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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:  

A. Considerando que o direito dos contratos constitui o elemento fulcral de todos os 
dispositivos regulamentares nacionais que regem o comportamento das empresas e dos 
consumidores nos mercados dos Estados-Membros; que o mercado interno continua a 
apresentar-se fragmentado em virtude da co-existência de 27 regimes jurídicos 
diferentes e dos riscos e custos associados às transacções transfronteiriças,

B. Considerando que um direito europeu comum dos contratos beneficiará sobretudo os 
consumidores, porquanto permitirá a estes últimos tirar pleno partido das vantagens do 
mercado interno,

C. Considerando que, no seu Livro Verde1, a Comissão apresentou numerosas opções 
para um instrumento de direito europeu dos contratos, as quais poderiam ajudar a UE a 
recuperar da crise económica, a desenvolver o seu espírito empresarial e a fortalecer a 
confiança dos cidadãos no mercado interno,

D. Considerando que as negociações sobre a directiva relativa aos direitos dos 
consumidores2 patentearam as dificuldades e os limites da abordagem assente na 
harmonização do direito dos contratos, sem, todavia, comprometer o empenho comum 
em prol de um elevado nível de protecção dos consumidores,

E. Considerando que o resultado final deste processo, nomeadamente um direito europeu 
dos contratos, deve ser cuidadosamente examinado, modificado, se necessário, e 
adoptado formalmente pelo legislador europeu, a fim de conferir a este processo  
legitimidade e apoio políticos, 

1. Congratula-se com o debate aberto sobre o Livro Verde e deseja que os serviços 
competentes da Comissão procedam a uma análise circunstanciada do resultado dessa 
consulta;

2. Considera que a elaboração de um direito europeu dos contratos facultativo poderia 
constituir um importante contributo para o melhor funcionamento do mercado interno 
e entende que o Parlamento e o Conselho deveriam ser, em , responsáveis pela sua
forma jurídica e pelo seu alcance material;

3. Sustenta que um direito europeu dos contratos representa uma oferta coerente e 
suplementar para os contratos transfronteiriços, cabendo aos Estados-membros decidir 
quanto à sua aplicação aos contratos celebrados a nível nacional;

4. É sua convicção que um direito comum europeu dos contratos representa uma

                                               
1 COM(2010)0348. 
2 COM(2008)0614.
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melhoria para a capacidade de funcionamento do mercado interno sem prejuízo dos 
direitos nacionais dos contratos em vigor nos Estados-Membros;

5. Entende que a base jurídica adequada a um instrumento que regulamente os contratos 
entre empresas (B2B) e os contratos entre empresas e consumidores (B2C) é dada 
pelos artigos 114.º e 169.º ou 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia; 

6. Constata que convém proceder a configurações diferenciadas do direito dos contratos 
consoante se trate de contratos B2B ou B2C, por respeito pelas tradições comuns dos 
ordenamentos jurídicos nacionais e votando uma particular atenção à protecção do 
parceiro contratual mais fraco, ou seja, os consumidores;

7. Salienta que cumpre, em particular, facilitar o comércio electrónico na União 
Europeia, o qual, em virtude dos diferentes regimes jurídicos nacionais em sede de 
direito dos contratos, se encontra subdesenvolvido, sendo, a justo título, considerado 
pelas empresas e pelos consumidores como um motor potencial de crescimento para o 
futuro; 

8. Assinala que alguns elementos do direito dos contratos constam já de várias 
regulamentações europeias e deveriam logicamente ser agrupados num direito europeu 
dos contratos; frisa, além disso, que as disposições regulamentares já existentes 
testemunham a necessidade de um quadro normativo uniforme claramente estruturado  
e facilmente  identificável para os consumidores;

9. Considera que o âmbito de regulamentação de um direito europeu dos contratos se 
deveria concentrar nos princípios do contrato, sendo que se afigura judicioso, no 
tocante aos contratos de consumo, um enfoque no direito dos contratos de venda e, 
eventualmente, no direito dos contratos de prestação de serviços e de trabalhos; é de 
opinião que, na sua parte ,aquele conter disposições relativas à definição do contrato, 
às obrigações pré-contratuais, à materialização dos contratos, à representação, às 
causas de nulidade, à interpretação dos contratos, à execução dos contratos, aos 
direitos e obrigações decorrentes dos contratos, nomeadamente os direitos de garantia, 
o direito de retratação, a rescisão, a prescrição, etc;

10. Está persuadido de que a lei deve ser equilibrada, simples, clara, transparente, de fácil 
aplicação e isenta de noções jurídicas imprecisas, de molde a que os consumidores 
europeus, em particular, possam compreendê-la, atentos os interesses das duas (ou 
mais) partes num contrato;

11. Realça que os consumidores devem aprovar expressamente a aplicação da legislação
europeia e que esta não deve ser introduzida tacitamente, por exemplo, mercê de 
condições gerais de venda;

12. Sustenta que, no sector dos contratos entre empresas e consumidores (B2C), o direito 
europeu dos contratos deve assegurar um nível muito elevado de protecção dos 
consumidores, mas que, se os Estados-Membros garantirem um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores, tal deve ser objecto de menção explícita no anexo da lei;
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13. Salienta que a prova final para cada instrumento definitivo é o próprio mercado 
interno; convida a Comissão a reflectir sobre a melhor via de avaliar os motivos 
possíveis de uma aplicação numa base voluntária pelas empresas e pelos 
consumidores; destaca a necessidade de estabelecer regras relativas à disponibilização, 
a todas as partes potencialmente interessadas e visadas (incluindo os tribunais 
nacionais), de informações adequadas respeitantes à existência e ao funcionamento 
deste instrumento. 


