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A. Introdução

A proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 
um direito europeu comum da compra e venda (DECV) (COM(2011)0635) é uma iniciativa 
inovadora de grande importância para os consumidores e empresas no mercado interno. É 
fruto da iniciativa sobre direito europeu dos contratos – orientada para a resolução dos 
problemas do mercado interno criados pelas leis contratuais nacionais divergentes – que tem 
estado em debate desde há muitos anos, dando o Parlamento repetidamente orientações e 
apoio1, e mais recentemente na sua resolução de 2011 sobre o Livro Verde da Comissão2. 
Essa resolução favorecia, inte alia, a opção de criar um instrumento facultativo e sublinhava 
que o processo legislativo deveria ser tão inclusivo e transparente quanto possível. 

Neste contexto a Comissão dos Assuntos Jurídicos adotou – por proposta dos correlatores –
um ambicioso programa de eventos a fim de ouvir uma ampla gama de peritos e grupos de 
interesse. Realizaram-se até agora uma audição3, e três seminários4. Realizar-se-á em 27 de 
novembro de 2012 uma conferência com os parlamentos nacionais, estando outro evento 
interparlamentar já marcado para 2013 a fim de se proceder a um diálogo mais aprofundado.

Após uma primeira análise da proposta, com base nos elementos até agora recolhidos, o 
presente documento de trabalho – de forma alguma um documento exaustivo mas um trabalho 
em progresso – procura explorar as principais questões que os relatores consideram cruciais 
para o debate. 

B. Questões

De um modo geral os relatores pretendem reiterar o apelo do Parlamento, na sua resolução de 
2011, a um instrumento "elaborado de maneira simples, clara e equilibrada para tornar o seu 
uso atraente para todas as partes"5. Os relatores creem que o texto poderia ser melhorado, de 
modo a tornar-se mais convivial, mais claro e mais coerente com o acervo no que respeita aos 
termos e definições, e menos vago na sua terminologia.

I. Regulamento

As questões em debate relativamente ao regulamento relacionam-se principalmente com o 
funcionamento do DECV.

1. Base jurídica
Os relatores têm consciência que foram suscitadas questões quanto a saber se a proposta se 

                                               
1 Resoluções do Parlamento Europeu de 26 de maio de 1989 (JO C 158, 26.6.1989, p. 400), de 6 de maio de 
1994 (JO C 205, 25.7.1994, p. 518), de 15 de novembro de 2001 (JO 140 E, 13.6.2002, p. 538), de 2 de setembro 
de 2003 (JO C 76 E, 25.3.2004, p. 95), de 23 de março de (JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109), de 7 de setembro de 
2006 (JO C 305 E, 14.12.2006, p. 247), de 12 de dezembro de 2007 (JO C 323 E, 18.12.2008, p. 364), de 3 de 
setembro de 2008 (JO C 295 E, 4.12.2009, p. 31).
2 Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 sobre as opções estratégicas para os progressos em 
direcção a uma lei europeia dos contratos para os consumidores e empresas (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 N.º 29.
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pode na realidade basear no artigo 114.º TFUE. Contudo estão convictos que, ao criar um 
segundo regime harmonizado no interior do direito dos Estados-Membros (ver considerando 
9) a proposta se qualifica claramente como uma medida de aproximação, devendo por 
conseguinte basear-se no artigo 114.º TFUE, como o confirmaram os Serviços Jurídicos das 
três instituições. 

2. Natureza facultativa do instrumento
Os relatores têm consciência que a natureza facultativa do instrumento se deparou com 
alguma resistência de alguns grupos de interessados. Todavia, demonstrou-se que trabalhar 
com instrumentos facultativos é uma abordagem muito utilizada1. De acordo com a resolução 
de 20112, e reforçado pela convicção dos relatores, este documento de trabalho parte do ponto 
de vista de que um instrumento facultativo no domínio do direito contratual é útil para os 
consumidores e as empresas, centrando-se portanto em como aumentar a sua atratividade para 
os potenciais utilizadores e a sua praticabilidade. 

3. Relação com o Regulamento Roma I
Trata-se de uma questão crucial para o funcionamento do DECV. Como ponto de partida os 
relatores gostariam de realçar que o consenso quanto à utilização do DECV não deve ser 
confundido com uma escolha do direito aplicável, sendo antes uma opção exercida no âmbito 
do respetivo direito nacional (ver considerando 10).

No momento presente, o artigo 6.º, n.º 2 do Regulamento Roma I permite que haja uma 
escolha do direito aplicável nos contratos de consumo quando as empresas dirijam a sua 
atividade para consumidores sujeitos às regras obrigatórias do local de residência habitual 
destes. O DECV declara no considerando 12 que “o artigo 6.º, n.º 2 do Regulamento (CE) n.º 
593/2008 […] não terá qualquer relevância prática para as questões abrangidas pelo direito 
europeu comum da compra e venda”.

A proposta só pode produzir os efeitos que pretende se for realmente este o caso, dado que de 
outro modo o benefício para as empresas de escolherem um instrumento uniforme de maneira 
a ultrapassarem as diferenças entre o direito dos Estados-Membros evitando assim ter que 
proceder a investigações, requerer e litigar ao abrigo de um direito estrangeiro, não serão 
alcançados. Contudo só será desejável evitar a aplicação do artigo 6.º, n.º 2 do Regulamento 
Roma I se o seu objetivo – garantir que o consumidor seja tão protegido como estaria ao 
abrigo do seu próprio direito nacional – for assegurado de maneira diferente. Na sua resolução 
de 2011 o Parlamento sublinhou que “o instrumento facultativo deve oferecer um nível muito 
elevado de proteção dos consumidores"3 , e continuava dizendo que um elevado nível de 
proteção dos consumidores é também “do interesse das empresas, uma vez que estas só 
poderão colher os benefícios do instrumento facultativo se os consumidores de todos os 
Estados-Membros tiverem a certeza de que este instrumento não os privará de proteção”4. 

Os relatores pensam que a relação com o Regulamento Roma I, em especial com o artigo 6.º, 
deve ser tornada tão clara quanto possível e é necessária no texto da DECV, no interesse da 
                                               
1 Estudo "Implementation of optional instruments within European Civil Law" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 N.º 5. 
3 Resolução, n.º 14.
4 Resolução, ibd.
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certeza jurídica. Serão necessários novos trabalhos sobre a forma como tal poderá ser 
alcançado. No que respeita ao nível de proteção dos consumidores conseguido pelo DECV, os 
primeiros elementos parecem indicar que é na realidade muito elevado; haverá que explorar 
mais esta questão.

3. Referências ao direito nacional
Considerando que o princípio da interpretação autónoma se aplica a questões no âmbito do 
DECV (artigo 4.º, n.º 2 do Anexo), as questões “não tratadas” nele são da competência do 
direito nacional identificado de acordo com as regras relevantes de direito internacional 
privado, em primeiro lugar o Regulamento Roma I (ver considerando 27). Este recurso ao 
direito nacional vem acrescentar complexidade, mas é necessário quando as questões não 
possam ou não devam ser incluídas no DECV. Os relatores encaram-no como uma abordagem 
válida para que o DECV possa “abranger as questões de direito contratual que tenham 
relevância prática durante o ciclo de vida dos tipos de contratos a que são aplicáveis, 
sobretudo os que forem celebrados através da internet" (Considerando 26).  No entanto, 
reservam-se o direito de considerarem eventuais extensões, por exemplo no que respeita a 
falta de capacidade ou de representação, que são relevantes no comércio eletrónico.

4. Âmbito de aplicação
No que respeita ao âmbito da proposta, os relatores têm consciência de que algumas pessoas 
advogam que os contratos “B2B” (entre empresas) sejam excluídos. Contudo, dado que o 
DECV é meramente oferecido às partes, não há razão para que não seja oferecido também 
para os casos de B2B.  O DECV poderia proporcionar benefícios interessantes em especial às 
PME (às quais oferece um conjunto de regras pronto a usar, com alguns elementos de 
proteção) sendo claro que provavelmente não será escolhido pelas multinacionais, a que o 
DECV em qualquer caso não se dirige.  Porém, na opinião dos relatores, reconhecer que o 
DECV poderia ser interessante para as PME não significa necessariamente que o seu âmbito 
deva ser limitado, como proposto, aos contratos B2B em que uma das partes seja uma PME. 
Isso cria confusão e incerteza – até ao ponto da situação estranha e frequentemente depreciada 
de uma parte ter que questionar o outro potencial contratante sobre o seu balanço comercial.

Em segundo lugar, a limitação a contratos transfronteiriços terá que ser examinada. Foram 
suscitadas questões técnicas relativamente à definição do elemento transfronteiras, e na 
verdade a diferença entre os contratos transfronteiras e os contratos domésticos está de 
qualquer forma a começar a desaparecer, com o aumento da mobilidade, a internet, os 
aparelhos móveis e as plataformas de vendas que começam a funcionar em toda a Europa. 
Uma limitação a casos transfronteiriços poderia pôr em causa as vantagens que o DECV pode 
oferecer, uma vez que ainda será necessário diferenciar entre as transações nacionais e 
transfronteiras. Obviamente haverá que assegurar que se evite qualquer má utilização do 
DECV para situações para as quais não foi concebido. 

Quanto a saber se o DECV se deverá limitar a transações eletrónicas ou à distância, trata-se de 
uma questão difícil. Argumenta-se frequentemente que o DECV poderia ser vantajoso no 
comércio eletrónico, especialmente para as transações de baixo valor. Mas tal significaria que 
ele se deveria limitar a essas transações? Dado que o DECV é apenas oferecido às partes, 
poderia ser lamentável limitar o círculo em que tal oferta é feita. Por outro lado, é óbvio que o 
DECV, enquanto conjunto de regras de toda a UE, é um instrumento ideal para o comércio 
eletrónico. Poderia pois ser apelativo utilizar este domínio importante e em rápido 
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crescimento como piloto. Haverá que refletir mais sobre esta questão. Em qualquer hipótese, 
caso haja uma limitação do âmbito, esta terá que ser cuidadosamente formulada, inclusive à 
luz dos recentes acórdãos Alpenhof1 e Mühlleitner2.

Poderá também ser necessário analisar mais o que respeita ao âmbito substantivo, tendo em 
vista contratos com diversos objetivos e contratos contendo um elemento de crédito.

5. Medidas de acompanhamento
Os relatores acolhem favoravelmente a proposta criação de uma base de dados de decisões 
judiciais. Esta deverá ser inclusiva, bem mantida e regularmente atualizada, e ainda 
facilmente compreensível e acessível, em especial para os consumidores.

A ligação com a RAL e a ODR é importante. O pacote legislativo sobre a RAL e a ODR está 
atualmente em negociação, com o propósito de alcançar um acordo em primeira leitura. 
Contudo poderá valer a pena refletir sobre se seria desejável uma conexão mais forte entre a 
RAL e o DECV (por exemplo combinar o DECV com uma recomendação às partes para que 
utilizem a RAL, ou fornecer uma ligação entre o acordo de utilização do DECV e o 
consentimento quanto à utilização da RAL).

A necessidade de produzir contratos-modelo normalizados a nível da UE em paralelo ao 
DECV, como se sublinhou já na resolução de 20113, deve ser reiterada. É importante 
relembrar que os contratos-modelo normalizados – em especial devido ao artigo 6.º, n.º 2 do 
Regulamento Roma I – não funcionariam no atual quadro legal. Os relatores estão convictos 
que esses contratos-modelo, disponíveis de imediato, seriam cruciais para o sucesso do 
DECV, e instam a Comissão a dar início a trabalhos sobre estes modelos tão rapidamente 
quanto possível e em paralelo ao processo legislativo em curso. Acolhem com agrado o 
compromisso da Comissão na comunicação que acompanha o DECV4 mas pensam que é 
necessária uma referência expressa na parte dispositiva.

Além disso, surgiram sugestões no sentido de o DECV ser acompanhado por um comentário, 
ou da criação de um organismo consultivo. Os relatores pretendem analisar melhor estas 
propostas, sublinhando ao mesmo tempo que essas iniciativas teriam que estar relacionadas de 
perto com a base de dados de decisões judiciais e terem os mais elevados padrões de 
qualidade e independência, por forma a que as partes, em especial os consumidores, pudessem 
ter confiança na assistência fornecida.

Mencionou-se também que poderia ser útil explorar as possibilidades dos Tratados a fim de 
assegurar que o TJE esteja preparado para uma eventual carga de trabalho adicional que se 
poderia esperar.

II. Anexo

                                               
1 Processos apensos C-585/08 e C-144/09, Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG e Hotel 
Alpenhof GesmbH v Oliver Heller, Colectânea 2010  I-12527.
2 Processo C-190/11, Daniela Mühlleitner v Ahmad Yusufi e Wadat Yusufi, ainda não publicado em Colectânea.
3 N.º 30.
4 COM(2011)0636, p. 11.
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No que respeita ao Anexo que contém as regras para o DECV, os correlatores levantam 
apenas um número limitado de questões, uma vez que uma discussão mais detalhada 
excederia o âmbito do presente documento de trabalho. 

1) Disposições contratuais abusivas
No que respeita aos casos B2C (contratos entre empresas e consumidores), foram efetuadas 
análises que estabelecem uma lista de diversas disposições de direitos nacionais que não se 
encontram presentes da mesma forma no DECV. Os relatores irão apreciar de perto quaisquer 
provas apresentadas. No entanto, não parece ser uma abordagem sã – nem quanto a isto nem 
quanto a outros aspetos – encarar o DECV como uma soma de direitos nacionais, adicionando 
diferentes elementos de proteção dos consumidores (por exemplo, em termos de listas negras 
ou cinzentas). O resultado global alcançado pelas restrições sobre disposições contratuais 
abusivas ao abrigo do DECV deveria ser avaliado e comparado com o resultado global em 
termos de direito nacional. Os relatores irão trabalhar cuidadosa e aprofundadamente sobre as 
disposições relativas a cláusulas contratuais abusivas. O âmbito das restrições sobre essas 
cláusulas abusivas, e o teste relevante, terão que ser claros e suficientemente próximos da 
diretiva sobre cláusulas contratuais abusivas a fim de assegurar os resultados pretendidos no 
sentido de possibilitar referência à jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu.

Quanto às transações B2B, argumentou-se que o regime proposto – por oposição ao seu 
concorrente, a CISG – não dá ênfase suficiente à promoção da certeza nas transações 
comerciais, com o fundamento de que o âmbito é definido de forma demasiado vaga e que o 
teste para as cláusulas contratuais abusivas não dá suficientes orientações ou é suscetível de 
erosão provocada pelos casos B2C.  Os relatores vão analisar esta questão e propor as 
alterações adequadas.

2) Meios de defesa do comprador
Saber se o sistema de meios de defesa do comprador avançado pelo DECV – caracterizado 
pela livre escolha destes recursos, a falta de saneamento pelo vendedor, nenhum requisito no 
sentido de comunicar a rescisão em determinado prazo - será viável e poderá assegurar a 
atratividade necessária ao sucesso de um instrumento facultativo é uma das “questões 
quentes” em debate. Os representantes dos consumidores reclamam clarificação e mais 
proteção; as empresas e os seus consultores jurídicos preveem que as empresas não 
utilizariam um instrumento tão excessivamente protetor.  Após uma primeira análise, o 
sistema proposto parece na realidade oferecer um nível muito elevado de proteção aos 
consumidores, que vai para além do acervo, em especial da diretiva sobre vendas aos 
consumidores, e que corresponde quase inteiramente, ou vai mesmo para além, dos direitos 
nacionais. Obviamente haverá que fazer mais investigações sobre esta vertente. 

Os relatores têm consciência que se estabeleceu um vínculo entre a extensão dos direitos 
concedidos aos consumidores, em que alguns veem o risco de abusos, e o princípio da boa-fé 
e da boa-fé contratual, que poderá funcionar como corretivo em casos de abuso. Este último 
princípio não é conhecido nas ordens jurídicas de todos os Estados-Membros, e poderá criar o 
risco de interpretações divergentes. Por outro lado poderia haver alguma necessidade de 
soluções caso a caso ao abrigo de cláusulas gerais, e uma base de dados de decisões judiciais 
e documentação auxiliar poderia ser de grande ajuda a este propósito.

Os relatores creem que será necessário avaliar o sistema de recursos na sua arquitetura global 
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a fim de que as preocupações mencionadas possam ser resolvidas através de correções 
técnicas (formulação mais clara conjugada se necessário com a reestruturação de disposições) 
quando forem necessárias modificações substanciais. Esse exercício terá que ser efetuado com 
um espírito aberto, sem qualquer solução predeterminada desde o início e ouvindo 
cuidadosamente todos os futuros utilizadores do DECV. 

3) Restituição
Os relatores irão olhar de perto para as sugestões feitas no sentido da reformulação e 
reestruturação das regras sobre restituição. Para eles, é da maior importância que a solução 
proposta atinja um equilíbrio viável entre as duas partes, e que seja claro e previsível para os 
consumidores quanto terão que pagar ou restituir, por forma a poderem ter confiança no 
exercício dos seus direitos.

4) Conteúdo digital
Os relatores, à primeira vista, veem algum mérito na inclusão do conteúdo digital, dado que 
neste domínio é especialmente necessário um quadro regulador comum. No entanto, verifica-
se que algumas questões terão que ser reavaliadas, nomeadamente, como enfrentar casos em 
que o conteúdo digital não seja pago com dinheiro, mas por exemplo com dados pessoais, ou 
se serão necessárias novas adaptações das suposições sobre a não-conformidade ou 
restituição, tendo em conta a natureza específica do conteúdo digital.

5) Prescrição
Após uma primeira análise os relatores reconhecem que o início subjetivo do curto prazo de 
prescrição corresponde à opção da moderna legislação nacional e internacional.

O prazo de prescrição de 10 anos provocou reações críticas, enquanto outros, incluindo a 
Comissão, explicam que o seu objetivo é criar certeza do direito, mas a sua relevância prática 
é limitada. Só em casos muito raros um comprador não teria conhecimento de uma não-
conformidade durante nove anos e meio, tomando então consciência dela, e podendo ainda 
provar que a mesma existira no momento da entrega.

Os relatores têm como propósito fornecer regras claras sobre a prescrição que correspondam 
de perto às necessidades práticas, sem perder de vista o facto de os prazos de prescrição terem 
que ser avaliados como um elemento do sistema de meios de defesa, e não isoladamente. 

C. Conclusão

Na opinião dos relatores o DECV tem enormes vantagens potenciais para os consumidores e 
empresas no mercado interno, em especial na era digital, e oferece uma oportunidade que não 
se deve perder. Os relatores propõem que se considerem mais aprofundadamente os elementos 
que poderão assegurar o sucesso deste instrumento e esperam poder debater estas questões.


