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1.ª A Lei Nova das Comunicações Electrónicas – que entra em vigor a 14 de Novembro
próximo futuro - enumera os direitos do consumidor – e tantos são.

Para que os nossos ouvintes fiquem a saber, quais são, na realidade, os direitos agora
reconhecidos aos consumidores que celebrem contratos de comunicações
electrónicas?

Mário Frota
Com efeito assim será: a Lei Nova só entrará em vigor a 14 de Novembro próximo futuro.

O rol de direitos do consumidor que na lei figura, é o seguinte:

 Aceder, em termos de igualdade, às redes e serviços oferecidos;

 Dispor de informação escrita sobre os termos e condições de acesso e uso dos
serviços;

 Ser informado, com antecedência mínima de 15 dias, da cessação da oferta de um
determinado serviço;

 Dispor de informação sobre a qualidade dos serviços;

 Aceder gratuitamente a, pelo menos, uma ferramenta de comparação
independente;

 Aceder a informação de interesse público;

 Receber facturas mensais não detalhadas sem encargos ou, a pedido, facturas
detalhadas;

 Dispor de informação escrita na factura referente à primeira mensalidade, de todos
os custos de instalação, de forma discriminada;

 Dispor de informação escrita em todas as facturas mensais, sob forma
destacada, do termo do período de fidelização, se for o caso;

 Dispor do barramento selectivo de comunicações;

 Não pagar bens ou serviços de terceiros, salvo quando o hajam previa e
expressamente autorizado;

 Obter uma redução imediata e proporcional do valor da mensalidade contratada
em caso de suspensão dos serviços por período igual ou superior a 24 horas
consecutivas, sem prejuízo da compensação a que houver lugar nos termos gerais
de direito, pelos danos causados;
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 Receber, tempestivamente, todas as informações relacionadas com a base de
dados de consumidores que não tenham satisfeito as suas obrigações de
pagamento;

 Aceder aos serviços contratados de forma contínua, sem interrupções ou
suspensões indevidas, incluindo receber informação tempestiva, por escrito, sobre a
suspensão da prestação do serviço e a resolução do contrato;

 Resolver o contrato;

 Desbloquear equipamentos terminais;

 Mudar de empresa que oferece serviços de acesso à Internet;

 Dispor da portabilidade dos números;

 Recorrer aos procedimentos de tratamento de reclamações;

 Dispor, sempre que o Regulador o determine, dos recursos suplementares
legalmente previstos;

 Dispor de informação sobre os indicativos telefónicos;

 Aceder aos serviços de emergência.

Constituem ainda direitos do consumidor, neste rol imenso:

 Celebrar contratos com as especificações e em respeito pelos procedimentos
legalmente determinados;

 Aceder a mecanismos de controlo de utilização dos serviços de acesso à
Internet ou dos serviços de comunicações interpessoais acessíveis ao público
facturados com base no tempo ou nos volumes de consumo;

 Denunciar o contrato, nos termos legais;

 Resolver o contrato sem custos em caso de discrepância significativa,
continuada ou recorrente, entre o desempenho real dos serviços e o desempenho
indicado no contrato;

 Recorrer aos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios;

Miguel Rodrigues
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2.ª Para que os consumidores possam dispor de uma efectiva oferta, em condições de
concorrência entre as diferentes empresas que disputam o mercado, fala-se muito, na Lei
Nova, da comparação ou da comparabilidade de preços de molde a que os interessados
possam decidir-se pela que melhores condições lhe ofereça. O que nos pode dizer a tal
respeito?

Mário Frota
A Lei Nova estabelece, com efeito, a esse propósito, uma regra acerca da comparabilidade
de condições e preços como segue:

Comparabilidade das ofertas

1 — O Regulador, em coordenação, se for caso disso, com outras autoridades competentes,
assegura que os consumidores têm acesso gratuito a, pelo menos, uma ferramenta de
comparação independente, que lhes permita comparar e avaliar os diferentes serviços de
acesso à Internet e serviços de comunicações interpessoais com base em números
acessíveis ao público e, quando aplicável, os serviços de comunicações interpessoais
independentes de números acessíveis ao público, relativamente a:

Preços dos serviços prestados contra pagamentos recorrentes ou prestações
pecuniárias directas baseadas no consumo; e

Qualidade da prestação do serviço nos casos em que é oferecida uma qualidade
mínima ou em que a empresa é obrigada a publicar informações sobre qualidade de serviço,
nos termos lagais.

2 — A ferramenta de comparação deve:

Ser operacionalmente independente das empresas que oferecem esses serviços,
assegurando assim a igualdade de tratamento de tais empresas nos resultados de pesquisa;

Divulgar claramente os proprietários e operadores da ferramenta de comparação;

Definir os critérios em que a comparação se baseia, que devem ser claros e
objectivos;

Adoptar uma linguagem clara e inequívoca;

Fornecer informação exacta e actualizada, bem como indicar o momento da última
actualização;

Estar aberta a todas as empresas que oferecem serviços de acesso à Internet ou se
os mais que disponibilizam as informações relevantes e incluir uma vasta gama de ofertas
que cubra uma parte significativa do mercado e, quando a informação apresentada não
proporcionar uma perspectiva completa do mercado, incluir uma indicação clara desse facto
antes da exibição dos resultados;

Dispor de um procedimento eficaz para a notificação das informações incorrectas;
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Incluir a possibilidade de comparar preços e qualidade da prestação do serviço entre
as ofertas dirigidas a consumidores, nos termos a definir pelo Regulador.

3 — As ferramentas de comparação que cumpram os requisitos estabelecidos devem ser
certificadas pelas autoridades competentes, em coordenação, se for caso disso, com o
Regulador, mediante pedido da entidade que incumbe facultar a ferramenta.

4 — As informações publicadas pelas empresas podem ser utilizadas por terceiros
gratuitamente e em formatos de dados abertos, para efeitos de se facultar ferramentas de
comparação independentes.

Miguel Rodrigues
3.ª Na Lei Antiga, que estará em vigor até 13 de Novembro próximo futuro, inclusive, como
se infere do que atrás se disse, parece que não havia a hipótese da prorrogação dos
contratos em geral, isto é, uma vez chegado ao fim, o contrato não se prorrogava sucessiva
e automaticamente.

O que sucedia, à luz da Lei Antiga, a esse propósito?

Mário Frota
Como é natural, o contrato caducava. Isto é, caía de maduro como o fruto cai da árvore.

E, ao caducar, se o serviço continuasse a ser prestado, sem intervenção do consumidor,
estar-se-ia perante um contrato forçado, obrigatório, não celebrado nem consentido.

E o facto é que tanto a LDC - Lei de Defesa do Consumidor como a das Práticas
Comerciais Desleais consideram como ílícitas tais condutas. Como ainda a dos Contratos
Não Presenciais (à Distância e Fora de Estabelecimento).

Diz a LDC, no dispositivo alusivo à protecção dos seus interesses económicos:

“O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha
prévia e expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua
cumprimento de contrato válido, não lhe cabendo, do mesmo modo, o encargo da sua
devolução ou compensação, nem a responsabilidade pelo risco de perecimento ou
deterioração da coisa.”

E a Lei das Práticas Desleais, do mesmo modo, estabelece:

“São consideradas agressivas, em qualquer circunstância, as seguintes práticas
comerciais:

…

Exigir o pagamento imediato ou diferido de bens e serviços ou a devolução ou a
guarda de bens fornecidos pelo profissional que o consumidor não tenha solicitado,
sem prejuízo do disposto no regime dos contratos celebrados à distância acerca da
possibilidade de fornecer o bem ou o serviço de qualidade e preço equivalentes.”
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Constitui contra-ordenação económica grave, passível de coima e sanções acessórias, uma
tal prática, de acordo com o regime actual, variável segundo a tipologia das empresas, se de
micro, pequena, média ou grande empresa. Claro que na vertente situação é de uma
grande empresa que se trata porque tem mais de 250 trabalhadores.

Ademais, um outro dispositivo - a Lei de 14 de Fevereiro de 2014 dos Contratos Não
Presenciais -, que transpôs para Portugal a Directiva Direitos do Consumidor de 2011,
estabelece num dos seus artigos, sob a epígrafe

“Fornecimento de bens não solicitados”, o que segue:

1 - É proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento não
solicitado de bens, água, gás, electricidade, aquecimento urbano ou conteúdos
digitais ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor…

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a ausência de resposta do
consumidor na sequência do fornecimento ou da prestação não solicitados não vale
como consentimento.”

E aqui a contra-ordenação já é muito grave. Com uma outra moldura muito mais pesada.

No entanto, a cobrança de valor indevido constitui também crime de especulação com uma
moldura penal de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias.

Mas há um artigo da Lei das Comunicações Electrónicas, ainda em vigor, a Lei Antiga,
que diz o que segue:

“Findo o período de fidelização e na ausência de acordo relativamente ao estabelecimento
de um novo período de fidelização…, o valor a fixar como contrapartida pela prestação dos
serviços não pode ser superior aos preços normais que pelo mesmo são devidos àquela
data, abrangendo, apenas, os encargos relativos ao acesso, utilização e manutenção.”

Poderia decorrer daqui que, continuando a prestar-se o serviço, o consumidor ficaria com
uma mensalidade mais curta.

O facto é que, havendo colisão de regras, isto é, a existência de regras que dizem coisas
diferentes, aplica-se, por intervenção dos princípios que regem o Direito do Consumo, a
regra mais favorável ao consumidor.

Logo, o consumidor nada terá de pagar pelo facto de terem continuado a prestar serviços
sem o ter requerido…

Miguel Rodrigues
4.ª Mas de acordo com a Lei Nova pode haver uma qualquer prorrogação do contrato? E
quais são as consequências?

Mário Frota

A Lei Antiga dizia:
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Excepcionalmente, podem estabelecer-se períodos adicionais de fidelização, até ao limite de
24 meses, desde que, cumulativamente:

a) As alterações contratuais impliquem a actualização de equipamentos ou da infra-estrutura
tecnológica;

b) Haja uma expressa aceitação por parte do consumidor.

Estabelece agora a Lei NOVA que, como se disse já, só entra em vigor a 14 de Novembro
próximo futuro, o que segue:

“1 — Nos casos em que um contrato com fidelização preveja a respectiva prorrogação
automática, o consumidor tem o direito de o denunciar, após prorrogação, em qualquer
momento, com um pré-aviso máximo de um mês, sem incorrer em quaisquer custos.

2 — Antes da prorrogação automática do contrato, as empresas informam, de modo claro,
em tempo e em suporte duradouro, sobre o termo da fidelização, os meios disponíveis para
denunciar o contrato e os melhores preços aplicáveis aos seus serviços.

3 — Pelo menos uma vez por ano, as empresas prestam ao consumidor informações sobre
os melhores preços dos serviços no mercado.”

Miguel Rodrigues
5.ª Um dos direitos do consumidor, nos contratos que duram muito, é o de poder denunciar
o contrato, pôr termo ao contrato por forma a não suportar todo o período de fidelização.

No caso dos contratos com fidelizações que podem durar 24 meses e até verem a sua
prorrogação acontecer, se tal estiver previsto, como se viu, a denúncia por parte do
consumidor tem ou não consequências para a sua bolsa?

Mário Frota
A Lei começa por dizer que “as condições e procedimentos de denúncia de contratos
podem constituir um desincentivo à mudança, pelo consumidor, da empresa que
oferece tais serviços.”

O que quer significar que as coisas não podem ser tão gravosas que limitem a possibilidade
de o consumidor mudar para um concorrente que ofereça melhores condições e preços mais
acessíveis.

E a lei continua: Os meios disponibilizados e os requisitos exigidos aos consumidores pelas
empresas para a denúncia de contratos não podem ser mais exigentes do que os exigidos
para a celebração do contrato, designadamente em termos de facilidade de utilização,
custos e documentação necessária, não podendo ainda ser exigida nova apresentação de
documentação já em poder da empresa.
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Durante o período de fidelização, os encargos para o consumidor, decorrentes da denúncia
do contrato por sua iniciativa, não podem incluir a cobrança de qualquer contrapartida a
título indemnizatório ou compensatório.

Os encargos pela cessação antecipada do contrato com período de fidelização por iniciativa
do consumidor não podem exceder o menor dos seguintes valores:

A vantagem conferida ao consumidor, como tal identificada e quantificada no contrato
celebrado, de forma proporcional ao remanescente do período de fidelização;

Uma percentagem das mensalidades vincendas:

Tratando-se de um período de fidelização inicial, 50 % do valor das mensalidades
vincendas se a cessação ocorrer durante o primeiro ano de vigência do período contratual e
30 % do valor das mensalidades vincendas se a cessação ocorrer durante o segundo ano
de vigência do período contratual;

Tratando-se de um período de fidelização subsequente sem alteração do lacete local
instalado, 30 % do valor das mensalidades vincendas;

Tratando-se de um período de fidelização subsequente com alteração do lacete local
instalado, aplicam-se os limites estabelecidos no ponto primeiro […].

No caso de subsidiação de equipamentos terminais, os encargos devem ser calculados de
forma análoga aos que se estabelece para o Desbloqueamento de Equipamentos
Terminais.

A lei diz ainda que “Qualquer suporte duradouro, incluindo gravação telefónica, relacionado
com a denúncia de contratos de comunicações electrónicas deve ser conservado pelas
empresas durante o prazo de prescrição e caducidade [seis meses em qualquer dos
institutos] das obrigações resultantes do contratos e entregue ao Regulador ou ao
consumidor, em suporte duradouro adequado, sempre que tal seja requerido por uma ou
outro.”

Miguel Rodrigues
6.ª Mas o consumidor poderá pôr termo ao contrato [não já como denúncia, antes através da
figura da resolução], em qualquer momento, em qualquer altura, sem consequências?

Mário Frota
Só em casos contados. Isto é, naquelas situações em que haja uma causa, fundamento ou
motivo, que a lei especifica circunstanciadamente, abrindo, porém, a porta a outras
situações que cabem na fórmula geral da “alteração das circunstâncias”

Vejamos então cada uma dessas hipóteses
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MODIFICAÇÕES E RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS

“A empresa não pode exigir ao consumidor, titular do contrato, o pagamento de quaisquer
encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização nas seguintes
situações:

Alteração do local de residência permanente do consumidor, caso a empresa não
possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente,
nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada;

Mudança imprevisível da habitação permanente do consumidor titular do contrato
para país terceiro;

Situação de desemprego do consumidor titular do contrato, motivado por
despedimento da iniciativa do empregador por facto não imputável ao trabalhador, que
implique perda do rendimento mensal disponível do consumidor;

Incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária de duração superior a 60
dias, do consumidor, nomeadamente em caso de doença, que implique perda do rendimento
mensal disponível do consumidor.

Miguel Rodrigues
7.ª - E como opera a resolução do contrato com causa, motivo ou fundamento, como o Prof.
diz?

Mário Frota
O exercício do direito de resolução [do direito de se pôr termo ao contrato] deve ser
efectuado pelo consumidor através de comunicação escrita, por correio electrónico, à
empresa que presta os serviços, com uma antecedência mínima de 30 dias, com os
seguintes elementos comprovativos:

Para efeitos da alteração do local de residência, documentação que comprove o novo
local;

Para efeitos da mudança imprevisível para o estrangeiro, certificado de residência em
país terceiro ou cópia de contrato de trabalho ou de prestação de serviços nesse país que
permita comprovar a necessidade de residência nesse local do consumidor titular do
contrato;

Para efeitos de demonstração de desemprego, declaração comprovativa da situação
do consumidor titular do contrato, emitida pelo centro de emprego ou pela Segurança Social.
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Tratando-se de quebra de rendimentos, prevista nos passos antecedentes, tal há-de
corresponder a uma diminuição de rendimentos igual ou superior a 20 % e calcular-se-á por
comparação entre a soma dos rendimentos do trabalhador no mês em que ocorre a
causa determinante da correspondente alteração e os auferidos no mês anterior.

São considerados relevantes para efeito do cálculo da quebra de rendimentos:

No caso de rendimentos de trabalho dependente, o respectivo valor mensal bruto;

No caso de rendimentos de trabalho independente, a facturação mensal bruta;

No caso de rendimento de pensões, o respectivo valor mensal bruto;

O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular;

Os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica.

5 — A perda do rendimento mensal disponível deve ser comprovada através de quaisquer
documentos que permitam a verificação desses factos, nomeadamente:

Declaração da entidade patronal do consumidor;

Declaração do centro de emprego ou da junta de freguesia do local da habitação
permanente do consumidor;

Documento bancário comprovativo da situação financeira do consumidor.

Uma advertência, porém:

O disposto anteriormente não prejudica a aplicação dos regimes de resolução e de

modificação do contrato por alteração das circunstâncias previstos no Código Civil.

Eis o que reza o artigo 437 do Código Civil, aplicável, pois, na circunstância:

“1. Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido
uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação
dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas
afecte gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do
contrato.

2. Requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido, declarando aceitar a
modificação do contrato nos termos do número anterior.”

E eis um DIRETO AO CONSUMO consagrado à NOVA LEI DAS COMUNICAÇÕES
ELECTRÓNICAS, num domínio em que os consumidores andam sempre às aranhas por
ausência manifesta de INFORMAÇÃO…
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DIRETO AO CONSUMO é Serviço Público asseguradp pela apDC, numa das vertentes de
intervenção que, segundo os eus estatutos, privilegia deveras e que prossegue
indefectivelmente.


