito pedagógico sobre as instituições emissoras e esclare-
cedor relativamente aos titulares dos cartões que, por falta de informação
e pela inércia face às dificuldades inerentes a uma reacção judicial, são mui-
tas vezes levados a suportar prejuízos superiores àqueles que a lei lhes
impõe.

Ficou aqui a intervenção do Banco de Portugal aquém do que seria de
esperar, não tendo antecipado a solução daquele que promete ser um novo
“filão” de diferendos entre as instituições bancárias e os seus clientes.

5. A ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO POR
INICIATIVA DO EMISSOR

Um último ponto relativamente ao qual o Aviso n.º 11/2001 do Banco
de Portugal não é isento de reparos prende-se com o prazo de pré-aviso
mínimo com que as instituições emissoras de cartões de crédito e de débito
têm de comunicar à contraparte as alterações introduzidas no contrato de
utilização a fim de lhe conferirem a possibilidade de se desvincular de
um conteúdo contratual com o qual não concorde. Este prazo, previsto no
§ 8.º, al. 3), é de 15 dias (55), ficando o titular “com o direito de reaver
a anuidade paga, na parte proporcional ao período ainda não decorrido,
se pretender resolver o contrato por motivo de discordância com as alte-
rações introduzidas”. Por outro lado, sempre que o titular do cartão o
utilize antes de esgotado este prazo de 15 dias, presumem-se aceites as alte-
rações realizadas [§ 8.º, al. 4)].

A Recomendação comunitária 97/489/CE estipula, por sua vez, que,
nestes casos de alteração unilateral do contrato, deverá ser fixado “um
período, que não pode ser inferior a um mês, decorrido o qual se consi-
derará que o detentor aceitou as condições caso não tenha previamente
renunciado ao instrumento” (artigo 7.º, n.º 1, § 1.º).
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(55) Era também de 15 dias o prazo de pré-aviso mínimo previsto no Aviso n.º 4/95,
cit., relativo aos cartões de crédito [§ 7.º, al. 4)], e na Instrução n.º 47/96, cit., relativa aos
cartões de débito (§ 8.4.).
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Por outro lado, deve dizer-se que, antes da publicação do Aviso
n.º 11/2001 do Banco de Portugal, cláusulas que ficcionavam a aceitação
pelo titular do cartão das alterações introduzidas no contrato de utiliza-
ção pela contraparte, sempre que aquele não se pronunciasse no prazo
de 15 dias, foram declaradas nulas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em
Acórdão de 19-10-2000, e pelo Supremo Tribunal de Justiça, em Acór-
dão de 11-10-2001 (56). Quer a Relação de Lisboa quer o Supremo Tri-
bunal de Justiça consideraram as cláusulas incompatíveis com o disposto
no artigo 19.º, al. d), do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, na
medida em que impunham “ficções de recepção, de aceitação ou de outras
manifestações de vontade com base em factos para tal insuficientes”.
Curiosamente nenhum destes Acórdãos se referiu ao artigo 22.º, n.º 1,
al. c), do mesmo Decreto-Lei n.º 446/85, que considera relativamente proi-
bidas as cláusulas contratuais gerais que atribuem “a quem as predisponha
o direito de alterar unilateralmente os termos do contrato, excepto se exis-
tir razão atendível que as partes tenham convencionado” (57).
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(56) Cfr. o Acórdão da Relação de Lisboa de 19-10-2000, cit., pp. 126, in fine, e 127,
e o Acórdão do STJ de 11-10-2001, cit., p. 81.

(57) Vide, no entanto, o n.º 2 do mesmo artigo 22.º, de acordo com o qual o disposto
na al. c) do n.º 1 “não determina a proibição de cláusulas contratuais gerais que: a) Con-
cedam ao fornecedor de serviços financeiros o direito de alterar a taxa de juro ou o mon-
tante de quaisquer outros encargos aplicáveis, desde que correspondam a variações do mer-
cado e sejam comunicadas de imediato, por escrito à contraparte, podendo esta resolver
o contrato (…); b) Atribuam a quem as predisponha o direito de alterar unilateralmente
o conteúdo de um contrato de duração indeterminada, contanto que se preveja o dever de
informar a contraparte com pré-aviso razoável e se lhe dê a faculdade de resolver o con-
trato”. Assim, e no que respeita ao caso particular das taxas de juro, o próprio legislador
se encarregou de salvaguardar a possibilidade da sua alteração. Por outro lado, poder-se-ia
questionar se os contratos de utilização aqui em análise não deveriam ser classificados
como contratos de duração indeterminada para efeitos da segunda ressalva deste n.º 2 do
artigo 22.º Esta parece ter sido a convicção do Supremo Tribunal de Justiça quando se
pronunciou, em Acórdão de 03-12-1998 (cit., p. 144), no sentido da validade de uma cláu-
sula que possibilitava ao banco a alteração unilateral do contrato com o argumento de que
“estamos perante uma relação duradoira, denunciável unilateralmente com pré-aviso razoá-
vel” e, por isso, não haveria “motivo para não aceitar a alteração das condições de uso, algo
parecido com uma denúncia a que se segue uma proposta de novo contrato”. Porém, ape-
sar de estes contratos tendencialmente se prolongarem no tempo através de renovações
sucessíveis, não podemos perder de vista que são contratos celebrados por um prazo deter-
minado (em geral, um ou dois anos), podendo qualquer uma das partes proceder à sua
denúncia para o fim do prazo. Sobre este ponto, vide JOANA VASCONCELOS, “O contrato de
emissão de cartão de crédito”, cit., nota n.º 65, pp. 745 e 746.
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Ainda assim, parece manifesta a convicção, pelo menos da Relação de
Lisboa, de que o prazo de 15 dias, findo o qual se presume a aceitação das
alterações, é claramente insuficiente para garantir a efectiva possibilidade
de desvinculação pela contraparte. Embora este Tribunal tenha relacionado
este prazo com as formas pelas quais a comunicação das alterações podia
no caso ser efectuada — “se a comunicação fosse efectuada por meio de
carta registada (…), o prazo de 15 dias parece-nos que se situaria de facto
na órbita daquele mínimo aceitável; mas já assim não nos parece quando
se admite que o cliente seja informado por meio de circular ou «qualquer
outro meio apropriado» que até poderá ser um mero anúncio em jor-
nal” (58) —, o que é certo é que o Banco de Portugal, ao mesmo tempo
que prevê um pré-aviso de 15 dias, não impõe que “o aviso” do titular seja
feito pelos meios mais expeditos postos à disposição do banco, não impõe,
nomeadamente, a “carta registada” a que a Relação de Lisboa se refere.

Já um prazo de pré-aviso de 30 dias face à entrada em vigor das alte-
rações foi considerado “suficiente” pelo mesmo Tribunal da Relação de Lis-
boa, em Acórdão de 09-10-1997, sendo confirmado como tal, em sede de
recurso, pelo Supremo Tribunal de Justiça (59).

Parece-nos, pois, que, mais uma vez, o Aviso n.º 11/2001 do Banco de
Portugal traduz uma oportunidade desperdiçada para afeiçoar os clausula-
dos dos contratos de utilização redigidos pelas instituições bancárias ao
disposto na Recomendação comunitária 97/489/CE. O § 8.º, al. 3), do
Aviso n.º 11/2001 não assegura o efectivo conhecimento do conteúdo con-
tratual e a sua aprovação pelo aderente.

Não se vislumbram as razões que levaram o Banco de Portugal a
desviar-se da solução comunitária (solução comunitária, recorde-se, que o
legislador mandou o Banco de Portugal ter em conta através do artigo 3.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 166/95). Definitivamente, também a jurisprudência
dos tribunais superiores não parece justificar este desvio. Muito pelo con-
trário.

Não se conhecem decisões que corroborem a posição do Banco Cen-
tral. Isto com a excepção de um Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 14-02-2002, portanto já posterior à entrada em vigor do Aviso n.º 11/2001
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(58) Cfr. o Acórdão da Relação de Lisboa de 19-10-2000, cit., p. 127.
(59) Cfr. o Acórdão da Relação de Lisboa de 09-10-1997, cit., p. 109, e o Acórdão

do STJ de 03-12-1998, cit., p. 144.
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e que nele fundamentou a sua tomada de posição. Considerou precisamente
este Tribunal que “o Banco de Portugal, ao emitir semelhante directiva
[§ 8.º, al. 3)], no uso dos seus poderes disciplinadores e regulamentares, não
deixou certamente de ponderar devidamente, quer a razoabilidade do prazo
prescrito quer o direito nacional e comparado em tal domínio. E o prazo
ora «regulamentar» de 15 dias coincide afinal com o prazo inserto na cláu-
sula sob análise!” (60).

É claro que esta argumentação do Supremo Tribunal de Justiça não é
passível de qualquer contestação. De facto, seria de esperar que o Banco
de Portugal tivesse “ponderado devidamente, quer a razoabilidade do prazo
prescrito quer o direito nacional e comparado em tal domínio”! Não se
poderia exigir ao Supremo Tribunal que contrariasse o entendimento nesta
matéria daquela instituição que está mais bem colocada para conhecer e
antecipar as soluções dos problemas que os contratos de utilização acarretam.
Seria pedir-lhe que fosse… mais papista que o Papa.

Já não se compreende tão bem um segundo argumento aduzido por este
tribunal contra a possibilidade de o titular estar ausente do seu domicílio
durante o prazo de 15 dias previsto para a desvinculação: “o facto de o con-
sumidor/cliente se encontrar acidentalmente ausente — quiçá por motivo
de vilegiatura ou de doença — não é de per si bastante para se concluir
pela insuficiência do dito prazo. Será, com efeito, de prever que qualquer
ausente medianamente avisado providenciará pela recepção oportuna da
correspondência endereçada para o seu domicílio habitual” (61).

Não nos parece razoável exigir que numa ausência de 15 dias, nomea-
damente em caso de férias e, ainda menos, em caso de doença, se diligencie
no sentido de se receber a correspondência. Tanto mais que estes 15 dias
se contam de modo contínuo, abrangendo fins-de-semana e, eventualmente,
feriados.

Qualquer prazo desvinculação em consequência da alteração unilate-
ral do contrato inferior a um mês parece-nos ter o alcance, em última ins-
tância, de impor à contraparte determinado conteúdo contratual. O que per-
mitirá às instituições bancárias tornear todas as precauções com que o
Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, e o próprio Aviso n.º 11/2001
do Banco de Portugal aqui em análise, envolveram a comunicação e a
explanação das condições gerais do contrato num primeiro momento.
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(60) Cfr. o Acórdão do STJ de 14-02-2002, cit., p. 102.
(61) Idem, p. 103.
18 — R.F.D.U.P. (I – 2004)
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Facilmente as disposições mais onerosas para o aderente poderão ser
introduzidas num momento posterior ao da conclusão do contrato. O pri-
meiro contrato, de conteúdo inócuo, devidamente comunicado e explicado
ao aderente, poderá ser substituído por outro, o que verdadeiramente vigo-
rará, cujo conteúdo se ficcionará entendido e aceite pela contraparte. É claro
que também a este segundo contrato se aplicarão sempre as disposições pro-
teccionistas do Decreto-Lei n.º 446/85. No entanto, estamos já numa
segunda fase, restando apenas ao aderente um controlo do conteúdo do
contrato e não um controlo de inclusão das suas cláusulas (62).

Podendo a modificação unilateral do contrato inicial equivaler, de
facto, à entrada em vigor de um novo contrato (63), deveria o Banco de Por-
tugal ter sido mais cauteloso relativamente ao disposto no § 8.º, als. 3) e 4),
do seu Aviso n.º 11/2001, assegurando-se do efectivo conhecimento das alte-
rações por parte do titular do cartão e da real possibilidade de desvin-
culação do mesmo, em caso de discordância com o seu conteúdo.

6. BREVE CONCLUSÃO

Do que ficou dito ressalta que o Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2001
aqui em análise manteve no essencial o regime anteriormente em vigor
em matéria de cartões de crédito e de cartões de débito, resultante do
Aviso n.º 4/95, de 28 de Julho, e da Instrução n.º 47/96, de 17 de Junho,
respectivamente. Nada colheu da Recomendação 489/97/CE entretanto
aprovada. E nada retirou também do progressivo amadurecimento da juris-
prudência nacional desde então.

As inovações no domínio da repartição do risco entre as partes num
contrato de utilização por operações realizadas antes da comunicação do
extravio do cartão ao emissor [§ 8.º, al. 6)] parecem-nos ficar claramente
aquém da solução proposta pela Recomendação comunitária 489/97/CE, per-
mitindo às instituições emissoras de cartões uma total transferência desse
risco para os seu clientes. A ausência de qualquer referência às operações
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(62) As expressões utilizadas “controlo de inclusão” e “controlo de conteúdo” são de
ALMENO DE SÁ, Cláusulas contratuais gerais…, cit., pp. 59 ss. e 69 ss., respectivamente.

(63) Neste sentido, embora pronunciando-se sobre a “renegociação” no âmbito do
contrato de agência, vide JOÃO BAPTISTA MACHADO, “Anotação ao Acórdão do STJ
de 17 de Abril de 1986, «Denúncia-modificação» de um contrato de agência”, in RLJ,
ano 120.º, p. 189.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



de pagamento com cartão nos contratos celebrados à distância em nada con-
tribui também para o restabelecimento da confiança relativamente à utili-
zação destes instrumentos, nem para o fomento da progressiva desmateria-
lização dos meios de pagamento e da contratação electrónica. Prevê-se,
nos tempos mais próximos, uma excessiva oneração dos titulares com os
prejuízos resultantes das utilizações abusivas do número dos seus cartões
em contratos à distância. O desconhecimento da lei aplicável a estas
operações, os custos associados ao recurso às vias judiciais e a ausência
de qualquer cláusula do contrato de utilização sobre esta matéria levarão
os titulares dos cartões a suportar um risco que naturalmente caberia às
instituições emissoras ou aos comerciantes beneficiários da ordem de
pagamento.

Estes aspectos são particularmente relevantes tendo em conta que, de
facto, são contadíssimos os casos em que um titular de um cartão recor-
reu aos tribunais contestando um débito em conta resultante da utilização
abusiva do mesmo por um terceiro (64). As mais das vezes, os titulares dos
cartões limitam-se a acatar o disposto nos contratos de utilização que assi-
naram. E as instituições emissoras de cartões tendem a aproveitar toda a
margem de manobra permitida pelo Banco de Portugal.

A intervenção dos tribunais nestas matérias surge essencialmente no
quadro de acções inibitórias intentadas pelas associações de defesa do con-
sumidor ou pelo Ministério Público, com base no artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 446/85, de 25 de Outubro, destinadas a apreciar a validade das cláusulas
contratuais gerais utilizadas pelas instituições bancárias (65). E os tribunais
têm tido em conta nesta sua tarefa não só o disposto em matéria de cláu-
sulas contratuais gerais mas também os regulamentos aprovados pelo Banco
de Portugal.

Desde o Acórdão da Relação de Lisboa de 20-04-1999, já referido,
onde, a propósito de uma cláusula que repartia pelas partes o risco de
operações abusivas realizadas antes da comunicação do extravio do cartão
ao banco, se dizia que “por um lado (…) esses avisos do Banco de Por-
tugal [Aviso n.º 4/95 e Instrução n.º 47/96] não vinculam o tribunal e, por
outro, não podem contrariar normas legais imperativas” (66), a jurispru-
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(64) Neste sentido, vide o nosso estudo “Os cartões bancários e as cláusulas contra-
tuais gerais na jurisprudência portuguesa e espanhola”, cit., p. 59. Exemplo de um desses
casos foi o que deu origem ao Acórdão do STJ de 19-11-2002, cit., pp. 135 ss.

(65) Idem, ibidem.
(66) Acórdão da Relação de Lisboa de 20-04-1999, cit., p. 115.
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dência tem evoluído no sentido de tomar em consideração a regulamenta-
ção do Banco de Portugal sobre cartões. Vejam-se os dois Acórdãos do
Supremo Tribunal de Justiça do ano de 2002 citados no texto, de 19-11 e,
sobretudo, de 14-02 (67), onde o Aviso n.º 11/2001 serviu mesmo de base
para sustentar a validade de uma cláusula de renegociação do contrato de
utilização.

É, pois, acrescida a responsabilidade do Banco de Portugal neste sec-
tor dos cartões bancários. Na quase total ausência de legislação específica
sobre a matéria, as regras ditadas por este Banco às instituições emissoras
de cartões acabam por ser determinantes na resolução judicial e extrajudicial
dos conflitos.
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(67) Cfr. os Acórdãos do STJ de 19-11-2002 e de 14-02-2002, cit., pp. 138-139 e 102,
respectivamente.
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