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26 anos depois…

A LEI DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
DE UMA LEI-QUADRO A UM CÓDIGO DE DIREITO DO
CONSUMO

A recuperação de um escrito publicado aquando das Bodas de Prata da Lei-Quadro, o ano
pretérito.

Lei com inovações, lei com normas programáticas, lei com um assinalável espectro,
condenada às galés.

QUAIS AS INOVAÇÕES DE ASSINALAR?

Que inovações trouxe a Lei de 96, que cumpre a 31 de Julho p.º f.º 26 anos?

I

AS INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Cumpre registar:

1. A do artigo 1.º, em que se define o poder-dever do Estado em concorrer, à
semelhança do que ocorre noutros e mais bem dotados países, para o funcionamento das
associações de consumidores.

2. O que é um logro, afinal,

3. O Estado basta-se com o reliquat das cauções não resgatadas dos consumidores
de serviços públicos essenciais e, ainda assim, no quadro de uma pretensa política, basto
enviesada, favorece quem não deve, pretere as instituições autênticas, autónomas e
genuínas que à promoção dos interesses e à protecção dos direitos dos consumidores,
entre nós, se consagram com o gravame daí emergente.

Cumpre assinalar ainda o regime da garantia dos bens de consumo

Aqui a inovação que o Grupo Parlamentar socialista barrou: a garantia de 10 anos que
constava no projecto para os imóveis. E não era favor nenhum aos consumidores.

Aliás, na sequência de uma larga controvérsia em 1994, houve uma decisão do STJ que
denegou justiça em toda a linha aos consumidores ao fixar, numa interpretação duvidosa
da lei, a garantia dos imóveis em seis meses.
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No Plano da PROMOÇÃO DOS INTERESSES E DA PROTECÇÃO DOS DIREITOS,
avulta:

Promoção (Formar e Informar)

Proteger (Assegurar estruturas que informem, intermedeiem nos conflitos e garantam
mediação, conciliação e os julgamentos arbitrais)

SUA COLUNA VERTEBRAL

II

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

O que dizer da

. FORMAÇÃO?

Autêntica norma programática.

Em vinte a cinco anos de vigência (que se completaram a 5 de Agosto de 2021) não
houve alteração dos curricula nem formação de professores e menos ainda o que na
essência o dispositivo encerra.

Um ano depois, menos ainda…

Confira-se ponto por ponto.

Artigo 6.º

Direito à formação e à educação

“1 - Incumbe ao Estado a promoção de uma política educativa para os consumidores,
através da inserção nos programas e nas actividades escolares, bem como nas acções de
educação permanente, de matérias relacionadas com o consumo e os direitos dos
consumidores, usando, designadamente, os meios tecnológicos próprios numa sociedade
de informação.

2 - Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver acções
e adoptar medidas tendentes à formação e à educação do consumidor, designadamente
através de:

a) Concretização, no sistema educativo, em particular no ensino básico e secundário, de
programas e actividades de educação para o consumo;

b) Apoio às iniciativas que neste domínio sejam promovidas pelas associações de
consumidores;

c) Promoção de acções de educação permanente de formação e sensibilização para os
consumidores em geral;
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d) Promoção de uma política nacional de formação de formadores e de técnicos
especializados na área do consumo.

3 - Os programas de carácter educativo difundidos no serviço público de rádio e de
televisão devem integrar espaços destinados à educação e à formação do consumidor.

4 - Na formação do consumidor devem igualmente ser utilizados meios telemáticos,
designadamente através de redes nacionais e mundiais de informação, estimulando-se o
recurso a tais meios pelo sector público e privado”.

Nem política educativa para os consumidores.

Nem inserção nos programas e nas actividades escolares de matérias relacionadas com o
consumo e os direitos dos consumidores de modo horizontal e coordenado,

Nem acções de educação permanente com específicas matérias relacionadas com o
consumo e os direitos dos consumidores.

Nem concretização, no sistema educativo, em particular nos ensinos básico e secundário,
de programas e actividades de educação para o consumo autonomamente desenvolvidas
e em cooperação institucional quanto se exigiria.

Nem efectivo apoio às iniciativas que neste domínio promovidas pelas associações de
consumidores autênticas, autónomas e genuínas;

Nem a promoção de uma política nacional de formação de formadores e de técnicos
especializados na área do consumo.

Não há falhanço maior do que o haver-se mandado este princípio-regra às urtigas.

Só comparável ao que ocorre em matéria de informação, como no passo subsequente se
apreciará.

É que está tudo por fazer. Malfadadamente!

III

INFORMAÇÃO PARA O CONSUMO

E o que dizer no plano da

. INFORMAÇÃO?

Repare-se no que o correspondente dispositivo da Lei estabelece:

Direito à informação em geral

“1 - Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver acções
e adoptar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, designadamente
através de:
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a) Apoio às acções de informação promovidas pelas associações de consumidores;

b) Criação de serviços municipais de informação ao consumidor;

c) Constituição de conselhos municipais de consumo, com a representação,
designadamente, de associações de interesses económicos e de interesses dos
consumidores;

d) Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis, de âmbito nacional, no
domínio do direito do consumo, destinados a difundir informação geral e específica;

e) Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de direitos do
consumidor, de acesso incondicionado.

2 - O serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos que a lei
definirá, para a promoção dos interesses e direitos do consumidor.

3 - A informação ao consumidor é prestada em língua portuguesa.

4 - A publicidade deve ser lícita, inequivocamente identificada e respeitar a verdade e os
direitos dos consumidores.

5 - As informações concretas e objectivas contidas nas mensagens publicitárias de
determinado bem, serviço ou direito consideram-se integradas no conteúdo dos contratos
que se venham a celebrar após a sua emissão, tendo-se por não escritas as cláusulas
contratuais em contrário.

Analisemos ponto por ponto…

 Magérrimo apoio através de um pretenso Fundo de Promoção dos Direitos do
Consumidor, construído a partir das cauções não resgatadas pelos consumidores
de serviços públicos essenciais, às associações autênticas, autónomas e
genuínas…

 Nula criação de serviços municipais de informação ao consumidor;

 Ausência de medidas em ordem à constituição de conselhos municipais de
consumo, com a representação, designadamente, de associações de interesses
económicos e de interesses dos consumidores;

 Nula criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis, de âmbito nacional,
no domínio do direito do consumo, destinados a difundir informação geral e
específica;

 Ausência de medidas susceptíveis de conferir forma a bases de dados e arquivos
digitais acessíveis em matéria de direitos do consumidor, de acesso incondicionado.
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 Nem um só dedo em ordem à concretização deste desígnio maior: o serviço público
de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos que a lei definirá, para a
promoção dos interesses e direitos do consumidor.

E no que toca à PROTECÇÃO?

Em que ponto estamos 26 anos depois?

Cumpre conferir o que o dispositivo respectivo nos oferece.

Eis a versão original…

Direito à protecção jurídica e direito a uma justiça acessível e pronta

“1 - Incumbe aos órgãos e departamentos da Administração Pública promover a criação e
apoiar centros de arbitragem com o objectivo de dirimir os conflitos de consumo.

2 - É assegurado ao consumidor o direito à isenção de preparos nos processos em que
pretenda a protecção dos seus interesses ou direitos, a condenação por incumprimento do
fornecedor de bens ou prestador de serviços, ou a reparação de perdas e danos
emergentes de factos ilícitos ou da responsabilidade objectiva definida nos termos da lei,
desde que o valor da acção não exceda a alçada do tribunal judicial de 1.ª instância.

3 - Os autores nos processos definidos no número anterior ficam isentos do pagamento de
custas em caso de procedência parcial da respectiva acção.

4 - Em caso de decaimento total, o autor ou autores intervenientes são condenados em
montantes, a fixar pelo julgador, entre um décimo e a totalidade das custas que
normalmente seriam devidas, tendo em conta a sua situação económica e a razão formal
ou substantiva da improcedência. “

QUE EVOLUÇÃO SE OPEROU, NO ENTANTO?

Significativa regressão…

Artigo 14.º

Direito à protecção jurídica e direito a uma justiça acessível e pronta

“1 - Incumbe aos órgãos e departamentos da Administração Pública promover a criação e
apoiar centros de arbitragem com o objectivo de dirimir os conflitos de consumo.

2 - Os conflitos de consumo de reduzido valor económico estão sujeitos a arbitragem
necessária ou mediação quando, por opção expressa dos consumidores, sejam
submetidos à apreciação de tribunal arbitral adstrito aos centros de arbitragem de conflitos
de consumo legalmente autorizados.

3 - Consideram-se conflitos de consumo de reduzido valor económico aqueles cujo valor
não exceda a alçada dos tribunais de 1.ª instância.
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4 - Nos conflitos de consumo a que se referem os n.ºs 2 e 3 deve o consumidor ser
notificado, no início do processo, de que pode fazer-se representar por advogado ou
solicitador, sendo que, caso não tenha meios económicos para tal, pode solicitar apoio
judiciário, nos termos da lei que regula o acesso ao direito e aos tribunais.

5 - Nos conflitos de consumo a que se referem os n.ºs 2 e 3 o consumidor fica dispensado
do pagamento prévio de taxa de justiça, que será apurada a final.”

Estruturas:

Órgãos

Tribunais arbitrais necessários: serviços públicos essenciais

Tribunais arbitrais necessários: no geral com os limites no valor da alçada da 1.ª
instância

Meios

Acções colectivas: de escasso alcance

Acções inibitórias em geral (jamais regulamentadas)

Outorga de legitimidade

Ministério Público

Direcção-Geral do ‘Consumidor’

Ensejos não faltaram só que, no geral, nada se avançou.

Que se saiba, a DGC nunca instaurou uma só acção colectiva e ensejos não terão faltado
decerto…

E o Ministério Público restringe-se às acções inibitórias que relevam da Lei das Condições
Gerais dos Contratos, em sede de cláusulas abusivas, sem ousar intervir em domínios
outros que relevam das suas competências e atribuições [da sua Carta de Missão,
afinal]…

ACORDOS DE BOA CONDUTA

ESTÍMULOS

Artigo 19.º

Acordos de boa conduta

“1 - As associações de consumidores podem negociar com os profissionais ou as suas
organizações representativas acordos de boa conduta, destinados a reger as relações
entre uns e outros.
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2 - Os acordos referidos no número anterior não podem contrariar os preceitos imperativos
da lei, designadamente os da lei da concorrência, nem conter disposições menos
favoráveis aos consumidores do que as legalmente previstas.

3 - Os acordos de boa conduta celebrados com associações de consumidores de
interesse genérico obrigam os profissionais ou representados em relação a todos os
consumidores, sejam ou não membros das associações intervenientes.

4 - Os acordos atrás referidos devem ser objecto de divulgação, nomeadamente através
da afixação nos estabelecimentos comerciais, sem prejuízo da utilização de outros meios
informativos mais circunstanciados”

Convergente à concertação para que apontavam os instrumentos primitivos de alcance
transnacional…

IV

CONSELHO NACIONAL DE CONSUMO

CONSELHOS MUNICIPAIS

Interesse.

Inacção

Ausência de representatividade

Conselho Nacional do Consumo

1 - O Conselho Nacional do Consumo é um órgão independente de consulta e ação
pedagógica e preventiva, exercendo a sua acção em todas as matérias relacionadas com
o interesse dos consumidores.

2 - São, nomeadamente, funções do Conselho:

a) Pronunciar-se sobre todas as questões relacionadas com o consumo que sejam
submetidas à sua apreciação pelo Governo, pela Direcção-Geral do Consumidor, pelas
associações de consumidores ou por outras entidades nele representadas;

b) Emitir parecer prévio sobre iniciativas legislativas relevantes em matéria de consumo;

c) Estudar e propor ao Governo a definição das grandes linhas políticas e estratégicas
gerais e sectoriais de ação na área do consumo;

d) (Revogada);

e) (Revogada).

3 - O Governo, através da Direcção-Geral do Consumidor, presta ao Conselho o apoio
administrativo, técnico e logístico necessário.
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4 - Incumbe ao Governo, mediante diploma próprio, regulamentar o funcionamento, a
composição e o modo de designação dos membros do Conselho Nacional do Consumo,
devendo em todo o caso ser assegurada uma representação dos consumidores não
inferior a 50 % da totalidade dos membros do Conselho

O que importaria polarizar.

Constituição por Secções especializadas consoante os distintos domínios de
intervenção

V

O QUE IMPORTA PARA O FUTURO?

1. Código de Contratos de Consumo: instante iniciativa nesse particular

2. Revisão da legislação avulta: Código Penal do Consumo, Código do Agro-Alimentar,
Código de Comunicação Comercial…

3. Um Provedor do Consumidor com missão análoga à assinada aos homólogos
nórdicos

4. Educação nas Escolas

5. Formação fora

6. Informação, informação, informação a rodos, informação para todos…

7. Serviços Municipais do Consumidor em cada um dos Municípios

8. Conselhos Municipais em cada um dos Municípios.

9. Conselho Nacional do Consumo sólido, estruturado, capaz de cumprir a sua magna
missão.

10. Um Tribunal arbitral em cada um dos 18 distritos do Continente e em cada uma das
Regiões Autónomas [com atenção às particularidades dos Açores]

11. Um Tribunal Nacional no Centro do território

12. Ou a reformulação do sistema e a criação, uniforme, com competência em razão
do valor até aos 30 000€ de julgados de paz de competência especializada [em
substituição dos tribunais arbitrais de conflitos de consumo] para uniformização do sistema
de resolução extrajudicial de conflitos de consumo em Portugal. Aproveitando a cultura
dos tribunais arbitrais.

Em suma:
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26 anos depois, estamos praticamente na estaca zero.

É preciso que o País nos não envergonhe a o Governo abrace uma política de
consumidores: não é tarde para emendar a mão!

Coimbra, 20 de Julho de 2022

Prof.º Dr.º Mário Frota

Presidente Emérito da apDC – DIREITO DO CONSUMO - Portugal


