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RÁDIO VALOR LOCAL
‘DIRETO AO CONSUMO’
‘INFORMAR PARA PREVENIR’

‘PREVENIR PARA NÃO REMEDIAR’

09 de Agosto de 2022

Miguel Rodrigues
Hoje temos uma mancheia de questões dos ouvintes para adequado esclarecimento
do Prof. Mário Frota.

Eis a primeira que nos chega de Carcavelos, de Luís Quintas

1. Hipotética dívida da meo de 2014 de um contrato cancelado na altura, da qual não
existe reconhecimento da parte do meu pai da dívida ter ficado por pagar ( o meu pai
não tem o comprovativo).

2. O meu pai não recebeu qualquer carta registada com aviso de recepção (apesar
da meo afirmar ter enviado carta por correio normal).

3. A meo cedeu ou vendeu a dívida à INTRUM.

Recentemente, a INTRUM tem feito sucessivas, insistentes chamadas automáticas de
inteligência artificial a informar da existência de uma dívida da meo sem qualquer
clarificação.

Nas políticas de privacidade da Altice avulta.

"EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS EXISTE COMUNICAÇÃO DE DADOS A OUTRAS
ENTIDADES (TERCEIROS E SUBCONTRATADOS)?

A Altice Portugal, no âmbito da sua actividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação
de determinados serviços. Por vezes, a prestação destes serviços implica o acesso, por
estas entidades, a dados pessoais dos Clientes/Utilizadores.
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Quando tal sucede, a Altice Portugal toma as medidas adequadas, de forma a assegurar
que as entidades que tenham acesso aos dados são reputadas e oferecem as mais
elevadas garantias a este nível, o que fica devidamente consagrado e acautelado
contratualmente entre a Altice Portugal e a(s) terceira(s) entidade(s).

Assim, qualquer entidade subcontratada pela Altice Portugal tratará os dados pessoais dos
nossos Clientes/Utilizadores, em nome e por conta da Altice Portugal e adoptando medidas
técnicas e organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a
destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não
autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito."

Perguntas de Luís Quintas ao DIRETO AO CONSUMO

1.ª Se a INTRUM pode ser considerada uma entidade reputada (falta de informação ao
devedor, perseguição, chamadas de inteligência artificial?

Mário Frota

Não nos cabe dizer o que quer que seja a tal respeito.

Sabemos que há inúmeras reclamações contra tal empresa, que há denúncias na Ordem
dos Advogados por procuradoria ilícita, mas não temos notícia de condenações que lhe
hajam sido infligidas para daí poder inferir da sua reputação no mercado.

Que a temos por não recomendável face aos ecos de que nos dão nota os consumidores, lá
isso é verdade!

Não se tem por lícita a transmissão de dívidas da MEO ou de qualquer outra empresa que
contenha nos seus contratos de adesão cláusulas tão genéricas quanto estas, como as de
que o ouvinte se faz eco.

Tal viola a Lei das Condições Gerais dos Contratos – O DL 446/85, de 25 de Outubro –
que, na alínea l) do seu artigo 18, estabelece o seguinte:

Cláusulas absolutamente proibidas

“São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerais que:

…
Consagrem, a favor de quem as predisponha, a possibilidade de cessão da posição
contratual, de transmissão de dívidas ou de subcontratar, sem o acordo da contraparte,
salvo se a identidade do terceiro constar do contrato inicial.”

Ponto é que a MEO especifique de modo rigoroso, nos seus contratos, o transmissário da
dívida, em se tratando de dívidas judicialmente exigíveis ou as circunstâncias em que defere
a terceiro as meras obrigações naturais consequentes de dívidas prescritas.
E não o fez.
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Desde 28 de Maio p.º p.º que tais cláusulas apostas nos contratos singulares – e que
persistem nos documentos de antanho que vinculam a predisponente MEO - constituem um
ilícito de mera ordenação social, de harmonia com o

Artigo 34.º-A
Contra-ordenações

1 - Constitui contra-ordenação muito grave, punível nos termos do Regime Jurídico das
Contra-ordenações Económicas (RJCE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de
Janeiro, a utilização de cláusulas absolutamente proibidas nos contratos, incluindo as
previstas nos artigos 18.º e 21.º

2 - A negligência é punível nos termos do RJCE.

3 - Salvo disposição em contrário, o montante das coimas aplicadas é distribuído nos termos
previstos no RJCE.

4 - O disposto no presente artigo não prejudica a aplicação do regime substantivo e
processual específico do sector em causa, caso este exista.

O leque de coimas nestas hipóteses previstas – para contra-ordenações muito graves
perpetradas por grandes empresas, como é o caso, vai de 24 000,00 a 90 000,00 €.

Deve o consumidor do facto dar parte à Entidade Reguladora das Comunicações e à
Direcção-Geral do Consumidor para a autuação devida, nestes termos, e efeitos
subsequentes.

DO SPAM, DAS COMUNICAÇÕES NÃO SOLICITADAS

Por outro lado, a emissão de comunicações não solicitadas, porque não legitimada para o
efeito, pela INTRUM [quer se apresente como cobrador de fraque ou em trajos
andrajosos, tanto vale], constitui também um ilícito contra-ordenacional, tratando-se de
pessoas singulares, como é o caso do ouvinte.

As comunicações não solicitadas emanadas da empresa de cobranças - INTRUM -
constituem ilícito de mera ordenação social, de harmonia com o que a Lei da Privacidade
das Comunicações Económicas [Lei 41/2004, de 18 de Agosto] prevê no seu artigo 13-A,
cujo teor segue:

Comunicações não solicitadas

“1 - Está sujeito a consentimento prévio e expresso do assinante que seja pessoa singular,
ou do utilizador, o envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing directo,
designadamente através da utilização de sistemas automatizados de chamada e
comunicação que não dependam da intervenção humana (aparelhos de chamada
automática), de aparelhos de telecópia ou de correio electrónico, incluindo SMS (serviços de
mensagens curtas), EMS (serviços de mensagens melhoradas) MMS (serviços de
mensagem multimédia) e outros tipos de aplicações similares.
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2 - O disposto no número anterior não se aplica aos assinantes que sejam pessoas
colectivas, sendo permitidas as comunicações não solicitadas para fins de marketing directo
até que os assinantes recusem futuras comunicações e se inscrevam na lista prevista no n.º
2 do artigo 13.º-B.

3 - O disposto nos números anteriores não impede que o fornecedor de determinado produto
ou serviço que tenha obtido dos seus clientes, nos termos da Lei de Protecção de Dados
Pessoais, no contexto da venda de um produto ou serviço, as respectivas coordenadas
electrónicas de contacto, possa utilizá-las para fins de marketing directo dos seus próprios
produtos ou serviços análogos aos transaccionados, desde que garanta aos clientes em
causa, clara e explicitamente, a possibilidade de recusarem, de forma gratuita e fácil, a
utilização de tais coordenadas:

a) No momento da respectiva recolha; e
b) Por ocasião de cada mensagem, quando o cliente não tenha recusado inicialmente

essa utilização.

4 - É proibido o envio de correio electrónico para fins de marketing directo, ocultando ou
dissimulando a identidade da pessoa em nome de quem é efectuada a comunicação, em
violação do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, sem a indicação de um
meio de contacto válido para o qual o destinatário possa enviar um pedido para pôr termo a
essas comunicações, ou que incentive os destinatários a visitar sítios na Internet que violem
o disposto no referido artigo.

5 - Para tutela dos interesses dos seus clientes, como parte dos respectivos interesses
comerciais, os prestadores de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público
têm legitimidade para propor acções judiciais contra o autor do incumprimento de qualquer
das disposições constantes do presente artigo, bem como do artigo 13.º-B.

As coimas na circunstância aplicáveis oscilam entre os 5 000 e os 5 000 000 de euros, de
harmonia com o artigo 14 da enunciada Lei,

Miguel Rodrigues

O mesmo ouvinte – Luís Quintas - pergunta ainda:

2.ª O artigo 13 da Lei dos Serviços Públicos Essenciais: gostaria de uma clarificação
do significado dos n.ºs 1, 2 e 3 e se é obrigatório invocar a prescrição da dívida ou se
a dívida em causa prescreveu automaticamente?

Mário Frota

RESPOSTA

Para nos podermos situar, o que diz o artigo 13 da Lei dos Serviços Públicos Essenciais?

Artigo 13.º
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Carácter injuntivo dos direitos

1 - É nula qualquer convenção ou disposição que exclua ou limite os direitos atribuídos aos
utentes pela presente lei.

2 - A nulidade referida no número anterior apenas pode ser invocada pelo utente.

3 - O utente pode optar pela manutenção do contrato quando alguma das suas cláusulas
seja nula.

Mas este artigo, já que se trata de uma prescrição de dívidas, obriga a que se chame à
colação o artigo 10.º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que reza o seguinte:

Artigo 10.º
Prescrição e caducidade

“1 - O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis
meses após a sua prestação.

2 - Se, por qualquer motivo, incluindo o erro do prestador do serviço, tiver sido paga
importância inferior à que corresponde ao consumo efectuado, o direito do prestador
ao recebimento da diferença caduca dentro de seis meses após aquele pagamento.

3 - A exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao utente, por escrito,
com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data-limite fixada para
efectuar o pagamento.

4 - O prazo para a propositura da acção ou da injunção pelo prestador de serviços é
de seis meses, contados após a prestação do serviço ou do pagamento inicial, consoante
os casos.

5 - O disposto no presente artigo não se aplica ao fornecimento de energia eléctrica em alta
tensão.”

O que nos diz o Código Civil a propósito da prescrição?

Artigo 303.º
(Invocação da prescrição)

“O tribunal não pode suprir, de ofício, a prescrição; esta necessita, para ser eficaz, de ser
invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita, pelo seu
representante ou, tratando-se de incapaz, pelo Ministério Público. “

Há, com efeito, um acórdão de 2009 do Supremo Tribunal de Justiça [03 de Novembro
de 2009] lavrado pelo Conselheiro Paulo de Sá que reza o seguinte:



LIVING LAB DOS CONSUMIDORES / aditec

“I - A interpretação conjugada dos art.ºs 10.º e 13.º da Lei n.º 23/96, de 26-07, aponta no
sentido de que a caducidade é, aqui, de conhecimento oficioso.

II - A caducidade extingue os efeitos jurídicos do direito em virtude de um facto jurídico
stricto sensu, independentemente de qualquer manifestação de vontade.

III - ….”

A prescrição, uma vez interpelado o consumidor para pagar, terá de ser invocada
extrajudicialmente por meio análogo ao da interpelação, por carta, por mensagem
electrónica, como resposta à interpelação visível, evidenciada na factura, se for o caso.

Se for proposta acção ou requerida injunção, deve o consumidor – nos termos do artigo
invocado – arguir a excepção, ou seja, cumpre-lhe invocar que a dívida se extinguiu pelo
decurso do prazo de seis meses que ó o da prescrição.

A caducidade do direito de acção [n.º 4 do supracitado artigo 10.º da Lei n.º 23/96, de 26
de Julho] é também de seis meses contados do fornecimento do serviço.

No entanto, ainda que o consumidor não invoque a prescrição, como a caducidade do
direito de acção tem a mesma duração da prescrição, cabe ao tribunal, em caso de acção
ou injunção, a apreciação tal excepção oficiosamente, razão por que a prescrição, ainda
que não invocada, é absorvida, em nosso entender, pela caducidade do direito de acção,
prevista no n.º 4 do artigo 10.º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais – Lei 23/96, de 26 de
Julho, com alterações subsequentes.

Pelo que, ainda que não invocada, os efeitos são os mesmos, é como que se tivesse sido
invocada.

Miguel Rodrigues

Pergunta

3.ª Após prescrição da dívida e o chamado direito natural ( a MEO continua a afirmar
que a dívida continua a existir só difere o meio de tentar cobrar a dívida).

Mário Frota

RESPOSTA

O Código Civil reporta-se, no seu artigo 304, efeitos da prescrição:
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Artigo 304.º
(Efeitos da prescrição)

1. Completada a prescrição, tem o beneficiário a faculdade de recusar o cumprimento
da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito.

2. Não pode, contudo, ser repetida a prestação realizada espontaneamente em
cumprimento de uma obrigação prescrita, ainda quando feita com ignorância da
prescrição; este regime é aplicável a quaisquer formas de satisfação do direito
prescrito, bem como ao seu reconhecimento ou à prestação de garantias.

3. …

E a qualificação da dívida prescrita como obrigação natural, insusceptível de ser
judicialmente exigível, consta do artigo 402 de análogo normativo:

Artigo 402.º
(Noção)

“A obrigação diz-se natural, quando se funda num mero dever de ordem moral ou social,
cujo cumprimento não é judicialmente exigível, mas corresponde a um dever de justiça.”

Já o
Artigo 403.º

(Não repetição do indevido)

se refere ao facto de, por razões de justiça, contrapostas à da segurança, não pode o
sujeito, no caso o consumidor, lograr obter de volta o que, apesar de extinta a dívida, se
a tiver, por qualquer razão, satisfeito:

“1. Não pode ser repetido o que for prestado espontaneamente em cumprimento
de obrigação natural, excepto se o devedor não tiver capacidade para efectuar a
prestação.

3. A prestação considera-se espontânea, quando é livre de toda a coacção.”

Repare-se que a espontaneidade exclui qualquer pressão, qualquer assédio, qualquer
influência indevida…

Por conseguinte, a dívida já não é susceptível de ser exigida judicialmente, seja por
acção seja por injunção.

O consumidor pode requerer no Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo
competente que a empresa de comunicações se abstenha de o interpelar e, menos ainda,
por empresa terceira, de o importunar e assediar para pagamento de uma obrigação
natural, sob pena de indemnização.

Miguel Rodrigues
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E o assédio na cobrança de dívidas por parte da INTRUM?
Com a insistência e os meios adoptados para o efeito?

Mário Frota

RESPOSTA

Uma conduta como a que descreve mais não é do que uma prática agressiva, prevista, de
resto, na Lei das Práticas Comerciais em vigor. E uma situação de patente abuso de
direito. O que nem é o caso porque à INTRUM nenhum direito assiste. Não se abusa do que
se não tem, do que se não usa…

Prática agressiva é a que prejudica ou é susceptível de prejudicar significativamente, devido
a assédio, coacção ou influência indevida, o comportamento do consumidor em relação a
uma dada situação.

Ora, o assédio é “insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes
em relação a alguém.”

E assediar mais não é do que “perseguir com propostas, sugerir com insistência; ser
inoportuno ao tentar obter algo; molestar; abordar súbita ou inesperadamente”.

O assédio entrou para a galeria do Direito do Consumo com a Directiva das Práticas
Comerciais Desleais emanada do Parlamento Europeu em 11 de Maio de 2005 e transposta
para o direito pátrio em 26 de Março de 2008.

Da Lei das Práticas Comerciais Desleais não consta a definição de assédio.

A Lei Contra a Discriminação em Função do Sexo de 12 de Março de 2008 define, porém,
assédio como “todas as situações em que ocorra um comportamento indesejado,
relacionado com o sexo de uma dada pessoa [ou não], com o objectivo ou o efeito de violar
a sua dignidade e de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou
ofensivo.”

A Lei das Práticas Comerciais Desleais considera, no seu artigo 12, como agressivas, entre
outras:

 o contactar o consumidor através de visitas ao seu domicílio, ignorando o pedido
daquele para que o profissional parta ou não volte, excepto em circunstâncias e
na medida em que tal se justifique para o cumprimento de obrigação contratual;

 o fazer solicitações persistentes e não solicitadas, por telefone, telecópia, correio
electrónico ou qualquer outro meio de comunicação à distância, …

Claro que as excepções, que não colhem no caso, teriam de se enquadrar em condutas
assumidas com conta, peso e medida.
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Outros ordenamentos, como o brasileiro, dispõem de regras especiais no que toca aos actos
de cobrança:

“Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo,
nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

E, no caso, vai mais longe, já que comina com pena de três meses a um ano de prisão e
multa quem “utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coacção, constrangimento físico
ou moral, afirmações falsas, incorrectas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento
que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho,
descanso ou lazer.”

O que quer significar que não poderá o devedor

• ser exposto a ridículo e a um qualquer constrangimento (a saber, quando, p. e., o
credor divulgue a divida a outra(s) pessoa(s) além do devedor, como a vizinhos,
amigos…);

• ser submetido a ameaças;

• receber informações falsas; e

• haver interferências no trabalho, lazer ou descanso;

• ser submetido a renegociações de dívida de má-fé.

Eis uma das práticas coercivas hoje mais comuns, em Portugal, como, de resto, a
descreve o consumidor:

• O credor contrata empresa de cobrança que, na tentativa de coagir o devedor a
pagar a dívida, liga para a residência, para o telefone móvel, para o trabalho, para os
seus familiares…! Ligações feitas de madrugada, aos fins-de-semana, nos dias
festivos…

Em Portugal, o assédio, por se tratar de ilícito de mera ordenação social, classificado
como “grave”, é passível de coima com a seguinte amplitude:

Contra-ordenação grave, nos termos do Regulamento Geral das Contra-
ordenações económicas_

Tratando-se de

 pessoa singular - de 650,00 a 1 500,00 €;

 microempresa [até 10 trabalhadores] - de 1 700,00 a 3 000,00 €;

 pequena empresa [de 10 a 49] - de 4 000,00 a 8 000,00 €;

 média empresa [de 50 a 249]- de 8 000,00 a 16 000,00 €;
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 grande empresa [de 250 ou mais] - de 12 000,00 a 24 000,00 €.

Para além da responsabilidade, susceptível de ser assacada aos “pretensos credores”,
pelos danos morais [não patrimoniais] infligidos na circunstância, nos termos da LDC – Lei
de Defesa do Consumidor: artigo 12.

Deve, pois, accionar a empresa de cobrança, no caso, perante a entidade reguladora,
recorrendo, em simultâneo, a um tribunal de conflitos de consumo ou a um julgado de paz,
exigindo reparação pelos danos morais causados, o que se tem como elementar em
homenagem à dignidade de todos e cada um, já que não podemos ficar expostos aos
apetites irrefragáveis de empresas de pacotilha que – sem eira nem beira – surgem no
mercado com os métodos mais rocambolescos, sem observância nem a princípios nem a
valores nem à legalidade vigente.

Mas deve accionar de análogo modo a MEO, exigindo uma reparação dos danos
reputacionais e outros de que o consumidor seu pai vem padecendo.

Miguel Rodrigues

Por último, esta pergunta do ouvinte Luís Quintas:

4.ª se existem violações do RGPD, uma vez que não existe reconhecimento da
divida como não tendo sido paga na altura?

Mário Frota

RESPOSTA

Como não é lícita, nos termos da alínea l) do artigo 18 da Lei das Condições dos Contratos
[DL 446/85, de 25 de Outubro], a transmissão de dívidas nos termos em que a MEO o fez ou
faz, com repercussões sobre a condição dos seus consumidores, a transmissão dos dados é
ilícita, não podendo deles ocupar-se, co o é óbvio, a INTRUM.

Deve o consumidor dar do facto parte à Comissão Nacional de Protecção de Dados, o
mais urgentemente possível, para a instauração dos autos cabíveis na circunstância.


