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A proposta da Comissão e os seus objectivos

A proposta da Comissão Europeia referente a uma directiva relativa aos direitos dos 
consumidores funde quatro actos legislativos comunitários em vigor1 num único instrumento 
legislativo. A proposta é o resultado de uma revisão do acervo relativo à defesa do 
consumidor, lançada em 2004, com a finalidade de simplificar e completar o quadro 
normativo vigente em matéria de protecção dos consumidores. A proposta foi apresentada em 
8 de Outubro de 2008, na sequência de um processo de consulta e de uma avaliação de
impacto, e propõe que a nova directiva aplique o princípio da harmonização total.

O duplo objectivo da proposta é o de assegurar que os consumidores, na totalidade dos 27 
Estados-Membros, depositem confiança num elevado nível de protecção dos consumidores, e
que as empresas, de menor ou maior dimensão, possam fornecer bens e serviços, isentas de 
obstáculos jurídicos desnecessários, aos consumidores dos 27 Estados-Membros da União. Na 
sua resolução sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor2, o Parlamento 
Europeu confirmou o duplo objectivo de aumentar a confiança dos consumidores e diminuir a
relutância das empresas em efectuar vendas transfronteiras.

A fragmentação jurídica constitui um factor dissuasivo para os consumidores e para as
empresas, quando ponderam a realização de trocas comerciais transfronteiras. Os 
consumidores queixam-se frequentemente de que lhes é negada a possibilidade de 
beneficiarem plenamente do mercado interno (sobretudo quando fazem compras em linha),
uma vez que os vendedores que operam a partir de um Estado-Membro têm frequentemente 
relutância em se submeter a regras diferentes, quando entram num novo mercado3, e em 
correr o risco de serem objecto de acções judiciais noutro Estado-Membro. Esta situação 
poderá agravar-se com a aplicação dos Regulamentos Bruxelas I e Roma I, e de quaisquer 
decisões subsequentes do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o que seria 
susceptível de dificultar ainda mais as condições para a oferta transfronteiras de bens na 
União Europeia4. 

Embora a maioria dos membros da comissão IMCO reconheça que o problema da 
fragmentação jurídica tem de ser resolvido, a opinião geral é que a abordagem de 
harmonização total proposta pela Comissão Europeia não é exequível nesta fase, dada a
natureza e o âmbito de aplicação da proposta. Em conformidade com a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 6 de Setembro de 2007, referente ao Livro Verde sobre a revisão do 
                                               
1 Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos 
celebrados com os consumidores; Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio 
de 1999, relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas; Directiva 
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; e Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa 
à protecção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais.
2 Relatório sobre o Livro Verde sobre a revisão do acervo comunitário relativo à defesa do consumidor/ Ag-
0281/2007, apresentado por Béatrice Patrie.
3 Uma audição da comissão IMCO apurou que as empresas têm de pagar custos excessivos: 20 000 euros por 
ano, por mercado nacional, só em custos decorrentes do cumprimento da lei.
4 Processo Alpenhof/Heller (C-144/09 – 24/04/2009, audiência no TJCE a ter lugar em 16.03.2010) e Processo 
Pammer/Reederei Karl Schlüter  (C-585/08 – 24.12.2008).
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acervo relativo à defesa do consumidor, e como já foi afirmado no documento de trabalho de 
2009 da comissão IMCO, os membros da comissão preferem uma abordagem de 
harmonização total orientada, ou seja, circunscrita a aspectos específicos de determinados
contratos, sem deixar de assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores1.

                                               
1 Documento de trabalho sobre a proposta de directiva relativa aos direitos dos consumidores - IMCO/6/68476, 
apresentado por Arlene McCarthy.
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Trabalhos preparatórios da comissão

1. Consulta das partes interessadas

A comissão IMCO organizou duas audições públicas1 sobre a proposta, durante as quais se 
tornou evidente que as organizações de consumidores estavam preocupadas com a potencial 
diminuição dos níveis de protecção dos consumidores, na sequência da harmonização total, 
argumentando que alguns Estados-Membros poderão ter de abandonar disposições específicas
da legislação nacional. As empresas, por outro lado, sublinharam a actual fragmentação 
jurídica e mostraram-se favoráveis à abordagem de harmonização total orientada proposta 
pelos membros da comissão IMCO como resposta adequada. As empresas mostraram-se 
dispostas a aceitar medidas adicionais em matéria de protecção dos consumidores, desde que 
sejam proporcionadas, equilibradas e harmonizadas em toda a UE.

2. Troca de opiniões com os Parlamentos nacionais

A comissão realizou também duas audições com os Parlamentos nacionais2, em conformidade 
com os novos mecanismos estabelecidos pelo Tratado de Lisboa. 

Reflexões sobre a proposta

 Capítulo I – Objecto, definições e âmbito de aplicação

As definições constantes do artigo 2.º delimitam o âmbito de aplicação da proposta, no seu 
conjunto, assim como o âmbito de aplicação dos seus capítulos e das suas disposições. Se um 
determinado contrato está ou não sujeito a regras harmonizadas depende, em grande medida, 
da redacção das definições. A articulação destas definições com o artigo 4.º e o restante texto
deve ser tida em atenção. 

Certas definições devem ser reformuladas, a fim de garantir uma aplicação ajustada das regras 
aos contratos, para que os consumidores estejam protegidos, quando necessário, e para que 
não sejam impostas restrições desnecessárias aos comerciantes. Várias definições não são 
satisfatórias, do ponto de vista jurídico, e devem ser melhoradas, para assegurar a coerência e 
a segurança jurídica. 

Existe um consenso cada vez mais alargado entre os membros da comissão IMCO quanto à 
necessidade de as definições serem objecto de uma harmonização total orientada. Contudo, é 
preciso ter em conta que as definições harmonizadas teriam um impacto muito limitado no 
mercado interno se não se procedesse, simultaneamente, à harmonização total orientada das 
respectivas regras de protecção dos consumidores. As definições harmonizadas são apenas um 
meio para atingir um fim, ou seja, a eliminação das barreiras ao mercado interno, e não 
                                               
1 2 de Março de 2009 e 29 de Setembro de 2009.
2 26 de Janeiro de 2009 e 23 de Fevereiro de 2010.
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constituem um fim em si mesmas.

Com vista a maximizar os benefícios para o mercado interno, é necessário analisar se é 
possível aplicar as definições harmonizadas da proposta ao restante acervo relativo à defesa 
do consumidor (i.e., aos contratos de utilização a tempo parcial de bens móveis e imóveis e 
aos contratos de crédito ao consumo).

Um número significativo de membros da comissão e de partes interessadas considera que o 
artigo 3.º é confuso e solicita a sua clarificação. Com efeito, este artigo não proporciona uma 
visão global clara sobre o âmbito de aplicação dos diferentes capítulos, uma vez que tem de 
ser lido conjuntamente com várias outras disposições da proposta (em particular, com os 
artigos 2.º, 8.º, 20.º, 21.º e 30.º). Por exemplo, o Capítulo III aplica-se aos contratos 
hipotecários celebrados fora do estabelecimento comercial (as hipotecas não estão abrangidas 
pela Directiva "Crédito ao Consumo"), mas, devido às múltiplas remissões cruzadas, este 
facto não é imediatamente evidente. A confusão é agravada pelo facto de o artigo 3.º também 
regulamentar a relação de certos capítulos e de certas disposições com legislação comunitária 
em vigor. O artigo 3.º deve ser encurtado e simplificado. O âmbito de aplicação de cada 
capítulo e a articulação com outras normas comunitárias devem ser tratados capítulo a 
capítulo e, se necessário, disposição a disposição. É provável que este processo implique uma 
reformulação completa da estrutura da proposta.

O artigo 4.º, referente à harmonização total, é controverso, devido à ampla variedade de 
contratos abrangidos pela proposta e ao nível de protecção dos consumidores proposto pela 
Comissão Europeia. Vários membros da comissão IMCO rejeitam esta abordagem e solicitam
uma harmonização total orientada (limitada a aspectos específicos de determinados contratos, 
sem deixar de assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores). 

O artigo 4.º necessita de ser clarificado, no que diz respeito à forma como a harmonização 
total orientada deve ser aplicada aos contratos que só estão parcialmente abrangidos pela 
proposta (por exemplo, contratos de serviços excluídos do âmbito de aplicação do Capítulo 
IV, mas abrangidos pelo Capítulo II, pelo Capítulo III, em certos casos, e pelo Capítulo V).
Logicamente, os contratos excluídos do âmbito de aplicação de um determinado capítulo, 
mas, não obstante, abrangidos pelo âmbito de aplicação de outros capítulos, devem ser 
objecto de uma harmonização total orientada exclusivamente no que respeita aos aspectos 
regulamentados nestes últimos. No caso dos contratos excluídos do âmbito de aplicação de 
um determinado capítulo, os Estados-Membros devem poder regulamentar livremente os 
aspectos que são tratados nesse mesmo capítulo. 

Com uma abordagem de harmonização total orientada, as barreiras ao mercado interno só 
serão eliminadas passo a passo, o que não é inteiramente satisfatório. Não se deve, por 
conseguinte, excluir a aplicação de uma cláusula de reconhecimento mútuo em domínios que 
não estão abrangidos pela proposta, como foi sugerido pelo Parlamento Europeu, durante os 
debates sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor. 

Os debates em comissão permitiram fazer alguns progressos, no que toca às condições para a 
utilização da harmonização total orientada na proposta. Embora existam divergências de 
opinião quanto ao nível adequado de protecção dos consumidores em que a harmonização 
total orientada deve ser realizada, a maioria dos membros da comissão e das partes 



PE439.177v02-00 6/10 DT\807372PT.doc

PT

interessadas está de acordo em que a harmonização total orientada não deve diminuir
significativamente a protecção dos consumidores nos Estados-Membros, nem alinhar 
sistematicamente as regras comunitárias com a legislação nacional mais 
restritiva/proteccionista. Além disso, o consenso geral vai no sentido de regras harmonizadas 
concisas, claras e resistentes à prova do tempo, devendo o seu impacto nos sistemas jurídicos 
nacionais ser exaustivamente avaliado.  

 Capítulo II – Informação do consumidor

É amplamente aceite pelos membros da comissão e pelas partes interessadas que os 
consumidores têm de ser adequadamente informados antes da celebração de qualquer 
contrato, e que este é um aspecto fundamental da protecção dos consumidores. 

Os requisitos gerais de informação constantes do Capítulo II não são novidade no direito 
comunitário (são uma combinação de requisitos retirados da directiva relativa à venda à 
distância e da directiva relativa às práticas comerciais desleais) e, como tal, não suscitam 
grande controvérsia, apesar de vários membros da comissão e de várias partes interessadas 
lamentarem que a quantidade seja frequentemente privilegiada em detrimento da qualidade,
no que diz respeito à informação do consumidor. 

Contudo, devido à natureza da proposta e à ampla variedade de contratos por ela abrangidos, 
existe um sentimento generalizado de que os requisitos gerais de informação do Capítulo II 
têm um impacto muito maior nos sistemas jurídicos nacionais do que anteriores medidas 
comunitárias. Deve ser realizada uma avaliação detalhada das implicações jurídicas e práticas 
do Capítulo II. Uma abordagem do tipo "tamanho único", aplicada aos requisitos de 
informação, apresenta, certamente, benefícios no caso dos contratos normalizados de venda 
ou de prestação de serviços, mas não se adequa aos contratos especiais (por exemplo, 
contratos relativos a bens imóveis ou contratos de serviços financeiros, sociais, sanitários ou 
de transporte). 

Por último, é necessário abordar a questão da articulação do Capítulo II com as disposições 
relativas aos requisitos de informação em vigor no direito comunitário. A este respeito, a 
proposta apenas dispõe que as suas regras devem ser entendidas sem prejuízo das disposições 
da Directiva "Serviços" e da directiva relativa ao comércio electrónico. No caso dos requisitos 
de informação constantes da legislação comunitária, uma cláusula lex generalis/lex specialis, 
semelhante à que pode ser encontrada na directiva relativa às práticas comerciais desleais, 
ofereceria maior segurança jurídica. 

 Capítulo III – Informação do consumidor e direito de resolução para os contratos 
celebrados à distância e para os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial

Os debates em comissão indicam que o Capítulo III, que estabelece regras claras para os 
requisitos de informação e o direito de resolução para os contratos celebrados à distância e 
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para os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, é relativamente consensual. 

Um número significativo de membros da comissão e de partes interessadas concorda, em 
princípio, que não faz sentido haver regras diferentes em matéria de prazos de resolução 
(início, duração, método de cálculo, expiração, consequências, etc.), em cada um dos Estados-
Membros. É convicção generalizada que a proposta constitui uma boa oportunidade para pôr 
termo à confusão e eliminar as barreiras do mercado interno, decorrentes do mosaico de 
regras divergentes actualmente em vigor. Alguns membros da comissão consideram, porém, 
que certas especificidades nacionais não podem ser substituídas por outras ferramentas 
eficazes de protecção dos consumidores.  

A comissão IMCO foi alertada para certos aspectos do Capítulo III que poderão baixar o nível 
de protecção dos consumidores em determinados Estados-Membros (sobretudo nos casos em 
que a informação do consumidor tenha sido omitida). É interessante notar que o Capítulo III 
foi também alvo de críticas, por ser excessivamente favorável aos consumidores. Alguns 
membros da comissão e algumas partes interessadas consideram, por exemplo, que o âmbito 
de aplicação das regras para os contratos celebrados à distância e para os contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial é demasiado vasto, e que as regras relativas aos requisitos 
formais e à resolução são demasiado restritivas, nomeadamente no que respeita aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial.

Existe um consenso generalizado quanto à necessidade de alterar o Capítulo III, a fim de 
assegurar um equilíbrio equitativo entre os interesses dos consumidores e dos comerciantes 
que celebram contratos à distância ou fora do estabelecimento comercial. A lista de excepções 
constante do artigo 19.º deve ser mantida curta e simples. É essencial que as regras certas se 
apliquem ao contrato certo, ou seja, que os consumidores estejam protegidos quando 
necessário e que não sejam impostas restrições desnecessárias aos comerciantes. 
Concretamente, qualquer contrato celebrado entre uma empresa e um consumidor, numa 
plataforma electrónica (como o eBay), deve e tem de estar sujeito à totalidade das regras em 
matéria de protecção dos consumidores. Os consumidores poderão ter de suportar as despesas 
de envio apenas nos casos em que o valor dos bens não exceda 50 euros. Além disso, deve ser 
encontrada uma solução para os artesãos que, sistematicamente, fornecem serviços aos 
consumidores fora do estabelecimento comercial ou celebram contratos à distância. É 
necessário introduzir um certo grau de flexibilidade no que respeita ao início do prazo de 
resolução: regra geral, este deverá iniciar-se no momento da entrega dos bens, mas, para 
determinados modelos de negócio, impõem-se soluções mais práticas.

A fim de facilitar a comunicação entre os comerciantes e os consumidores, terão, 
provavelmente, de ser introduzidas outras melhorias. Por exemplo, poderia estabelecer-se um 
texto normalizado que contivesse toda a informação relevante sobre o direito de resolução. 
Este texto poderia simplesmente ser "copiado e colado" pelos comerciantes de toda a UE. 

 Capítulo IV – Outros direitos dos consumidores específicos dos contratos de vendas

Foram manifestadas muitas apreensões, em comissão, quanto ao impacto do Capítulo IV na 
protecção dos consumidores nos Estados-Membros. Vários membros da comissão e várias 
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partes interessadas criticam a Comissão Europeia por harmonizar a garantia legal, em caso de
falta de conformidade, com base nas normas mínimas estabelecidas pela directiva relativa à 
venda de bens, sem ter em consideração as especificidades nacionais. Vários membros da 
comissão e várias partes interessadas consideram, com efeito, que a proposta, se aprovada na 
sua versão actual, irá obrigar alguns Estados-Membros a renunciar a direitos dos 
consumidores há muito adquiridos. A Comissão Europeia admitiu este facto, embora 
implicitamente, numa nota explicativa transmitida à comissão, em Setembro de 2009. 
Todavia, a comissão IMCO foi alertada para o facto de alguns destes direitos tradicionais nem 
sempre terem efeito jurídico, pelo que o seu cumprimento raramente pode ser exigido 
judicialmente.

Duas questões foram sistematicamente levantadas nos debates em comissão: por um lado, a 
hierarquia das vias de recurso à disposição dos consumidores, em caso de falta de 
conformidade e, por outro lado, a duração do período de responsabilidade do comerciante, em 
caso de falta de conformidade. 

No que diz respeito à hierarquia das vias de recurso, são dois os problemas. Primeiro, num 
número limitado de Estados-Membros, todas as vias de recurso (reparação, substituição, 
redução do preço e resolução do contrato) estão à disposição do consumidor, em caso de falta 
de conformidade. Segundo, na Irlanda e no Reino Unido, o consumidor tem o direito de 
rejeitar imediatamente os bens (ou seja, de resolver imediatamente o contrato), desde que o 
próprio consiga provar a falta de conformidade (ao abrigo do regime aplicável ao direito de 
rejeição, não assiste ao consumidor a inversão do ónus da prova). É evidente que estas regras 
não seriam compatíveis com a hierarquia de vias de recurso harmonizada estabelecida pelo 
artigo 26.º da proposta.  

Quanto à duração do período de responsabilidade do comerciante, em caso de falta de 
conformidade, os problemas são muitos. Vários Estados-Membros fixaram um período de 
responsabilidade mais longo (em alguns países, aplica-se a todos os produtos, noutros países, 
apenas a materiais de construção, e num Estado-Membro, aplica-se apenas a bens 
duradouros). Na Finlândia e nos Países Baixos, o período de responsabilidade do comerciante 
depende, basicamente, do tempo de vida útil esperado do produto (a decidir pelo juiz, caso a 
caso). Finalmente, na Bélgica, na França e no Luxemburgo, os comerciantes podem ser 
responsabilizados se um defeito oculto (grave) for detectado pelo consumidor, após o período 
inicial de dois anos (dentro de um prazo definido, que é bastante curto em França e mais 
alargado na Bélgica), e se o consumidor conseguir provar que o defeito em questão já existia 
no momento da entrega (ao abrigo do regime aplicável aos defeitos ocultos (vices cachés),
não assiste ao consumidor a inversão do ónus da prova). É evidente que estas regras não 
seriam compatíveis com o período de responsabilidade harmonizado de dois anos, a contar da 
data da entrega, estabelecido pelo artigo 28.º da proposta.

Outras questões foram levantadas nos debates em comissão, nomeadamente a possibilidade de 
optar entre vias de recurso e a obrigação de informar da falta de conformidade. Um número 
significativo de membros da comissão considera que a proposta da Comissão Europeia, que 
permite ao comerciante optar entre a reparação e a substituição (quando o consumidor 
informa, pela primeira vez, da falta de conformidade), deve ser revista. A opinião geral é 
também que o consumidor não deve ser obrigado a informar o comerciante da falta de 
conformidade no prazo de dois meses. A proposta deve ser alterada em conformidade.
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No que diz respeito às disposições que regem a entrega dos bens e a transferência de riscos, o 
seu impacto nos ordenamentos jurídicos nacionais e a forma como é provável que sejam 
aplicadas na prática devem ser alvo de uma análise detalhada. 

Todos os debates realizados indicam que o Capítulo IV só pode ser objecto de uma 
harmonização total orientada se for possível chegar a acordo quanto a um regime comum de 
garantias que ofereça a todos os consumidores europeus um nível de protecção comparável
àquele de que beneficiam actualmente. Para tal, os direitos existentes dos consumidores, em 
cada um dos Estados-Membros, devem ser analisados, na óptica da sua eficácia para o 
consumidor (ou seja, se o seu cumprimento pode ou não ser exigido judicialmente, com 
facilidade). Neste contexto, será concedida especial atenção ao ónus da prova.

 Capítulo V – Direitos dos consumidores referentes às cláusulas contratuais

As várias trocas de opiniões revelaram que muitos membros da comissão e muitas partes 
interessadas estão cépticos em relação ao Capítulo V. 

É certo que a maioria dos membros da comissão e das partes interessadas parece estar de 
acordo com o objectivo de harmonizar a cláusula geral relativa às cláusulas contratuais 
abusivas, mas insiste na necessidade de realizar uma avaliação exaustiva. Porém, a opinião 
geral é que as listas negra e cinzenta de cláusulas contratuais abusivas não devem ser 
harmonizadas nesta fase, a fim de evitar consequências negativas (eliminação de cláusulas de 
listas nacionais em vigor, diminuição do nível de segurança jurídica, que desencadearia uma 
vaga de litígios em toda a UE, falta de flexibilidade, etc.). É consensual que os 
Estados-Membros poderão manter as suas próprias listas de cláusulas contratuais abusivas, 
desde que estejam em conformidade com a cláusula geral e com as regras do mercado interno.

Deve, contudo, ser possível proibir um número limitado de cláusulas contratuais abusivas a 
nível da UE e assegurar que os Estados-Membros não possam manter ou aprovar disposições 
nacionais divergentes neste domínio, em que existe uma harmonização relativamente 
limitada. À luz do princípio do controlo democrático pleno do Parlamento Europeu, a 
proposta da Comissão de proibir cláusulas contratuais abusivas adicionais, por meio do
procedimento de comitologia, não parece, nesta fase, constituir a abordagem privilegiada. As 
novas disposições em matéria de comitologia constantes do Tratado de Lisboa devem ser 
minuciosamente analisadas, antes de se decidir nesta matéria.

Conclusão

Em conformidade com o Tratado, e tendo em conta que o Conselho não fez progressos 
suficientes, a comissão IMCO continuará a trabalhar unicamente com base na proposta da 
Comissão Europeia. 

No contexto do debate sobre a protecção dos consumidores na UE, é primordial melhorar a 
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eficácia dos direitos existentes dos consumidores, ou seja, assegurar que são claros e simples, 
que são bem conhecidos pelos consumidores, pelos comerciantes e pelos funcionários 
públicos e que, em consequência, são devidamente aplicados: a sensibilização é crucial.

A harmonização total orientada irá, certamente, aumentar a protecção dos consumidores em 
toda a UE. Contudo, será necessário desenvolver um trabalho significativo para identificar, 
caso a caso, quais as regras que têm de ser harmonizadas, a fim de assegurar o funcionamento 
do mercado interno, mantendo sempre um elevado nível de protecção dos consumidores. 

Neste contexto, é essencial assegurar um nível adequado de coerência entre a proposta, o 
Quadro Comum de Referência e o restante acervo relativo à defesa do consumidor. É de 
louvar que, no decurso da última audição dos Parlamentos nacionais, a Comissão tenha 
reiterado a sua disponibilidade para escutar atentamente o Parlamento e para trabalhar com 
muita abertura de espírito. 

Por último, será realizada uma análise adicional, a fim de provar que a futura directiva relativa 
aos direitos dos consumidores permite, de facto, que todas as partes interessadas beneficiem
do mercado interno. O Parlamento Europeu é co-legislador e deve assumir plena 
responsabilidade pelas consequências desta directiva.


