
REACÇÃO AO PLANO DE ACÇÃO - MAIOR COERÊNCIA NO 
DIREITO EUROPEU DOS CONTRATOS 

1. INTRODUÇÃO 

Desde a publicação do Plano de Acção «Maior coerência no direito europeu dos 
contratos», o Conselho e o Parlamento Europeu adoptaram em Setembro de 2003 as 
resoluções que se relacionam com este plano, e a Comissão recebeu os comentários 
de 122 interessados (ver anexos). Este interesse permanente das instituições 
comunitárias e dos interessados, na sequência da primeira consulta lançada pela 
Comunicação sobre o direito europeu dos contratos, em Julho de 2001, mostra a 
importância do processo iniciado pela Comissão. Foram muitos os que se 
manifestaram a favor da continuação do processo de consulta e de debate. 

Todos os contributos recebidos até ao 31 de Março de 2004 foram inseridos no 
presente documento, mas a Comissão considerará igualmente contributos posteriores. 

A secção 2 do presente documento apresenta um resumo das reacções das 
Instituições Europeias. A secção 3 analisa as reacções dos outros autores de 
contributos relativamente a cada uma das três opções sobre as quais foram 
consultados. 

A presente síntese expõe a interpretação dos serviços da Comissão sobre os 
principais pontos dos contributos recebidos. Pode não reflectir a integralidade do que 
foi referido. No entanto, a Comissão publicou no seu sítio Internet todas as respostas 
enviadas por via electrónica, excepto aquelas em que não havia autorização dos 
respectivos autores para o fazer. Da lista dos autores de contributos constante do 
anexo I são excluídos aqueles que solicitaram confidencialidade.  

O endereço do sítio da Comissão sobre o direito europeu dos contratos é o seguinte: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_pt.htm 

2. REACÇÕES DAS INSTITUIÇÕES E ORGANISMOS EUROPEUS 

O Plano de Acção da Comissão foi apresentado ao Conselho Concorrência em 19 de 
Maio de 2003. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução relativa a este plano 
em 2 de Setembro de 2003, tendo o Conselho aprovado a respectiva resolução em 22 
de Setembro de 2003. O Banco Central Europeu manifestou-se sobre o Plano de 
Acção da Comissão em 21 de Julho de 2003. 

2.1. A resolução do Conselho 

O Conselho congratula-se com o Plano de Acção e com a intenção de a Comissão dar 
seguimento às propostas incluídas neste plano no âmbito do objectivo de 
desenvolvimento de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Em termos 
gerais, o Conselho sublinha a importância de assegurar um funcionamento 
harmonioso e eficaz das transacções transfronteiriças no mercado interno. Acredita 
na utilidade de medidas apropriadas e adaptadas para facilitar a celebração de 
contratos transfronteiriços, para reduzir os custos das transacções e para permitir a 



todos os operadores económicos e aos consumidores que aproveitem plenamente as 
vantagens oferecidas pelo mercado interno. 

No que se refere às medidas concretas sugeridas no Plano de Acção, o Conselho 
congratula-se com a vontade expressa pela Comissão no sentido de criar um Quadro 
Comum de Referência (QCR). O Conselho confirma que o QCR proposto pela 
Comissão poderia contribuir para a melhoria da qualidade e da coerência da 
legislação comunitária vigente e futura neste domínio. No que respeita aos métodos a 
serem utilizados na criação do QCR, o Conselho estabelece como princípio que este 
quadro deveria corresponder às realidades do mercado interno e, por conseguinte, às 
necessidades práticas dos operadores económicos e dos consumidores. Os 
Estados-Membros deverão participar activamente na preparação e elaboração do 
QCR. Por esta razão, o Conselho solicita à Comissão que instaure os mecanismos 
adequados ao nível político e dos peritos para que todos os Estados-Membros, o 
Conselho e o Parlamento Europeu, bem como os investigadores, os profissionais do 
direito e outros interessados possam participar activamente na elaboração do QCR. 
Pretende-se que estes mecanismos assegurem, através de uma consulta adequada, 
que este QCR tenha em consideração os princípios de subsidiariedade, as 
necessidades práticas dos operadores económicos e dos consumidores e as estruturas 
existentes, assim como a cultura jurídica dos diferentes Estados-Membros. Além 
disso, o projecto de investigação perspectivado no âmbito do 6.º Programa-Quadro 
de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (PQ6) deverá ser executado de 
maneira a reflectir as diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros. 

No que se refere ao acompanhamento do QCR, na opinião do Conselho, seria 
particularmente útil, para garantir maior transparência, coerência e simplificação do 
direito dos contratos, melhorar, consolidar e codificar a legislação comunitária em 
vigor neste domínio.  

Em relação à promoção da elaboração de cláusulas-tipo ao nível europeu, o Conselho 
sublinha a sua utilidade, referindo ser da responsabilidade das próprias partes 
contratantes a definição destas cláusulas gerais e o respeito pelo direito comunitário e 
pelas disposições nacionais vinculativas, incluindo as disposições relativas à 
protecção e informação dos consumidores. O Conselho julga particularmente útil a 
recolha de informações sobre iniciativas existentes e futuras através do sítio Internet 
proposto pela Comissão, desde que a divulgação neste sítio não seja interpretada 
como uma forma de aprovação das referidas iniciativas. 

Dado que a necessidade de medidas específicas não sectoriais no domínio do direito 
europeu dos contratos, como a introdução do instrumento facultativo, requer uma 
reflexão mais profunda, o Conselho insiste para que a Comissão prossiga esta 
reflexão em estreita colaboração com os Estados-Membros, devendo ser 
devidamente considerado o princípio da liberdade contratual. 

O Conselho sublinha a necessidade de ser assegurada a coerência entre o 
acompanhamento do Plano de Acção e o do Livro Verde sobre a transformação da 
Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais num 
instrumento comunitário e a sua modernização e a Convenção das Nações Unidas 
sobre os contratos de Venda Internacional de Mercadorias de 11 de Abril de 1980 
sigla inglesa - CISG).  

A Comissão é convidada a informar regularmente o Conselho e a apresentar-lhe um 
relatório, pelo menos de doze em doze meses, sobre os resultados e os progressos dos 
debates. Concomitantemente, o Conselho incentiva os Estados-Membros a 



participarem activamente nos trabalhos da Comissão relativos às medidas de 
acompanhamento propostas e a incentivar contributos dos participantes nacionais 
para o debate a nível comunitário. 

2.2. A resolução do Parlamento Europeu 

O Parlamento Europeu congratula-se pelo facto de, através da sua proposta de QCR, 
o Plano de Acção propor uma terminologia comum aplicável a conceitos 
fundamentais de carácter especial e soluções para problemas típicos. No entanto, 
constata que a Comissão não apresentou medidas concretas com um calendário 
circunstanciado para os próximos anos. Assim, insta a Comissão a incentivar, 
prioritariamente, o desenvolvimento do QCR e a concluí-lo até ao final de 2006, 
iniciando, depois, rapidamente a respectiva aplicação. Convida a Comissão a 
publicar o QCR com a maior brevidade possível em todas as línguas comunitárias. 

O Parlamento Europeu reitera o seu pedido para ser informado regularmente pela 
Comissão quanto aos progressos dos trabalhos relativos ao QCR. Apela ainda à 
instauração de um diálogo entre o Conselho, o PE e a Comissão em cada uma das 
presidências do Conselho e ao prosseguimento do processo de consulta político. 
Também apela à participação dos profissionais do direito no processo de elaboração 
do QCR. 

Além disso, propõe que o QCR seja concebido como um conjunto de cláusulas-tipo 
de contratos colocadas à disposição dos profissionais do direito e apela à sua 
aplicação prática nas instâncias arbitrais. Também se congratula com o facto de a 
Comissão ter anunciado a sua intenção de imprimir maior coerência ao direito 
comunitário em matéria de protecção do consumidor. 

No que se refere ao instrumento facultativo, o Parlamento Europeu lamenta a 
ausência de acções atempadas para a criação deste instrumento em determinados 
sectores, como as transacções dos consumidores e os seguros, nos quais a obtenção 
de beneficios substanciais poderia contribuir quer para apoiar o bom funcionamento 
do mercado interno, quer para desenvolver as transacções e as trocas 
intracomunitárias. O Parlamento Europeu acredita que um trabalho célere nestes 
domínios contribuiria para formar  e desenvolver todo o processo do Plano de Acção. 
Consequentemente, considera que uma das primeiras prioridades deveria consistir no 
estabelecimento de um instrumento facultativo em certos sectores, em particular no 
domínio dos contratos celebrados com os consumidores e contratos de seguro. Por 
conseguinte, insta a Comissão Europeia a conceder prioridade à elaboração de um 
instrumento de adesão voluntária no domínio dos contratos celebrados com os 
consumidores e contratos de seguro, não descurando um elevado nível de protecção 
do consumidor e a integração das disposições vinculativas pertinentes. 

De uma forma geral, o Parlamento Europeu solicita que seja elaborado um 
instrumento legislativo baseado no QCR, facultado inicialmente às partes numa base 
de adesão voluntária, sugerindo que, decorrido algum tempo, se torne vinculativo. 

2.3. Banco Central Europeu 

O Banco Central Europeu (BCE) acolhe favoravelmente o Plano de Acção e 
incentiva a Comissão a prosseguir a sua iniciativa. Na sua opinião, um dos elementos 
centrais do quadro jurídico do Eurosistema é constituído pelas normas de 
implementação e execução da política monetária única (por exemplo, a prestação de 



garantia nas operações de crédito do Eurosistema). A Comunidade e os operadores 
do mercado único podem, regra geral, beneficiar consideravelmente das medidas 
propostas. 

No que se refere à intenção de a Comissão elaborar um QCR, o BCE sublinha que 
esta medida constituirá um importante passo para a realização do mercado interno, 
que contribuirá para reforçar a aplicação uniforme do direito comunitário e facilitar o 
bom funcionamento das transacções transfronteiriças. É interessante notar que, neste 
contexto, o BCE sublinha que o QCR será também uma fonte de inspiração para o 
quadro jurídico do Eurosistema. Este sistema poderá, por conseguinte, remeter para 
uma série de cláusulas reconhecidas, de onde decorrerá uma interpretação e 
aplicação coerente dos actos da Comunidade e do Eurosistema. 

A respeito do conteúdo e da estrutura do QCR, o BCE sugere, designadamente, 
incluir definições de termos como «contrato», «dano», «força maior» ou «curso 
legal» ou as regras gerais relativas às taxas de juro supletivas em caso de mora no 
pagamento. 

O BCE considera a promoção da elaboração de cláusulas-tipo dos contratos 
aplicáveis em toda a UE como uma abordagem interessante, dado não existir uma 
harmonização jurídica completa, mas observa que isto não pode comprometer o 
princípio da liberdade contratual. 

Em relação ao instrumento facultativo, o BCE incentiva igualmente a Comissão a 
prosseguir esta iniciativa, oferecendo-lhe o seu apoio. Na sua opinião, são 
consideráveis os potenciais benefícios tanto para a Comunidade como para os 
operadores no mercado único, podendo o instrumento facultativo constituir o meio 
para harmonizar o direito dos contratos no respeito do princípio da liberdade 
contratual. Além disso, este instrumento parece adequado para produzir a 
flexibilidade necessária a um funcionamento eficaz do mercado.  
Contribuiria para reduzir os custos das transacções para os participantes no mercado 
interno e ainda melhorar a competitividade do próprio mercado da UE no contexto 
internacional.  

O BCE evoca a possibilidade de introduzir uma cláusula facultativa que abranja os 
direitos contratuais relativos às garantias das obrigações de modo a permitir que os 
emissores estabeleçam garantias ao abrigo desta cláusula. Por conseguinte, este 
instrumento incluiria regras sobre as condições de emissão, os deveres dos emissores 
em relação aos investidores e a terceiros, regras sobre as mensagens dos emissores e 
a comunicação com os investidores, regras sobre os prazos, etc. 

3. REACÇÕES AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA DA COMISSÃO 

Muitos contributos sublinham ou recordam os obstáculos que impedem uma 
aplicação uniforme do direito comunitário ou o bom funcionamento do mercado 
interno. Contudo, a presente secção trata apenas das reacções relativas a três opções 
propostas no Plano de Acção. 

3.1. Melhorar a qualidade do acervo comunitário no âmbito do direito dos contratos 

3.1.1. Respostas dos governos 

Todos os governos dos Estados-Membros (com reservas no caso do Reino Unido e 
da França), dos países em vias de adesão e dos países candidatos, bem como dos 



países do EEE-EFTA são a favor da opção I. Em geral, consideram que esta opção 
reforçaria a uniformidade de aplicação do direito comunitário e facilitaria o bom 
funcionamento do mercado interno.  

É igualmente claro que todos os governos dos Estados-Membros que responderam 
pretendem participar como Estados-Membros ou através do Conselho. No entanto, o 
governo húngaro sugere que o papel dos governos se limite à consulta em vez da 
intervenção. Outros Estados-Membros (Reino Unido, Alemanha e Dinamarca) 
insistem especialmente na necessidade de participarem e afirmam a sua vontade em 
colaborar activamente. Consideram que a participação dos Estados Membros na 
criação de um QCR é imprescindível para garantir a integração deste QCR em 
medidas comunitárias posteriores. Alguns contributos governamentais (Áustria, 
Alemanha e França) sublinham ainda a necessidade da participação dos vários 
interessados na criação deste QCR. 

Neste contexto, refira-se que vários contributos colocam a questão da possibilidade 
de conferir ao QCR uma natureza jurídica ou politicamente vinculativa. O governo 
húngaro pretende ver clarificada a natureza do futuro QCR. O Ministro austríaco da 
Justiça só apoiará um QCR vinculativo se o Conselho, o Parlamento Europeu (PE) e 
os profissionais do direito participarem na sua elaboração. Para o Ministério Federal 
da Justiça alemão e o Ministério da Justiça da Baviera não basta que as propostas da 
Comissão integrem o QCR, este quadro também deve ser aplicado pelas outras 
Instituições Europeias que participam no processo legislativo. Para atingir este 
objectivo, na opinião do Ministério Federal da Justiça alemão, embora a escolha da 
via processual deva ficar em aberto, o Conselho e o Parlamento Europeu deverão 
assumir um compromisso político neste sentido. O Ministério da Justiça da Baviera 
não só propõe a aprovação do QCR pelo Conselho e pelo PE, mas vai mais além, 
considerando a criação de um QCR vinculativo pelo Conselho e pelo PE. 

São formuladas várias sugestões relativas ao conteúdo e à estrutura do QCR. O Ministério 
Federal da Justiça alemão subscreve as normas gerais em matéria de celebração de contratos, 
validade, interpretação e execução, bem como as que dizem respeito aos tipos de contratos 
(nomeadamente os contratos de compra e venda; os contratos  de prestação de serviços e os 
contratos de seguros), as garantias de crédito e o enriquecimento sem causa. Os aspectos mais 
circunstanciados incluem requisitos de âmbito formal, a celebração de contratos que 
constituam um modelo relativamente a outras obrigações como a forma, o conteúdo e a 
extensão dos deveres de informação, bem como as sanções no caso de incumprimento destes 
deveres, os direitos de rescisão e respectivas condições, modalidades e consequências, e o 
vasto domínio do incumprimento. Quanto à estrutura, julga-se plausível uma divisão em 
princípios gerais, cláusulas fundamentais e regras concretas. O governo português sublinha, 
em especial, a necessidade de terminologia comum, bem como a importância de se ter em 
consideração desde o início que o QCR poderá ser o primeiro passo para um Código Civil 
Europeu. O governo búlgaro sugere a inclusão de princípios comuns de referência para a 
redacção e interpretação de instrumentos legais, uma terminologia e regras uniformes em 
matéria de celebração de contratos, da sua validade e impacto, da sua aplicação e das 
consequências do seu incumprimento, bem como em relação à possibilidade de serem 
declarados nulos. O Ministério dinamarquês da Justiça solicita que a Comissão tenha em 
conta as normas de direito internacional privado e de iniciativas internacionais que incluam a 
CISG.  
O Ministério austríaco da Justiça sublinha que deste processo não pode resultar um 
enfraquecimento da protecção dos consumidores. De acordo com certas reacções 
governamentais (Reino Unido, Alemanha e França), a Comissão não deveria esperar até à 



conclusão do QCR para propor alterações em domínios do acervo comunitário cuja reforma 
seja especialmente urgente. 

3.1.2Respostas das empresas 

Regra geral, as empresas apoiam a necessidade de melhorar a coerência e a qualidade 
do acervo. Para algumas, este é um exercício bastante limitado de supressão de 
incoerências evidentes, mantendo-se nos parâmetros exactos do acervo em vigor e 
sem nenhum potencial para colmatar lacunas. Outras sublinham a necessidade de 
simplificar o acervo e consideram ser esta uma verdadeira oportunidade para facilitar 
as trocas comerciais transfronteiriças. Alguns autores de contributos temem que os 
trabalhos necessários ao desenvolvimento do QCR possam desviar a atenção do que 
consideram ser tarefa prioritária, a simplificação do acervo. No entanto, só um autor 
se opõe ao desenvolvimento do QCR, como princípio, propondo em seu lugar uma 
troca de informações sobre as diferentes regras nacionais. 

Muitas empresas apoiam o desenvolvimento de um QCR que apresente um conjunto 
de princípios acordados cuja utilização possa ser utilizada na presente análise. 
Algumas delas insistem na necessidade de o QCR se basear numa investigação 
exaustiva e de grande envergadura, ao passo que outros suscitam questões de ordem 
prática sobre a forma e o conteúdo do QCR e identificam aspectos que deveriam ser 
abrangidos. Uma das empresas defende que o QCR integre definições de carácter 
geral de termos jurídicos abstractos, mas que haja um primado das definições 
sectoriais específicas em direito comunitário sobre aquelas definições gerais. Para 
outra empresa, o QCR deveria abranger, no início, as disposições relativas ao regime 
juridico das vendas e dos serviços, a celebração e a rescisão de contratos, devendo 
haver uma diminuição dos requisitos em matéria de forma, de informação e a 
necessidade de obtenção de parecer. Outra, ainda, gostaria que, para além dos 
elementos fundamentais do direito dos contratos, como a celebração de um contrato, 
a forma, a rescisão, a execução e a reparação, as obrigações pré-contratuais e os 
contratos de um tipo específico, também fossem incluídos domínios estreitamente 
ligados ao direito dos contratos (o direito das pessoas colectivas, a representação, as 
garantias de créditos, a responsabilidade extracontratual). A propósito da forma legal 
do QCR, um dos autores de contributos pretende que a Comissão esclareça se está 
prevista a introdução de um instrumento vinculativo ou de um simples documento de 
referência. Apenas duas empresas abordam explicitamente a questão de saber se um 
QCR deve referir-se às transacções entre empresas ou entre as empresas e os 
consumidores. Ambas consideram que incluir apenas as transacções entre empresas e 
consumidores constituiria uma distinção muito artificial, podendo ser necessário 
estabelecer distinções adequadas entre os tratamentos dos dois tipos de transacções. 

Em alguns contributos sublinha-se que o QCR deve ser elaborado com base numa 
análise adequada de custo/benefício; outros destacam a necessidade de garantir que 
os trabalhos sejam realizados com o envolvimento daqueles que participam no 
mercado de modo a assegurar que são ultrapassados os obstáculos reais do mercado 
interno que estes defrontam.. 

3.1.3Respostas de organizações de consumidores 

Poucas associações de consumidores responderam. No entanto, as que o fizeram, 
incluindo o Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), reconhecem a 
necessidade de reforçar a coerência do acervo em vigor, quer em termos do seu 
conteúdo, quer da lógica da sua aplicação. Uma associação aponta um caso 



específico de intervenção no domínio dos seguros e de outros serviços financeiros, 
alegando que, apesar de uma adequação às transacções transfronteiriças, os 
consumidores ainda não viram as vantagens de uma concorrência acrescida nestes 
sectores. 

Todas as associações destacam as características especiais das relações contratuais 
entre empresas e consumidores, nomeadamente o desequilíbrio de poder e a 
incapacidade de os consumidores negociarem, na prática, as condições contratuais 
com as empresas. Isto deve ser tomado em consideração em qualquer reflexão. 

Na opinião destas associações, a ausência de princípios gerais e de definições no 
domínio do direito do consumo a nível da UE torna difícil a utilização de uma 
terminologia comum adequada. A consequência é uma legislação frequentemente 
demasiado vaga e confusa. As associações pedem que a legislação seja redigida 
numa linguagem clara e compreensível por todos. Uma delas insiste igualmente na 
necessidade de informar os consumidores acerca dos direitos, que devem ser 
efectivamente consagrados pela legislação de modo a aumentar a confiança no 
mercado interno dos consumidores. 

Duas associações atribuem ao QCR um papel de auxílio na procura de uma solução e 
de uma abordagem coerente deste problema. Recomendam que sejam incluídos no 
QCR os princípios que informam as directivas vigentes em matéria de protecção dos 
consumidores e que estas directivas incluam uma definição comum do termo 
«consumidor», a obrigação de informar correctamente o consumidor antes da 
celebração do contrato, a forma dos contratos, o direito de rescisão, a supressão das 
cláusulas abusivas, a inversão do ónus da prova em favor do consumidor, o princípio 
da responsabilidade conjunta de todos os responsáveis. Uma outra associação insiste 
nos problemas que decorrem das diferentes formas de transposição das directivas 
entre os Estados-Membros, e, por vezes, mesmo nos próprios Estados-Membros com 
sistemas regionais. Apelam para que revisão do acervo seja feita de acordo com uma 
abordagem mais normativa a fim de atenuar estas diferenças. Outras associações 
exprimem algumas reservas quanto a uma abordagem baseada numa harmonização 
total e reafirmam a necessidade de se continuar a utilizar em determinada medida 
instrumentos sectoriais. 

Para além dos princípios e regras do direito dos contratos, as associações de 
consumidores sublinham a importância de garantir que esta reforma do QCR permita 
a resolução de litígios específicos através de meios acessíveis e económicos, e 
considere modos de garantir que  a conformidade com a legislação em vigor seja 
respeitada de forma mais ampla 

3.1.4Respostas dos profissionais do direito 

Todos os profissionais do direito se congratulam com a proposta da Comissão 
relativa a uma revisão circunstanciada do acervo em vigor. Muitos são favoráveis à 
utilização do QCR como base de revisão, embora alguns tenham dúvidas quanto à 
sua necessidade. Consideram, nomeadamente, que o QCR não constitui a solução 
para os principais obstáculos actualmente existentes, como a diversidade das línguas 
e das tradições culturais ou as diferenças de interpretação nos diversos 
Estados-Membros. Praticamente todos os profissionais do direito britânicos sugerem 
a identificação dos domínios mais problemáticos e a resolução das discrepâncias 
neles existentes através de medidas específicas. Alguns profissionais do direito 
defendem que a análise e melhoria do acervo não deveria passar pela criação do 



QCR. Há quem considere o QCR como um pressuposto indispensável à criação de 
um instrumento facultativo. 

Na maior parte dos contributos defende-se a necessidade de colocar a tónica nas 
diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros aquando da criação do QCR. 
Alguns profissionais do direito apelam para um estudo comparativo das legislações 
nacionais. Outros preferem remeter para estudos anteriores nestes domínios, o que 
evitaria perdas de tempo desnecessárias com a elaboração do QCR. 

São formuladas várias sugestões em relação ao conteúdo e à estrutura do QCR. Para 
alguns autores de contributos, o elemento central do QCR deveria ser um catálogo de 
termos e de definições comuns. Um profissional do direito propõe incluir as noções 
definidas no acervo em vigor. Para outro, o QCR poderia ajudar a manter o 
equilíbrio entre as partes contratantes e incluir medidas preventivas, como obrigações 
de informação, requisitos em matéria de forma, ou a obrigação de recorrer a um 
consultor independente e neutro. Algumas reacções sublinham que não deve ser 
reduzido o nível da protecção, tanto dos consumidores como das PMEs. Na opinião 
de um profissional do direito, a protecção dos consumidores deveria ser melhorada, 
mas a liberdade contratual não pode ser restringida por disposições imperativas. 
Noutros contributos, insiste-se no facto de a Comissão não se dever ocupar apenas do 
direito geral dos contratos, mas também considerar a incidência do direito dos 
contratos em domínios conexos como os direitos reais, o regime da responsabilidade 
civil, o direito da família, o direito das sucessões e o direito das sociedades. 

Alguns profissionais do direito sublinham também a necessidade de uma abordagem 
sectorial específica, que torne o QCR mais eficaz. Outros, pelo contrário, consideram 
que as divergências que existem no direito dos contratos decorrem desta abordagem, 
sendo necessária uma abordagem global. 

Um profissional do direito refere que os princípios de subsidiariedade e de 
proporcionalidade não devem ser perdidos de vista aquando da elaboração do QCR, 
ao passo que outro jurista tem dúvidas sobre a competência das instituições da UE 
neste domínio. Há ainda quem destaque a necessidade de serem considerados os 
resultados de uma análise custos/benefícios na criação do QCR. 

Alguns contributos solicitam que a Comissão seja mais clara no que respeita à rede de 
investigadores responsáveis pela preparação do QCR e sugerem que seja constituído um 
organismo independente com o papel de mediador entre Estados-Membros, teóricos do 
direito, representantes dos profissionais do direito, empresas e consumidores, ou um grupo de 
trabalho de alto nível conduzido por profissionais do direito, ou, ainda, um fórum permanente 
sobre o direito europeu dos contratos. Regra geral, quase todos os contributos referem a 
necessidade de uma participação plena dos profissionais do direito e das empresas na 
elaboração do QCR, que, deste modo, poderá respeitar as exigências daqueles que utilizam o 
direito dos contratos.3.1.5Respostas  dos juristas universitários 

Praticamente todos juristas universitários que participaram na discussão aprovam o 
objectivo de melhorar a coerência e, assim, a qualidade global do direito europeu dos 
contratos. Quase todos estão disponíveis para contribuir para trabalhos futuros. 
Embora vários autores de contributos reconheçam a necessidade de melhorar o 
acervo em matéria de consumidores independentemente da introdução do QCR, 
regra geral, juristas universitários são a favor do QCR proposto. Um deles, no 
entanto, considera que tal não é necessário e que o papel do QCR pode ser 



desempenhado pelos Princípios de Direito Europeu dos Contratos1 (sigla inglesa-
PECL) e por outros mecanismos existentes, podendo a Comissão passar directamente 
para a fase de codificação, ou seja, para a elaboração de um código que, inicialmente, 
seria apenas um instrumento de adesão voluntária para as trocas transfronteiriças, 
posteriormente se tornaria num instrumento vinculativo para este tipo de operações e, 
por último, passaria também a ser vinculativo para as transacções nacionais. 
Outro contributo refere que seria difícil utilizar um QCR para definir princípios e 
terminologia comuns, sugerindo que se deva, antes, colocar a tónica numa verdadeira 
coerência do acervo comunitário. 

Para outro destes universitários, a abordagem sectorial é responsável pela 
fragmentação do direito europeu dos contratos, mas nem todos os contributos 
acolhem a mesma tese, manifestando-se alguns a favor da continuação desta 
abordagem. No entanto, um dos universitários  tem dúvidas quanto ao significado de 
uma concentração em medidas sectoriais e da simultânea promoção do QCR. Mas, 
mesmo para aqueles que não consideram a aplicação de uma abordagem sectorial 
como um problema fundamental, a coerência legal desta abordagem deveria ser 
reforçada. Um dos autores dos contributos, mais crítico no que respeita à abordagem 
sectorial, é da opinião que a harmonização através das directivas conduz à produção 
de um leque de regras semelhantes, quando a Comunidade se deveria munir de 
normas comuns. Há mesmo quem chegue a criticar a Comissão por não ter 
abandonado  por completo a abordagem sectorial. No caso do direito dos seguros, o 
método parece ter falhado. Considera-se que a ausência de um direito europeu dos 
contratos que apoie medidas sectoriais específicas conduz a uma harmonização 
parcelar. Deveriam ser estabelecidas directrizes para as regras sectoriais relativas à 
harmonização mínima e à harmonização total, aos requisitos imperativos e às 
obrigações de informação.  

Em relação ao direito internacional privado, são várias as insistências sobre a 
necessidade de coordenar as medidas do Plano de Acção com o Livro Verde sobre a 
Convenção de Roma; foram feitas sugestões sobre  o modo como as duas  iniciativas 
podem funcionar conjuntamente.  

As opiniões divergem quanto à forma do QCR e o método a utilizar para a sua 
elaboração. Todos os contributos parecem admitir que o QCR deveria, pelo menos, 
procurar reunir definições comuns de termos jurídicos que relevem para o direito dos 
contratos. Para alguns, o QCR deveria incluir uma série de definições, um corpus de 
regras jurídicas e anotações. Há quem defenda que o QCR deveria ser algo mais do 
que uma simples consolidação do direito vigente ou, mais precisamente, um conjunto 
estruturado de regras similar aos códigos civis nacionais vigentes. Um dos 
contributos apela para a adopção de «princípios superiores comuns aos Estados-
Membros». O QCR deveria resultar dos direitos privados nacionais, da legislação 
comunitária em vigor e de instrumentos internacionais, como a CISG. Alguns 
insistem na necessidade de a jurisprudência também ser considerada. Outros chamam 
a atenção para o papel dos princípios internacionais vigentes.  
Por exemplo, um jurista universitário solicita a rápida adopção de um QCR com base 
quer nos princípios do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado 
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(UNIDROIT)2, quer nos Princípios Europeus do Direito dos Contratos (PECL), ou 
nos trabalhos do grupo de Pavia. 
Há quem tema que uma abordagem baseada em princípios seja inútil porque os 
princípios utilizam exactamente os mesmos termos abstractos que os criticados no 
Plano de Acção. Na opinião de um dos juristas universitários, o QCR também 
deveria incluir uma análise económica das regras jurídicas, enquanto outro defende a 
integração da consolidação da legislação europeia em matéria de consumo no QCR. 

Em vários contributos comenta-se o método a utilizar para a elaboração do QCR, 
devendo considerar-se as necessidades das PMEs e das empresas. Um dos 
contributos, recomenda que se tenha em vista o próximo alargamento da UE no 
projecto de direito dos contratos e as diferentes culturas jurídicas dos países da 
Europa oriental e ocidental, tanto mais que muitos dos países em vias de adesão 
dispõem de códigos mais modernos do que a maior parte dos Estados-Membros 
ocidentais. Uma outra resposta chama a atenção para o facto de o QCR não dever ser 
a obra de um grupo restrito de pessoas, mas, antes, o fruto de um diálogo 
internacional e pluridisciplinar. Os juristas universitários oferecem gratuitamente os 
resultados das suas investigações para a elaboração do QCR, mas consideram 
também necessária a participação dos profissionais do direito, dos representantes de 
Estados-Membros e das Instituições Europeias. Alguns pensam que a sua 
participação no projecto constituiria um meio para garantir a legitimidade da 
investigação. Outros gostariam que todos os recursos de investigação fossem 
utilizados conjuntamente. Em muitos contributos é evocada a necessidade de 
aproveitar as actividades de investigação em curso. Alguns são cépticos quanto à 
necessidade de mais investigações. No que diz respeito aos métodos de investigação, 
há quem sugira uma abordagem ascendente (investigação comparativa e 
interdisciplinar) centrada na jurisprudência; outros propõem examinar uma selecção 
de directivas. Um dos contributos preocupa-se com a gestão administrativa da 
investigação e a sua transparência.  

No que respeita ao conteúdo do QCR, são feitas várias sugestões relativas às 
condições de formação e validade dos contratos, aos períodos de reflexão, às sanções 
civis e também às noções e regras jurídicas. De acordo com um dos contributos, o 
QCR também deveria abranger os direito reais. Para outro, deveria considerar-se 
antes de mais o próprio contrato (como se consegue um acordo, o papel e as 
intenções das partes, etc.), a boa fé, o abuso de direito, o incumprimento, os 
prejuízos, a responsabilidade contratual, a invalidade e a força vinculativa do 
contrato. Outros referem que a pedra angular dos sistemas jurídicos nacionais é a 
liberdade contratual, que deverá ter o mesmo valor no direito privado europeu e no 
QCR. 

Há quem defenda que o QCR se deveria estender ao direito relativo à 
responsabilidade civil e à transmissão da propriedade de bens, bem como ao direito 
dos contratos, incluindo o enriquecimento sem causa e a gestão de negócios 
(negotiorum gestio), não se limitando apenas ao direito do consumo. A transmissão 
de direitos intangíveis (direito das patentes, direitos de autor, marcas, etc.) não 
deveria ser postergado, dado o exercício destes direitos abranger frequentemente uma 
série de países ao passo que o direito é regido pela regra lex rei sitae. O âmbito de 
aplicação deveria abranger os contratos de compromisso contínuos, como os 
contratos de licença que são ignorados pelos legisladores nacionais no caso de 
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abordagem funcional. Alguns contributos prestam especial atenção ou centram-se 
mesmo no direito dos seguros.  

No que diz respeito à natureza do QCR, um dos autores de contributos propõe uma 
recomendação, ou pelo menos um instrumento legal na acepção do artigo 3.º da 
Convenção de Roma, ao passo que outros sugerem não se dever redigir um 
instrumento vinculativo sob forma de um conjunto rígido de normas comuns, mas, 
antes, um substrato de direito comum («ius commune») que possa servir de base a 
outras iniciativas (eventualmente sob forma de instrumento vinculativo). Há ainda 
quem sugira um acordo interinstitucional vinculativo para as Instituições 
Comunitárias, com excepção do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias para 
o qual apenas serviria como instrumento de interpretação. 

Vários autores de contributos sublinham que o QCR poderia servir de base ao 
desenvolvimento do instrumento facultativo, não sectorial, perspectivado na Opção 
III. Alguns sugerem mesmo que não seja feito nada de substancial no instrumento 
facultativo sem o QCR estar concluído. 

3.2. Promover a elaboração de cláusulas-tipo dos contratos aplicáveis em toda a UE 

3.2.1. Respostas dos governos 

Esta iniciativa suscitou reacções contraditórias; alguns governos apoiaram-na, outros 
mostraram-se mais cépticos. O governo dinamarquês, o Ministério da Justiça 
húngaro e os países EEE/EFTA apoiam a ideia da promoção da elaboração de 
cláusulas-tipo dos contratos à escala da UE. 

Outros poderiam subscrever esta sugestão apenas em determinadas condições. De 
acordo com o governo português, os interesses dos consumidores e das empresas 
devem ser preservados. O governo austríaco considera que as cláusulas-tipo 
deveriam limitar-se às transacções entre empresas e não incluir as transacções dos 
consumidores. Além disso, estas cláusulas apenas deveriam ser divulgadas após a sua 
qualidade ter sido testada. Para o governo britânico a Comissão deve limitar-se à 
criação e gestão do próprio sítio Internet. Diz-se pronto para desempenhar um papel 
activo, incentivando as partes do sector privado a fazer uso da possibilidade 
oferecida num espírito construtivo, embora acredite que estas possam ter relutância 
em participar. O governo dinamarquês observa que já existem contratos-tipo a 
funcionar correctamente em vários domínios e que a Comissão deveria estar 
consciente da existência destes contratos nos seus próximos trabalhos. 

O Ministério Federal da Justiça alemão e o Ministério da Justiça da Baviera 
expressaram algumas reservas em relação a esta iniciativa. Apesar de o Ministério 
Federal da Justiça alemão considerar esta abordagem fundamentalmente exequível, 
ambos sublinham a necessidade de assegurar que o sítio Internet não dê a impressão 
de uma aprovação oficial das cláusulas-tipo. Para o Ministério Federal da Justiça 
alemão seria importante apurar a forma de regular o acesso ao sítio Internet e de 
evitar apoiar iniciativas que utilizem cláusulas contratuais abusivas. De maneira mais 
geral, pergunta se a Comissão pode encontrar uma justificação considerada suficiente 
para esta iniciativa; de qualquer forma, deveria ser feita uma avaliação após uma 
primeira fase de teste. O Ministério da Justiça da Baviera refere ser muito difícil 
adoptar cláusulas-tipo dos contratos em toda a UE independentemente do direito 
aplicável. Mesmo nas transacções comerciais, há limites devido a disposições 
vinculativas, por exemplo, no caso dos direitos reais. As cláusulas terão de ser 
adaptadas a 15, muito em breve a 25 ordens jurídicas. Além disso, é impossível dizer 



de antemão se estas cláusulas satisfazem requisitos de lealdade aplicados em todos os 
países, o que colocaria a questão da responsabilidade da Comissão a propósito do 
sítio Internet. Deveria avaliar-se a necessidade prática da Opção II antes da sua 
aplicação. Nas relações comerciais, as cláusulas-tipo são frequentemente orientadas a 
favor dos interesses daqueles que as utilizam;  
por esta razão, a outra parte deverá em qualquer circunstância controlá-las e solicitar 
um parecer jurídico. 
São expressas ainda maiores reservas em relação às relações entre empresas e 
consumidores, dado que as cláusulas-tipo detalhadas não são transparentes para o 
consumidor. As simples trocas de informações entre iniciativas privadas são 
inofensivas se a Comissão apenas desempenhar o papel de intermediário.  

A Suécia sublinha que as directrizes propostas para a utilização de cláusulas-tipo não 
devem ser tão restritivas que dificultem, em vez de encorajar, a elaboração de 
cláusulas contratuais comuns. No entanto, as directrizes também não devem atentar 
contra a liberdade contratual existente. O governo francês também se preocupa com a 
liberdade contratual e insiste que toda e qualquer cláusula-tipo e todo e qualquer 
contrato-tipo que tenham sido elaborados devam continuar a ser facultativos. A 
Alemanha expressou algumas dúvidas quanto ao valor acrescentado das directrizes, 
dado continuar a ser necessário uma avaliação caso a caso para saber se os limites 
legais da utilização das cláusulas-tipo foram ultrapassados. De qualquer forma, as 
directrizes não terão qualquer valor no que se refere a cláusulas-tipo de contratos que 
violem a lei. 

3.2.2. Respostas das empresas 

As reacções das empresas sobre esta opção são muito mais cautelosas e variadas do 
que em relação à primeira opção. 

Determinados contributos reconhecem existirem já mecanismos de mercado para o 
desenvolvimento e a utilização de cláusulas-tipo de contratos, em alguns casos 
internacionais, perguntando se será verdadeiramente conveniente confiar um papel à 
Comissão ou recorrer a procedimentos comunitários neste domínio. De acordo com 
uma das empresas, este papel deveria limitar-se ao de «centro de intercâmbio de 
informações» sobre as cláusulas contratuais relativas à venda a retalho, em oposição 
à venda a granel. Outras empresas, que se exprimem sobre a relação entre empresas e 
entre as empresas e os consumidores a propósito desta opção, reconhecem que os 
dois deveriam ser considerados separadamente, acreditando que existe um maior 
benefício potencial de uma acção no domínio das relações entre empresas e 
consumidores do que no das relações entre as empresas. 

Certas empresas interrogam-se sobre a eficácia de cláusulas-tipo de contratos em 
relação aos obstáculos do mercado interno. Alguns serviços financeiros que reagiram 
temem que a utilização das cláusulas possa conduzir ao que consideram ser uma 
normalização pouco saudável do produto, ao passo que outros pretendem que sejam 
efectuadas pesquisas sobre as eventuais vantagens que daqui adviriam para os 
particulares. Alguns questionam se a elaboração destas cláusulas é praticável ou se 
vai reduzir custos, tendo em conta a importante diversidade das exigências legais 
entre os Estados-Membros, e são da opinião que uma abordagem mais útil consistiria 
em normalizar os requisitos do direito privado relativos à forma. 

Uma empresa pensa que seria útil desenvolver cláusulas específicas para os contratos 
transfronteiriços. Outras insistem no facto de as alterações eventualmente 
introduzidas neste domínio deverem respeitar o princípio da liberdade contratual, 



incluindo a adequada consulta dos interessados e a elaboração de cláusulas-tipo que 
sejam totalmente facultativas. 

3.2.3. Respostas de organizações de consumidores 

Duas associações mostraram-se cépticas quanto ao potencial de protecção adequada 
dos consumidores conferidas pelas  cláusulas-tipo de contratos. Na sua opinião, trata-
se de uma medida que reforçaria o poder das empresas para imporem as suas 
condições, beneficiando da falta de poder de negociação dos consumidores. 

No entanto, o BEUC e o Conselho do Consumo belga alegam que isto poderia ser 
vantajoso para os consumidores fornecendo-lhes transparência útil, na condição de 
certas medidas de salvaguarda serem respeitadas: 

- o ponto de partida da redacção das cláusulas-tipo deve ser o nível de protecção dos 
consumidores mais elevado possível; 

- as associações de consumidores devem participar activamente nas negociações, 
com vista à criação de cláusulas-tipo dos contratos, por exemplo redigindo modelos 
de contrato recomendados; 

- as cláusulas contratuais deveriam cumprir as disposições da directiva relativa às 
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores, ou seja que 
devem ser leais; 

- os consumidores deveriam sempre poder ter a liberdade de negociar de outra forma 
(liberdade contratual); 

- a redacção das cláusulas-tipo dos contratos deveria ser reexaminada após um 
determinado período, para, por exemplo, serem inseridas novas hipóteses jurídicas; 

- o acesso à justiça deve ser preservado, ou seja, se um consumidor considerar que 
está a ser prejudicado por uma determinada cláusula, deve ter a possibilidade de 
instar um tribunal para que este decida sobre a validade da referida cláusula. 

3.2.4. Respostas dos profissionais do direito 

As respostas relativas à Opção II são divergentes. Alguns apoiam firmemente a ideia 
da definição de cláusulas-tipo, pois acreditam na redução do custo das transacções e 
no facto de as trocas transfronteiriças serem facilitadas. Para muitos é essencial que 
estas cláusulas não sejam obrigatórias. Estão intimamente convencidos que estas 
cláusulas-tipo dos contratos apenas podem ser úteis se não forem impostas e não 
restringirem a liberdade contratual das partes. 

Contudo, alguns profissionais do direito têm duvidas sobre a necessidade desta 
opção, nomeadamente por considerarem questionável a competência das instituições 
da UE para redigir cláusulas-tipo. Outros põem em causa a utilidade de um sítio 
Internet, especialmente se forem considerados os recursos que tal implica. Há ainda 
quem solicite à Comissão que esclareça melhor o que está previsto. 

Um dos profissionais do direito reconhece a utilidade da Opção II para a celebração 
de contratos transfronteiriços, embora julgue ser preferível primeiro dedicar especial 
atenção a uma harmonização mais profunda de cláusulas fundamentais do direito dos 
contratos. 



3.2.5. Respostas dos juristas universitários 

A comunidade dos juristas universitáriosnão testemunha grande interesse pela 
promoção de cláusulas-tipo e de condições-tipo. Nos contributos que se referem 
efectivamente a esta questão são expressas dúvidas quanto às vantagens que delas 
resultariam, nomeadamente no que respeita à supressão dos obstáculos às trocas e à 
protecção dos consumidores. Um dos contributos considera que seria mais eficaz 
assegurar uma harmonização mínima ou instaurar um instrumento facultativo a nível 
comunitário. Outro contributo refere que, a importância de cláusulas-tipo pode ser 
facilmente sobrestimada e que a auto-regulação é mais eficaz do que as cláusulas 
promovidas pelo governo. No entanto, um dos autores dos contributos manifesta-se a 
favor da criação de um sítio Internet, como previsto pela Comissão, defendendo a 
grande utilidade das cláusulas-tipo e das condições-tipo.  

Em contrapartida, para um dos juristas universitários, os contratos-tipo internacionais 
não são necessariamente melhores, mais equilibrados ou mais equitativos. Uma base 
de dados num sítio Internet continuaria provavelmente a ser incompleta, não havendo 
qualquer certeza quanto à sua utilização, uma vez que os operadores 
economicamente importantes não teriam necessidade de intervir para acordar 
cláusulas-tipo. Além disso, como é reconhecido por outros, um sítio Internet ou a 
publicação de directrizes não pode superar as diferenças entre as disposições 
obrigatórias dos direitos nacionais dos contratos. Nos contratos entre empresas e 
consumidores, a Directiva 93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas aplica-se de 
qualquer modo, o que é do conhecimento dos consultores jurídicos, assim como as 
regras do direito da concorrência. No entanto, foi ainda observado por outro dos 
inquiridos que é necessário recordar às empresas que as cláusulas-tipo devem ter em 
conta as regras comunitárias relativas à concorrência e ao controlo das cláusulas 
abusivas. Por esta razão, a Comissão poderia incentivar as associações comerciais a 
redigir cláusulas-tipo utilizando a linguagem comum de um código de direito dos 
contratos. Em qualquer circunstância, as autoridades comunitárias deveriam adoptar 
uma atitude de não-intervenção, não assumindo o compromisso de redigir as 
cláusulas contratuais. 

No que se refere ao direito dos seguros, um dos juristas universitáriosconsidera que 
cláusulas contratuais gerais seriam impraticáveis sem uma harmonização ou 
unificação sectorial do direito dos contratos de seguros.  

De acordo com outra opinião, que apoia o objectivo da Opção II, a questão é saber se 
estas cláusulas continuam a ser facultativas ou se, com o tempo, passarão a ser 
obrigatórias.  

3.3. Outras reflexões sobre a oportunidade de medidas que não estejam relacionadas 
com sectores específicos, como um instrumento facultativo no domínio do 
direito europeu dos contratos 

3.3.1. Respostas dos governos 

Regra geral, a grande maioria das reacções dos governos quanto à oportunidade de 
um instrumento facultativo é prudente, mas apresenta algumas diferenças de 
pormenor. O governo português vê no instrumento facultativo uma solução 
inovadora para evitar os litígios de carácter legal, mas dada a complexidade e a 
amplitude dos trabalhos preparatórios necessários, julga prematura a criação deste 
instrumento a curto prazo. Refere que o mencionado instrumento constituiria um 



progresso na garantia de um nível mais elevado de protecçãodos consumidores. De 
uma maneira mais geral, poderia ser uma medida eficaz para reduzir as diferenças de 
poder de negociação. O governo sueco, que tem dúvidas sobre se um instrumento 
deste tipo pode ser concebido, considera a sua necessidade questionável. Na opinião 
do governo federal alemão, as reflexões sobre um instrumento facultativo apresentam 
grande interesse. Poderia exigir-se uma alternativa «neutra», que não consistisse no 
próprio direito das partes e que representasse uma solução simultaneamente 
equilibrada e prática. Seria possível facilitar as transacções jurídicas no mercado 
interno, desde que se conseguisse criar um conjunto utilizável de regras aceitáveis 
pelas partes contratantes. Para o governo dinamarquês é fundamental que toda e 
qualquer medida adoptada respeite os princípios de subsidiariedade e de 
proporcionalidade. 

O governo húngaro manifesta-se de uma forma claramente positiva, apoiando o 
desenvolvimento e a adopção de um instrumento facultativo, desde que isto seja 
efectuado com base em trabalhos de investigação, de maneira transparente e com 
consulta regular dos governos.  

Uma reacção claramente negativa é a do governo do Reino Unido, que não expressa 
nenhuma inclinação pela antiga opção IV da Comunicação de Julho de 2001, 
independentemente da forma apresentada. Contudo, ainda este ano, o governo 
britânico submeterá à Comissão um documento onde são apresentados uma série de 
assuntos, problemas e questões de pormenor para discussão. O governo francês, que 
emite também reservas sobre o instrumento facultativo, solicita à UE que se abstenha 
de estabelecer um novo conjunto de regras relativas às transacções transfronteiriças.  

Os governos comentaram igualmente os aspectos mais específicos desta opção 
apresentada no Plano de Acção.  

Quanto ao âmbito de aplicação do instrumento facultativo, o governo português 
sugere que o instrumento facultativo tenha o mesmo âmbito do QCR incluindo as 
disposições gerais e os contratos específicos. Também para o Ministério da Justiça 
húngaro, um instrumento facultativo eficaz deve ser exaustivo, ou seja, deve incluir 
regras gerais para todos os tipos de contrato e regras específicas para as transacções 
transfronteiriças mais importantes. Além disso, o instrumento facultativo deveria 
incluir regras sobre a segurança dos bens, o enriquecimento sem causa e outros 
domínios conexos do direito dos contratos. O Ministério da Economia búlgaro sugere 
que trate das transacções jurídicas que ainda não tenham sido objecto de regulação, 
mas que ocupem um lugar preponderante na vida económica, como os contratos de 
venda, de troca, de doação, de arrendamento, etc. Refere também a necessidade de 
incluir condições de forma relativas ao formato de certos tipos de contrato, o que 
implicaria a reforma das actividades dos notários públicos na Europa. O Ministério 
da Justiça austríaco, ao mesmo tempo que sublinha a morosidade dos trabalhos 
preparatórios, que apenas podem efectuar-se com base num debate exaustivo, sugere 
que aqueles incluam as operações financeiras transfronteiriças e as garantias das 
obrigações. O governo francês é da opinião que o âmbito de aplicação do 
instrumento facultativo deveria ser limitado e que seria desejável harmonizar o 
regime jurídico das garantias das obrigações. 

No que respeita à questão da cobertura dos contratos entre empresas e entre empresas 
e consumidores, para o governo húngaro seria necessário incluir as relações 
empresas-consumidores, apoiando um instrumento facultativo com regras diferentes 
em função dos diversos tipos de transacções, ou seja, empresas-empresas, empresas-



consumidores e transacções entre particulares, sob forma de regras aplicáveis a 
transacções comerciais com leges speciales para os contratos entre empresas e 
consumidores e para as transacções entre particulares. O governo português também 
sublinhou que o instrumento facultativo deve considerar os interesses da parte mais 
fraca. No que respeita à natureza eventualmente obrigatória ou complementar, o 
governo federal alemão declara que todas as disposições do instrumento facultativo 
devem, em princípio, ser complementares às outras disposições. No entanto, 
considera indispensável manter o nível actual de protecção no caso de inclusão de 
contratos celebrados com os consumidores e sugere fazê-lo incorporando num 
instrumento facultativo disposições obrigatórias que assegurem tal nível de 
protecção. Os países do EEE-EFTA aprovam a importância atribuída pela Comissão 
ao princípio da liberdade contratual como base de um instrumento facultativo. Na 
opinião destes países, as partes contratantes deveriam ter a liberdade de adaptar as 
disposições de um instrumento facultativo às suas necessidades específicas. No 
entanto, sublinham que as regras sobre a protecção dos consumidores deveriam ter 
carácter obrigatório. De acordo com a posição do Ministério da Justiça da Baviera 
um eventual instrumento facultativo deveria incluir regras obrigatórias que garantam 
um nível de protecção semelhante ao nível actual, ainda que também abranjam os 
contratos celebrados com os consumidores. Contudo, seria preferível não estender o 
âmbito de aplicação deste instrumento aos contratos celebrados com os 
consumidores dado os consumidores não terem habitualmente uma visão de conjunto 
relativa às implicações das escolhas jurídicas  

No que diz respeito à natureza do instrumento jurídico, ao fundamento jurídico e ao 
carácter de adesão/renúncia voluntária, o governo húngaro sugere que o instrumento 
facultativo assuma a formadesão voluntária tanto para as transacções 
transfronteiriças como para as nacionais. Após um período transitório, o instrumento 
de adesão voluntária poderia ser convertido num instrumento de renúncia voluntária 
para as relações transfronteiriças aprovado como regulamento, com base no artigo 
95.º O governo federal alemão prefere prima facie um regulamento, devido ao seu 
carácter vinculativo. Convencido da importância do princípio de liberdade contratual, 
também defende o modelo de adesão voluntária, podendo as partes optar pelo 
instrumento facultativo para os contratos meramente nacionais. Para os países EEE-
EFTA caberia às partes através da escolha de uma cláusula legal, ou seja, um 
instrumento de adesão voluntária, a escolha de utilização de um futuro instrumento. 
O Ministério da Justiça da Baviera também preferiria um modelo de adesão 
voluntária. O governo francês está a favor da solução de adesão voluntária e sugere 
que o instrumento facultativo não seja vinculativo. 

É interessante notar que o Ministério Federal da Justiça alemão, o governo francês e 
o Ministério da Justiça da Baviera referem a questão da criação de um instrumento 
europeu relativo às garantias reais sobre os bens móveis. O Ministério da Justiça da 
Baviera considera o regulamento desejável, ao passo que para o Ministério Federal 
isto deveria ser debatido. Num âmbito de aplicação limitado de um instrumento 
facultativo, o governo francês gostaria que o regime jurídico das garantias fosse 
harmonizado.  

Vários contributos governamentais (Alemanha, Portugal, Suécia e Dinamarca) 
destacam a necessidade de assegurar a coerência com o Livro Verde sobre 
acomunitarização e a modernização da Convenção de Roma. O governo federal 
alemão também destaca esta necessidade e espera que o instrumento facultativo seja 
criado através de uma lei internacional uniforme que delimite o seu próprio âmbito 
de aplicação, o que postergará a aplicação das regras sobre os conflitos de direito no 



seu âmbito de aplicação. Também o Ministério da Justiça da Baviera sugere a 
utilização de uma lei internacional uniforme, sublinhando que os seus efeitos não 
sejam dificultados pela aplicação adicional de regras nacionais de direito dos 
contratos. O Ministério da Justiça húngaro defende a alteração do artigo 3.º da 
Convenção de Roma para permitir a escolha do instrumento facultativo como lei 
aplicável. O governo francês observa que, embora as disposições nacionais 
vinculativas possam ser afastadas (o que não corresponde a uma pretensão sua), o 
instrumento deveria incluir regras obrigatórias aceites por todos os Estados-
Membros.  

Quanto à relação entre o eventual instrumento facultativo e a CISG, na opinião do 
governo federal alemão, há que evitar a criação de um direito que se afaste da CISG, 
devendo o instrumento facultativo servir apenas para as disposições complementares. 
O Ministério da Justiça da Baviera também considera que um eventual instrumento 
facultativo não deveria incluir regras diferentes das da CISG, que deveria, se 
necessário, integrar o instrumento facultativo. O governo dinamarquês sublinha 
também a necessidade de ter em conta a CISG. 

3.3.2. Respostas das empresas 

A maior parte das empresas inquiridas reserva a sua opinião sobre a eventual 
utilidade de um instrumento facultativo para o momento em que os trabalhos sobre a 
primeira opção estejam numa fase mais avançada. Por exemplo, uma das empresas 
tem algumas dúvidas quanto ao valor acrescentado de um instrumento facultativo em 
relação ao QCR, ao passo que outra questiona a sua eficácia no caso de os produtos 
deverem ainda ser adaptados por causa das diferenças existentes nas disposições 
nacionais substantivas. 

Na presente fase, as opiniões são variadas. Algumas empresas consideram que este é 
um progresso importante, particularmente útil quando a alternativa for uma série de 
regimes nacionais desconhecidos de uma ou da outra parte e que possam constituir 
um meio prometedor para incentivar os Estados-Membros a procurar 
voluntariamente a convergência jurídica. Outras têm dúvidas sobre se este 
instrumento é realmente necessário. Para uma das empresas, a existência da CISG 
mostra a inutilidade de um instrumento facultativo comunitário; para outra, a CISG 
representa um precedente apreciável que prova que esta abordagem pode funcionar 
na prática, ao passo que uma terceira empresa pretende que seja assegurada a 
coerência entre os instrumentos em vigor, como os da CISG, e qualquer novo 
instrumento. 

A questão da coerência com outros instrumentos também é suscitada em relação à 
incorporação no acervo da Convenção de Roma e do Regulamento (CE) n.° 44/2001 
do Conselho relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria civil e comercial, com, por exemplo, uma empresa a pedir a 
incorporação da Convenção de Roma para inserir uma disposição que permita 
escolher um futuro instrumento facultativo comunitário. 

Algumas das empresas consideram muito positivamente a ideia de um instrumento 
facultativo, desde que se trate de um instrumento inteiramente voluntário a que as 
partes possam aderir. A maior parte dos inquiridos gostaria que o instrumento 
funcionasse nesta base e que não se tornasse vinculativo. 



Para uma das empresas o instrumento pode fornecer a possibilidade de serem 
considerados os diferentes poderes económicos das partes contratantes. Outras 
sublinham mais uma vez a importância do princípio geral de liberdade contratual. 

As opiniões divergem também relativamente ao âmbito de aplicação de um eventual 
instrumento. Enquanto que uma empresa apela a uma codificação completa das 
regras gerais do direito dos contratos, outra defende apenas uma medida sectorial 
específica. 

3.3.3. Respostas das organizações de consumidores 

As associações de consumidores exprimem a sua preocupação sobre o facto de um 
instrumento facultativo baseado no princípio da liberdade contratual não incluir as 
exigências obrigatórias necessárias para a protecção dos consumidores contra um 
abuso do poder de negociação por parte das empresas. Uma das associações teme 
que um instrumento facultativo provoque inevitavelmente incertezas jurídicas quanto 
à sua interpretação e aplicação pelos tribunais dos Estados-Membros. 

Para várias associações, seria importante esclarecer a forma como este instrumento 
fará remissão para outras medidas. O BEUC, por exemplo, insiste na ligação à 
Convenção de Roma, ao passo que uma outra associação pergunta como irá o 
instrumento funcionar com directivas que visem a plena harmonização Esta última 
associação confere maior prioridade à melhoria da legislação comunitária em vigor 
do que ao desenvolvimento de um instrumento facultativo, mas o BEUC sublinha 
que a reflexão sobre este problema é um processo progressivo.  

3.3.4. Respostas dos profissionais do direito 

As respostas dos profissionais do direito sobre esta questão são variadas. Alguns 
rejeitam categoricamente a ideia de um instrumento facultativo, que consideram 
supérfluo, ou mesmo inútil. Outros apoiam esta opção que, na sua opinião, facilitaria 
as transacções transfronteiriças. Para determinados inquiridos seria necessário, além 
de um instrumento facultativo horizontal, uma jurisdição uniforme que garantisse 
uma aplicação uniforme nos Estados-Membros. De acordo com um dos contributos, 
a elaboração de um QCR constitui uma condição prévia indispensável para a 
elaboração de um instrumento facultativo. 

Em algumas respostas aborda-se a questão da viabilidade da elaboração de um 
instrumento facultativo. Para um dos profissionais do direito seria importante o 
estudo mais aprofundado do impacto económico desta medida. Algumas posições 
questionam a competência da UE no desenvolvimento de um instrumento facultativo, 
outras apelam ao respeito dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade 
na realização desta medida. 

A questão do âmbito de aplicação de um instrumento facultativo suscita reacções 
divergentes. Enquanto para um dos inquiridos é importante que o instrumento se 
limite aos problemas existentes do acervo em vigor e que se preste uma especial 
atenção à execução dos contratos, outro defende um código que abranja o conjunto 
do direito dos contratos, aplicado tanto às relações transfronteiriças como às 
nacionais. Um outro inquirido, que sugere também a utilização do instrumento para 
os contratos nacionais, propõe que o instrumento inclua os contratos celebrados com 
os consumidores se houver de facto necessidade de uniformidade legal, mas exclui o 
direito de família, o direito das sucessões e os direitos reais. Um dos contributos 



refere que um instrumento facultativo deveria ter uma orientação essencialmente 
comercial, de forma a assegurar ampla aceitação. Para outro, seria preferível aplicar 
este instrumento apenas a domínios específicos, como os seguros. Também se 
defende que o instrumento facultativo não deveria poder afastar disposições 
obrigatórias do direito nacional com as quais este instrumento pudesse entrar em 
contradição e que deveria ser conforme com as regras da ordem pública dos 
Estados-Membros. Outro contributo recorda que cláusulas especiais do direito dos 
contratos, como o regime jurídico das garantias das obrigações ou a reserva de 
propriedade, estão ligados aos direitos reais e ao direito da insolvência. 

Praticamente todos os contributos, mesmo os que não são favoráveis a esta opção, 
apelam a uma abordagem de adesão voluntária no caso de desenvolvimento de um 
instrumento facultativo. Há, no entanto, dois que sugerem que o instrumento 
facultativo passe a ser obrigatório, pelo menos no âmbito dos contratos celebrados 
com os consumidores. A propósito da natureza do instrumento jurídico em causa, um 
dos profissionais do direito gostaria que o instrumento facultativo revestisse a forma 
de um regulamento, ao passo que outro sugere a utilização de uma directiva ou de 
um regulamento. 

Em alguns dos contributos é destacada a necessidade de coordenação desta medida 
com a Convenção de Roma e a Convenção de Viena. 

De um modo geral, solicita-se uma descrição mais completa do eventual conteúdo do 
instrumento e a participação neste processo de profissionais do direito, utilizadores, 
Estados-Membros e juristas universitários.  

3.3.5. Respostas dos juristas universitários 

Os autores dos contributos acolhem favoravelmente a proposta da Comissão, que 
visa prosseguir a reflexão sobre a necessidade de introduzir um instrumento 
facultativo, embora alguns considerem ainda não ter chegado o momento para a 
criação deste instrumento. Em contrapartida, vários inquiridos julgam a abordagem 
da Comissão demasiado tímida e sugerem a codificação do direito comunitário dos 
contratos (um código do direito dos contratos). Naturalmente, este código não poderá 
ser elaborado de uma vez, mas progressivamente, por exemplo, através da 
codificação num único documento de vários institutos/princípios. Para alguns, a 
criação de um instrumento facultativo parece ser não só a consequência inevitável 
dos desenvolvimentos actuais, mas a única solução possível para certos problemas. A 
normalização de instrumentos jurídicos no comércio de bens e de serviços apresenta 
um grande interesse, pois constitui uma oportunidade de regular totalmente as vendas 
comerciais e as vendas aos consumidores como domínios conexos ou, pelo menos, 
fazê-lo para as vendas transfronteiriças. Uma vez criado, o instrumento deve ser 
divulgado. De qualquer modo, a viabilidade de um instrumento facultativo deve ser 
analisada de modo mais aprofundado, devendo abrir-se completamente o debate no 
que se refere a todas as vantagens e inconvenientes de um código europeu. 

No entanto, uma das críticas emitidas evoca a necessidade de os pontos fracos da 
situação actual serem analisados antes de uma decisão sobre o caminho a seguir e 
enumera os argumentos contra a introdução de um instrumento facultativo, como as 
barreiras linguísticas e culturais e a dicotomia entre o direito civil e o direito comum. 
Defende igualmente a inclusão de uma avaliação económica (análise custo-
benefício). Outro dos contributo sugere que este instrumento compare o benefício de 



custos de transacção reduzidos com a eventual perda de normas de protecção mais 
elevadas da ordem jurídica nacional. 

Ao contrário da crítica expressa supra, um dos autores de contributos manifesta-se a 
favor da introdução de um instrumento facultativo nas diferentes línguas da UE, o 
que permitiria que se deixasse de evitar os contratos transfronteiriços por receio de 
equívocos devido a problemas de tradução.  

No que se refere ao âmbito de aplicação do instrumento facultativo, um dos 
contributos sugere um conjunto de regras que abranja disposições gerais e especiais e 
não se confinem a tipos específicos de contrato. Para outro, o instrumento facultativo 
deve incluir apenas regras gerais De qualquer modo, o instrumento em questão 
deveria ser redigido como um documento jurídico, tanto no que respeita à linguagem 
como ao conteúdo. Os contratos e as redes de contratos relacionais de longo prazo 
deveriam ser incluídos devido à sua importância económica. Outro contributo 
defende a inclusão das garantias imobiliárias e o enriquecimento sem causa. Só se 
deveria excluir do âmbito de aplicação do instrumento facultativo o direito das 
sucessões, os direitos reais, o direito do trabalho e o direito da família.  

Em matéria de vendas, para um dos inquiridos, o instrumento facultativo deveria 
abranger todos os tipos de aspectos relacionais (entre empresas, empresa-consumidor 
e vendas não comerciais) e o seu âmbito de aplicação deveria ser mais amplo que o 
da CISG incluindo, por exemplo, a venda de direitos. Outro propõe que o âmbito de 
aplicação do instrumento facultativo, numa primeira fase, se restrinja apenas às 
vendas, para que possa substituir a CISG. Alguns estabeleceriam a distinção das 
relações entre empresas e empresa-consumidor, pelo menos na fase de introdução 
progressiva do instrumento.  

Quanto ao direito dos seguros, considera-se a sua intima ligação ao direito geral dos 
contratos e às regras gerais no que diz respeito, por exemplo, à execução, à 
prescrição dos créditos, ao cálculo dos prazos, às acções por mora no pagamento e à 
responsabilidade conjunta. Assim, qualquer medida específica sobre os contratos de 
seguros deve ser integrada num documento geral relativo ao direito europeu dos 
contratos.  

Quanto à questão de saber se as transacções jurídicas nacionais devem ser abrangidas 
por um instrumento facultativo, alguns contributos inclinam-se para esta solução. 
Alguns criticam o excessivo interesse pelas transacções transfronteiriças. Há quem 
argumente que um verdadeiro direito europeu dos contratos deveria abranger todas as 
transacções de contratos, incluindo as realizadas ao nível nacional. No entanto, para 
um dos contributos, o âmbito de aplicação do instrumento facultativo deveria 
limitar-se às transacções transfronteiriças. 

Na opinião de um dos inquiridos, é evidente que o instrumento europeu deve incluir 
disposições obrigatórias, dado que a melhoria do acervo comunitário presente e 
futuro constitui o elemento central do Plano de Acção. A inclusão de regras 
obrigatórias destina-se a proteger a parte contratante mais vulnerável, nomeadamente 
o consumidor. De qualquer modo, é reconhecida a necessidade deste instrumento 
para oferecer ao consumidor um elevado nível de protecção.  

Para os contratos entre empresas, é proposto que um instrumento facultativo 
constitua o «mínimo obrigatório». Num dos contributos recebidos afirma-se que um 



instrumento facultativo se adapta bem às relações entre empresas, mas não é o 
melhor método para assegurar a protecção do consumidor.  

A respeito da natureza jurídica e do eventual carácter vinculativo de um instrumento 
facultativo, a maioria das respostas inclina-se para o carácter vinculativo sob a forma 
de regulamento, embora haja posições que preferem um instrumento jurídico não 
vinculativo, como uma recomendação, uma lei-modelo, um guia jurídico ou uma 
resolução, considerando que o regulamento não é compatível com as características 
de um instrumento de adesão voluntária. Num dos contributos, sugere-se a 
substituição das directivas e dos regulamentos por um código de direito privado 
comunitário. Um dos contributos defende um modelo de lei não vinculativo sob a 
forma de tratado ou de convenção ou de dois instrumentos distintos, nomeadamente 
uma medida vinculativa, como um regulamento em matéria de consumo 
(empresa-consumidor) e uma medida não vinculativa, como uma recomendação 
relativa às transacções comerciais (empresa-empresa). Contudo, para outro inquirido, 
não existe qualquer necessidade de um «instrumento legalmente operativo». Outro 
autor vê o instrumento facultativo como um instrumento jurídico na acepção do 
artigo 3.º da Convenção de Roma.  

Para um dos contributos, existem razões importantes para pensar que é necessário 
recorrer a um instrumento de «reafirmação» em vez de um instrumento jurídico, de 
modo a permitir ao sistema suficiente dinamismo, isto porque a complexidade da 
máquina legislativa da UE tornaria difícil alterar um código europeu de direito. 
Outros contributos exprimem também alguma preocupação quanto à questão de 
saber de que modo um eventual instrumento poderia permitir a inovação e 
permanecer actualizado. Um dos contributos gostaria que o desenvolvimento deste 
instrumento permitisse a abertura a novas ideias, ao debate e à investigação 
científica. Outro destaca o risco de esclerosamento que pode resultar de um código 
civil europeu e a importância da diversidade de doutrinas legais 

Exige-se igualmente uma maior reflexão sobre o quadro legal (incluindo a base 
legal) deste instrumento, tendo em conta a sua influencia directa sobre a liberdade 
contratual dos cidadãos da UE. Para um dos contributos é problemático o 
estabelecimento de uma base legal para a Opção III e para os princípios de 
subsidiariedade e de proporcionalidade, ao passo que outro dos contributos sugere o 
artigo 65.º do Tratado como possível base legal. 

Quanto à questão de saber se o instrumento facultativo dever ser de adesão voluntária 
ou de renúncia voluntária, a maioria parece preferir uma solução de adesão 
voluntária, posição que, por vezes, é apoiada pela referência ao  ao princípio de 
subsidiariedade. Por vezes, mesmo os defensores da solução de renúncia voluntária 
admitem que um instrumento de adesãovoluntária seria mais adaptado às exigências 
do mercado. Há quem prefira o modelo de renúncia voluntária para as transacções 
transfronteiriças e o modelo de adesão voluntária para as transacções nacionais. Um 
dos inquiridos defende a ideia de um instrumento de renúncia voluntária, pois o 
antecessor da CISG, a Convenção da Haia de 1964, era um instrumento de adesão 
voluntária no Reino Unido onde não teve praticamente nenhum impacto. Um dos 
contributos estabelece uma distinção entre a utilização inicial de um instrumento 
facultativo numa base de adesão voluntária e numa fase posterior, em que o 
instrumento se poderia tornar num modelo obrigatoriamente de renúncia voluntária 
para todos os contratos transfronteiriços. Ainda de acordo com este contributo, o 
instrumento deveria tornar-se lei obrigatória para os contratos entre as instituições 
europeias e as empresas da UE. Como argumento contra o modelo de renúncia 



voluntária, alega-se ser estranho que as  partes sejam obrigadas a escolher uma lei 
(UE) que não lhes é familiar em vez de uma lei que já conhecem (ou seja, o seu 
direito nacional). Uma alternativa seria permitir que as partes incluíssem nos 
contratos códigos não vinculativos de contratos, como os PECL, como cláusulas 
contratuais e não como direito aplicável.  

De acordo com um dos contributos, o instrumento facultativo deveria ser designado 
código civil europeu e eventualmente tornar-se vinculativo em todas as transacções, 
depois de ter sido aplicado numa primeira fase às relações intracomunitárias, como 
instrumento de renúncia voluntária. 

No que se refere à metodologia, a maior parte dos contributos enviados sugere que o 
instrumento facultativo se baseie no QCR. Para um dos inquiridos, os trabalhos 
existentes permitem já uma variedade de instrumentos e o QCR poderia ser utilizado 
como código civil europeu, outros, em contrapartida, sublinham a necessidade de 
atender ao material existente. 

Alguns gostariam que o instrumento facultativo servisse para controlar totalmente  as 
vendas mas também destacam várias razões para que tal não se efectue através da 
integração da CISG que, alegam, não foi ratificada por todos os Estados-Membros e 
que não é feita para o mercado europeu nem a ele se adapta no seu âmbito de 
aplicação. 

Outros são da opinião que o instrumento facultativo deveria fornecer regras gerais 
sobre o direito dos contratos, limitando as regras sobre as trocas comerciais a uma 
incorporação da CISG (dado a CISG estar em vigor na maior parte dos 
Estados-Membros e em sintonia com práticas internacionais mais vastas) e preencher 
apenas as lacunas. No caso de conflito entre a CISG e o instrumento facultativo, 
aquela deve prevalecer. Um dos contributos, que se refere circunstanciadamente à 
CISG e à sua relação com um instrumento facultativo, conclui que a CISG deveria 
reger as futuras transacções intracomunitárias e servir de fundamento ao regime 
juridico das vendas subjacente ao direito europeu dos contratos. Os Estados-
Membros que não ratificaram a Convenção até agora deveriam ser incentivados a 
fazê-lo. Um outro contributo sugere que o instrumento facultativo também remeta 
para o designado «direito não vinculativo em vigor», como os PECL e os principios 
UNIDROIT porque o âmbito de aplicação da CISG está limitado ao regime juridico 
das vendas. Um dos contributos recorda que, na elaboração de um instrumento 
facultativo, devem ser considerados não só a CISG, mas também o Incoterms (regras 
internacionais para a interpretação da terminologia comercial), os princípios 
UNIDROIT, os PECL e os trabalhos do Grupo de estudo sobre o código civil 
europeu. Outro teme que a inclusão de princípios no instrumento facultativo abra a 
porta a diferentes interpretações nos Estados-Membros. 

Existem pedidos para uma coordenação entre o Livro Verde sobre a Convenção de 
Roma e as opções do Plano de Acção. Em especial, alguns estabelecem uma relação 
com o artigo 3.º da Convenção de Roma, considerando a escolha de um instrumento 
de adesão voluntária como equivalente à escolha de uma lei nacional pelas partes 
interessadas nos termos das regras do direito internacional privado. Observe-se que a 
Comissão Lando e o grupo de estudo sobre o Código Civil Europeu já formularam 
sugestões que permitem a escolha do regime jurídico de um não-Estado3. No mesmo 

                                                 
3 5.43 (Escamez)  



contributo defende-se que as regras obrigatórias deveriam fazer parte integrante do 
instrumento facultativo, sendo feitas algumas sugestões sobre a reforma da 
Convenção de Roma.  



Apêndice 1 

LISTA DE TODOS OS CONTRIBUTOS 

A lista dos interessados que enviaram contributos a seguir apresentada não inclui os nomes 
daqueles que solicitaram confidencialidade. A lista foi organizada por categorias, de acordo 
com o sistema de classificação utilizado pelos serviços da Comissão para análise dos 
contributos. A ordem de apresentação dos nomes não tem qualquer relação com a ordem de 
recepção dos contributos, nem com qualquer apreciação da importância relativa dos mesmos. 

1. GOVERNOS 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Alemanha 

1.2. Bulgarian Government - Bulgária 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Áustria 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Alemanha 

1.5. Danish Ministry of Justice - Dinamarca 

1.6. European Free Trade Association (EFTA) – Bruxelas 

1.7. Governo francês - França 

1.8. Ministério da Justiça húngaro – Hungria 

1.9. Ministério dos Negócios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Ministério da Justiça - Suécia 

1.11. Governo romeno - Roménia 

1.12. Governo britânico - Reino Unido 

2. EMPRESAS 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Bruxelas  

2.2. Barclays Plc - Reino Unido 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Áustria 

2.4. Contributo conjunto de Bundesverband des Deutschen Gross- e Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Alemanha 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Alemanha 

2.6. Contributo conjunto de Bundesverband der Deutschen Industrie e Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag - Alemanha 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Alemanha 



2.8. CBI (Confederation of British Industry) - Reino Unido 

2.9. Câmara de Comércio da Finlândia - Finlândia 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Bruxelas 

2.11. Creators’ Right Alliance - Reino Unido 

2.12. Contributo conjunto de Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken e Raiffeisenbanken e.V., 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. - Alemanha 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Bruxelas 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Bruxelas 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Bruxelas 

2.17. Fédération Bancaire Française - França 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - França 

2.19. Contributo conjunto de ECSA (European Community Shipowners Association) e 
ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Alemanha 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - Reino Unido 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Bélgica 

2.24. Pyramide Europe – Reino Unido 

2.25. UEAPME ( European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - 
Bruxelas 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Bruxelas 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Alemanha 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Alemanha 

2.29. VNO-NCW – Países Baixos 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Áustria 

3. ASSOCIAÇÕES DE CONSUMIDORES 

3.1. BEUC (The European Consumers’ Organisation) - Bruxelas 

3.2. CECU – Espanha 



3.3. Conseil de la Consommation - Bruxelas 

3.4. European Consumer Centre - Dublin 

4. PROFISSIONAIS DO DIREITO 

4.1. Bar Council of England and Wales - Bruxelas 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Itália 

4.3. Bundesnotarkammer - Alemanha 

4.4. City of London Law Society - Reino Unido 

4.5. Clifford Chance - Reino Unido 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Bruxelas 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Bruxelas 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Itália 

4.9. Cour de Cassation - França 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Bruxelas 

4.11. Finnish Bar Association - Finlândia 

4.12. Mr. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Alemanha 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Alemanha 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - Reino Unido 

4.15. Law Society of Scotland - Reino Unido 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Suíça 

4.17. Lovells - Alemanha 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Bruxelas 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Áustria 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemanha 

5. UNIVERSITÁRIOS 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Itália, e Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Alemanha – 
Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Universidade de Zaragoza - Espanha 

5.3. C. Amato, Universidade de Brescia - Itália 



5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Universidade de Barcelona, e A. Vaquer Aloy, Universidade 
de Lleida - Espanha 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - França 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Alemanha 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Alemanha 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburgo - Alemanha 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburgo - Alemanha 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - Reino Unido 

5.11. Prof. M. Bianca, University «La Sapienza», Rome - Itália 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Universidade de Trieste - Itália 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, Instituto 
Universitário Europeu, Florença - Itália 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Alemanha 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg University, Mainz - Alemanha 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson e Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris II) 
- França 

5.18. Dr. A. Fuchs, Academy of European Law, Trier - Alemanha 

5.19. Prof. G. Gandolfi e Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private Lawyers, 
Pavia - Itália 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Itália 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Universidade de Zaragoza - Espanha 

5.22. Prof. L. Gatt, Universidade de Naples - Itália 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - Reino Unido 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena e Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidade de 
Barcelona - Espanha 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Universidade de Erlangen-Nürnberg – Alemanha 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink – Amsterdão 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Países Baixos 



5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Alemanha 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Alemanha 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Alemanha 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Universidade de Zaragoza - Espanha 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Denmark 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Espanha 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Espanha 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus University - Denmark 

5.36. Prof. U. Magnus, Universidade de Hamburg - Alemanha 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Alemanha 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Alemanha 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Denmark 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidade de Valencia - Espanha 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - França  

5.43. A. Quinones Escamez, University Pompeu Fabra - Espanha 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Alemanha 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Áustria 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Alemanha 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay and Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - França 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - França 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - França 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Itália 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Universidade de Bielefeld - Alemanha 

5.52. Prof. Dr. Schulze and Dr. M. Ebers, Universidade de Münster - Alemanha 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Espanha 



5.54. Prof. J. Smits and Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Países Baixos 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Universidade de Osaka - Japan 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, Universidade de Helsinki - Finlândia 

6. OUTROS 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 



 

 Governo Empresas Organizações 
de 

consumidores 

Profissionais 
do direito 

Teóricos do 
direito 

Total 

Áustria 1 2 1 1 5

Bélgica  2 1 3 6

Dinamarca 1 3 4

Finlândia  1 1 1 3

França 1 2 1 6 10

Alemanha 2 8 5 19 34

Grécia   

Irlanda  1  1

Itália  2 8 10

Luxemburgo   

Países Baixos  1 3 4

Portugal 1 1 2

Espanha  1 10 11

Suécia 1  1

Reino Unido 1 6 4 2 13

Internacional, 
incluindo UE 

1 8 1 5  14

Total UE 7 29 4 18 56 117

Não-UE 3 1 1 5

Total 10 29 4 19 57 122

 


