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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 os consumidores afectados por uma infracção, que desejem levar o caso 
a tribunal a fim de obterem reparação, se deparam com importantes obstáculos em termos 
de eficácia e acessibilidade, devido aos elevados custos dos litígios, à complexidade e 
morosidade dos procedimentos e à falta de informação sobre as vias de recurso 
disponíveis,

B. Considerando que as acções judiciais individuais não são muitas vezes um meio eficaz 
para impedir práticas ilícitas ou para obter uma indemnização, dado que os consumidores 
têm relutância em instaurar acções judiciais contra esse tipo de práticas, especialmente se 
os prejuízos individuais forem reduzidos em comparação com os custos envolvidos,

C. Considerando que 79% dos consumidores europeus afirmam que estariam mais dispostos 
a defender os seus direitos em tribunal se pudessem associar-se a uma acção colectiva,

D. Considerando que a acção dos poderes públicos através da cessação de infracções e da 
aplicação de multas não permite por si só compensar os consumidores pelos danos 
sofridos,

E. Considerando que o desempenho global dos instrumentos concebidos a nível da UE tendo 
em vista a reparação dos consumidores e a aplicação da legislação não é satisfatório,

F. Considerando que a reunião dos pedidos num único procedimento de acção colectiva, ou a 
possibilidade de esse pedido ser apresentado por uma entidade representativa ou um 
organismo que actue no interesse público, pode simplificar o processo e reduzir os custos 
para as partes envolvidas,

G. Considerando que a integração dos mercados europeus e o consequente aumento das 
actividades transfronteiriças põem em evidência a necessidade de uma abordagem 
coerente a nível da UE para tratar os numerosos casos de prejuízos em massa em que os 
consumidores ficam desprotegidos devido ao facto de os procedimentos de acção 
colectiva de indemnização que foram introduzidos numa série de Estados-Membros não 
oferecerem soluções transfronteiriças,

A necessidade de um quadro a nível da UE
1. Salienta que, devido às deficiências do actual quadro de reparação e aplicação da lei em 

vigor na UE, uma percentagem considerável de consumidores e PME que sofreram danos 
não obtêm reparação, e as práticas ilícitas continuadas causam importantes prejuízos 
globais à sociedade;

2. Sublinha que a situação actual não só é prejudicial para os consumidores que são a parte 
mais fraca das transacções de mercado mas também impõe condições de mercado 
desiguais àquelas empresas que cumprem as regras, devido à concorrência desleal;

3. Observa com preocupação que a actual falta de compensação constitui uma importante 
lacuna no sistema jurídico, uma vez que permite a retenção de lucros ilegais por parte dos 
comerciantes;
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4. Assinala que, devido à diversidade dos sistemas nacionais existentes, a inexistência de 
uma abordagem coerente em matéria de acção colectiva a nível da UE pode comprometer 
o gozo de direitos por parte de cidadãos e empresas e dá origem a uma aplicação desigual 
desses direitos;

5. Salienta que esta situação conduz a uma importante discriminação no acesso à justiça em 
detrimento do mercado interno, dado que consumidores e empresas estão a ser tratados de 
maneira diferente em função do seu local de residência;

6. Entende que as numerosas consultas já realizadas permitiram identificar as lacunas 
relevantes do quadro regulamentar vigente, proporcionando assim provas suficientes da 
necessidade de uma intervenção da UE no domínio da acção colectiva para resolver as 
actuais deficiências;

7. Convida, por isso, a Comissão a apresentar uma iniciativa legislativa que estabeleça um 
conjunto de princípios comuns para um mecanismo de acção colectiva aplicável a casos 
não só nacionais mas também transfronteiriços, e que tenha simultaneamente em conta a 
tradição jurídica da UE e os ordenamentos jurídicos dos 27 Estados-Membros;

8. Salienta que o facto de certos Estados-Membros ponderarem actualmente a possibilidade 
de introduzir reformas substanciais nos seus sistemas de acção colectiva cria também uma 
dinâmica para a harmonização a nível europeu;

Princípios gerais − garantias sólidas contra a litigância abusiva
9. Salienta que se deve incentivar a rápida resolução dos conflitos, sempre que tal seja 

possível, e que a acção judicial deve ser encarada como o último recurso;
10. Insiste que uma abordagem europeia sobre a acção colectiva não deve proporcionar 

qualquer incentivo económico para o uso abusivo de acções colectivas, e deve prever 
garantias eficazes a fim de evitar pedidos infundados e custos desproporcionados para as 
empresas, especialmente neste período de crise financeira;

11. Sublinha que um sistema de acção colectiva eficaz deve ser capaz de garantir a segurança 
jurídica e produzir resultados equitativos e adequados num prazo razoável, respeitando em 
simultâneo os direitos de todas as partes envolvidas;

12. Salienta que os aspectos que encorajam uma cultura de contencioso, como as 
indemnizações punitivas, os honorários estabelecidos em função dos resultados 
(contingency fees), a inexistência de restrições à legitimidade de acção e as indemnizações 
excessivas, não são compatíveis com a tradição jurídica europeia e devem ser evitados;

13. Insiste que a eficácia da acção colectiva exige uma entidade representativa (por exemplo, 
Provedor de Justiça, associação de protecção dos consumidores ou associação comerciais) 
com capacidade para defender as vítimas de outros Estados-Membros, entidade essa que 
poderia ser também autorizada a representar as vítimas em acções judiciais ou 
extrajudiciais noutro Estado-Membro;

O papel do Tribunal e a importância da informação
14. Defende que o tribunal tem um papel crucial a desempenhar ao decidir sobre a 

admissibilidade do pedido, a representatividade do requerente e ao controlar as 
modalidades de informação dos consumidores;
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15. Considera que o juiz deve também determinar o modo como a compensação deve ser 
organizada e verificar se as disposições em matéria de financiamento são equitativas; 
salienta que a existência de mecanismos de controlo judicial e de requisitos de 
proporcionalidade protegeria os requerentes contra o uso abusivo do sistema;

16. Salienta que a informação sobre acções colectivas desempenha um importante papel na 
eficácia do procedimento, dado que os consumidores devem estar informados de que 
foram vítimas da mesma prática ilícita e de que foi intentada uma acção colectiva; convida 
os Estados-Membros a introduzirem mecanismos eficazes que garantam a informação do 
maior número possível de vítimas, especialmente quando estas estão domiciliadas em 
vários Estados-Membros;

Financiamento da acção colectiva
17. Afirma que, para tornar as acções colectivas exequíveis na prática, os Estados-Membros 

devem assegurar a existência de mecanismos de financiamento adequados; salienta que as 
autoridades públicas devem recusar-se a afectar recursos a pedidos infundados;

18. Está consciente de que algumas organizações de consumidores poderão não ser capazes de 
intentar acções colectivas por falta de recursos, sendo por isso necessário introduzir um 
mecanismo equitativo para suportar as custas dos processos, pois sem financiamento 
adequado o número de casos apresentados será muito reduzido.


