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CONSELHOS 

Reclame sempre 
O supervisor será o desti-
natário para as reclama-
ções relacionadas com 
bancos ou financeiras. En-
vie carta registada para 
Banco de Portugal, Aparta-
do 2240,1106-001 Lisboa. 

Consulta jurídica 
Aconselhe-se com um ad-
vogado caso considere que 
está a pagar juros abusivos 
e lhe cobram comissões in-
devidas. Se não puder pa-
gar, peça apoio à Seguran-
ça Social e não deixe passar 
prazos, se for notificado. 

Transfira a dívida 
Procure junto de outras 
empresas a possibilidade 
de liquidar o crédito que 
tem com juros superiores 
aos atuais com um novo 
crédito mais acessível_ Os 
juros estão em mínimos 
históricos e vão vigorar 
também no futuro, a seu 
favor quando subirem. 

Há cartões 
com juros 
duas vezes 
acima do 
limite legal 

Empresas de crédito 
alegam que o valor 
contratado vigora sempre 
e que não viola limites 
estabelecidos pelo 
Banco de Portugal  

Consumidores pagam 
dívida ao longo de anos, 
mas esta não pára de 
crescer. Espanha decidiu 
que se trata de usura 
e condenou a Wizink 

Erilca Nunes 
erika@jn.pt 

PAGAMENTOS  Há cartões 
de crédito a cobrar taxas de 
juro de 37,3% quando o li-
mite máximo atual é de 
apenas 15,7%. Em Espa-
nha, ao abrigo da lei da 
usura, a Wizink foi conde-
nada a anular a dívida de 
um cliente ao qual estava 
a ser cobrado mais do do-
bro dos juros médios de 
mercado num cartão de 
crédito. Por cá, o Banco de 
Portugal (BdP) estabelece 
as taxas máximas admissí-
veis em cada trimestre 
para contratos novos, ad-
mitindo que possam vigo-
rar para sempre. Os juristas 
ouvidos pelo JN assegu-
ram que a acusação de usu-
ra também pode ser válida 
em Portugal. 
"O valor que gastei foi 

1900 euros, o juro que es-
tão a cobrar é de 27%. Não 
vejo a conta a diminuir, há 
dez anos que pago e tenho 
ainda em dívida um valor  

de 3732,89 euros." O rela-
to é real, de uma cliente 
portuguesa de um cartão 
de crédito da Wizink, a se-
gunda marca mais recla-
mada em 2018 junto do 
Banco de Portugal. Num 
caso semelhante, em Espa-
nha, o Supremo Tribunal 
considerou que os 27% de 
juros cobrados a uma clien-
te eram manifestamente 
usurários, por serem mais 
do dobro da média de mer-
cado e já terem permitido 
pagar a dívida com lucro 
para entidade de crédito. 

JUROS PARA SEMPRE 
O BdP não revelou, ao JN, 
que medidas toma perante 
as queixas, assegurando 
que fiscaliza o cumpri-
mento dos limites máxi-
mos ditados a cada trimes-
tre e a atribuição de crédito 
sem análise de solvabilida-
de dos clientes. O JN sabe 
que, na marca em questão, 
os aumentos do plafond de 
crédito são efetuados pe-
riodicamente, sem qual-

  

quer contacto com os 
clientes ou análise da si-
tuação financeira pessoal, 
mas a Wizink garante que 
"cumpre estritamente 
com a regulamentação vi-
gente". As taxas de juro de 
37,3%, que caíram para 
metade nos últimos oito 
anos, são válidas para con-
tratos de 2008, pois não 
têm "efeito retroativo", no 
entender do banco. 

AÇÕES courrivAs 
O mesmo argumento é 
utilizado por outras marcas 
de crédito, nomeadamen-
te do Santander, que tam-
bém possui cartões com ta-
xas de juros de há dez anos. 
"O recurso ao crédito do 
cartão é decisão a todo o 
momento do cliente em 
função das sua necessida-
des e com o adequado co-
nhecimento das condições 
de utilização", refere fonte 
do banco Santander. 

"Contrato celebrado há 
mais de dez anos com base 
em cartão de crédito com  

juros da ordem dos 27%, 
35%, 40% é naturalmente 
usurário", entende Mário 
Frota, jurista e diretor da 
Associação Portuguesa de 
Direito do Consumo. "A 
revisão impõe-se por não 
poder haver contratos vi-
talícios. Não pode haver 
sujeição eterna dos hiper-
vulneráveis consumido-
res aos senhores da banca 
e da finança. O recurso a 
ações coletivas será reco-
mendado e as entidades 
com legitimidade proces-
sual para o efeito são o Mi-
nistério Público e a Dire-
ção -Geral do Consumi-
dor", recomenda. 

CONTRATOS AGRESSIVOS 
A Wizink foi a campeã da 
categoria no Portal da Quei-
xa, com 549 reclamações 
em 2019 (+22% do que em 
2018), na sua maioria devi-
do às tentativas de cancela-
mento (187) e a cobranças 
e/ou comissões indevidas 
(163). Segundo a adminis-
tração do portal, a postura  

da marca perante a insatis-
fação dos clientes é "distan-
te e desinteressada". 

Cabe aos clientes "resol-
ver o problema antes que 
se transforme numa bola 
de neve", como recomen-
da Zita Medeiros, advoga-
da na sociedade Nuno Ce-
rejeira Namora, Pedro Ma-
rinho Falcão &Associados. 
Preocupada que as "vendas 
agressivas, por telefone ou 
nos centros comerciais", 
não permitam aos clientes 
analisar as condições do 
contrato, a advogada reco-
menda que, caso se arre-
pendam, "cancelem o con-
trato por carta registada e 
inutilizem o cartão". Caso 
a entidade não explique as 
condições ou o consumidor 
considere que lhe foi atri-
buído um limite de crédito 
acima da capacidade de en-
dividamento que possui, 
pode enviar queixa ao Ban-
co de Portugal. 

"A lei espanhola não é tão 
diferente da portuguesa. 
Embora os limites dos ju-
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Cartões de crédito 
Taxas máximas aplicáveis aos novos contratos (em %) 

37,3 

O QUE FAZER 

Prestações vencidas 
Não deixe prestações 
por pagar, pois as comis-
sões por incumprimen-
to e os juros de mora so-
mam-se à dívida e acu-
mulam juros no próxi-
mo mês. Peça ajuda legal 
para negociar um acordo 
ou dar início a um Pro-
cesso Especial para Acor-

 

15,7 do de Pagamento. 

----- ENTREVISTA  

"Aproveita-T-s 
das pessoas 
cm atição" 

Zita Medeiros Advogada considera que os 
tribunais podem cancelar dívidas injustificadas 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 
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Em caso de penhora 
Atenção, as cartas que 
permitem à empresa pe-
nhorar podem vir não de 
um tribunal, mas do Bal-
cão Nacional de Injun-
ções. Se não se opuser, 
podem penhorar-lhe o 
salário e os bens que 
possua, incluindo a casa 
que habita, se for pró-
pria ou hipotecada, le-
vando-o à insolvência. 
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ros considerados usura se-
jam, desde 2010, determi-
nados pelo Banco de Portu-
gal, o Código Civil protege 
o cliente se tiver existido 
aproveitamento da falta de 
informação, da necessidade 
do momento ou de qual-
quer outra desvantagem do 
momento", considera Zita 
Medeiros, que aconselha a 
invocar aquele argumento 
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em caso de litígio [ler entre-
vista ao lado]. 

É urgente, portanto, que 
os consumidores verifi-
quem se a taxa de juro dos 
seus cartões de crédito ex-
cede abusivamente a taxa 
em vigor [ver infográfíco]. 
Em caso afirmativo, deverá 
denunciar o contrato por 
carta registada e inutilizar 
ocartão. 
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O valor em dívida terá de 
ser liquidado, porém, há 
várias ofertas de mercado 
para transferir esse valor 
para condições mais van-
tajosas noutra empresa. A 
Puzzle, marca de crédito 
do BNI Europa, por exem-
plo, oferece metade dos 
juros (7,3%) durante um 
ano a quem transferir dí-
vida. •  

ENDIVIDADOS Os cartões de 
crédito continuam a estar 
associados a situações de so-
bre-endividamento dos 
portugueses. Aos gabinetes 
dos advogados chegam ca-
sos que, muitas vezes, po-
diam ter sido prevenidos ou 
atenuados, como explica Zi-
ta Medeiros, advogada espe-
cializada em contencioso e 
recuperação de crédito na 
sociedade Nuno Cerejeira 
Namora, Pedro Marinho 
Falcão & Associados. 

Há cartões de crédito a co-
brar juros usurários? 
A definição de juro usurário 
não se limita apenas ao que 
excede o valor definido pelo 
Banco de Portugal em cada 
trimestre, mas também 
àquele que é cobrado em 
violação do princípio de 
equidade que é ditado pelo 
Código Civil. Ou seja, cobra-
do a pessoas menos infor-
madas, em momento de ne-
cessidade ou aflição, de for 
ma a obter lucro, aprovei-
tando-se das pessoas. Isso é 
tanto mais evidente quan-
do há quem já tenha pago a 
dívida que contraiu e, mes-
mo pagando as prestações, a 
mesma continua a crescer, 
não restando dúvida de que 
a obrigação da pessoa já foi 
amplamente cumprida e 
que a entidade financeira 
obteve a remuneração ade-
quada à luz do juro que vi-
gora no momento atual, e 
não no momento em que 
foi feito o contrato. 

Como é que as pessoas po-
dem defender-se? 
Podem recorrer aos tribu-
nais. Se não tiverem dinhei-
ro para um advogado, de-
vem pedir nomeação de pa-
trono junto da Segurança 
Social. O advogado pode pe-
dir a modificação do negó-
cio (taxa de juro ou mesmo  

extinção da dívida) com 
base no argumento que ex-
pliquei. Se já estiverem em 
fase de injunção (porque 
muita gente ignora as cartas 
do Balcão Nacional de In-
junções e depois são sur-
preendidos com a penhora), 
devem indicar o prazo de 
defesa à Segurança Social, 
pois enquanto aguardam 
nomeação de advogado os 
prazos suspendem-se. Po-
dem recorrer a um Processo 
Especial para Acordo de Pa-
gamento (PEAP), que lhes 
permita pagar a dívida e até 
obter algum perdão da mes-
ma, sem entrarem em insol-
vência. 

É possível perder a casa 
por uma dívida tão peque-
na quanto mil euros? 
É, se a pessoa não tiver ou-
tros bens e se tiver um salá-
rio impenhorável (igual ou 
inferior ao salário mínimo 
nacional), se deixar correr o 
processo de execução sem 
contestar, sem apoio de um 
advogado, pode ser penho-
rada a casa de família devi-
do a qualquer valor em dí-
vida. Não convém deixar 
uma situação deste género 
desenvolver-se, até porque, 
além dos juros, estas em-
presas somam-lhes comis-
sões por incumprimento e 
ainda juros de mora até ao 
dia em que a dívida fique 
integralmente paga. É uma 
bola de neve. • 
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vatt esista às recomendações 
untar filhos de profission 

de risco sem consens 
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de Milito da Costa 
com Montenegro e 
Vítor Rodrigues P.46 

PortoLista F.  e  Covid-19 
faz exceder prazos 
de preventiva 
e liberta presos P.21 

Membro da claque 
do Vitória fora 
dos estádios P.22 

Redução 
de horário de 
trabalho cresceu 
35% em 2019 P. 20 
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OURO 
PPAFA a Lóclos 

COMPRA & VENDA 

DINHEIRO 
IMEDIATO! 
Conheça também 

venda c/opção de 
compra ate 48 meses' 

Valores 
WWW.VALOAIS.PT 

4ROCURE  A 
ACÉNCIA 

05121•0 DE 51 

808 cila 

Cartões 
de crédito 
cobram juros 
acima do legal 

Empresas alegam que 
vigora o valor contratado 
com o cliente e rejeitam 
estar a violar normas do 

. Banco de Portugal 

Supremo Tribunal 
de Madrid classificou 
relação contratual 
como usura e condenou 
Wizink P. 16 e 17 

APARADOR DE 
RELVA 

r iam%  CASA 
13eixoco 

OE e isTRUT 

NIJX11.:A. DO CASTT.L.O:, 
BRAGA 
GUIMARAES 
PORTO 
LISBOA 
PARIS 

(i casapet 

€99199 
VSlido et* 30 de março de 2020. 

CORTA-RELVA 
POTÉNICA: 1200 W; 
LARGURA DE CORTE:320 mm 
ALTURA DE CORTE:20-60 mm (10 níveis) 
REF. 4636924 

Casa.Peixoto/ 

jn.pt Diário. Ano 132 N.°  288, Preço: 1,70E Domingo 15 de março de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Mollnos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 
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• UTARCAS PEDEM 
EM DE FRONTEIRAS 

Aiteónio Costa e primeiro-ministro 
espárlhõl reunidos hoje para decidir 

medidas de controlo sanitário. 
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169 pessoas infetadas; - 
e três curadas` 

ais vizinho rofbe cidadão 
e andar na ru 
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26. ares obrigados a fech 
a • artir das 21 hor 

1 a elas do futebol mantêm 
forma em casa P. 44 E 

Craque 
Ronaldinho 
di  sputad o em 
jogo na cadeia P. 47 
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