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(*) Este texto foi elaborado no âmbito dos projectos de investigação espanhóis
VA 111/04 (Junta de Castilla y León) e SEJ 2004-3704 (Planes Nacionales I+D/I+D+i) sobre
meios electrónicos de pagamento e encontra-se publicado em língua castelhana sob o título
“El pago mediante tarjetas de crédito en el comercio electrónico. Algunos problemas rela-
tivos a su naturaleza jurídica, marco contractual y régimen aplicable, desde una perspectiva
comparada en los Derechos portugués, español y comunitario” (tradução de ANDRÉS DOMÍN-
GUEZ LUELMO), na obra intitulada Los medios electrónicos de pago — Problemas jurídicos,
RICARDO M. MATA Y MARTÍN (dir.) / ANTONIO M.ª JAVATO MARTÍN (coord.), Granada, Edi-
torial Comares, 2007, pp. 167-217 [colecção Derecho de la sociedad de la información, 12,
SANTIAGO CAVANILLAS MÚGICA (dir.)]. Actualizámos, apenas, os dados estatísticos da nota 16.

(**) Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto; investigadora
do CIJE — Centro de Investigação Jurídico-Económica, e do Grupo de Investigación
Reconocido sobre Derecho de las Nuevas Tecnologias y Delincuencia Informática (Espanha).
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através da internet que dão origem a um pagamento electrónico. 3.1. A relação de dele-
gação desencadeada pela ordem de pagamento (mandato) dada através do cartão pelo
seu titular ao banco emissor. 3.2. Operação económica unitária versus operação jurí-
dica fragmentada. 4. Os contratos celebrados através da internet enquanto contratos à
distância. 4.1. O pagamento com cartão de crédito nos contratos à distância.
4.2. A Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio
de 1997, o Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de Abril (Portugal), e a Ley 7/1996, de 15
de Janeiro (Espanha): utilização fraudulenta do cartão e consequências. 4.3. Compa-
ração com o regime da responsabilidade por operações abusivas previsto na Reco-
mendação da Comissão 97/489/CE, de 30 de Julho de 1997. 5. A natureza jurídica do
cartão de crédito. 5.1. A função de legitimação associada ao cartão nas operações tra-
dicionais. 5.2. O papel da combinação número de cartão / data limite de validade nas
operações de pagamento realizadas no comércio electrónico. 6. Os cartões de crédito
na jurisprudência portuguesa e espanhola. 6.1. Confronto da jurisprudência portuguesa
e espanhola em matéria de cartões de pagamento. 6.2. A quase inexistência de juris-
prudência portuguesa relativa a pagamentos realizados em contratos à distância.
6.3. A tendência da jurisprudência espanhola em matéria de pagamentos à distância.

1. INTRODUÇÃO

1.1. As operações de pagamento electrónico não correspondem a
uma categoria única, homogénea, de pagamentos mas antes compreendem
vários procedimentos distintos com vista ao cumprimento de obrigações
pecuniárias, recorrendo, inclusive, a diferentes tipos de tecnologias na sua
prossecução. Em comum têm, isso sim, o facto de se socorrerem de meios
“informáticos” ou “electrónicos”, podendo estes variar, nomeadamente,
entre a conjugação de uma linha telefónica com um terminal de um com-
putador, o recurso a um micro-chip ou a um cartão de plástico munido de
uma fita magnética e a utilização de uma rede de transmissão de dados pri-
vada, concretamente de uma instituição bancária. Estes pagamentos elec-
trónicos podem ser levados a cabo no contexto de um contrato “tradicio-
nal”, não existindo uma exacta coincidência entre as operações abrangidas
nos conceitos de “pagamento electrónico” e de “comércio electrónico”.
Assim, é hoje comum assistir-se, por exemplo, à realização de uma trans-
ferência electrónica de fundos, desencadeada pela introdução de um cartão
de plástico com uma fita magnética num terminal de computador instalado
num estabelecimento comercial, com vista ao pagamento de mercadorias
adquiridas no mesmo estabelecimento. E, neste caso, as partes no contrato
encontram-se no mesmo lugar, em simultâneo, frente a frente, recorrendo
apenas a meios informáticos na fase do cumprimento do mesmo contrato
celebrado no seio do comércio “tradicional”.
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Houve assim que delimitar o âmbito deste estudo no universo dos
pagamentos electrónicos, restringindo-o àqueles pagamentos realizados no
contexto do “comércio electrónico”, entendido, em sentido estrito, enquanto
conjunto de transacções comerciais electrónicas (1).

Por outro lado, interessam-nos aqui unicamente os pagamentos reali-
zados mediante cartão de crédito. E isto porque, apesar dos grandes inves-
timentos realizados nos últimos anos com vista ao aperfeiçoamento de
outros meios de pagamento electrónico mais seguros e da evidente desa-
dequação técnica destes cartões para a realização de pagamentos através da
internet, certo é que a sua importância é ainda hoje inquestionável, man-
tendo-se no topo dos métodos de pagamento facultados por websites dedi-
cados ao comércio electrónico. Num estudo realizado recentemente abran-
gendo 500 websites dos então quinze países da União Europeia observou-se
que o pagamento mediante cartão de crédito era utilizado por 71% dos
sites em causa, número que, se tivermos em conta apenas o caso espa-
nhol, se eleva para 80% (2).

Este aparente contra-senso é facilmente explicável pela enorme sim-
plicidade e celeridade associadas a estes pagamentos: a titularidade de um
simples cartão bancário abre as portas ao consumidor de todo um universo
de negócios on-line, sem necessidade de adquirir programas de software
adicionais ou de contratar com uma instituição bancária instrumentos de
pagamento electrónico (IPEs) mais complexos (3). Os comerciantes que ofe-
recem os seus produtos e serviços on-line e que proporcionam o paga-
mento mediante cartão de crédito vêem, por sua vez, alargar-se enormemente
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(1) Nesta noção estrita de comércio electrónico inclui-se, nomeadamente, a celebra-
ção de contratos de compra e venda e de prestação de serviços, as negociações que os
precedem bem como as actividades posteriores complementares para a sua execução
(tal como os pagamentos electrónicos aqui em causa), desde que levadas a cabo através da
internet (mediante a troca de mensagens de correio electrónico ou directamente na rede, atra-
vés de páginas web): neste sentido, cfr. MARTINEZ NADAL, A., Comercio electronico, firma
digital y autoridades de certificacion, Madrid, Civitas, 1998, p. 25.

(2) Cfr. Study on the Security of Payment Products and Systems in the 15 Member Sta-
tes, Internal Market DG, Final Report (Contract n.º ETD/2002/B5-3001/C/11), realizado pela
PricewaterhouseCoopers para a Comissão Europeia, in <http://www.europa.eu.int/comm/inter-
nal_market/payments/fraud/index_en.htm>, 2003, p. 136, gráfico 51 (17.02.2005).

(3) Compreende-se, assim, que as principais vantagens associadas em geral ao uso
de instrumentos de pagamento electrónicos realçadas pelos seus utilizadores sejam a rapi-
dez (41%) e a conveniência (46%), ficando a confiança relegada para uma posição muito
secundária (11%). Cfr. Study on the Security of Payment Products…, cit., p. 29.
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o leque dos seus potenciais clientes. O acréscimo de risco que este alar-
gamento de clientela pressupõe é compensado pelo aumento de negócios cor-
respondente, baseando-se, pois, a decisão de aceitar cartões de crédito numa
análise económica dos custos e benefícios inerentes a estas operações.

1.2. Ainda assim, o problema da insegurança associada à utilização
de cartões de crédito no comércio electrónico tem vindo a ser amplamente
empolado, nomeadamente pelos meios de comunicação (4), não corres-
pondendo de todo à realidade das fraudes causadas em “ambiente inter-
net” (5). Apesar da escassez de dados existentes quanto a esta matéria, os
casos de contrafacção de cartões ou de utilização abusiva dos seus dados
obtidos através da intercepção de comunicações em linha parecem ser
pouco mais do que irrelevantes (6). As fraudes cometidas na internet
devem-se muito mais à falta de segurança das bases de dados dos comer-
ciantes onde são guardadas informações relativas aos meios de pagamento
utilizados pelos seus clientes, e, portanto, não correspondem a um pro-
blema específico dos cartões de crédito mas antes se prendem com todos
os IPEs (7). No que diz respeito, em particular, aos cartões de crédito, os
dados recolhidos no Reino Unido relativos ao ano de 2004 mostram que
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(4) De facto, o estudo a que nos temos vindo a reportar põe em evidência uma visão
mais pessimista dos meios de comunicação (imprensa e noticiários televisivos, nomeada-
mente) no que respeita à fiabilidade dos instrumentos de pagamento electrónico, compa-
rativamente com as impressões recolhidas directamente do público. Assim, existe um fac-
tor associado aos media designado por este estudo como “hype factor” (e que poderíamos
traduzir, grosso modo, como “factor da moda”), no sentido de considerar estes instrumen-
tos de pagamento como “perigosos”, a que corresponde, concretamente, um agravamento
de 11% do nível de confiança nos IPEs face aos níveis indicados directamente pelos seus
utilizadores. E esta visão pessimista dos meios de comunicação é particularmente evi-
dente em países como Espanha e, sobretudo, Portugal. (Cfr. Study on the Security of Pay-
ment Products…, cit., pp. 21-24, e, em especial, p. 22, gráfico 6).

(5) MATEU DE ROS, R., refere-se ao “mito da insegurança da Internet” como bar-
reira ao desenvolvimento da contratação electrónica, sem correspondência com o “nível de
fiabilidade muito elevado” que “a solvência profissional e a capacidade tecnológica dos gran-
des fornecedores de produtos e serviços na Internet oferecem à clientela”, a que acrescem
mecanismos de segurança como as assinaturas digital e electrónica (cfr., do Autor, “El
consentimiento electrónico en los contratos bancarios”, in Revista de Derecho Bancario y
Bursátil, 79, año XIX, Julio-Septiembre 2000, Valladolid, Lex Nova, p. 29). [A tradução
para o português deste e dos demais textos estrangeiros citados é da nossa responsabilidade].

(6) Study on the Security of Payment Products…, cit., p. 184, e <http://www.car-
dwatch.org.uk> (23.02.2005).

(7) Study on the Security of Payment Products…, cit., p. 184.
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a maior parte das operações fraudulentas realizadas através da internet se
devem à utilização de dados de cartões recolhidos “no mundo real” e não
“no mundo virtual” e, ainda assim, os prejuízos causados por estas utili-
zações não são ainda alarmantes, correspondendo apenas a 117 milhões de
libras, num total de 504,8 milhões de libras de prejuízos associados ao
uso fraudulento de cartões (embora estes 117 milhões de libras signifi-
quem um aumento importante de prejuízos relativamente aos 45 milhões
de libras estimados para o ano de 2003, num total de 420,4 milhões de libras
de prejuízos associados ao uso de cartões) (8). Relativamente aos Estados
Unidos, os casos de fraude relacionados com a utilização de cartões de cré-
dito on-line correspondia em 2003 apenas a 0,05% do total das fraudes per-
petradas com cheques e cartões de crédito (9).

Não existem pois dados factuais que permitam concluir que a utilização
de cartões de crédito no comércio electrónico apresenta riscos acrescidos
relativamente à sua utilização em contratos “presenciais”. E, sobretudo, não
existe qualquer fundamento para o receio generalizado de enviar os dados
relativos ao cartão através de meios telemáticos, associado à possibilidade
de as telecomunicações serem interceptadas por “piratas informáticos”.

A fraude na internet é, porém, uma realidade não despicienda, embora
não se relacione particularmente com os meios de pagamento utilizados.
A grande maioria das transacções fraudulentas verificam-se em websites
(77%) embora se tenha assistido a uma acréscimo significativo das frau-
des verificadas através do correio electrónico em 2004 (22%, contra 5%
em 2003) (10). É importante realçar que são os leilões em-linha os mais
sujeitos, por uma larga margem, à incidência de fraudes, seguidos das
vendas em geral (fora dos leilões) e das ofertas de dinheiro “nigeriano” (11).
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(8) Estes são os dados divulgados pela APACS (Association for Payment Clearing
Services), in <http://www.cardwatch.org.uk>, cit. Os números relativos ao ano de 2004
podem ser confrontados no mesmo endereço electrónico, in Card Fraud facts 2005, April
2005 (20.12.2005), p. 20.

(9) Study on the Security of Payment Products…, cit., p. 188.
(10) Dados coligidos pelo National Consumers League’s fraud center relativos a

2004, in <http://www.fraud.org/internet/intinfo.htm> (22.02.2005).
(11) In <http://www.fraud.org/internet/intinfo.htm>. Note-se, porém, que a percentagem

de fraudes ocorridas em leilões em 2004 (51%) parece estar falseada na medida em que a
eBay, considerada como o “gigante” dos leilões, deixou de incluir no final de 2003 na
sua página uma ligação à NCL para onde eram remetidas as queixas dos consumidores, tendo
estas decaído para 1/6. Estima-se, assim, que a verdadeira quota-parte das fraudes ocorridas
em leilões em 2004 ascenda a cerca de 86% do total (de acordo com a mesma NCL). Quanto
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O que corre mal é, sobretudo, que os bens adquiridos por estes meios não
são entregues ou então as suas qualidades não correspondem àquelas anun-
ciadas e, no que respeita às promessas de enriquecimento vindas da Nigé-
ria, o que acontece é que estas promessas se revelam falsas depois de o con-
sumidor “pagar para ver”… Ora, numa boa parte destas situações, o
consumidor utilizou o seu cartão de crédito para proceder aos pagamentos
respectivos. No entanto, as probabilidades de alguém ser vítima de fraude
na internet têm mais a ver com a credibilidade das páginas que visita do
que com os instrumentos de pagamento electrónico que utiliza.

1.3. Como dissemos já, os cartões de crédito utilizados quer no
comércio “tradicional” quer no comércio electrónico são “instrumentos de
pagamento electrónico” (IPEs) e, dentro destes, são, mais concretamente,
“instrumentos de pagamento à distância”, de acordo com a nomenclatura
utilizada pela Recomendação da Comissão 97/489/CE, de 30 de Julho
de 1997, “relativa às transacções realizadas através de um instrumento de
pagamento electrónico e, nomeadamente, às relações entre o emitente e o
detentor” (12). Através de um instrumento de pagamento à distância, o seu
titular autoriza o acesso aos fundos de uma sua conta, mediante a simples
utilização de um código de identificação pessoal ou qualquer outro meio
de identificação análogo, com vista à realização de um pagamento a um ter-
ceiro. Cabem, pois, nesta categoria de instrumentos de pagamento à dis-
tância os cartões de crédito, de débito e de débito diferido, bem como os
serviços de banca ao domicílio e de banca telefónica (13).

Os cartões de crédito distinguem-se dos cartões de débito pelo facto
de permitirem ao seu titular, como o seu próprio nome indica, utilizar um
crédito. E isto independentemente de o titular de facto fazer uso ou não
dessa possibilidade de crédito que o cartão lhe faculta. O titular do car-
tão de crédito utiliza-o num estabelecimento aderente ao sistema em que
o cartão está integrado, para a aquisição de bens ou serviços, em substi-
tuição de um pagamento em numerário. Mediante a sua simples assinatura
aposta num documento impresso pelo mesmo terminal de computador

Maria Raquel Guimarães316

às vendas fora de leilões e às ofertas de dinheiro vindas da Nigéria (dando como verdadeira
a percentagem de 51% relativa aos leilões) corresponde-lhes 20% e 8% das fraudes, res-
pectivamente.

(12) Cfr. o art. 2.º, als. a) e b), da Recomendação 97/489/CE referida (JOCE n.º L 208,
de 2.08.97, pp. 52-58).

(13) Cfr. o art. 2.º, al. b), referido na últ. nota.
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onde o cartão é inserido com vista à leitura dos dados contidos na sua
fita magnética, o titular dá uma ordem de pagamento à instituição emissora
do cartão a favor do comerciante aderente. O reembolso das quantias uti-
lizadas à entidade emissora do cartão irá ser efectuado mais tarde, podendo
o titular fasear no tempo esse pagamento ou então optar por um paga-
mento integral do seu saldo devedor indicado no extracto periódico (nor-
malmente mensal) enviado pelo mesmo emissor.

Ora, os cartões de débito funcionam, diferentemente, como um ins-
trumento que permite ao seu titular movimentar o saldo de uma sua conta
à ordem, desencadeando, de forma imediata, transferências electrónicas
de fundos. Podendo ser utilizado numa caixa automática ou num estabe-
lecimento aderente — tal como o cartão de crédito —, regra geral mediante
a marcação de um código numérico, secreto, do exclusivo conhecimento do
seu titular, provoca uma inscrição com o sinal “menos” na conta do seu legí-
timo possuidor e, sempre que seja utilizado num terminal de pagamento
automático, uma correspondente inscrição com o sinal “mais” na conta
do beneficiário do pagamento. Estas operações são hoje maioritariamente
realizadas em tempo real, on-line, e as inscrições a débito e a crédito cor-
respondentes são praticamente simultâneas.

Distintamente, o cartão de débito diferido ou cartão de despesa (charge
card / tarjeta de cargo), obedecendo a um tipo de utilização em tudo idên-
tico ao descrito para o cartão de crédito, não concede ao seu titular faci-
lidades de crédito, devendo as quantias “gastas” com o cartão ser pagas na
íntegra num dado momento temporal pré-determinado no contrato de uti-
lização subjacente celebrado com o emissor. Assim, estas quantias não são
debitadas imediatamente na conta do titular do cartão à medida em que vão
sendo desembolsadas por este, como acontece nos cartões de débito tout
court, mas antes são agrupadas por períodos de tempo, sendo, isso sim, debi-
tadas integralmente finda a dilação temporal acordada, não podendo o seu
titular postergar o pagamento como acontece nos cartões de crédito.

1.4. Os modos de utilização dos cartões de crédito, de débito e de
débito diferido que acabamos de descrever correspondem à sua utilização
“tradicional” que, embora não prescinda da intervenção de terminais de com-
putador ligados por linhas de telefone (14), pressupõe a presença física,
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(14) Isto com excepção dos casos, cada vez mais residuais, da utilização dos cartões
de crédito e de débito diferido com recurso a um aparelho manual (dito de “ferro de engo-
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simultânea, do titular do cartão e do beneficiário da ordem de pagamento,
num mesmo lugar (15). Porém, no comércio electrónico a utilização des-
tes cartões é meramente “virtual”, na medida em que o cartão não é exi-
bido perante o beneficiário da ordem de pagamento que a sua utilização
desencadeia. Consequentemente, este não tem a possibilidade de verificar
a identidade do titular, exigindo um outro documento de identificação, não
pode comparar a assinatura do cartão com uma realizada na sua presença
pelo possuidor do mesmo e nem sequer pode exigir o conhecimento de um
código secreto associado ao cartão e a sua correcta marcação no terminal
de pagamento automático. A própria existência física do cartão de plástico
(e, já agora, da sua fita magnética) é irrelevante para estes efeitos, bastando
o conhecimento do seu número e da sua data limite de validade. Assim,
num sistema ideal em que todo o comércio se processasse electronica-
mente podia-se mesmo prescindir do “objecto” cartão bancário, substituí-
vel pela mera anotação de um número de conta a debitar pelo valor das ope-
rações realizadas on-line.

Por outro lado, se é certo que este modo de funcionamento dos car-
tões bancários no comércio electrónico, através da simples indicação do seu
número e data limite de validade, se adapta quer aos cartões de crédito quer
aos cartões de débito, na verdade são os primeiros que são maioritariamente
usados nestas operações, enquanto os cartões de débito têm a preferência
no comércio “tradicional” (16). Quando usados no comércio electrónico,
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mar”) através do qual os dados do comerciante e do cartão (gravados em relevo quer no
aparelho quer, ainda hoje, no cartão) são impressos em triplicado mediante o auxílio de papel
químico.

(15) Excluímos aqui, obviamente, as operações de levantamento de numerário numa
caixa automática (com um cartão de débito) e as operações de cash-advance, também rea-
lizadas em caixas automáticas (com um cartão de crédito).

(16) Em Portugal os últimos dados a que tivemos acesso (relativos ao ano de 2005
e dizendo respeito, apenas, a pagamento “face-a-face”) apontam para a existência de 16.350
milhares de cartões de débito, contra 6.080 milhares de cartões de crédito, com os quais se
realizaram no ano em questão, respectivamente, 728,3 milhões e 330,4 milhões de tran-
sacções, movimentando-se 23,3 mil milhões de euros (cartões de débito) e 15,2 mil milhões
de euros (cartões de crédito). Vide Sistemas de pagamentos em Portugal, Banco de Por-
tugal, Fevereiro, 2007 (correspondente ao capítulo relativo a Portugal do Blue Book —
Payment Systems in the European Union — do Banco Central Europeu), in
<http://www.bportugal.pt> (11.10.2007), pp. 304-306. Em Espanha, no mesmo ano, exis-
tiam 31.834 milhares de cartões de débito e 33.246 milhares de cartões de crédito, tendo-se
realizado, respectivamente, 743 milhões e 674 milhões de transacções, e movimentado
33,49 mil milhões de euros (cartões de débito) e 42,53 mil milhões de euros (cartões de cré-
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tal como nas operações “presenciais”, os cartões de débito desencadeiam
imediatamente uma transferência de fundos da conta bancária do seu titu-
lar para a conta do beneficiário da ordem de pagamento. Assim, funcio-
nam tipicamente como um mecanismo de banca electrónica (17), distin-
guindo-se da transferência conta a conta apenas pelo facto de o ordenante
do pagamento se identificar mediante a indicação do seu número de car-
tão de débito e não através do seu número de conta.

Dada a quase irrelevância da utilização de cartões de débito no comér-
cio electrónico, este estudo centrar-se-á na problemática dos cartões de
crédito, embora, frequentemente, as considerações tecidas sobre estes sejam
também pertinentes relativamente aos primeiros.

2. O CONTRATO DE EMISSÃO / UTILIZAÇÃO DE UM
CARTÃO DE CRÉDITO

2.1. Na base da emissão de um cartão de crédito está um contrato cele-
brado entre a instituição emissora (normalmente uma instituição bancária)
e o seu titular, designado como “contrato de utilização” ou “contrato de
emissão” (18).

Sendo esta a “causa imediata” da emissão do cartão, um contrato de
abertura de crédito, necessariamente subjacente embora apenas implícito,
será a sua “causa remota”. As partes no contrato de utilização acordam
então em que os fundos postos à disposição do cliente do banco mediante
um contrato de abertura de crédito serão movimentados com recurso a um
instrumento de pagamento electrónico, concretamente um cartão de crédito.
O contrato de utilização é um contrato atípico (embora socialmente típico),
juridicamente independente de um eventual contrato de depósito à ordem
celebrado anteriormente entre as mesmas partes.
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dito): cfr. Blue Book — Payment and securities settlement systems in the European Union,
Addendum incorporating 2006 figures — EU countries, ECB, December 2006, in
<http://www.bportugal.pt> (11.10.2007), pp. 181-183.

(17) Neste mesmo sentido, cfr. Study on the Security of Payment Products…,
cit., p. 47.

(18) Apesar de estas duas designações se referirem a diferentes vertentes do mesmo
contrato que está na origem de um cartão de crédito, na medida em que é este contrato que
determina a própria emissão do cartão, mas também as condições gerais da sua utilização,
empregaremos indistintamente uma ou outra para nos referirmos ao contrato aqui em
análise.
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É no contrato de utilização do cartão de crédito que se prevêem
os direitos e deveres das partes, nomeadamente os deveres de cuidado
impostos ao titular na utilização e na guarda do seu IPE, o limite do
crédito concedido, o envio periódico pelo emissor de um extracto
da conta-cartão ao seu cliente, o montante mínimo a pagar pelo titular
— em princípio, mensalmente — e o momento do seu vencimento, a taxa
de juro aplicável, a obrigação de notificação imediata do emissor em caso
de extravio do cartão, bem como o risco assumido pelas partes em
consequência de operações não autorizadas e a distribuição do ónus
da prova das mesmas, os modos de extinção do contrato, entre outros
aspectos.

Estamos, no entanto, no domínio particular da contratação bancária,
impessoal e massificada. Este contrato de utilização materializa-se, na
prática, num formulário previamente impresso pela instituição emissora
do cartão, apresentado ao seu cliente para que simplesmente este o assine,
declarando ter tomado conhecimento e ter aceite todas as cláusulas nele
incluídas. O seu conteúdo não é objecto de negociação entre as partes no
contrato, surgindo antes como um “dado adquirido”, inalterável, a que o titu-
lar do cartão “adere” sem mais. A liberdade contratual deste restringe-se
apenas à aceitação ou não de um clausulado pré-determinado, ou seja,
reduz-se a querer ou não querer a titularidade de um cartão de crédito,
com a agravante de existir uma grande uniformização dos contratos ofe-
recidos pelas diferentes entidades emissoras de cartões e, portanto, não
haver, muitas vezes, reais alternativas para aceder a este instrumento de
pagamento electrónico.

Por sua vez, os contratos celebrados no âmbito do comércio electró-
nico, no cumprimento dos quais os cartões de crédito podem ser utilizados,
são, também eles, na generalidade dos casos, contratos prévia e unilate-
ralmente redigidos pelo comerciante ou prestador de serviços em-linha,
não tendo o seu cliente qualquer possibilidade de negociar os seus ter-
mos. Os seus clausulados surgem na página onde os produtos são ofere-
cidos, limitando-se a contraparte a pressionar uma tecla do seu computa-
dor correspondente a um campo previamente seleccionado no ecrã onde se
declara aceitar o seu conteúdo, conteúdo esse que, a maior parte das vezes,
nem sequer se chegou a conhecer.

Assim, quer o comércio electrónico em geral quer a actividade de
pagamento electrónico em particular constituem domínios especialmente fér-
teis para os chamados “contratos de adesão”, ou, mais precisamente, con-
tratos celebrados com recurso a condições gerais ou “cláusulas contratuais
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gerais”, para utilizar a expressão adoptada pelo legislador português para
designar estas cláusulas (19).

Estes contratos caracterizam-se pela pré-elaboração e rigidez das suas
cláusulas e pela indeterminação dos seus proponentes e/ou destinatários (20).
Deste modo, o seu conteúdo está sujeito ao controlo exercido pela legis-
lação proteccionista do aderente em matéria de condições gerais do con-
trato ou cláusulas contratuais gerais: em Portugal o Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos
Decretos-Lei n.º 220/95, de 31 de Agosto, e n.º 249/99, de 7 de Julho; e
em Espanha a Ley 26/1984, de 19 de Julho, e a Ley 7/1998, de 13
de Abril (21); diplomas que transpuseram para as respectivas ordens jurí-
dicas a Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, “relativa
às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores” (22).

2.2. Uma análise comparativa da Directiva 93/13/CEE do Conselho,
de 5 de Abril de 1993, do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro (Por-
tugal), da Ley 26/1984, de 19 de Julho, e da Ley 7/1998, de 13 de Abril
(Espanha), restringida aos seus aspectos substantivos, pode ser apresen-
tada graficamente da seguinte forma:

Quadro n.º 1

O pagamento com cartão de crédito no comércio electrónico 321

(19) Cfr. o art. 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro.
(20) Cfr. ALMEIDA COSTA, M. J., e MENEZES CORDEIRO, A., Cláusulas contratuais

gerais, Anotação ao Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, Coimbra, Livraria Alme-
dina, 1991, p. 17 (anotação ao art. 1.º).

(21) Refira-se ainda, no que diz respeito à legislação espanhola sobre a matéria, o Real
Decreto 1906/1999, de 17 de Dezembro, que regula a contratação telefónica ou electrónica
com recurso a condições gerais, em desenvolvimento do art. 5.º, n.º 3, da Ley 7/1998,
de 13 de Abril, mas que exclui do seu âmbito de aplicação os contratos relativos a servi-
ços financeiros, nomeadamente bancários (art. 1.º, n.º 3). Assim, saem fora do seu alcance
os contratos de utilização, mas já não os contratos de comércio electrónico em geral.

(22) In JOCE n.º L 95, de 21.04.93, pp. 29 e ss.

Âmbito objectivo
de aplicação

Ley 26/1984, de 19
de Julho, e Ley 7/1998,
de 13 de Abril (Espanha)
I — Cláusulas não
negociadas indivi-
dualmente relativas à
oferta ou promoção

Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro (Portugal)

“Contratos de ade-
são”:
I — contratos celebra-
dos mediante cláusu-

Directiva 93/13/CEE
do Conselho,

de 5 de Abril de 1993
Cláusulas abusivas:
cláusulas contratuais
que não sejam objecto
de negociação indivi-

21
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Âmbito objectivo
de aplicação

Controlo de inclu-
são

Ley 26/1984, de 19
de Julho, e Ley 7/1998,
de 13 de Abril (Espanha)
de produtos ou servi-
ços (arts. 10.º e 10.º
bis/Ley 26/1984)
II — Contratos cele-
brados mediante “con-
dições gerais da
contratação” (art.
1.º/1/Ley 7/1998)

I — Contratos cele-
brados com consu-
midores ou usuários
(pessoas físicas ou
jurídicas que adqui-
rem, utilizam ou des-
frutam como destina-
tários finais, bens
móveis ou imóveis,
produtos, serviços,
actividades ou fun-
ções, qualquer que
seja a natureza pública
ou privada, individual
ou colectiva de quem
os produz, faculta,
fornece ou expede
(a r t . 1 . º / 1 /2 /Ley
26/1984)
II — Contratos cele-
brados entre um pro-
fissional (predispo-
nente) e qualquer
pessoa física ou
jurídica (aderente),
profissional ou não
(art. 2.º/Ley 7/1998)
Não serão incorpo-
radas no contrato as
c.g. que (art. 7.º/Ley
7/1998):
I — O aderente não
tenha tido oportuni-

Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro (Portugal)

las contratuais gerais
e
II — contratos indivi-
dualizados cujo con-
teúdo o destinatário
não teve a possibili-
dade de influenciar
(art. 1.º/1/2)

I — Relações entre
empresários ou os que
exerçam profissões
liberais, singulares
ou colectivos (…)
quando intervenham
apenas nessa quali-
dade e no âmbito da
sua actividade especí-
fica (arts. 17.º-19.º) e
II — Relações com
consumidores finais
(arts. 20.º-23.º)

Consideram-se ex-
cluídas dos contratos
(art. 8.º):
I — As c. que não
foram comunicadas na
íntegra, de modo ade-

Directiva 93/13/CEE
do Conselho,

de 5 de Abril de 1993
dual e, a despeito da
exigência de boa fé,
dêem origem a um
desequilíbrio signifi-
cativo, em detrimento
do consumidor, entre
os direitos e obriga-
ções das partes decor-
rentes do contrato
(arts. 1.º/1 e 3.º/1)
Contratos celebrados
entre profissionais
(pessoas que actuam
no âmbito da sua acti-
vidade profissional) e
consumidores (pessoas
que actuam com fins
que não pertencem ao
âmbito da sua acti-
vidade profissional)
[arts. 1.º/1 e 2.º, a)
e b)]

Podem ser considera-
das abusivas as cláu-
sulas que tenham
como efeito declarar
verificada, de forma
irrefragável, a adesão
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Controlo de con-
teúdo

Ley 26/1984, de 19
de Julho, e Ley 7/1998,
de 13 de Abril (Espanha)
dade real de conhecer
de forma completa
(…) ou que não
tenham sido assinadas
quando necessário;
II — Sejam ilegíveis,
ambíguas, obscuras ou
incompreensíveis

1.º São abusivas
(nulas: art. 10.º
bis/2/Ley 26/1984):
I — As c. que, contra
as exigências de boa
fé, causam, em pre-
juízo do consumidor,
um desequilíbrio
importante dos direi-
tos e obrigações das
partes (art. 10.º bis/1/
Ley 26/1984)
II — As c. elencadas
na Disposición adi-
cional primera/Ley
26/1984
2.º São nulas (art.
8.º/2/Ley 7/1998):
III — As c.g. que
contradigam em pre-
juízo do aderente o
disposto na lei (…);
IV — As c.g. que
sejam abusivas,
quando o contrato
tenha sido celebrado
com um consumidor,
nomeadamente as
definidas no art. 10.º
bis e na Disposición
adicional primera da
Ley 26/1984

Decreto-Lei n.º 446/85,
de 25 de Outubro (Portugal)

quado, e com a ante-
cedência necessária;
II — As c. comunica-
das com violação do
dever de informação;
III — As c. que pas-
sem desapercebidas;
IV — As c. inseridas
em formulários poste-
riormente à sua assi-
natura

I — art. 15.º — Proi-
bição das c. contrárias
à boa fé
II — Relações entre
empresários ou enti-
dades equiparadas:
art. 18.º-c. absolu-
tamente proibidas
art. 19.º-c. relativa-
mente proibidas
III — Relações com
consumidores finais:
arts. 21.º e 18.º-c.
absolutamente proi-
bidas
arts. 22.º e 19.º-c. re-
lativamente proibidas

Directiva 93/13/CEE
do Conselho,

de 5 de Abril de 1993
do consumidor a cláu-
sulas que este não
teve efectivamente
oportunidade de
conhecer antes da
celebração do contrato
[Anexo/al. i)]

I — Cláusulas abusi-
vas: cláusulas contra-
tuais que não sejam
objecto de negociação
individual e, a des-
peito da exigência de
boa fé, dêem origem
a um desequilíbrio
significativo em detri-
mento do consumidor,
entre os direitos e
obrigações das partes
decorrentes do con-
trato (art. 3.º/1)
II—Anexo: lista indi-
cativa e não exaustiva
de c. que podem ser
consideradas abusivas
(art. 3.º/3)
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Deste quadro ressalta, desde logo, o seguinte aspecto: quer o legisla-
dor português quer o legislador espanhol foram mais longe em matéria de
tutela do aderente do que o regime proposto pela directiva comunitária. Em
primeiro lugar, ambos os direitos nacionais não restringem o seu regime pro-
teccionista às relações estabelecidas com consumidores finais, mas antes tute-
lam também os “empresários ou entidades equiparadas”, na designação
consagrada pelo legislador português (23). Ora, este aspecto é importante
na medida em que o contrato de utilização de um cartão de crédito pode
perfeitamente ser concluído entre um “profissional” (um empresário) e
uma instituição bancária, dando origem a um “cartão de empresa”, ou
seja, um cartão para ser utilizado por um profissional no âmbito da sua acti-
vidade específica. Este contrato de utilização de um IPE está também
sujeito ao controlo conferido pelas legislações portuguesa e espanhola em
matéria de condições contratuais gerais, apesar da falta da qualidade de
“consumidor” do seu aderente.

E esta protecção é igualmente importante no domínio dos contratos
celebrados no comércio electrónico na medida em que hoje é frequente
assistir-se à compra de produtos, nomeadamente de material informático
(software, mas também hardware), através da internet, por “não consumi-
dores”, no sentido da directiva comunitária aqui em causa. Pense-se, por
exemplo, no advogado ou no comerciante que adquire para o seu escritó-
rio um programa informático anti-vírus ou um programa de processamento
de texto on-line (fazendo o download directamente para o seu computador)

Maria Raquel Guimarães324

(23) Parece, no entanto, que a lei portuguesa vai ainda mais longe do que a do país
vizinho, na medida em que tutela os “não consumidores” (empresários e entidades equi-
paradas) mesmo quando estes são partes num contrato individualizado, cujo conteúdo não
puderam influenciar (cfr. art. 1.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 445/86), apesar de não se tra-
tar de contratos celebrados com recurso a cláusulas contratuais gerais (falta-lhes a carac-
terística da indeterminação: v., supra, § 2.1.). Neste sentido, cfr., nomeadamente, PINTO MON-
TEIRO, A. “Contratos de adesão/cláusulas contratuais gerais”, in Estudos de Direito do
Consumidor, n.º 3, Coimbra, Centro de Direito do Consumo, 2001, p. 162, e FERREIRA DE
ALMEIDA, C., Contratos, I, 3.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 2005, p. 178. Em sentido
distinto, defendendo uma interpretação restritiva deste número, “invocando, no limite, a neces-
sidade de conformação com a Directriz n.º 93/13”, cfr. MENEZES CORDEIRO, A., “Da natu-
reza civil do Direito ao consumo”, in O Direito, ano 136.º, IV, Coimbra, Livraria Almedina,
2004, p. 624. Sobre as dúvidas que se levantam relativamente à interpretação literal do n.º 2
do art. 1.º mencionado (que se refere simplesmente ao “destinatário” dos contratos indivi-
duais pré-elaborados e não ao “consumidor”), cfr. ALMENO DE SÁ, Cláusulas contratuais
gerais e directiva sobre cláusulas abusivas, 2.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 2001,
pp. 37-39.
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e que, portanto, actua assim “com fins que pertencem ao âmbito da sua acti-
vidade profissional”. Estas pessoas, ao contratarem electronicamente,
vêem protegida com base nos diplomas mencionados a sua condição de ade-
rentes a um contrato pré-elaborado, redigido com recurso a condições con-
tratuais gerais, que muitas vezes desconhecem porque, simplesmente, não
lhes foram comunicadas.

A directiva comunitária limita-se a prever, por outro lado, para os
casos de contratos celebrados por escrito, que as cláusulas pré-formuladas
sejam “sempre redigidas de forma clara e compreensível” (24), estipulando
que podem ser consideradas abusivas as cláusulas que tenham como efeito
“declarar verificada, de forma irrefragável, a adesão do consumidor a
cláusulas que este não teve efectivamente oportunidade de conhecer antes
da celebração do contrato” (25). Não existe qualquer preocupação adicional
de controlar efectivamente o cabal conhecimento e compreensão do con-
teúdo do contrato, nada se prevendo quanto à forma de comunicação das
cláusulas, à antecedência com que deve ser feita, ao aclaramento do seu con-
teúdo, bem como quanto às chamadas “cláusulas surpresa” (26). Nem
sequer se consideram como necessariamente abusivas as cláusulas que o
aderente não conheça, na medida em que a lista de cláusulas anexa à
directiva tem um carácter meramente indicativo, não impondo aos Esta-
dos-Membros a sua proibição.

Ora, também relativamente a este último aspecto a tutela das legisla-
ções nacionais portuguesa e espanhola é mais exigente e completa, prevendo
listas de cláusulas proibidas, com carácter imperativo (27). No caso por-
tuguês, existe mesmo um catálogo de proibições contendo quatro listas de
cláusulas organizadas de acordo com a qualidade do aderente (consumidor
ou empresário) e com a intensidade da proibição (cláusulas absolutamente
proibidas e cláusulas relativamente proibidas, ou seja, dependendo o juízo
sobre a validade destas últimas do quadro negocial onde se inserem).

Para além de um controlo inicial de inclusão das cláusulas no contrato,
através do qual se pretende que o aderente tenha um conhecimento efec-
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(24) Cfr. art. 5.º da Directiva 93/13/CEE.
(25) Cfr. al. i) do Anexo da Directiva 93/13/CEE.
(26) No sentido de que a directiva “não se preocupa com o controlo da inclusão

das cláusulas no contrato singular”, vide ALMENO DE SÁ, Cláusulas contratuais gerais…,
cit., p. 91.

(27) Neste sentido, relativamente à disciplina portuguesa, vide ALMENO DE SÁ, Cláu-
sulas contratuais gerais…, cit., p. 92.
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tivo de todas as implicações do contrato que subscreve, estabelece-se um
controlo substantivo, de conteúdo, que o protege das cláusulas nocivas,
contrárias à boa fé, consideradas nulas e assim arredadas do contrato.

Estas duas vertentes da protecção conferida pelos diplomas analisados
são particularmente pertinentes para o contrato de utilização, enquanto
contrato atípico, cujo conteúdo é deixado, com larga margem de liber-
dade, ao sabor dos interesses das partes, rectius, do emissor do cartão,
que o pré-determina de forma unilateral. A linguagem demasiado técnica
muitas vezes utilizada, a falta de explanação do seu significado, já para não
mencionar o aspecto gráfico das cláusulas e o tamanho dos caracteres
impressos, são características usuais destes contratos que prejudicam a sua
compreensão. E depois, ultrapassada esta fase de conhecimento dos ter-
mos do contrato, ainda subsiste o problema do carácter abusivo de inúmeras
das cláusulas impostas.

No que respeita aos aspectos adjectivos ou processuais, também os regi-
mes nacionais português e espanhol consagraram uma protecção mais per-
feita do aderente relativamente à Directiva comunitária, alargando o leque
dos sujeitos com legitimidade activa para intentar acções com carácter ini-
bitório da utilização de condições contratuais gerais abusivas. Este con-
trolo abstracto pode ser desencadeado não só pelas “pessoas e organizações
que, segundo a legislação nacional, têm um interesse legítimo na defesa do
consumidor” que a Directiva indica (28), mas também por órgãos de natu-
reza judiciária com sejam, em Portugal, o Ministério Público (29), e, em
Espanha, o Ministério Fiscal (30).

2.3. Estes instrumentos legais analisados permitem ao aderente de
um contrato celebrado mediante cláusulas contratuais gerais / condições
contratuais gerais — ou, mais provavelmente, no caso português, a uma
associação de defesa do consumidor ou ao Ministério Público, em sua
vez (31) — reagir judicialmente de uma forma simplificada e mais eficaz
(relativamente aos meios gerais de defesa previstos no Código Civil) con-
tra as cláusulas nulas inseridas no seu contrato. A tipificação de cláusu-
las consideradas abusivas e a sua organização em listas, embora não exaus-
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(28) Cfr. art. 7.º, n.º 2, da Directiva 93/13/CEE.
(29) Cfr. art. 26.º, n.º 1, al. c), do Decreto-Lei n.º 446/85.
(30) Cfr. art. 16.º, n.º 6, da Ley 7/1998.
(31) Cfr., infra, § 6.1.
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tivas, facilitam a identificação dos especiais perigos que estes contratos
massificados implicam — de transferência dos riscos próprios do contrato
para o aderente; de desoneração do proponente de qualquer responsabili-
dade; de alteração dos critérios gerais do ónus da prova; de desvinculação
ad nutum do contrato pelo disponente; de estipulação de cláusulas de afo-
ramento desincentivadoras de qualquer iniciativa processual do aderente,
etc. — e, consequentemente, facilitam também a tarefa do julgador de
apreciação da validade dos clausulados que lhe são apresentados.

A existência de um controlo prévio, de inclusão, garante, por outro lado,
que o aderente conhece efectivamente, ou possa conhecer, o conteúdo do
contrato pré-elaborado pela contraparte, e que esse conteúdo lhe é devi-
damente explicado sempre que tal se justifique, sob pena de não se poder
considerar vinculativo.

Ora, este regime proteccionista é fundamental em contratos que têm
como proponentes de um conjunto de cláusulas previamente estabeleci-
das e inalteráveis instituições bancárias ou financeiras, colocadas numa
posição de extrema vantagem e de gritante supremacia económica face
aos seus aderentes, ainda que profissionais que, actuando no âmbito da
sua actividade, solicitam a emissão de um cartão de crédito (32).

Dada a atipicidade dos contratos de utilização, o regime das condições
gerais do contrato é, inclusivamente, muitas vezes apontado pela jurispru-
dência como o campo privilegiado para se extrair os limites que circuns-
crevem estes contratos.

3. O CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OS
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CELEBRADOS ATRAVÉS DA INTERNET
QUE DÃO ORIGEM A UM PAGAMENTO ELECTRÓNICO

3.1. Mediante a utilização do cartão, o seu titular dá uma ordem de
pagamento ao emissor, em benefício de um terceiro. Desta forma, a enti-
dade emissora do cartão (normalmente uma instituição bancária) vai subs-
tituir-se ao devedor no contrato de compra e venda ou de prestação de
serviços, realizando ela a prestação pecuniária em causa. Mais tarde, as
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(32) E, como dissemos já, esta protecção vale também para os contratos celebrados
em-linha, no âmbito do comércio electrónico.
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quantias “gastas” serão reembolsadas pelo titular do cartão ao seu banco,
acrescidas dos juros devidos sempre que, de facto, o crédito facultado seja
utilizado (33). A instituição emissora do cartão cumpre assim um mandato
sem representação que lhe é atribuído pelo seu cliente, realizando actos jurí-
dicos por conta deste, embora em nome próprio (34). Este mandato é inte-
grado num esquema delegatório, triangular, que envolve igualmente o ter-
ceiro beneficiário da ordem de pagamento dada através do cartão, na
medida em que este, através de um outro contrato — contrato de admis-
são do cartão como meio de pagamento —, celebrado também neces-
sariamente num momento anterior (35), se obriga a aceitar cartões de cré-
dito para pagamento das despesas geradas no seu estabelecimento. Estamos,
assim, perante uma delegação passiva, na medida em que “o devedor
delega um novo devedor ao credor” (36), mais concretamente uma delegatio
promitendi (37): o delegante (titular do cartão) dá uma ordem de paga-
mento ao delegado (emissor do cartão) a favor do delegatário (comer-
ciante). O delegado assume a dívida do delegante e paga-a ao delegatário.

Podemos então distinguir na operação de pagamento mediante cartão
de crédito três relações autónomas que se estabelecem, respectivamente,
entre o titular do cartão e o banco que o emitiu; entre o mesmo titular e
o comerciante beneficiário do pagamento; e, por último, entre este e o
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(33) E, portanto, o pagamento seja diferido no tempo. Já não serão devidos juros
quando o titular do cartão optar por pagar na íntegra o valor indicado na sua conta-cartão,
correspondente aos gastos realizados no período de, normalmente, um mês.

(34) Assim, BATUECAS CALETRIO, A., Pago con tarjeta de crédito, Navarra, Thom-
son/Aranzadi, 2005, p. 200. Sobre o valor jurídico da ordem de pagamento enquanto
mandato, vide, no entanto, as considerações tecidas por este Autor, pp. 209-214 (v., também,
pp. 196-202).

(35) Celebrado com a sua instituição bancária, que poderá coincidir ou não com a ins-
tituição bancária emissora do cartão. Na medida em que as várias instituições bancárias inte-
gradas numa mesma rede de pagamentos estão ligadas entre si por acordos de cooperação
e procedem à compensação dos seus créditos / débitos, é indiferente, para estes efeitos, a
coincidência ou não coincidência destes dois bancos.

(36) Nas palavras de VAZ SERRA, “Delegação”, in BMJ, n.º 72, 1958, pp. 106-107. Na
delegação activa, de acordo com o mesmo Autor, “o credor delega ao devedor um novo
credor”.

(37) No mesmo sentido, vide, na doutrina espanhola, entre outros, GETE-ALONSO Y
CALERA, M. C., Las tarjetas de crédito, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 56-58, GÓMEZ MEN-
DOZA, M., “La protección del titular de una tarjeta de crédito en el Reino Unido”, in Estu-
dios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y Tuells, II, Madrid,
1994, pp. 1188-1190, e, sobretudo, BATUECAS CALETRIO, A., Pago con tarjeta de crédito,
cit., pp. 129 e ss. (cfr., especialmente, pp. 149-156).
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banco emissor do cartão. A primeira é designada como relação de provi-
são ou de cobertura, e, neste caso das operações de cartão de crédito, pres-
supõe um contrato de abertura de crédito subjacente. Esta abertura de
crédito está implícita no contrato de utilização do cartão, onde se prevê que
os fundos postos à disposição do cliente do banco sejam movimentados atra-
vés de um cartão de plástico. A relação de valuta é a que se estabelece entre
o comerciante aderente ao sistema e o seu cliente / titular do cartão e
decorre da celebração de um contrato, normalmente de compra e venda ou
de prestação de serviços, em que se convenciona que o preço será pago atra-
vés da utilização de um cartão de crédito e, portanto, é esta relação que dá
origem à operação de cartão de crédito. Por último, a “relação directa” esta-
belece-se entre o banco pagador e o comerciante. O comerciante, mediante
o contrato de admissão do cartão como meio de pagamento celebrado com
a sua instituição bancária, obriga-se, precisamente, a aceitar que o pagamento
dos seus produtos ou serviços seja efectuado através de cartão, ou seja,
obriga-se a aceitar o pagamento realizado directamente pelo banco delegado,
em substituição de um pagamento em numerário feito pelo seu cliente.

Quadro n.º 2

3.2. Dissemos já que quer o contrato de utilização ou emissão do car-
tão de crédito quer os contratos electrónicos no cumprimento dos quais pos-
teriormente este é utilizado para proceder a um pagamento on-line são
contratos de adesão, sujeitos à aplicação da legislação proteccionista do ade-
rente. Este não é, contudo, o único elo de ligação entre estes contratos nem
sequer, sobretudo, o seu ponto de conexão mais forte. Não há dúvida
que estamos aqui perante contratos juridicamente distintos, independentes,
celebrados, inclusive, por partes diferentes. No entanto, e por outro lado,
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banco emissor/delegado
relação de “relação
cobertura ou directa”
de provisão

titular/delegante comerciante/delegatário
relação de valuta
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numa perspectiva económica estes contratos completam-se, podendo mesmo
afirmar-se que a razão de ser do contrato de emissão só se cumpre com
a utilização posterior do cartão de crédito para pagamento de bens e
serviços.

Assim, a utilização de um cartão de crédito enquanto instrumento de
pagamento electrónico pressupõe necessariamente, como dissemos já, a
celebração anterior de um contrato entre o titular do cartão e a entidade que
o emitiu no sentido de este último permitir ao primeiro utilizar um crédito,
dentro dos limites acordados e nos termos acordados. Destarte, quando o
cartão é utilizado para o pagamento de um bem ou serviço, o modo como
é utilizado e o significado dessa utilização não são previstos de forma ad
hoc no contrato celebrado com o beneficiário do pagamento, mas antes
decorrem do contrato de utilização anterior.

A operação de cartão de crédito, do ponto de vista económico, engloba
então estes dois tipos de contratos. Contratos que, sendo juridicamente dis-
tintos, estão necessariamente ligados: é impensável a utilização de um
IPE sem a celebração de um contrato anterior com a entidade sua gestora
no qual se estabeleçam os termos dessa utilização. Por sua vez, o contrato
de utilização, apesar de perfeitamente autónomo em relação aos contratos
posteriores nos quais o cartão vai ser utilizado, não satisfaz, por si só,
um objectivo económico do seu titular. Teoricamente é sustentável que o
titular do cartão se possa bastar com a possibilidade de obter um crédito,
ainda que, de facto, não o utilize. Nesta medida, o contrato de utilização,
estabelecendo, nomeadamente, os deveres de guarda do cartão e de sigilo
quanto ao código secreto que lhe está associado, ou os procedimentos a
levar a cabo no caso do seu extravio, cumpriria, sem mais, a função eco-
nómica que o titular lhe atribuiria. Esta é, porém, uma possibilidade
pouco realista e, corresponde, sem dúvida, a uma atitude sui generis rela-
tivamente à função do cartão. Na esmagadora maioria dos casos, os titu-
lares de cartões de crédito não se bastam com a sua mera titularidade
mas interessa-lhes a efectiva utilização do cartão para proceder a paga-
mentos cash-less, designadamente no comércio electrónico. E, portanto,
a celebração do contrato de utilização é apenas um meio para atingir o
objectivo final de adquirir bens e serviços sem despender, de imediato, de
dinheiro. Desta forma, reafirmamos, o cumprimento da função econó-
mico-social típica do contrato de utilização pressupõe a conclusão de
outros contratos.

Na impossibilidade (prática, desde logo) de as condições de utilização
do cartão serem negociadas caso a caso, em cada contrato celebrado num
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estabelecimento comercial ou na internet, com o banco emissor e com o
comerciante aderente, torna-se necessário recorrer a uma base anterior,
pré-estabelecida, de funcionamento do cartão, implícita em cada operação
de pagamento. O contrato de utilização ou de emissão funciona como
essa base onde se estabelecem as condições gerais de utilização deste IPE,
a que se referem os sucessivos contratos celebrados com comerciantes em
que o pagamento é realizado mediante cartão.

Estamos perante relações contratuais complexas, que se prolongam
no tempo e que por isso não se compadecem com trocas de declarações pon-
tuais e independentes. Simplifica-se, deste modo, a operação de cartão de
crédito e ganha-se em celeridade e em certeza. Os titulares do cartão
sabem exactamente com o que podem contar sempre que o utilizam, quer
relativamente à instituição bancária emissora (i.e., sabem qual o limite do
crédito que lhes é concedido, quando e quanto têm que pagar ao seu emis-
sor, quais as taxas de juros que se lhes aplicam, etc.) quer no que res-
peita ao comerciante aderente (nomeadamente os deveres de segurança
que lhe são impostos, como assinar os impressos correspondentes à ope-
ração e exibir documentos adicionais de identificação que lhe sejam exi-
gidos).

Assim, e tomando por base apenas a relação que se estabelece entre
o titular do cartão e a instituição emissora, podemos considerar que o con-
trato de utilização funciona como a “moldura” onde se “enquadram” os
sucessivos contratos de mandato para pagamento que se celebram entre
as partes nesse contrato sempre que o cartão é utilizado (38). Estas ope-
rações não comportam uma negociação caso a caso dos termos em que a
instituição bancária efectua um pagamento por conta do titular do cartão
seu cliente a favor do comerciante aderente ao sistema. Antes estes man-
datos decorrem da inserção de um cartão de plástico num terminal de
pagamento automático ou da simples indicação do seu número de série e
data de validade, no caso das operações “não presenciais”. Trata-se, na pri-
meira hipótese, de gestos mecanizados, levados a cabo com o auxílio de
terminais de computador, sem que, em qualquer dos casos, seja proferida
uma declaração expressa tradutora de uma ordem de pagamento. No
entanto, as diversas utilizações do cartão consubstanciam idêntico número
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(38) Neste mesmo sentido, dizendo que o contrato de utilização cria “o quadro legal
apropriado que permite às partes realizar delegações de dívida num momento posterior”, cfr.
BATUECAS CALETRIO, A., Pago con tarjeta de crédito, cit., pp. 186 e ss. (nota 1).
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de mandatos para pagamento, que surgem, portanto, em execução do con-
trato de utilização desse IPE.

A fixação dos termos contratuais dos sucessivos mandatos, bem como
da conduta do titular do cartão na sua relação com terceiros / comerciantes
aderentes ao sistema, de uma forma prévia, num único documento, permite
a actuação quase mecânica dos diferentes intervenientes nestas operações.

O contrato de utilização aqui em causa impõe à instituição bancária
emissora do cartão de pagamento uma obrigação de contratar nos termos
acordados, sempre que estejam reunidas as condições previstas no con-
trato para o efeito (nomeadamente, que o cartão seja utilizado dentro do seu
período de validade, não seja excedido o limite máximo de crédito con-
cedido, etc.). Na medida em que o titular do cartão ordene ao seu emis-
sor o pagamento por sua conta a favor de um terceiro de uma determinada
quantia, deverá esta instituição emissora do cartão cumprir o mandato que
lhe foi conferido.

Os titulares dos cartões, por sua vez, já não são obrigados, pelo con-
trato de utilização, a contratarem. O contrato de utilização impõe, isso sim,
que, contratando, o façam nos moldes nele previstos. O titular do cartão
poderá nunca o utilizar, ficando ainda assim sujeito aos deveres de guarda
do cartão em condições de segurança, de confidencialidade do PIN, entre
outros estipulados no contrato.

Nada impede, porém, que, contrariamente àquilo que tem vindo a ser
a prática dos contratos de utilização, se imponha ao titular um número
mínimo de operações a realizar dentro do prazo pelo qual o cartão foi
emitido, ou um valor mínimo de “gastos” a efectuar como o cartão, inver-
tendo-se, desta forma, a situação acima exposta: o contrato de utilização
geraria, nesse caso, uma verdadeira obrigação de contratar para o titular do
cartão. Como dissemos, não tem sido essa a prática das condições gerais
de utilização dos cartões de crédito, deixando a decisão de contratar ou não
contratar à discricionariedade do titular.

Relativamente aos comerciantes perante os quais os cartões são utili-
zados, não recai sobre eles qualquer obrigação de contratar com os dife-
rentes titulares de cartões que se apresentam nos seus estabelecimentos
comerciais ou nas suas páginas da web. Porém, decidindo contratar, terão
que o fazer nos termos previamente acordados nos contratos de admissão
de cartões como meio de pagamento celebrados com os seus bancos. Sig-
nifica isto que terão que aceitar que o pagamento seja realizado mediante
cartão, devendo levar a cabo uma série de procedimentos de segurança
também impostos pelo mesmo contrato.
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No que respeita aos contratos de utilização dos diferentes cartões de
pagamento, os comerciantes são terceiros, não participam na sua cele-
bração.

Assim, as partes no contrato de utilização não são as mesmas que
celebram a posteriori os contratos de compra e venda ou de prestação de
serviços. E, como acabámos de ver, a estes últimos contraentes não é
imposta a celebração dos respectivos contratos. Os contratos de compra
e venda e de prestação de serviços que originam o pagamento electrónico
surgem ao abrigo da liberdade contratual das partes, concretamente liber-
dade de celebração, embora estejam condicionados no seu conteúdo no
que respeita à utilização de cartões de pagamento.

Por outro lado, na perspectiva destes contratos de compra e venda
ou de prestação de serviços, o pagamento mediante cartão faz intervir um
terceiro (entidade emissora do cartão) na fase de cumprimento do con-
trato. Terceiro que, como dissemos já, se substitui ao devedor primitivo,
assumindo uma dívida que originariamente a este pertencia.

4. OS CONTRATOS CELEBRADOS ATRAVÉS DA INTERNET
ENQUANTO CONTRATOS À DISTÂNCIA

4.1. Os contratos electrónicos, no cumprimento dos quais é utilizado
um cartão de crédito, são contratos celebrados sem a presença física, simul-
tânea, das partes num mesmo local. Apesar de as partes poderem, even-
tualmente, comunicar em tempo real, em-linha, com vista à conclusão do
contrato, fazem-no através de meios de comunicação à distância, mediante
a utilização de um teclado e de um ecrã de computador.

Enquanto contratos à distância, os contratos do comércio electrónico
estão sujeitos, nos países membros da União Europeia, à legislação pro-
teccionista do consumidor que recebeu nas várias ordens internas a Direc-
tiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio
de 1997, “relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos
à distância” (39), concretamente, no que diz respeito a Portugal, o Decreto-
-Lei n.º 143/2001, de 26 de Abril (40), e, quanto a Espanha, a Ley 7/1996,
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(39) Cfr. JOCE n.º L 144, de 4.06.97, pp. 19-28.
(40) Com a entrada em vigor deste diploma foi revogado o regime anterior das ven-

das ao domicílio e por correspondência, o Decreto-Lei n.º 272/87, de 3 de Julho.
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de 15 de Janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela
Ley 47/2002, de 19 de Dezembro (41).

Dada a amplitude das definições de contratos à distância consagradas
nestes diplomas (42), cabem aqui quer os contratos celebrados mediante o
intercâmbio de mensagens de correio electrónico quer aqueles concluídos
directamente na página web do fornecedor do bem ou serviço em conse-
quência da troca de informações entre as partes e do premir sucessivo de
vários botões virtuais que vão sendo exibidos no ecrã do computador do
consumidor (43).

No que diz respeito à utilização de cartões de pagamento nestes con-
tratos à distância, a lei portuguesa diz expressamente no seu art. 10.º,
n.º 1, que “o preço dos bens ou serviços objecto de contratos a distância
pode ser pago através da utilização de qualquer meio de pagamento idó-
neo, incluindo cartão de crédito ou de débito”. E embora esta norma
não encontre paralelo na lei espanhola (tal como também acontece na
directiva comunitária), não há dúvida de que esta possibilidade se encon-
tra subentendida no regime do art. 46.º — com a epígrafe “Pagamento
mediante cartão” — da Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Mino-
rista (LOCM).

A referência feita pela lei portuguesa a esta utilização de cartões de
crédito e débito (44) no âmbito da contratação à distância legitima neces-
sariamente o recurso à combinação número do cartão / data limite de
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(41) Veja-se, no entanto, a proposta de transposição para o direito espanhol da Direc-
tiva 97/7/CE, de 20 de Maio, da autoria de PASQUAU LIAÑO, M., “La contratación a distancia:
teoria general del contrato, protección de los consumidres y armonización europea”, in
Responsa Iurisperitorum Digesta, III, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2002, pp. 267-326.

(42) Relativamente à lei espanhola, embora o art. 38.º, n.º 1, da Ley 7/1996, se refira
apenas a “vendas à distância”, a Disposición adicional primera do mesmo diploma estende
o regime aí previsto aos “contratos negociados à distância referentes à prestação de
serviços”.

(43) Note-se, porém, que apesar da abrangência das definições de contratos à distância
aqui consagradas, não estão sujeitos a esta disciplina os contratos de utilização ou emis-
são de cartões de crédito quando celebrados on-line, na medida em que os serviços ban-
cários são expressamente afastados do âmbito de aplicação destes diplomas: cfr. o art. 3.º,
n.º 1, al. a) iii), do Decreto-Lei n.º 143/2001, e Disposición adicional primera, n.º 1, da
Ley 7/1996.

(44) Ou, genericamente, de cartões de pagamento, no caso do art. 8.º da Direc-
tiva 97/7/CE, cit.
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validade para desencadear a transferência electrónica de fundos, tendo em
conta os dispositivos acessíveis ao cliente comum dos fornecedores
on-line e aquela que é a prática generalizada dos pagamentos electróni-
cos. O legislador português, tal como o legislador comunitário antes
dele, não condicionou a utilização de cartões de pagamento neste domí-
nio à necessidade de recorrer a especiais mecanismos de segurança,
nomeadamente a métodos criptográficos de forma a gerar uma assinatura
digital.

No caso espanhol, o art. 46.º, n.º 1, da LOCM, na redacção que lhe foi
dada pela Ley 47/2002, restringe expressamente as situações de uso frau-
dulento e indevido do cartão aí tratadas àquelas em que apenas é utili-
zado o seu número para desencadear a operação (45). Assim, se por um lado
se clarifica a possibilidade de um cartão ser utilizado nos contratos à dis-
tância mediante a mera indicação do seu número, por outro lado limita-se
a protecção do titular do cartão indevidamente utilizado a estas situações,
deixando de fora outras possibilidades de fraude, nomeadamente sendo o
cartão identificado electronicamente através da utilização de hardware
suplementar.

Actualmente o legislador espanhol refere-se genericamente, no art. 46.º
aqui em causa, ao pagamento mediante “cartão de pagamento” e já não,
como acontecia na redacção inicial desta disposição, ao pagamento mediante
“cartão de crédito”. Esclareceu-se deste modo, portanto, que a protecção
conferida no artigo abrange também os titulares de cartões de débito e de
débito diferido ou de despesa que tenham sido indevida ou fraudulentamente
utilizados nos contratos à distância, resultado a que a doutrina já chegava
anteriormente através de um entendimento amplo da designação “cartão de
crédito” (46).

O pagamento com cartão de crédito no comércio electrónico 335

(45) Note-se, porém, que com a redacção que foi dada ao art. 46.º, n.º 1, em 2002,
caíram as especificações “sem que este [cartão] tivesse sido apresentado directamente ou
identificado electronicamente”.

(46) No sentido de que a designação “cartões de crédito” utilizada na redacção ori-
ginal do preceito deveria ser entendida em sentido amplo, abrangendo já outras modalida-
des de cartões de pagamento, vide, entre outros, GETE-ALONSO Y CALERA, M. C., Las tar-
jetas de crédito, cit., p. 111; MARTÍNEZ NADAL, A., “El pago com tarjeta en la contratación
electrónica. En especial, el art. 46 LOCM”, in Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 84,
ano XX, 2001, Valladolid, Lex Nova, pp. 48-51; e BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
“Comentario [al artículo 46]”, in Comentarios a las leyes de ordenación del comercio
minorista (coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. / LEGUINA VILLA, J.), Madrid, Tecnos,
1997, p. 729.
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Quadro n.º 3
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Definição do âm-
bito de aplicação
(no que respeita
unicamente à
contratação à dis-
tância)

Pagamento com
cartão / utilização
abusiva do cartão

Directiva 97/7/CE do
Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20
de Maio de 1997

Os Estados-mem-
bros devem zelar
pela existência de
medidas adequa-
das para que o
consumidor possa
pedir a anulação
de um paga-
mento no caso de
utilização fraudu-
lenta do seu car-
tão de pagamento
(art. 8.º)

Decreto-Lei
n.º 143/2001, de 26
de Abril (Portugal)

Em caso de utili-
zação fraudulenta
de um cartão de
crédito ou de dé-
bito por outrem,
o consumidor
pode solicitar a
anulação do
pagamento efec-
tuado e a conse-
quente restituição
dos montantes
debitados para

Ley 7/1996, de 15.01
— LOCM

(alterada pela Ley
47/2002, 19.12)
(Espanha)

I — Vendas à
distância [cele-
bradas sem a pre-
sença física
simultânea do
comprador e do
vendedor, sempre
que a oferta e a
aceitação se rea-
lizem de forma
exclusiva através
de uma qualquer
técnica de comu-
nicação à distân-
cia e dentro de
um sistema de
contratação à dis-
tância organizado
pelo vendedor
(art. 38.º/1)]
II — Contratos
negociados à dis-
tância referentes
à prestação de
serviços (Dispo-
sición adicional
primera)
Em caso de
débito fraudu-
lento ou indevido
através do nú-
mero do cartão
de pagamento, o
titular poderá exi-
gir a imediata
anulação do dé-
bito (art. 46.º/1)

Recomendação da
Comissão 97/489/CE,
de 30 de Julho
de 1997

Operações em
que um instru-
mento de paga-
mento electrónico
é utilizado sem
presença física
ou sem identifi-
cação electrónica
do próprio instru-
mento (art. 6.º/3)

Em caso de
extravio ou furto
do IPE o deten-
tor não é respon-
sável. A simples
utilização de um
código pessoal
ou de qualquer
elemento de
identificação si-
milar não são
suficientes para
determinar a res-

Contratos à distância [qualquer
contrato relativo a bens ou servi-
ços, celebrado entre um fornece-
dor e um consumidor, que se inte-
gre num sistema de venda ou de
prestação de serviços à distância
organizado pelo fornecedor, que,
para esse contrato, utilize exclu-
sivamente uma ou mais técnicas
de comunicação à distância até à
celebração do contrato, incluindo
a própria celebração [art. 2.º/1 da
Directiva 97/7/CE e art. 2.º/a) do
Decreto-Lei n.º 143/2001]
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4.2. O pagamento mediante cartão no âmbito dos contratos à distância
é abordado pelas leis nacionais portuguesa e espanhola, bem como pela direc-
tiva comunitária sobre a matéria, na perspectiva da sua realização fraudu-
lenta ou, no caso espanhol, realização fraudulenta e indevida. Significa
isto que, exceptuando o disposto no n.º 1 do art. 10.º do Decreto-Lei
n.º 143/2001 (47), não existe uma regulamentação pela positiva destes paga-
mentos. Os legisladores nacionais e comunitário preocuparam-se somente com
as situações de crise da utilização do cartão nos contratos à distância e com
a protecção do respectivo titular nesses casos. Isto apesar de na sua versão
primitiva a Ley 7/1996 apenas se referir genericamente à possibilidade de o
titular do cartão exigir a imediata anulação do débito sempre que este fosse
originado utilizando o número do seu cartão, sem que o cartão fosse apre-
sentado directamente ou identificado electronicamente, e, portanto, aparente-
mente não condicionar essa possibilidade à existência de fraude. No entanto,
a doutrina defendia já uma interpretação teleológica do preceito, de acordo com
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(47) Cfr. o que foi dito supra, § 4.1.

Consequências
do pedido de
anulação do
pagamento

Directiva 97/7/CE do
Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20
de Maio de 1997

Os Estados-mem-
bros devem zelar
pela existência de
medidas adequa-
das para que o
consumidor em
caso de utilização
fraudulenta, seja
de novo credi-
tado dos montan-
tes debitados
para pagamento
ou os montantes
lhe sejam resti-
tuídos (art. 8.º)

Decreto-Lei
n.º 143/2001, de 26
de Abril (Portugal)

pagamento (art.
10.º/2)

A restituição in-
cumbe à entidade
emissora do car-
tão, através de
crédito em conta
(…) no prazo
máximo de 60
dias a contar da
data em que o
pedido foi fun-
damentadamente
formulado (art.
10.º/3)

Ley 7/1996, de 15.01
— LOCM

(alterada pela Ley
47/2002, 19.12)
(Espanha)

Os corresponden-
tes débitos e cré-
ditos nas contas
do provedor e do
titular deverão
efectuar-se com a
maior brevidade
(art. 46.º/1)

Recomendação da
Comissão 97/489/CE,
de 30 de Julho
de 1997

ponsab i l idade
do detentor (art.
6.º/3)

—

22
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os objectivos perseguidos e atendendo ao art. 8.º da Directiva 97/7/CE, no sen-
tido de admitir este direito de exigir a imediata anulação do débito apenas em
caso de débitos indevidos, sob pena de se chegar ao resultado absurdo de se
facultar ao titular do cartão, que de facto o tivesse utilizado numa transacção
à distância, a possibilidade de discricionariamente anular o pagamento por si
ordenado, sem que qualquer irregularidade estivesse em causa (48).

O art. 46.º da LOCM, na sua redacção actual, tem como hipótese não
só o débito fraudulento mas também o débito indevido de um montante
desencadeado pela utilização de um número de um cartão. Desta forma,
a protecção conferida pela norma ao titular do cartão abrange as situa-
ções em que o número deste foi utilizado por um terceiro com conscien-
tia fraudis, mas também situações de erro quanto ao número de cartão a
debitar, originadas pelo beneficiário da ordem de pagamento, pelas insti-
tuições bancárias envolvidas ou até por um terceiro. Sempre que o número
do cartão não tenha sido utilizado pelo seu legítimo titular (49) e este
detecte um débito não autorizado na sua conta-cartão resultante de um
contrato à distância, exista ou não intenção fraudulenta de um terceiro, o
titular poderá exigir a devolução dos montantes que lhe foram debitados.
Já o art. 10.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 143/2001, refere-se apenas, na
linha da directiva comunitária que visou transpor para o direito interno
português(50), às utilizações fraudulentas dos cartões de crédito ou de
débito por outrem. A possibilidade de solicitar a devolução dos montan-
tes indevidamente debitados em consequência de um contrato à distância
pressupõe necessariamente, numa interpretação literal do preceito, uma
intenção fraudulenta de um terceiro ou do beneficiário do pagamento.
Deste modo, parece não existir protecção nos casos em que o número do
cartão foi indevidamente utilizado em virtude de um engano de um terceiro
ou do comerciante a quem o pagamento foi efectuado (51). No entanto,

Maria Raquel Guimarães338

(48) Assim, v. MARTÍNEZ NADAL, A., “El pago com tarjeta…”, cit., pp. 40-48. Esta
interpretação era, de resto, corroborada pelo n.º 2 do mesmo art. 46.º No mesmo sentido,
cfr., por todos, DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “La contratación electrónica y la defesa del con-
sumidor”, in El comercio electrónico (coord. ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.), Madrid, Edisofer,
2001, pp. 74-75.

(49) Já se o próprio titular der origem ao débito utilizando o seu número de cartão
e, posteriormente, vier exigir indevidamente a anulação do pagamento, ficará obrigado
face ao vendedor ao ressarcimento dos danos que lhe causar (art. 46.º, n.º 2, LOCM).

(50) Cfr. o art. 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 143/2001.
(51) Para uma análise crítica do art. 8.º da directiva comunitária, no sentido de que

a tutela por ele conferida é insuficiente, “excluindo as hipóteses de má execução, inexecução
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alguma doutrina entende que cabe aqui uma interpretação no sentido de
a hipótese do art. 10.º, n.º 2, abranger igualmente as utilizações indevi-
das do cartão, sempre que ao titular seja debitada sem qualquer funda-
mento — nomeadamente no caso de erro do beneficiário do pagamento ou
do próprio emissor do cartão — uma determinada quantia (52). Isto na
medida em que as razões que sustentam a possibilidade de solicitar a anu-
lação do pagamento em caso de utilização fraudulenta subsistem nos demais
casos de utilizações indevidas: pretende-se proteger a posição do titular
cujo cartão foi utilizado sem o seu conhecimento ou, pelo menos, foi uti-
lizado em moldes por si desconhecidos e, assim, fomentar a contratação à
distância (53).

Um outro aspecto pertinente que resulta da análise comparativa dos
diplomas proteccionistas dos consumidores que contratam à distância aqui
em causa prende-se com a legitimidade activa para solicitar a devolução dos
montantes debitados indevidamente em virtude da utilização fraudulenta de
um cartão. Questiona-se, no fundo, quem é o sujeito protegido pelos
arts. 10.º do Decreto-Lei n.º 143/2001, 46.º da Ley 7/1996 e 8.º da Direc-
tiva 97/7/CE. A Ley espanhola, anterior à directiva comunitária, refere-se
ao titular do cartão. Já a lei portuguesa, tendo por objectivo transpor para
a ordem jurídica interna a Directiva 97/7/CE, atribui os direitos fixados no
art. 10.º aqui em análise ao “consumidor”, tal como acontece no art. 8.º da
directiva transposta. Esta consagração do consumidor enquanto titular do
direito a ser ressarcido dos montantes indevidamente debitados na sua
conta-cartão em consequência da utilização fraudulenta do mesmo cartão
parece-nos, porém, levantar algumas dúvidas.

Em primeiro lugar, o próprio Decreto-Lei n.º 143/2001, logo no seu
art. 1.º, n.º 3, al. a), dá-nos uma definição de consumidor, “para efeitos do
presente diploma”, como “qualquer pessoa singular que actue com fins que
não pertençam ao âmbito da sua actividade profissional”, definição decal-
cada da Directiva 97/7/CE, que, no entanto, se reporta apenas aos consu-
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ou negligência que podem estar na origem de um incidente de pagamento”, cfr. SALAÜN, A.,
“Les paiements électroniques et la vente à distance: vers une sécurisation des paiements élec-
troniques”, in <http://www.droit.fundp.ac.be/crid/eclip/default.htm>, p. 7 (15.03.2005),
(também publicado no Journal des Tribunaux de Droit Européen, n.º 50, 1998, pp. 134 e ss.).

(52) Neste sentido, vide GRAVATO MORAIS, F., “A utilização fraudulenta de cartões de
crédito na contratação à distância”, in Estudos em comemoração do 10.º aniversário da licen-
ciatura em Direito da Universidade do Minho, Coimbra, Livraria Almedina, 2003, pp. 37-39.

(53) Idem, ibidem.
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midores que actuam com fins alheios à sua actividade profissional “nos con-
tratos abrangidos pela presente directiva”. Ora, o titular do cartão cujo
número foi indevidamente utilizado num contrato deste tipo pode nunca ter
contratado à distância, pode ser alguém que, simplesmente, não actua… com
ou sem fins que pertençam ao âmbito da sua actividade profissional.

O legislador parece não ter tido em conta que, como vimos (54), a
maior parte dos números de cartões utilizados fraudulentamente no comér-
cio electrónico são obtidos no comércio “tradicional” e, portanto, quem
precisa de protecção neste aspecto particular são os legítimos titulares dos
cartões, sendo ou não pessoas que contratam à distância. Isto apesar de o
Decreto-Lei n.º 143/2001 ter como objectivo proteger a parte “não pro-
fissional” em contratos considerados agressivos, na medida em que, ao
mesmo tempo, visa fomentar a contratação à distância (55) e dissipar os
temores associados ao pagamento mediante cartão neste tipo de contrata-
ção. Os consumidores só utilizarão os seus cartões de pagamento em con-
tratos à distância, nomeadamente na internet, se sentirem que estão num
ambiente seguro.

Se o titular do cartão cujo número é utilizado fraudulentamente por um
terceiro num contrato celebrado na internet é, por exemplo, um médico, terá
ele direito a reaver os montantes que foram indevidamente debitados na sua
conta nos termos do art. 10.º aqui em análise? Obviamente que a res-
posta só pode ser afirmativa. E, no entanto, será ele uma pessoa que
actua no âmbito da sua actividade profissional ou não? Como dissemos
acima, o problema é que ele não actua (nem sequer se pode pretender
que a avaliação da natureza da sua “actuação” se reporta ao acto de rei-
vindicar a devolução dos fundos em causa). É também claro que para
estes efeitos é indiferente a consideração da actuação “profissional” ou
“não profissional” do terceiro autor da fraude. O consumidor que tem
direito à devolução dos fundos não pode ser o próprio autor da fraude…
E, esclareça-se, face à lei portuguesa (e comunitária, já agora) a questão per-
manece ainda que a vítima da fraude seja um “não profissional” (um
desempregado, por absurdo): não há dúvida de que também ele terá direito
a ser reembolsado pelos valores debitados indevidamente na sua conta;
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(54) Cfr., supra, § 1.2.
(55) Cfr. a breve introdução que antecede o articulado do Decreto-Lei n.º 143/2001,

bem como as considerações [nomeadamente, (2), (3) e (5)] realizadas na Directiva 97/7/CE,
que o referido Decreto-Lei transpôs para a ordem jurídica interna.
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porém, também ele não será o sujeito a que o art. 10.º (literalmente enten-
dido) se reporta se nunca tiver contratado à distância.

Não se pretenda, por outro lado, que o legislador teve em vista abran-
ger apenas aquelas hipóteses em que o número do cartão utilizado frau-
dulentamente foi obtido através de um contrato à distância e não numa ope-
ração presencial. Isto porque, desde logo, na maior parte dos casos será
impossível fazer esta destrinça; ao que acresce que, com esta “separação
de águas” nunca se alcançaria o objectivo da lei de fomentar a contratação
à distância (56).

Importante, no sentido de incentivar os consumidores a contratarem à
distância e, mais concretamente, on-line, é a lei acautelar os pagamentos
efectuados no cumprimento destes contratos. Para alcançar este objec-
tivo, é indiferente a distinção entre titulares de cartões “consumidores” e
“não consumidores”, devendo todo e qualquer titular de cartão ser prote-
gido (57). Com a agravante de que, face à noção de consumidor apresen-
tada, torna-se, como vimos, impossível aferir desta qualidade nas situa-
ções em análise (58).

A atribuição ao titular do cartão, pela lei espanhola, do direito à rei-
vindicação dos montantes indevidamente debitados, parece-nos, pois, bem
mais rigorosa e acertada.

Por outro lado, no que diz respeito à obrigação de anulação do paga-
mento indevidamente efectuado, a lei portuguesa fá-la recair expressa-
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(56) A título exemplificativo, imaginemos que A e B, estudantes, titulares de car-
tões de crédito, algumas semanas depois da sua viagem de fim de curso ao Brasil, são con-
frontados com uma série de operações não autorizadas realizadas com os respectivos car-
tões. A, em tempos, havia comprado um CD através da internet. Terá A direito à anulação
dos débitos realizados na sua conta e B não, na medida em que este não é um consumi-
dor para efeitos da disposição em análise?

(57) Neste mesmo sentido, na doutrina espanhola, cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
“Comentario”, cit., p. 728, PASQUAU LIAÑO, M., “Comentario [al articulo 46]”, in Comen-
tarios a la Ley de ordenacion del comercio minorista y a la Ley Orgánica complementa-
ria, (dir. PIÑAR MAÑAS, J. L. / BELTRÁN SÁNCHEZ, E.), Madrid, Universidad San Pablo
CEU/Civitas, 1997, p. 352, e MORENO NAVARRETE, M. A., Derecho-e — Derecho del comer-
cio electrónico, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 127-128.

(58) Em sentido não totalmente coincidente com o defendido no texto, GRAVATO
MORAIS, F. (“A utilização fraudulenta…”, cit., p. 37), refere que “nestas hipóteses, não há
que averiguar se o titular do cartão de crédito actuou ou não na veste de consumidor, já que
não foi por ele realizada qualquer transacção”, mas logo acrescentando que “o consumidor,
titular do cartão, merece protecção, porque, em regra, usa o documento naquela veste”,
“assim, apenas é decisivo que [o cartão] tenha sido emitido em nome de um consumidor”.
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mente na entidade bancária ou financeira emissora do cartão, “através de
crédito em conta ou, caso não seja possível, por qualquer outro meio ade-
quado, no prazo máximo de 60 dias a contar da data em que este [con-
sumidor] formulou fundamentadamente o pedido” (59). Esta disposição
não tem, no entanto, paralelo na lei espanhola, abrindo caminho para o
debate doutrinal sobre a questão. Assim, se por um lado alguns defendem
uma solução semelhante à da lei portuguesa (60), outros entendem dever o
titular do cartão exercer os seus direitos face ao comerciante indevida-
mente beneficiado com a ordem de pagamento (61).

Parece-nos, porém, que obrigar o titular do cartão a exigir a devolu-
ção dos fundos indevidamente debitados na sua conta ao comerciante bene-
ficiário do pagamento equivale, em muitas situações, a negar na prática a
tutela conferida pela lei, atendendo às características das operações de
comércio electrónico, frequentemente transnacionais e dificilmente ras-
treáveis. Qual a probabilidade de o titular de um cartão espanhol reaver
os montantes creditados indevidamente a um comerciante sedeado em Sin-
gapura, já para não referir a hipótese de o próprio comerciante ser autor da
fraude, ou ser cúmplice do seu autor?

Isto não significa que, em última instância, não deva ser o comer-
ciante a suportar o risco das operações indevidas. No entanto, na relação
titular do cartão / banco emissor esse risco deverá recair sobre o segundo,
que deverá ressarcir o primeiro na medida do seu prejuízo e sempre que
este o solicite.

Há que ver também que o contrato de utilização do IPE objecto de
fraude estabelece que serão debitados na conta-cartão do titular os montantes
por este utilizados na compra de bens ou na contratação de serviços com
recurso ao seu cartão de crédito. Significa isto que, tendo em conta o
contrato de abertura de crédito aqui subjacente, o titular do cartão terá
que devolver os fundos que foram postos à sua disposição, eventualmente
acrescidos de juros. Acontece que nestas situações de utilização indevida
do número do cartão o titular não solicitou ao seu banco quaisquer fundos,
não ordenou qualquer pagamento a favor de um terceiro. Se a instituição
bancária que contratou a abertura de crédito cobrou indevidamente ao seu
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(59) Cfr. o n.º 3 do art. 10.º do Decreto-Lei n.º 143/2001.
(60) Embora não se reportando a esta mesma lei. Assim, MARTÍNEZ NADAL, A., “El

pago com tarjeta…”, cit., pp. 70-74.
(61) Neste sentido, cfr., entre outros, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comenta-

rio”, cit., p. 729, e PASQUAU LIAÑO, M., “Comentario”, cit., pp. 352-353.
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cliente montantes que este não utilizou, então terá que os repor, ainda que
num segundo momento, averiguada a responsabilidade do titular do cartão
— que, nomeadamente através de um comportamento grosseiramente negli-
gente, haja potenciado as operações fraudulentas —, possa ver-se ressar-
cida por este. A devolução dos fundos indevidamente cobrados pelo emis-
sor do cartão não prejudicará também “o direito de regresso da entidade
bancária ou financeira contra os autores da fraude ou contra o fornece-
dor do bem ou do serviço, quando se demonstre que este conhecia ou,
atentas as circunstâncias do caso, devesse conhecer que tal utilização
era fraudulenta”, como estabelece o n.º 4 do art. 10.º do Decreto-Lei
n.º 143/2001. Mas, reafirmamos, em primeira linha, e perante o titular do
cartão prejudicado, deverá responder o emissor do cartão.

A LOCM é também omissa no que diz respeito ao prazo para a rea-
lização do reembolso, fixado pela lei portuguesa em 60 dias. Diz-se, ainda
assim, no n.º 1 do art. 4.º da LOCM, que o titular do cartão poderá exigir
a imediata anulação do débito e que o reembolso da sua conta se efectuará
com a maior brevidade, o que parece apontar para um prazo mais curto do
que o estabelecido em Portugal, embora perdendo em certeza a favor
deste (62).

Nenhum dos diplomas estabelece, porém, qualquer prazo para o titu-
lar do cartão exercer o direito ao reembolso do pagamento. Este só terá
conhecimento da operação não autorizada depois de receber o extracto
periódico da sua conta-cartão. Se a sua reacção for imediata, ele deverá
poder evitar o débito dos montantes em causa na conta-corrente associada
ao cartão, sempre que tenha sido esse o método de ressarcimento do emis-
sor pactuado no contrato de utilização. Na medida em que o mesmo con-
trato de utilização normalmente impõe ao titular do cartão um dever de dili-
gência no sentido de verificar a exactidão dos extractos da conta-cartão
enviados periodicamente pelo emissor e de denunciar de imediato as irre-
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(62) BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (“Comentario”, cit., p. 729), defende, no entanto,
a aplicação analógica a esta situação do art. 6.º, n.º 2, da Directiva 97/7/CE, de acordo com
a qual o reembolso aqui em questão deveria ser realizado no prazo máximo de trinta dias.
Critica esta solução, considerando o prazo de trinta dias excessivo, REVERTE NAVARRO, A.,
“Artículo 46 — Pago mediante tarjeta de crédito”, in Régimen jurídico general del comer-
cio minorista (coord. ALONSO ESPINOSA, F. J. / LÓPEZ PELLICER, J. A. / MASSAGUER FUEN-
TES, J. / REVERTE NAVARRO, A.), Madrid, McGraw Hill, 1999, pp. 586-587. Considera
este último Autor dever aplicar-se a este caso o prazo de sete dias (úteis) previstos para o
exercício do direito de rescisão no n.º 1 do mesmo art. 6.º da Directiva comunitária.
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gularidades detectadas, haverá que averiguar em cada caso se esses deve-
res foram cumpridos ou se é possível imputar a um comportamento negli-
gente do titular o avolumar de operações fraudulentas (63).

Por último, cabe ainda referir, a propósito deste regime de pagamento
mediante cartão no âmbito dos contratos à distância, que a possibilidade de
o legítimo titular do cartão exigir a devolução dos montantes indevida-
mente debitados na sua conta existiria sempre que ficasse provada a ausên-
cia de culpa deste nas operações não autorizadas. Nesta medida, o alcance
das disposições aqui em análise não pode ser apenas o de reiterar um
direito que já existiria na esfera jurídica do titular do cartão. Antes se
teve em vista facilitar o exercício deste direito, favorecendo a contrata-
ção à distância e protegendo as pessoas envolvidas nesse tipo de contra-
tação.

Significa isto que o sentido último dos arts. 10.º e 46.º aqui em causa
só poderá ser o de conferir ao titular do cartão cujo número foi fraudu-
lentamente utilizado por um terceiro o direito ao reembolso imediato das
quantias indevidamente debitadas na sua conta bancária, tal como, de resto,
a lei espanhola diz expressamente. O emissor do cartão procede sem mais
ao crédito em conta dos montantes em causa, relegando-se para um segundo
momento a discussão da bondade da pretensão do seu cliente. Consa-
gra-se aqui, portanto, a regra de acordo com a qual o emissor do cartão
“paga primeiro e discute depois” (64). Terá este emissor que provar que
o seu cliente agiu com negligência ou até dolosamente se pretender reaver
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(63) Não podemos, assim, acompanhar a posição sustentada por GRAVATO MORAIS
(“A utilização fraudulenta…”, cit., pp. 43-44) que parece ir no sentido de atribuir ao titu-
lar um prazo de 60 dias (contado a partir do momento em que tem conhecimento do débito
indevido), por analogia com o prazo concedido ao emissor para repor os valores debitados.
Atendendo a que o extracto da conta-cartão é enviado normalmente com uma periodicidade
mensal, é fácil imaginar uma situação em que o titular do cartão se dispõe a solicitar o reem-
bolso em causa quando já tem em seu poder dois ou mesmo três extractos denunciadores
de uma série de operações que ele absolutamente não realizou. Ora, se o primeiro conjunto
de operações não autorizadas fosse diligentemente denunciado com uma brevidade razoá-
vel, facilmente a instituição emissora do cartão evitaria o segundo e sobretudo o terceiro
conjunto de operações fraudulentas. Não se vê como numa situação deste tipo se pode per-
sistir na defesa da possibilidade de o titular do cartão reaver os valores relativos às tran-
sacções não autorizadas que durante mais de um mês não contestou.

(64) Posição já por nós defendida no estudo “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, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 175-177. Neste mesmo
sentido, cfr. MARTÍNEZ NADAL, A., “El pago com tarjeta…”, cit., pp. 64-65.
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deste os montantes entretanto creditados na sua conta. O risco das ope-
rações indevidas passa a correr na relação titular do cartão / banco emis-
sor por conta deste último.

Acresce que, nos termos do n.º 5 do art. 10.º do Decreto-Lei
n.º 143/2001, são nulas quaisquer disposições que contrariem o regime
consagrado neste artigo. Assim, a invalidade de cláusulas apostas nos
contratos de utilização de um cartão de crédito que façam recair sobre o
aderente a responsabilidade por estas operações fraudulentas decorre direc-
tamente do normativo referido, facilitando a tarefa do julgador chamado a
pronunciar-se sobre a sua admissibilidade (65).

4.3. A Recomendação da Comissão europeia 97/489/CE, de 30
de Julho de 1997, “relativa às transacções realizadas através de um ins-
trumento de pagamento electrónico e, nomeadamente, às relações entre o
emissor e o detentor”, prevê no seu art. 6.º, n.º 3, que “o detentor não é
responsável se o instrumento de pagamento tiver sido utilizado sem pre-
sença física ou sem identificação electrónica (do próprio instrumento)”,
acrescentando que “a simples utilização de um código pessoal ou de qual-
quer elemento de identificação similar não são suficientes para determi-
nar a responsabilidade do detentor”.

Significa isto que a própria Recomendação comunitária, tendo em
conta as especificidades da utilização destes IPEs em operações “não pre-
senciais”, abandona o critério por ela fixado para as operações “tradicio-
nais” de repartição da responsabilidade e do risco pelo titular de um car-
tão de pagamento, pelo seu emissor e pelo beneficiário de ordem de
pagamento. Este critério, previsto no seu art. 6.º, n.os 1 e 2, atende aos
deveres que são impostos às partes num contrato de compra e venda ou de
prestação de serviços em que o cartão é utilizado pelos respectivos contratos
celebrados com os seus bancos (66), bem como às dificuldades probatórias
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(65) No que respeita à lei espanhola, e apesar da inexistência de um preceito seme-
lhante, uma cláusula que inverta o ónus da prova contra o titular do cartão ou que faça recair
sobre este a responsabilidade pelas operações indevidas poderá considerar-se nula, de
acordo com REVERTE NAVARRO, A. (“Artículo 46…”, cit., p. 588), na medida em que viola
o princípio da boa fé e implica uma renúncia do consumidor a direitos legalmente consa-
grados (contrariando, assim a Ley 26/1984, Ley General para la defensa de los consumi-
dores y usuarios, e a LOCM).

(66) Contrato de utilização ou de emissão de um cartão de pagamento, no caso do seu
titular, e contrato de admissão do cartão como meio de pagamento, no que diz respeito aos
estabelecimentos aderentes ao sistema.
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inerentes à posição de cada um dos contraentes, e assenta no critério tem-
poral da notificação do extravio do cartão, enquanto marco fundamental para
a desresponsabilização do titular.

O critério apontado, acatado maioritariamente pela doutrina e juris-
prudência portuguesa e espanhola (67) para as transacções realizadas
mediante a utilização física do cartão, é neste caso afastado na medida em
que os pressupostos que o sustentam falham no comércio electrónico.
A possibilidade de serem efectuadas no comércio electrónico operações não
autorizadas é perfeitamente compatível com a manutenção do cartão na
posse do seu titular e com o estrito cumprimento por este dos deveres de
diligência quanto à sua guarda e utilização que lhe são impostos pelo
emissor. Como já escrevemos noutro lugar, a isenção de qualquer culpa
por parte do titular nestes casos de fraude é bem mais credível do que nos
casos de utilização física, presencial do cartão. Nestes últimos raramente
o cartão é utilizado com a correcta introdução de um PIN ou correspon-
dendo a assinatura aposta no talão impresso no terminal com a assinatura
do cartão sem que haja negligência do titular (concretamente apontando
o seu PIN em local próximo do cartão e transportado junto deste ou não
assinando o cartão, em violação dos deveres impostos pela generalidade
dos contratos de utilização de cartões de pagamento). E, desde logo, o titu-
lar tem a obrigação de guardar o cartão em condições de segurança, bem
como de comunicar de imediato ao emissor qualquer extravio de que este
seja alvo (68).

Nas operações de cartão de crédito aqui em causa, realizadas no con-
texto do comércio electrónico e desencadeadas mediante a simples indicação
de um número de cartão — do conhecimento legítimo de um vasto con-
junto de pessoas —, não podem funcionar os critérios “tradicionais” de dis-
tribuição de responsabilidade e de risco por operações não autorizadas,
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(67) Quanto à doutrina portuguesa, vide MENEZES CORDEIRO, A., Manual de Direito
Bancário, 3.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 2006, pp. 521-522, e VASCONCELOS, J.,
“Sobre a repartição entre o titular e emitente do risco de utilização abusiva do cartão de cré-
dito no direito português”, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão
Telles, II, Coimbra, Livraria Almedina, 2002, pp. 490 e ss. No que respeita à doutrina
espanhola, cfr., por todos, GETE-ALONSO Y CALERA, M. C., Las tarjetas de crédito, cit.,
pp. 115-121. Relativamente à jurisprudência portuguesa e espanhola sobre a questão, cfr.
o nosso estudo “Os cartões bancários e as cláusulas contratuais gerais na jurisprudência por-
tuguesa e espanhola” in Revista de Direito e de Estudos Sociais, ano XLIII, n.º 1, Lisboa,
Verbo, 2002, pp. 75-81.

(68) Cfr. GUIMARÃES, M. R., “Algumas reflexões sobre o pagamento…”, cit., p. 170.
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assentes na existência física de um cartão de plástico, no seu manuseamento
e guarda, na sua posse e na sua verificação presencial.

5. A NATUREZA JURÍDICA DO CARTÃO DE CRÉDITO

5.1. O cartão de crédito surgiu como um documento que permite a
identificação do seu titular enquanto parte num contrato de abertura de
crédito juntamente com o seu emissor. Mediante a apresentação do cartão
e a comparação da assinatura manuscrita do detentor com a assinatura
incluída no próprio cartão, simplifica-se o processo de reconhecimento do
credor de um serviço electrónico que permite a realização de pagamentos
sem a utilização de numerário, bem como o levantamento a crédito de
quantias em dinheiro em caixas automáticas.

A posse do cartão e a verosimilhança da assinatura do seu possuidor
criam a aparência do direito nele subentendido, facilitando o cumprimento
pela instituição financeira da obrigação decorrente do contrato de aber-
tura de crédito de disponibilizar os fundos à medida em que estes sejam
solicitados pela contraparte. A utilização do cartão gera, assim, a presun-
ção de legitimidade do seu detentor enquanto parte com o emissor num con-
trato que lhe permite fazer substituir-se por este no pagamento de bens e
serviços em estabelecimentos aderentes, presunção essa que, na grande
maioria dos casos, corresponderá, de facto, à situação jurídica existente,
favorecendo a contratação massificada própria dos pagamentos electró-
nicos. Esta presunção de legitimidade funciona a favor da instituição
emissora do cartão que, em princípio, cumprindo perante o seu detentor,
cumpre bem. Assim, será o legítimo titular do cartão que, tendo sido
desapossado deste, terá que provar que as operações desencadeadas pela sua
utilização não lhe são imputáveis.

Estamos aqui perante uma legitimidade passiva, própria dos docu-
mentos de legitimação, resultante da posse do cartão e da coincidência da
assinatura manuscrita no momento do pagamento com a assinatura aposta
no cartão. E é como documentos de legitimação que a doutrina, mor-
mente a italiana, tem vindo a classificar os cartões de crédito, bem como
os cartões de débito (69). A simples posse do cartão não confere ao seu pos-
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(69) Para mais desenvolvimentos sobre a classificação dos cartões de débito como
documentos de legitimação, cfr. GUIMARÃES, M. R., As transferências electrónicas de fun-
dos e os cartões de débito, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 169 e ss., bem como a bibliografia
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suidor o direito de exigir do emissor a prestação correspondente, como
acontece nos títulos impróprios, e muito menos se pode falar na incorpo-
ração de um direito no documento, característica dos títulos de crédito (70).
A presunção de legitimidade do detentor, associada à posse do cartão, é uma
presunção meramente iuris tantum, podendo, inclusive, ser exigidos outros
meios de prova da titularidade do direito respectivo, como a exibição de
um bilhete de identidade ou de um passaporte. Terá direito a realizar uma
operação de cartão de crédito e, portanto, postergar no tempo o pagamento
— mediante a sua substituição por uma instituição financeira que paga
directamente, em sua vez, a um terceiro (credor de uma prestação pecu-
niária) —, o legítimo titular do cartão que assine de forma credível o
documento apresentado pelo credor e que se identifique como tal sempre
que seja exigida a verificação da sua identidade.

A função de legitimação passiva associada aos cartões de pagamento
resulta, em suma, da sua exibição perante o beneficiário do pagamento
(e do seu reconhecimento electrónico, na medida em que o cartão é inse-
rido num terminal automático que lê os dados encriptados na sua fita mag-
nética), conjugada com a assinatura manuscrita do titular ou a marcação de
um código secreto do seu exclusivo conhecimento no terminal de paga-
mento. Esta assinatura manuscrita e a assinatura electrónica em que se tra-
duz a digitação do PIN correspondem a elementos complementares de
legitimação, destinados a apurar da coincidência entre aquele que se apre-
senta como titular de um direito a um serviço electrónico e aquele que
efectivamente é titular desse direito.

5.2. Nas operações de pagamento realizadas no comércio electrónico
o documento de legitimação passiva em que se traduz o cartão de crédito
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aí cit.; e CORTÉS, L. J., Lecciones de contratos y mercados financeiros, Thomson, 2004,
pp. 155-156. Quanto aos cartões de crédito, cfr., por todos, na doutrina espanhola,
GETE-ALONSO Y CALERA, M. C., Las tarjetas de crédito, cit., pp. 34-40 (cfr. a bibliografia
cit. pela Autora na nota 4, p. 35); GÓMEZ MENDOZA, M., “Tarjetas bancarias y cajeros
automaticos”, in Contratos Bancarios & Parabancarios (dir. NIETO CAROL, U.), Vallado-
lid, Lex Nova, 1998, pp. 853-854 (bem como a bibliografia aí cit.); BATUECAS CALE-
TRIO, A., Pago con tarjeta de crédito, cit., pp. 291-293; e ZUNZUNEGUI, F., Derecho del mer-
cado financiero, segunda edición, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 584-585.

(70) Ver, no entanto, a Sentencia do Tribunal Supremo espanhol de 22.11.1976 (Sec-
ção Penal — Sala 2.ª), onde se qualificavam estes documentos como títulos de crédito (in
RAJ, 1976, núm. 4868), na medida em que se considerava existir verdadeira incorporação
do direito no título.
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não é apresentado perante o beneficiário do pagamento, o seu titular não
assina presencialmente o comprovativo da operação emitido pelo terminal
de pagamento, muito menos são exibidos outros documentos de identificação
adicionais que permitam verificar a identidade do detentor do cartão.

A ordem de pagamento em que se traduz a utilização do cartão é
desencadeada mediante a simples indicação do seu número de série e da
respectiva data limite de validade, dados, como dissemos, do conheci-
mento (legítimo) de um sem-número de pessoas. No entanto, vimos tam-
bém que sempre que o cartão seja utilizado fraudulentamente num contrato
celebrado à distância, nomeadamente no caso do comércio electrónico, o
seu titular tem direito a reaver os montantes indevidamente debitados na
sua conta, bastando para tal alegar o carácter abusivo das operações (71).

Significa isto que caberá à entidade emissora do cartão, devedora em
primeira linha dos fundos fraudulentamente utilizados, o ónus da imputa-
ção das operações contestadas ao titular do cartão ou, pelo menos, a prova
de um comportamento culposo do seu cliente, potenciador dos débitos
indevidos. Assim, não se pode senão concluir que a utilização do cartão
de crédito nestas hipóteses já não cumpre a função de legitimação passiva
que lhe é atribuída nos pagamentos “presenciais”, não criando a presunção
da titularidade do direito de quem conhece o seu número a favor do banco
pagador. A instituição bancária emissora do cartão não se desonera das suas
obrigações decorrentes do contrato de abertura de crédito celebrado com o
titular cumprindo ordens de pagamento dadas por um terceiro alheio ao con-
trato. E por isso, nas suas relações com o seu cliente, responde pelas
operações não autorizadas por este, ainda que, em última instância, possa
repercutir essa responsabilidade no comerciante beneficiário do pagamento,
na medida em que este é que abdica dos elementos de legitimação do titu-
lar do cartão, enquanto credor de um serviço de pagamento electrónico, em
ordem a alargar o seu mercado.

O titular do cartão já não suporta o ónus da prova do carácter frau-
dulento das operações e da ausência de culpa sua na potenciação das mes-
mas, como acontece nos pagamentos “face-a-face”; o ónus da prova recai
agora sobre o emissor que, para debitar os montantes contestados na conta
do seu cliente terá que mostrar que foi ele o autor das operações ou que
estas só foram possíveis devido à sua negligência grosseira. A actual
legislação proteccionista dos consumidores nos contratos à distância con-
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(71) Cfr. supra, § 4.2., in fine.
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sagra, assim, uma inversão do ónus da prova que acarreta, na prática, uma
transferência do risco das operações não autorizadas para o emissor do
cartão. Isto, como dissemos acima, nas relações entre o emissor e o titu-
lar, uma vez que o primeiro repercutirá esse risco no comerciante.

E, de acordo com as soluções legais consagradas em matéria de con-
tratos à distância, não podemos senão afastar o enquadramento no âmbito
dos documentos de legitimação dos cartões de crédito utilizados no comér-
cio electrónico através da simples indicação do seu número de série e da
respectiva data limite de validade.

6. OS CARTÕES DE CRÉDITO NA JURISPRUDÊNCIA POR-
TUGUESA E ESPANHOLA

6.1. A esmagadora maioria dos acórdãos dos tribunais superiores por-
tugueses em matéria de cartões de pagamento surgem em consequência
de uma acção inibitória intentada com base no art. 26.º do Decreto-Lei
n.º 446/85, de 25 de Outubro, por uma associação de defesa do consumi-
dor ou pelo Ministério Público, contra uma ou várias instituições bancárias,
no sentido de obter a condenação destas a absterem-se de incluir nos con-
tratos celebrados com os seus clientes cláusulas consideradas proibidas à luz
do disposto no mesmo Decreto-Lei n.º 446/85. Estas cláusulas dizem res-
peito, essencialmente, à distribuição do risco de operações indevidas pelas
partes no contrato, ao ónus da prova, à alteração unilateral do contrato pela
instituição bancária, à sua denúncia e resolução pelo disponente e ao foro
competente em caso de diferendo entre as partes. Cláusulas pensadas para
uma utilização “normal” do cartão, em operações de pagamento “presenciais”
e sem que autor e réu questionem a sua adequação aos pagamentos reali-
zados em contratos à distância. Concretamente, quanto ao problema da
distribuição do risco por operações não autorizadas, discute-se a validade das
cláusulas que estabelecem os montantes máximos a suportar pelo titular
do cartão e os valores a cargo da entidade emissora, sempre tendo em conta
o momento em que o primeiro comunica ao segundo a perda, furto ou
roubo do cartão. Ocorrências que, como vimos, podem não estar na base
dos pagamentos indevidos realizados no comércio electrónico.

Poucas são as iniciativas processuais dos próprios titulares dos cartões
contra as entidades emissoras, contestando um débito indevido, uma ope-
ração não autorizada e, muito menos, a validade das cláusulas dos contratos
de utilização subscritos independentemente da existência de um conflito entre
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as partes. E poucas são também as acções intentadas pelas próprias ins-
tituições bancárias contra os seus clientes tendo por base um diferendo
relativo a cartões de pagamento.

A tutela judiciária surge, portanto, a montante, com um carácter pre-
ventivo, no sentido de obviar à natural inércia dos titulares dos cartões
perante um processo muitas vezes longo e dispendioso contra um adver-
sário economicamente mais poderoso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça dos últimos anos
(de 1995 a 2005) relativa aos cartões bancários pode ser apresentada gra-
ficamente nos termos seguintes (72):

Quadro n.º 4
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(72) Não se pretende ser exaustivo nesta análise. Os acórdãos aqui mencionados
são os publicados na Colectânea de Jurisprudência — Acórdãos do STJ (CJ-STJ) e nas Bases
de Dados Jurídico-Documentais do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça do
Ministério da Justiça, acessíveis em <http://www.dgsi.pt>, e dizem respeito apenas a maté-
ria cível. Por outro lado, os cartões de pagamento aqui em causa não são apenas cartões
de crédito, mas também cartões de débito e, mais raramente, cartões de garantia de cheques.

(73) Por razões de economia, as cláusulas aqui referidas aparecem editadas e, portanto,
resumidas àqueles aspectos que nos pareceram essenciais para a análise em causa.

(74) (Moreira Alves), in CJ-STJ, I, 2004, pp. 127-132.

Acórdãos
do
STJ

16.03.2004 (74)

da acção /
Considerações

prévias
Acção inibi-
tória

Responsabi-
lidade / risco

I — O banco
obriga-se a
impedir a
movimenta-
ção da conta
24 h depois
da comunica-
ção, salvo
motivo de
ordem técnica
II — O titu-
lar responde
por todos os
prejuízos até
à comunica-
ção do extra-
vio

Ónus da prova

I — Em caso
de divergên-
cia quanto
aos montan-
tes deposita-
dos em ATM
prevalece o
indicado pelo
emissor
II — Em
caso de dife-
rendo, o ónus
da prova
incumbe ao
titular

Denúncia /
alteração do
contrato
—

Foro

Foro da
comarca de
Lisboa ou
Porto à esco-
lha do emis-
sor

Autor

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas (73)

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



Maria Raquel Guimarães352

(75) (Azevedo Ramos), in CJ-STJ, III, 2002, pp. 135-139.
(76) (Moitinho de Almeida), in <http://www.dgsi.pt>.
(77) (Ferreira de Almeida), in CJ-STJ, I, 2002, pp. 98-103.

Acórdãos
do
STJ

19.11.2002 (75)

19.03.2002 (76)

14.02.2002 (77)

da acção /
Considerações

prévias

Furto de um
cartão do
interior de
um veículo
automóvel:
responsabili-
dade do titu-
lar que só
regressa ao
automóvel 7
horas depois
e participa o
furto 5 horas
mais tarde
Responsabili-
dade solidá-
ria dos dois
subscritores
do pedido de
adesão ao
cartão

Acção inibi-
tória

Responsabi-
lidade / risco

III — Em
caso de ano-
malia técnica
o banco só
responde 12 h
depois de
recebida a
comunicação
São da res-
ponsabilidade
do titular
todas as tran-
sacções inde-
vidas sem
que este
possa provar
a sua ausên-
cia de culpa

A entidade
emissora tem
o dever de
aclarar o sen-
tido de uma
c l á u s u l a
a m b í g u a
sobre a res-
ponsabilidade
dos subscri-
tores

I — Até à
comunicação,
o titular res-
ponde até
150 ecu por

Ónus da prova

—

—

—

Denúncia /
alteração do
contrato

—

—

O banco pode
alterar as
c. g. c. com
um pré-aviso
de 15 dias

Foro

—

—

—

Autor

Ti t u l a r e s
do cartão

B a n c o
emissor

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas
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(78) (Silva Paixão), in CJ-STJ, III, 2001, pp. 78-81.
(79) (Sousa Inês), in CJ-STJ, III, 2000, pp. 133-139.

Acórdãos
do
STJ

11.10.2001 (78)

23.11.2000 (79)

da acção /
Considerações

prévias

I — Acção
i n i b i t ó r i a
II — Distin-
ção dos
vários tipos
de cartões
III — Carac-
terização do
contrato de
u t i l i z a ç ã o
como con-
trato acessó-
rio em rela-
ção ao
contrato de
depósito e
como contra-
to de adesão

Acção inibi-
tória

Responsabi-
lidade / risco

o co r r ê n c i a
(excepto em
caso de
d e m o r a
excessiva na
comunicação)
II — Depois
da comunica-
ção responde
o banco
(excepto em
caso de
d e m o r a
excessiva na
comunicação)
O titular res-
ponde por
todas as ope-
rações efec-
tuadas até à
recepção pelo
emissor da
notificação de
extravio do
cartão

O titular res-
ponde por
todas as ope-
rações reali-
zadas até às
24 h do dia
útil seguinte

Ónus da prova

Em caso de
divergência
quanto aos
mon t a n t e s
depositados
em ATM pre-
valece o indi-
cado pelo
emissor

Em caso de
divergência
quanto aos
mon t a n t e s
depositados
em ATM pre-
valece o indi-

Denúncia /
alteração do
contrato

valendo o
silêncio do
titular como
aceitação

I — O banco
pode alterar
as c. g. c.
com um
pré-aviso de
15 dias,
valendo o
silêncio do
titular como
aceitação
II — O
banco pode
resolver o
contrato em
caso de ina-
dequada utili-
zação do car-
tão

O banco pode
a todo o
m o m e n t o ,
sem justifica-
ção ou aviso
prévio rescin-
dir o contrato

Foro

—

Foro da
comarca de
Lisboa, com
e x p r e s s a
renúncia a
q u a l q u e r
outro

Autor

MP

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas
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(80) (Nascimento Costa), in CJ-STJ, III, 2000, pp. 67-70.
(81) (Sousa Dinis), in Público, 15.04.2000, p. 64 (transcrição parcial) e

<http://www.dgsi.pt> (sumário).

Acórdãos
do
STJ

12.10.2000 (80)

16.03.2000 (81)

da acção /
Considerações

prévias

I — Acção
inibitória
II — Carac-
terização do
contrato de
depósito e do
contrato de
u t i l i z a ç ã o
como contra-
tos coligados
III — Car-
tões não soli-
citados: o
titular nunca
pode ser res-
ponsabilizado
por utiliza-
ções abusivas
Acção inibi-
tória

Responsabi-
lidade / risco

ao da recep-
ção da comu-
n i c a ç ã o
escrita ao
banco
O titular é
responsável
por todas as
operações até
ao aviso de
extravio do
cartão

O titular res-
ponde por
todas as ope-
rações efec-
tuadas até à
recepção pelo
emissor da
notificação de
extravio do
cartão

Ónus da prova

cado pelo
emissor

I — Em caso
de divergên-
cia quanto
aos montan-
tes deposita-
dos em ATM
prevalece o
indicado pelo
emissor
II — O titu-
lar aceita
como título
exacto o
comprovante
da operação
e m i t i d o
aquando da
sua realização
I — Com a
marcação do
PIN pre-
sume-se a
utilização do
cartão pelo
titular
II — O silên-
cio do titular
leva à pre-
sunção da
recepção do
extracto men-
sal e à aceita-
ção da dívida
III — Em
caso de diver-

Denúncia /
alteração do
contrato

O banco
pode a todo o
m o m e n t o ,
sem justifica-
ção ou aviso
prévio, res-
cindir o con-
trato

Denúncia a
t o d o
m o m e n t o
pelo emissor
sem pré-aviso

Foro

—

Foro da
comarca de
Lisboa, com
e x p r e s s a
renúncia a
q u a l q u e r
outro

Autor

MP

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas
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(82) (Garcia Marques), in CJ-STJ, III, 1999, pp. 100-108.
(83) (Abílio Vasconcelos), in CJ-STJ, II, 1999, pp. 148-150.

Acórdãos
do
STJ

23.11.1999 (82)

17.06.1999 (83)

da acção /
Considerações

prévias

I — Acção
inibitória
II — Enqua-
dramento dos
cartões na
desmateriali-
zação dos
meios de
pagamento
III — Distin-
ção dos
vários tipos
de cartões
IV — Carac-
terização do
contrato de
u t i l i z a ç ã o
como um
tipo contra-
tual autóno-
mo, distinto
do contrato
de depósito,
e como con-
trato de ade-
são

I — Acção
inibitória
II — Carac-
terização do
contrato de
utilização

Responsabi-
lidade / risco

Até à comu-
nicação, o
titular res-
ponde até
150 ecu por
ocorrência ,
salvo se tiver
contribuído
com dolo ou
culpa grave
para a utiliza-
ção fraudu-
lenta do
mesmo

O titular res-
ponde por
todas as ope-
rações efec-
tuadas até à
recepção pelo
emissor da

Ónus da prova

—

I — Com a
marcação do
PIN pre-
sume-se a
utilização do
cartão pelo
titular

gência quanto
aos montan-
tes deposita-
dos em ATM
prevalece o
indicado pelo
emissor

Denúncia /
alteração do
contrato

I — A inob-
servância por
qualquer das
partes das
ob r i gaçõe s
a s s um i d a s
constitui justo
motivo de
r e s o l u ç ã o
imediata do
contrato
II — O
banco pode
l i v r emen t e
denunciar o
contrato com
um pré-aviso
de 3 dias

Denúncia a
t o d o
m o m e n t o
sem justifica-
ção ou aviso
prévio

Foro

—

—

Autor

MP

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas

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



Maria Raquel Guimarães356

(84) (Armando Lourenço), in CJ-STJ, III, 1998, pp. 140-145.

Acórdãos
do
STJ

03.12.1998 (84)

da acção /
Considerações

prévias
como um
contrato de
adesão

I — Acção
i n i b i t ó r i a
II — Carac-
terização do
contrato de
u t i l i z a ç ã o
como um
contrato de
adesão

Responsabi-
lidade / risco

notificação de
extravio do
cartão

I — Provando
o titular a ine-
xistência de
culpa da sua
parte, ainda
assim corre
por sua conta
o risco de uti-
lização do
cartão por ter-
ceiro
II — O risco
de não fun-
cionamento
ou avaria de
uma máquina
de rede corre
por conta o
titular presu-
mindo-se a
ausência de
culpa do
banco
III — O titu-
lar responde
por todas as
o p e r a ç õ e s
realizadas até
às 24 h do
dia útil se-
guinte ao da
recepção da
comunicação

Ónus da prova

II — O silên-
cio do titular
leva à pre-
sunção da
recepção do
extracto men-
sal e à aceita-
ção da dívida
I — Em caso
de divergên-
cia quanto
aos montan-
tes deposita-
dos em ATM
prevalece o
indicado pelo
emissor
II — O
pedido de
restituição do
cartão pre-
sume-se rece-
bido decorri-
dos 3 dias
sobre a data
da sua expe-
dição pelo
correio
III — Sem-
pre que o
cartão seja
capturado por
um terminal
presume-se
que essa cap-
tura foi feita
por razões de
segurança do
sistema

Denúncia /
alteração do
contrato

I — O banco
pode a todo o
m o m e n t o
retirar ao
cliente sem
direito a
indemnização
a possibili-
dade de utili-
zar o cartão
sem prevenir
ou justificar o
m o t i v o ,
devendo o
utente resti-
tuir de ime-
diato o cartão
ao banco
II — O
banco pode
alterar as c.
g. c. com um
p r é - a v i s o
de 1 mês,
valendo o
silêncio do
titular como
aceitação
III — O
banco pode
exigir a resti-
tuição do car-
tão em caso
de utilização

Foro

—

Autor

D E C O
(Associa-
ção portu-
guesa para
a defesa do
consumi-
dor)

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas
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Diferentemente, as Sentencias das Audiencias Provinciales e do Tri-
bunal Supremo a que tivemos acesso correspondem a acções intentadas
pelos próprios titulares dos cartões de pagamento, contestando os débitos
efectuados pelos emissores, ou a acções interpostas por estes emissores, exi-
gindo aos seus clientes pagamentos em dívida (86).
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(85) (Pais de Sousa), in BMJ, n.º 448, 1995, pp. 371-377.
(86) Para uma análise comparada da jurisprudência portuguesa e espanhola de 1997

até 2002, v. GUIMARÃES, M. R., “Os cartões bancários e as cláusulas contratuais gerais na
jurisprudência portuguesa e espanhola”, cit., pp. 55 a 91. Relativamente à jurisprudência
espanhola proferida entre 1990 e 1997, cfr. o estudo sistemático de GETE-ALONSO Y CALERA,
M. C., Las tarjetas de crédito, cit., pp. 151-183, bem como o seu trabalho anterior, embora
publicado posteriormente, “Las tarjetas como instrumentos de pago”, in Contratación ban-

Acórdãos
do
STJ

20.06.1995 (85)

da acção /
Considerações

prévias

I — Acção
inibitória
II — Carac-
terização do
contrato de
u t i l i z a ç ã o
como um
contrato de
adesão

Responsabi-
lidade / risco

I — Pro-
vando o titu-
lar o extravio
do cartão e a
inexistência
de culpa da
sua parte,
ainda assim
corre por sua
conta o risco
de utilização
do cartão por
terceiro
II — O titu-
lar suporta o
risco das ope-
rações indevi-
das até 48 h
depois da
comunicação
ao banco

Ónus da prova

O registo
informático
das operações
r e a l i z a d a s
c o n s t i t u i
prova bas-
tante das ope-
rações efec-
tuadas através
da utilização
do cartão

Denúncia /
alteração do
contrato

abusiva, inde-
vida ou irre-
gular ou por
razões de
segurança

—

Foro

—

Autor

MP

Conteúdo do Acórdão
Caracterização Cláulas analisadas

Cláusulas declaradas nulas
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Raramente a validade das cláusulas do contrato de utilização do car-
tão é questionada de uma forma abstracta, independentemente da sua inclu-
são em contratos concretos, por iniciativa, nomeadamente, de uma associação
de defesa de consumidores. Quase uma excepção à regra nos últimos
anos, uma sentença do Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Núm. 44),
de 24 de Setembro de 2003 (87), espelha um controlo deste tipo e pode-
ríamos dizer, grosso modo, salvaguardando as especificidades processuais
e substantivas de cada um dos regimes, permite exemplificar em caste-
lhano aquilo que é o dia-a-dia da jurisprudência portuguesa relativa ao
pagamento mediante cartão.

Por último, são contadíssimos os casos em que o Tribunal Supremo
espanhol foi chamado a pronunciar-se em matéria de cartões de paga-
mento (88).

6.2. No que respeita aos pagamentos realizados no contexto do comér-
cio electrónico, desconhece-se até hoje em Portugal a existência de quais-
quer conflitos que tenham sido encaminhados para as vias judiciais. Foram,
no entanto, analisadas num acórdão recente do Tribunal da Relação do
Porto, de 28 de Setembro de 2004 (89), tanto quanto sabemos pela pri-
meira vez, duas cláusulas de um contrato de utilização que se relacionam
com o comércio electrónico e a contratação à distância. Estava também aqui
em causa uma acção inibitória intentada pelo Ministério Público contra
uma instituição bancária. A Relação confirmou a sentença da primeira
instância que declarava nula uma cláusula relativa ao sistema Mbnet, que
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caria (coord. DEL POZO CARRASCOSA, P. / DÍAZ MUYOR, M.), Madrid/Barcelona, Universi-
tat Rovira i Virgili/Marcial Pons, 1998, pp. 237-258. Vide, também, o levantamento de juris-
prudência sobre estas matérias realizado por FERRANDO VILLALBA, M. L. [“El contrato de
tarjeta de crédito”, in Contratación bancaria, II (dir. ORDUÑA MORENO, F. J. / TOMILLO
URBINA, J. L.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 81-91], e por GÓMEZ MENDOZA,
M. (“Aportaciones jurisprudenciales recientes en materia de tarjetas de credito”, in Revista
de Derecho Bancario y Bursátil, 62, ano XV, Abril-Junio, Madrid, Centro de Documenta-
ción Bancaria y Bursátil, 1996, pp. 475-483).

(87) Cfr. a Sentencia do Juzgado de Primera Instancia de Madrid, Madrid, núm.
193/2003 (Núm. 44), de 24.09 (María Luz Reyes Gonzalo), in AC 2003\1475.

(88) Neste sentido, embora referindo-se apenas ao período compreendido entre 1990
e 1996, cfr. GETE-ALONSO Y CALERA, M. C., Las tarjetas de crédito, cit., p. 152, que
adianta razões de tipo “económico” para explicar este facto, concretamente o escasso valor
normalmente em causa nas disputas relacionadas com cartões.

(89) Cfr. o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 28.09.2004 (Alberto Sobri-
nho), in <http://www.dgsi.pt> (24.03.2005).
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permite aos seus aderentes, titulares de um cartão bancário, obter on-line
um código numérico distinto de identificação do seu cartão para cada ope-
ração de pagamento (cartão virtual) e, ao mesmo tempo, fixar a quantia
máxima a despender em cada pagamento (90). A cláusula em causa pre-
via que o titular do cartão, aderente ao sistema Mbnet, se reconhecesse
“devedor do banco dos valores registados electronicamente”. O Tribunal
de Relação do Porto entendeu que com esta cláusula “o banco criou, nas
transacções efectuadas em ambiente aberto, uma presunção de dívida rela-
tivamente aos valores registados electronicamente”, acrescentando “está-se
a dar como assente que o registo informático faz prova bastante e suficiente
da dívida, fazendo recair sobre o utente o dever de neutralizar essa prova.
Sem esta presunção de dívida, incumbia ao banco credor alegar e demons-
trar o montante efectivo do seu crédito, em conformidade com o estatuído
no n.º 1 do art. 342.º C. Civil, já que de facto constitutivo do seu direito
se trata”. Assim, considerou este Tribunal ser a cláusula absolutamente
proibida com base no art. 21.º, al. g), do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25
de Outubro, por alterar os critérios de repartição do ónus da prova, “ao esta-
belecer uma presunção de dívida do titular do cartão (…) e ao conceder
um valor absoluto ao registo electrónico”.

Em momento algum se faz aqui referência à legislação proteccionista
do consumidor em matéria de contratos à distância, concretamente à pos-
sibilidade de o titular do cartão exigir a devolução dos montantes indevi-
damente debitados na sua conta, embora se entenda — com base nas regras
gerais de distribuição do ónus da prova — que cabe ao banco a prova do
seu crédito. Muito menos se alude ao disposto no n.º 5 do art. 10.º do
Decreto-Lei n.º 143/2001, de acordo com o qual são nulas as disposições
que contrariem o direito do titular à devolução dos fundos por si contes-
tados.

Já este mesmo art. 10.º esteve na base da declaração de nulidade pelo
tribunal a quo de uma outra cláusula relativa à distribuição do risco das ope-
rações realizadas por terceiros em caso de extravio do cartão, entre o seu
titular e o emissor. Estava aqui em causa uma típica cláusula dos contra-
tos de utilização, que distribuía pelas partes no contrato os prejuízos cau-
sados pela utilização não autorizada do cartão, estabelecendo plafonds
máximos de responsabilidade para cada um deles, atendendo ao momento
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(90) Para mais desenvolvimentos sobre este sistema lançado pelos bancos portugue-
ses, v. <http://www.mbnet.pt> (24.03.2005).
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em que o extravio era comunicado pelo titular ao emissor. Este tribunal
declarou a cláusula nula à luz do disposto no art. 21.º, al. f), do Decreto-Lei
n.º 446/85, de 25 de Outubro (91), tendo em conta que, podendo o cartão
ser utilizado em operações à distância, relativamente a estas fazia-se cor-
rer sobre o titular um risco que o legislador atribuiu ao emissor no art. 10.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de Abril.

Diferente foi, no entanto, o entendimento da segunda instância, que
considerou a repartição do risco entre as partes no contrato como sendo
equitativa, tanto mais que o clausulado em causa não visava regular espe-
cificamente as situações de contratação à distância (“nem da redacção da
cláusula ou do seu espírito resulta que ele apenas seria de aplicação a tais
hipóteses”), afigurando-se, portanto, “deslocada a invocação do regime
preconizado pelo Dec.-Lei 143/01, de 26 de Abril”.

Independentemente da bondade da cláusula em questão, parece-nos,
porém, que o argumento da Relação é reversível na medida em que se da
cláusula não resulta a sua aplicação específica ou exclusiva às situações de
contratação à distância também, por outro lado, não resulta a sua não apli-
cação a essas situações. Pelo que, no que respeita à possibilidade de os
cartões bancários serem utilizados para a realização de pagamentos em
contratos à distância, qualquer risco de operações não autorizadas que
recaia sobre o titular do cartão contraria o disposto na legislação protec-
cionista do consumidor nesse tipo de contratação. Assim, estas cláusulas,
ainda que distribuam equitativamente entre as partes o risco de operações
abusivas — nomeadamente de acordo com o disposto na Recomendação da
Comissão 97/489/CE, de 30 de Julho de 1997 —, deverão ressalvar a sua
aplicação exclusiva aos casos de pagamentos “presenciais” (como, de resto,
acontece na referida Recomendação comunitária) de uma forma expressa
ou, pelo menos, deverá decorrer do seu espírito ou até da sua inserção no
contrato a não aplicação das mesmas aos contratos à distância. Se assim
não acontecer, elas não poderão ser consideradas válidas relativamente a este
último tipo de contratos.

6.3. Relativamente ao caso espanhol, existem já algumas tomadas
de posição dos tribunais em matéria de pagamentos realizados em con-
tratos à distância e, inclusive, no que respeita a operações levadas a cabo
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(91) De acordo com este preceito, são em absoluto proibidas as cláusulas contra-
tuais gerais que “alterem as regras respeitantes à distribuição do risco”.
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através da internet. Vejam-se, nomeadamente, as Sentencias das Audien-
cias Provinciales de Barcelona (Sección 1.ª), de 22 de Dezembro
de 2004 (92); de Madrid (Sección 21.ª), de 22 de Junho de 2004 (93), (Sec-
ción 11.ª), de 23 de Abril de 2004 (94), e (Sección 14.ª), de 22 de Setem-
bro de 2003 (95); de Sevilha (Sección 6.ª), de 30 de Julho de 2002 (96); bem
como à sentença do Juzgado de Primera Instancia de Guipúzcoa, Donos-
tia — San Sebastián (Núm. 7), de 13 de Outubro de 2004 (97).

Todas as situações controvertidas aqui em causa contrapõem uma ins-
tituição bancária a um comerciante que aceita pagamentos realizados
mediante a simples indicação de um número de cartão em contratos (elec-
trónicos ou não) à distância. Poderíamos dizer, assim, que, tendencial-
mente, a utilização de cartões em operações à distância desvia os potenciais
litígios da relação titular / emissor do cartão para a relação banco / comer-
ciante aderente.

O risco das operações à distância não foi suportado, em nenhum des-
tes casos, pelos titulares dos cartões cujos números foram indevidamente
utilizados. O seu direito ao ressarcimento imediato dos valores debitados
em virtude de operações cuja autoria é desconhecida nunca foi contestado
(pelo menos judicialmente). Funcionou sempre o disposto no art. 46.º
da LOCM. As instituições bancárias procederam aos correspondentes cré-
ditos e débitos das contas dos titulares dos cartões e dos comerciantes,
em consequência das solicitações dos primeiros.

As dúvidas levantaram-se, como dissemos, nas relações entre os comer-
ciantes e os bancos.

Na primeira das Sentencias referidas [da Audiencia Provincial de Bar-
celona (Sección 1.ª), de 22 de Dezembro de 2004], em que, de facto, esta-
vam em causa pagamentos realizados em virtude de contratos electrónicos,
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(92) Sentencia núm. 906/2004, de 22.12, Recurso de Apelación núm. 704/2003 (María
Dolores Portella Lluch), in AC 2005\90.

(93) Sentencia núm. 290/2004, de 22.06, Recurso de Apelación núm. 776/2002 (Rosa
María Carrasco López), in JUR 2004\268324.

(94) Sentencia núm. 327/2004, de 23.04, Recurso de Apelación núm. 33/2003 (Fer-
nando Delgado Rodríguez), in JUR 2004\228548.

(95) Sentencia núm. 525/2003, de 22.09, Recurso de Apelación núm. 561/2001 (María
José Alfaro Hoys), in AC 2003\1726.

(96) Sentencia núm. 638/2002, de 30.07, Recurso de Apelación núm. 2529/2002 (Juan
Márquez Romero), in AC 2003\89123.

(97) Sentencia núm. 195/2004, de 13.10, Procedimiento núm. 156/2004 (José Igna-
cio Pariente de Prada), in AC 2004\1865.
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o Tribunal revogou a decisão da primeira instância — que condenava o
banco a devolver ao comerciante os fundos que lhe foram debitados em con-
sequência da anulação dos pagamentos —, considerando que o risco das
operações indevidas corria por conta deste último. “Conclusão — argu-
mentou o Tribunal — que reforça o preceituado no parágrafo segundo
do art. 47 [artigo indicado pensamos que por lapso, na medida em que o
Tribunal deveria querer referir-se ao art. 46] da citada Ley de Ordena-
ción del Comercio Minorista, que reconhece ao vendedor o direito a ser
indemnizado pelos danos e prejuízos causados se posteriormente se demons-
trar que quem realizou a compra foi o titular do cartão (…), efeito que só
tem sentido se se considerar que o prejudicado pela anulação do abono é
o vendedor”.

A Audiencia Provincial de Barcelona entendeu que não era relevante
para o efeito o facto de o banco ter autorizado os pagamentos contestados,
na medida em que essa autorização era automática e apenas se limitava a
comprovar se os cartões utilizados não estavam caducados e se o limite de
crédito não era ultrapassado, não assegurando o banco a regularidade dos
pagamentos.

Estranho à tomada de posição em causa não parece ter sido também
o conjunto de considerações prévias feitas por esta Audiencia Provincial
acerca das vantagens associadas às operações de comércio electrónico
auferidas pelo comerciante aderente, alicerçadas numa avaliação econó-
mica da sua posição: “permitem uma contratação durante as 24 horas do
dia, todos os dias do ano, e desde qualquer parte do mundo, o que pode
gerar no comerciante certa expectativa razoável de incrementar as vendas
que efectua pelo sistema da contratação convencional”.

Esta perspectiva económica do pagamento com cartões nas operações
à distância foi também tida em atenção pela Audiencia Provincial de Sevi-
lha (Sección 6.ª), na sua Sentencia de 30 de Julho de 2002 já mencio-
nada. Na ponderação das vantagens que cada um dos intervenientes nas
operações electrónicas retira, considerou-se que os benefícios das entida-
des financeiras associados à criação e à utilização dos cartões não justifi-
cam a assunção das consequências da fraude por estas. A Audiencia Pro-
vincial de Sevilha confirmou a sentença do tribunal a quo, entendendo
que deveria ser o comerciante a suportar as consequências económicas da
fraude, na medida em que foi ele que “não adoptou as precauções que
poderiam ter evitado a fraude, como ter comprovado que a entrega das mer-
cadorias objecto destas operações se efectuou a quem era o verdadeiro titu-
lar do cartão, ou a pessoa autorizada por este, comprovação à qual estava
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obrigado em virtude do disposto no contrato”. Para efeitos desta tomada
de posição, o Tribunal não fez qualquer distinção entre operações realiza-
das através de telefone, correio ou internet, atendendo apenas ao facto de
se tratarem de operações à distância e de os pagamentos serem levados a
cabo mediante a mera indicação dos números dos cartões.

A distinção entre pagamentos realizados através da internet, telefone
ou via postal foi, no entanto, determinante, nas Sentencias da Audiencia Pro-
vincial de Madrid (Sección 11.ª), de 23 de Abril de 2004, e (Sección 14.ª),
de 22 de Setembro de 2003, referidas. No primeiro destes casos, o Tribunal
entendeu não se dever equiparar os pagamentos realizados por telefone e
através da internet àqueles levados a cabo por correio, que eram os únicos
previstos no contrato de admissão do cartão como meio de pagamento
celebrado entre o banco e o comerciante em 1997, e relativamente aos
quais se estabelecia uma cláusula de salvaguarda do banco (cláusula “salvo
buen fin”). Porque esta equiparação — com base numa interpretação
“sociológica ou analógica”, proposta pela instituição bancária — não foi
admitida e porque a comissão cobrada por esta instituição por operações
“não presenciais” era de 5,5% (mais do dobro da cobrada em operações
“presenciais”), não se permitiu a exoneração desta instituição bancária do
risco inerente aos pagamentos em causa. Risco esse que o Tribunal enten-
deu dever “imputar-se segundo as cláusulas do contrato de afiliación dos
cartões ao operador bancário ou ao cliente”. E de acordo com o contrato
em causa, o risco recaía, neste caso, sobre o banco.

Na segunda das Sentencias supracitadas, de 22 de Setembro de 2003,
a Audiencia Provincial de Madrid considerou não caberem no contrato de
admissão do cartão como meio de pagamento os pagamentos realizados via
telefone, na medida em que neste apenas se previa a possibilidade de os
pagamentos serem realizados pelo correio ou então presencialmente. E o
Tribunal entendeu que estes pagamentos — via telefone e via postal — não
eram equiparáveis uma vez que para os pagamentos realizados pelo correio
o contrato estabelece a necessidade da assinatura do comprador do talão de
encomenda, bem como o fornecimento de uma série de dados indicados no
documento. No caso em apreço em 22 de Setembro de 2003, relativo a uma
série de vendas telefónicas, essas assinaturas dos titulares do cartão não
foram obtidas pelo comerciante. Assim, “se o estabelecimento unilate-
ralmente decide realizar as vendas sob a modalidade de venda telefónica
que não está autorizada no contrato nem é acordada pelas partes, mediante
a qual não se pode comprovar a identidade do comprador, nem a sua
assinatura, o certo é que lhe corresponde extremar a sua diligência, e

O pagamento com cartão de crédito no comércio electrónico 363

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



caso contrário, corresponder-lhe-á suportar o prejuízo que o meio ele-
gido tenha causado, sem que possa desviar a sua responsabilidade para
a entidade bancária (…)”. Entendimento que, pensamos, o Tribunal man-
teria se em causa estivessem vendas realizadas através da internet e não pelo
telefone.

No caso em apreço na Sentencia da Audiencia Provincial de Madrid
(Sección 21.ª), de 22 de Junho de 2004, confrontavam-se um comerciante
que tinha como actividade vender produtos através da internet, nomeada-
mente para o mercado norte-americano, e a instituição bancária que lhe ins-
talou um terminal TPV — também conhecido pela sigla POS (point-of-sale)
— no seu estabelecimento. No entanto, não se provou o conhecimento por
parte da instituição bancária de que o referido terminal fosse utilizado
para operações “não presenciais” (através da simples marcação do número
dos cartões nas suas teclas). Ora, na medida em que o contrato de admis-
são de cartão como meio de pagamento previa apenas a realização de
pagamentos mediante a apresentação do cartão, exigindo a verificação da
assinatura do seu titular, considerou-se que o comerciante incumpriu este
contrato, devendo, portanto, suportar os prejuízos resultantes da anulação
dos pagamentos em virtude do não reconhecimento das compras por parte
de alguns dos titulares de cartões americanos.

Na sentença do Juzgado de Primera Instancia de Guipúzcoa, Donos-
tia — San Sebastián (Núm. 7), de 13 de Outubro de 2004, estavam tam-
bém em questão uma série de montantes creditados na conta do comer-
ciante / cliente do banco (réu) decorrentes de pagamentos de bens vendidos
por este, realizados mediante a mera indicação do número de vários car-
tões bancários. Na medida em que os valores em causa não foram pagos
pelos supostos compradores das mercadorias (98), foram “cancelados no des-
tino”, o banco (autor) vem exigir a sua devolução por parte do comer-
ciante, gerando um descoberto na sua conta. Embora não resulte claro
da sentença em causa se as operações “não presenciais” que desencadea-
ram o pedido de reembolso realizado pela instituição bancária foram leva-
das a cabo através da internet, parece que de facto assim aconteceu, na
medida em que se diz, nomeadamente, que o comerciante solicitou ao
banco um sistema de gestão de cobranças através de um meio informático
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(98) A sentença não esclarece se os titulares dos cartões contestaram a autoria das ope-
rações ou se, simplesmente, não dispunham de fundos para o efeito ou se recusaram a
pagar.
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seguro, deixando-se entrever em todo o texto da sentença que o problema
da segurança informática não se prendia apenas com os pagamentos em
causa mas com as operações no seu todo.

O Tribunal não invoca, por outro lado, o preceito legal no qual se
regula o pagamento mediante cartão nos contratos à distância. No entanto,
em nenhum momento foi questionada a validade dos pagamentos realiza-
dos mediante a simples indicação do número de série dos cartões, nem
sequer a diligência do comerciante que os aceitou. Pelo contrário. O Juiz
considerou que o comerciante actuou na convicção de que os meios de paga-
mento utilizados eram seguros e que a sua correcta utilização tinha sido
comprovada antes da sua conta ser creditada. E assim absolveu o réu do
pedido.

Note-se que o Tribunal entendeu que a cobrança de uma comissão
pelo banco gestor do sistema de pagamento automático (bem como pelo
banco emissor do cartão) pressupunha uma avaliação por parte deste da con-
formidade dos pagamentos solicitados pelo comerciante, não devendo, por
isso, recair sobre este comerciante o risco da sua irregularidade: “o Banco
tem acesso a informação de outros bancos, celebra acordos com eles,
pode comprovar o saldo ou a realidade de um cartão que se utiliza para
o pagamento, etc., ou seja, tem meios para verificar o risco da opera-
ção, e para advertir o cliente de que essa operação não é viável, devendo
ser essa reacção automática. Se não fosse assim, para que é que cobra[ria]
o banco a comissão?”.

Esta decisão contraria a tese da atribuição ao comerciante, em última
instância, do risco inerente às operações de cartão de pagamento realizadas
sem a sua apresentação física. O Tribunal não sujeitou o afastamento do risco
da esfera do comerciante à exibição por este de documentos comprovativos
das operações efectuadas, devidamente assinados pelos titulares dos car-
tões em causa. Partiu-se do princípio de que o crédito na conta do comer-
ciante das quantias por este reclamadas era definitivo, não compreendia
qualquer operação posterior de verificação da sua correcção, nem sequer
estava dependente do ressarcimento do banco pelos titulares dos cartões.
Nesta medida, optou-se por proteger o que o cremos que o Tribunal consi-
derou como legítimas expectativas do comerciante, expectativas de segurança
do meio de pagamento utilizado, alicerçadas no próprio comportamento da
instituição bancária, que “posteriormente [vem] destruir essa expectativa
no momento em que se começa a utilizar a gestão de pagamentos”.

Parece-nos, apesar de tudo, que o Tribunal terá ido longe demais,
invertendo inclusive uma certa tendência que tem vindo a desenhar-se na
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jurisprudência quanto a estas matérias (99), se descontarmos a orientação
adoptada pela Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11.ª), na sua Sen-
tencia de 23 de Abril de 2004 (100).

Se de facto estavam em causa contratos celebrados à distância (no
âmbito do comércio electrónico ou não), no cumprimento dos quais foram
efectuados pagamentos mediante a mera indicação das informações gravadas
nos cartões (sem que estes fossem utilizados fisicamente), e se a autoria des-
ses pagamentos foi contestada pelos legítimos titulares dos cartões, então
não se vê como poderá o comerciante afastar da sua esfera o risco de ter
abdicado da comprovação presencial dos dados do cartão e da identidade
do seu utilizador, bem como da sua assinatura manuscrita.

Não podemos perder de vista, porém, que estas observações pressu-
põem que o próprio contrato de admissão de cartão como meio de paga-
mento celebrado entre a instituição bancária e o comerciante aderente não
preveja no seu clausulado algo de diferente quanto às operações de paga-
mento em causa, nomeadamente que a simples indicação de um número e
data de validade de um cartão (não caducado ou cancelado) é suficiente para
fazer nascer na esfera jurídica deste comerciante um direito de crédito
sobre o banco.
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(99) Curiosamente, o Tribunal afirma que “dada a novidade destes sistemas de
pagamento, a jurisprudência ainda não teve ocasião de se pronunciar sobre estas questões”.

(100) Neste caso, porém, o Tribunal escudou-se no disposto no contrato, que não
previa a realização de operações “não presenciais” para além das efectuadas pelo correio,
e decidiu com base num argumento a contrario, na medida em que para os pagamentos rea-
lizados pelo telefone e pela internet o contrato não estabelecia uma cláusula “salvo buen
fin”. É, no entanto, verdade que a elevada comissão cobrada pelo banco por estas opera-
ções foi também tida em atenção para o desfecho do caso, atribuindo-se-lhe o sentido de
uma maior responsabilização deste por operações indevidas.
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