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Introdução

A proteção do consumidor era inicialmente um tema de direito interno, uma
vez que a atuação das pessoas restringia-se ao território do país.1 Hoje, porém,
com a abertura dos mercados a produtos e serviços estrangeiros, com a crescente
integração econômica, a regionalização do comércio, as facilidades de transporte,
o turismo em massa, o crescimento da telecomunicações, da conexão em rede de
computadores, do comércio eletrônico, o consumo extrapola as fronteiras
nacionais.2  Houve uma substancial mudança na estrutura do mercado,3 uma
globalização também das relações privadas de consumo,4 que põe a luz as falhas
do mercado5 e os limites da noção de "soberania" do consumidor no mercado
atual.6 A sua posição é cada vez mais fraca ou vulnerável e o desequilíbrio das
relações de consumo é intrínseco,7 necessitando efetiva tutela e positiva
intervenção dos Estados e dos Organismos Internacionais legitimados para tal.8

A proteção do consumidor é tema de Direito Privado,9 havendo controvérsia
se é tema de Direito Comercial, Direito Civil ou mesmo de Direito Econômico ou
de um ramo autônomo, Direito do consumidor.10 Incontroverso é que a proteção
deste agente econômico mais fraco, geralmente pessoa física não profissional, que
age, contrata ou negocia no mercado de consumo o fornecimento de produtos e
serviços sem fins lucrativos e fora de sua atividade profissional principal, interessa
hoje ao Direito Privado Regional. Este interesse fica demonstrado nos esforços de
harmonização da legislação material, na União Européia e no Mercosul, assim
como os estudos realizados pelo NAFTA,11 de outros blocos de cooperação e

                                                
1 Assim ensina HOFFMAN, 1974, p. 401, explicando que nos casos excepcionais se podia usar a
cláusula de ordem pública para proteger este "mais fraco" em seus contratos/acidente/turismo
internacional.
2 Assim também observam os mestres uruguaios HARGAIN/MIHALI, p. 504.
3 Cfr. BOTANA, p. 8.
4 Veja, por todos, GHERSI, Postmodernidad, p. 139 e seg.
5 Assim BOURGOINIE, p. 64 e seg.
6 Assim BOTANA, p. 8 e BOURGOINIE, p. 64.
7 CALAIS-AULOY, p. 1, considera que este desequilíbrio sempre existiu, apenas agora está
qualificado de tal forma que é um dos objetivos sociais de nosso tempo, proteger ao consumidor em
posição estruturalmente mais fraca.
8 Assim me manifestei in El Código brasileño de defensa del consumidor y el Mercosur, in:
Mercosur - Perspectivas desde el derecho privado- Parte II, Ghersi (Coord.), p. 199 , também 
BOTANA, p. 8 menciona a atual "degradación de la posición del consumidor".
9 Aqui há unanimidade da doutrina européia, como afirma DAMM, p. 140, afirmando que o
conceito é hoje absolutamente integrado e mesmo correspondente ao importante e básico conceito de
autonomia privada.
10 Assim BENJAMIN, p. 480.
11 O Tratado do NAFTA, Article 2101.2 permite expressamente que os países de assegurar sua
população com "consumer protection regulations" (FOLSOM/FOLSOM, p. 175) e em matéria
fitosanitária segue a política da "zero tolerance" (PREEG, p. 81). O NAFTA já possui regras sobre
as assimetrias em direito do trabalho e meio ambiente (PREEG, p. 93), mas já prepara estudos sobre
proteção do consumidor, como falha estrutural dos países emergentes (veja BELOUS/LEMCO, p.71
e 72). Veja sobre o impacto do NAFTA e seus efeitos no México e seu consumidor,
FOLSOM/FOLSOM, p. 263.
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integração regional americanos12 e na ALADI.13 O tema da proteção do
consumidor interessa ao Direito Privado geral, como comprovam as importantes
Diretrizes da ONU de 1985. O tema interessa ao Direito Internacional Privado
regional, como comprova o Protocolo de Santa Maria de 1998 no Mercosul e ao
Direito Internacional Privado geral, como demonstrou o  projeto de 1980 da
Convenção de Haia 14 e a Convenção Européia de  Roma de 1980.

Em verdade, o direito do consumidor tem uma vocação internacional,15 e em
nenhum outro setor do direito privado os modelos e as inspirações estrangeiras e
supranacionais estiveram tão presentes. Em teoria, o consumidor não deve ser
prejudicado, seja sob o plano da segurança, da qualidade, da garantia ou do acesso
à justiça somente porque adquire produto ou utiliza serviço proveniente de um

                                                
12 Veja sobre as dificuldades econômicas e os esforços no Grupo Andino (Bolívia, Colômbia,
Equador, Peru e Venezuela), BELOUS/LEMCO, p.65. Sobre o Mercado Comum Centro Americano
(El Salvador,Honduras, Costa Rica, Guatemala e Nicarágua), CARICOM-Caribbean Community (13
Estados membros) e o SELA- Latin American Economic System, veja BELOUS/LEMCO, p. 65 a
68. Sobre o G-3 Agreement (México, Venezuela e Colômbia) e o Free Trade Agreement of the
Americas (FTAA) para 2005, que já elaborou, em 1997, um inicial "Inventory of National Practices
on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment in the Western Hemisphere",
veja PREEG, p.67 a 79.
13 Veja esforços para uma lei modelo na ALADI. O famoso Art. 50 do Tratado da ALADI, hoje é
interpretado como considerando a maioria das normas de proteção ao consumidor como não-
barreiras ao comércio. Veja
Acordo entre Chile e Bolívia, ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 22,
Noveno Protocolo Adicional: "Artículo 4º.- Obligaciones y derechos básicos:1. No obstante
cualquier otra disposición de este Convenio, y de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 7º, cada
Parte podrá fijar el nivel de protección que considere apropiado para lograr sus objetivos legítimos.
2. Cada Parte podrá elaborar, adoptar, aplicar y mantener las medidas de normalización que permitan
garantizar su nivel de protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o
para la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor, así como a las medidas que
garanticen la aplicación y cumplimiento de esas medidas de normalización."
14 Veja VON MEHREN, Arthur, Law applicable to certain consumer sales, Texts adopted by the
Fourteenth Session and Explanatory Report, Ed. Bureau Permanent de la Conférence, Haia, 1982, p.
6, que explica como este projeto de convenção visava complementar a Convenção de Haia de 1955
sobre lei aplicável à venda internacional de mercadorias, o que nunca chegou a acontecer, pois o
referido projeto, findo em 1980, nunca chegou a ser aprovado, superado que foi pela própria
Convenção de Roma da CEE, assinada naquele mesmo ano com seu Art. 5 sobre o mesmo tema. O
projeto de convenção previa apenas 10 artigos e as seguintes conexões: autonomia da vontade (Art.
6, frase 1), mas a lei escolhida pelas partes não pode privar o consumidor da proteção que lhe
asseguram as normas imperativas do país de sua residência habitual (Art.6, frase 2 do Projeto), as
condições relativas à existência, à validade e à forma do consentimento são regidas pela lei do país
de residência habitual do consumidor no momento da declaração. (Art.6, 4 frase), na falta de escolha
pelas partes, a lei aplicável é a lei do país de residência habitual do consumidor (Art. 7 do projeto), a
capacidade das partes e os efeitos dos contratos não são regidos pela lex contractus e sim são
questões independentes (Art. 9) e a reserva de ordem pública típica da Conferência de Haia (Art. 10:
"L'application d'une loi déterminée par la Convention ne peut être écartée que si cette
application est manifestement incompatible avec l'ordre public."). Veja Textes adoptées, p.
2 e 3.
15 Veja BOURGOIGNIE, Eléments, p. 215ss.
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outro pais ou fornecido por empresa com sede no exterior. 16 Em teoria, o
consumidor turista, o viajante, aquele que adquire produtos e serviços em outro
país deve poder contar com uma proteção mínima aos seus interesses, assim
como aquele que assistindo publicidade de fabricante localizado em outro país,
resolve contratar a distância ou por meios eletrônicos. Regras sobre o direito do
consumidor interessam a competitividade do mercado interno e a competitividade
internacional, assim como contribuem a criação de um mercado interno com
concorrência leal.17

A tendência é a elaboração de regras nacionais, muitas consideradas de
ordem pública internacional,18  lois de police ou leis de aplicação imediata,19

assim como a  aproximação, harmonização das regras nacionais, que asseguram a
proteção do consumidor, nos organismos internacionais dedicados à integração
econômica, como a União Européia e o Mercosul. Pergunta-se, hoje, se estes
esforços são suficientes. As normas nacionais deveriam ser suficientes para
proteger o consumidor no novo mercado sem fronteiras, ao mesmo tempo em que
não devem ser usadas pelos países como novas barreiras a livre circulação de
produtos e de serviços dos países integrados ou que pertencem a uma zona de
livre comércio ou união aduaneira.20As normas nacionais, que regulam o comércio
internacional, assim como direito uniforme do comércio internacional ou a moderna
lex mercatoria, geralmente não se preocupam em proteger o consumidor,21 ao
contrário tentam excluir estes contratos de seu campo de aplicação.22

A realidade da maioria dos países das Américas é que as leis nacionais de

                                                
16 Assim nos manifestamos no artigo, Regulamento Comum de Defesa do Consumidor do
Mercosul - Primeiras observações sobre o  Mercosul como legislador da proteção do consumidor,
publicado in Revista Direito do Consumidor, vol.  23-24, p.  79 e  também , no mesmo sentido no
Mercosul, STIGLITZ, in Derecho del Consumidor, vol. 6, p. 20.
17 Assim também GHERSI, Carlos Alberto, Razones y fundamentos para la integración regional,
in: Mercosur - Perspectivas desde el derecho privado, Ghersi (Coord.), 1993, p. 30 e seg.
18 A exceção de ordem pública tem um claro fim social e de proteção, não só do sistema do DIPr.
, mas também, nos países da família de direito continental-europeu, das políticas públicas ou
objetivos de harmonia social interna, BUCHER, p. 60 a 69.
19 Na definição clássica de Franceskakis, reproduzida por BUCHER, p. 39, são leis ou regras
"don't l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou
économique du pays.", veja Art. 7, alinea 2 da Convenção de Roma da UE sobre lei aplicável às
obrigações contratuais de 1980. Tais normas se aplicam  diretamente. Veja sobre o Art. 18 Lei de
Dir. Internacional Privado suíça, BUCHER, p. 39.
20 Assim KRÄMER, p. 377. Veja também o nosso artigo, El Código brasileño de defensa del
consumidor y el Mercosur, in: Mercosur - Perspectivas desde el derecho privado- Parte II, Ghersi
(Coord.), p. 199 e seg.
21 Assim BOTANA, p. 21, citando os princípios de UNIDROIT sobre os contratos comerciais
internacionais e a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias de 1980.
22 O exemplo mais importante são as normas uniformizadoras da  Convenção da ONU sobre
Compra e Venda de mercadorias de 1980, conhecida como Convenção de Viena de 1980, que em seu
Art. 2, a e Art. 5, procuram evitar a aplicação destas normas do comércio internacional aos contratos
com consumidores-leigos. Veja sobre o tema HARGAIN/MIHALI, p. 506 e GARRO/ ZUPPI, p.
81.
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proteção dos consumidores, de direito civil e de direito comercial, e as normas
gerais raramente possuem normas de direito internacional privado especiais para a
tutela efetiva dos contratantes mais fracos, das vítimas dos acidentes com
produtos e serviços defeituosos, dos turistas, dos que recebem a publicidade, o
marketing agressivo e emocional de nossos tempos, enfim, dos consumidores
domiciliados ou nacionais destes países. As normas nacionais de Direito
Internacional Privado (aqui denominado DIPr.) destes países geralmente é
antiga23 e a única atualização veio através das Conferências Interamericanas de
Direito Internacional Privado (CIDIPs), organizadas no seio da OEA. As CIDIPs,
porém, nenhuma conexão mais favorável impuseram especificamente sobre a
proteção do consumidor, como veremos.

De outro lado, se pode ser considerada um sucesso a harmonização das
normas materiais de proteção do consumidor na União Européia, cobrindo muitos
dos temas atuais antes mencionados, nas Américas, o approach tem sido mais de
uma integração "negativa" no tema. O NAFTA, por exemplo, não legislou ainda
sobre o tema,24 talvez pelo já bom nível existente de defesa do consumidor nos
países mais desenvolvidos, com a tendência de utilização da lex fori mesmo para
os turistas e da eleição de sua lei em contratos internacionais. A lacuna nas
demais organizações de integração nas Américas, talvez, se deva a reduzida
importância do tema em economias menos desenvolvidas ou ainda dedicadas a
organizar seu mercado. Também há que se considerar o fracasso25 ou pelo menos
o impasse atual dos esforços de harmonização de normas materiais no Mercosul,26

que indica a pouca solidez da idéia de proteção do mais fraco na política de alguns
governos,27 especialmente quando - em teoria - se contrapõe a interesses
econômicos de liberalização do comércio e de maior exportação, mesmo de
produtos de menor qualidade e segurança. Harmonizar (ou ainda mais unificar)
normas materiais de defesa do consumidor é uma tarefa teórica difícil, que
necessita um mandato claro quanto aos objetivos a alcançar, o nível de proteção
desejado (se "terceiromundista" ou internacional). Tarefa que necessita 
legitimação para legislar e fazer incorporar nos direitos nacionais as normas
materiais elaboradas. Tarefa que, por exemplo, o Mercosul não conseguiu realizar

                                                
23 Exceção feita aos EUA e Venezuela, veja PARRA-ARANGUREN, Curso, p.51 e seg.
24 Sobre o tema da "negative form of integration", que só remove discriminações e barreiras ao
comércio, veja a crítica do mexicano Gustavo VEGAS-CANOVAS, in LUSTIG/BOSWORTH/
LAWRENCE, p. 200 e 201, que gostaria de uma integração mais ao estilo da UE com uma "positive
form of integration", com legislação de proteção das populações.
25 A expressão é de FERNANDEZ, La neuva configuración, p. 51.
26 Assim me manifestei, in Revista Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 32 (1999), p. 16 e seg.
27 Assim também MOSSET/LORENZETTI, p. 17: "Ciertos sectores quieren ver en la 'defensa del
consumidor' el 'ataque al empresario', y juzgan que es 'incompatible' con una economia de mercado
defender al consumidor" e conclui, p. 19: "en los países más avanzados se defiende al
consumidor,...el consumidor de bienes y servicios se encuentra protegido y las empresas controladas.
La liberdad absoluta, el dejar hacer, no es proprio de la etapa post industrial o de la 'civilización
técnica'. Es está un versión para la exportación, nacida de los cenáculos más extremos del
liberalismo...."
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e que foi cumprida com êxito pela União Européia nestes 40 anos.
A realidade dos países interamericanos, também quanto às regras processuais,

visando assegurar direitos processuais especiais ou acesso facilitado do
consumidor à Justiça em casos internacionais é semelhante. Enquanto na Europa
há diretivas processuais especiais28 e foi elaborado um "Plano de ação sobre o
acesso dos consumidores à justiça e regulamentação dos litígios de consumo no
mercado interior"29, no espaço interamericano são raras as regras nacionais
assegurando uma jurisdição especial em caso de contratos internacionais de
consumo ou assegurando o livre acesso aos Juizados Especiais de Pequenas
Causas (small claims) ou a métodos de solução mais rápidos e baratos dos
conflitos (internacionais) de consumo. Note-se que estas questões internacionais
podem ser consideradas de alta complexidade, por envolver regras de Direito
Internacional Privado. O custo de litigar em países estrangeiros e em causas
envolvendo a aplicação de direito estrangeiro pode ser grande, restringindo a
disposição do consumidor em reclamar seus direitos ou a recorrer ao Judiciário
sobre o tema. As convenções internacionais de DIPr.  e Processo Civil
Internacional existentes, como as CIDIPs, os Protocolos de Cooperação Judicial
do Mercosul e os Tratados de Cooperação Bilateral, não se dedicaram a elaborar
normas especiais de proteção dos consumidores da região30 e os poucos projetos
efetivamente elaborados, nunca entraram em vigor.31

Note-se que na Europa, desde a década de 1970, os doutrinadores propugnam
a necessidade do DIPr.  voltar-se para a proteção dos mais fracos, especialmente
dos consumidores,32 incluindo novos elementos de conexão mais flexíveis e
adaptados à tutela do vulnerável nestas situações privadas internacionais, face a
falência das ditas conexões "neutras" e rígidas, mais adaptáveis ao relacionamento
entre iguais ou pelo menos entre profissionais, comerciantes.33 Estas normas
especiais de DIPr. seriam necessárias até que a harmonização das normas
materiais de defesa do consumidor, pelo menos nos temas principais da
internacionalização então vivida, acontecesse na Europa.34 Com as devidas

                                                
28 Veja Diretiva 98/27/CE relativa às ações inibitórias em matéria de proteção dos interesses dos
consumidores, comentada por BOTANA, p. 8.
29 COM 96, 13 final, de 14 de fevereiro de 1996, comentado por BOTANA, p. 7-8.
30 Veja SIQUEIROS, p. 159 e seg.
31 Um exemplo deste bons esforços que nunca entraram em vigor é o protocolo de Santa Maria
elaborado pela Reunião de Ministros de Justiça do Mercosul em 1996. Atualmente estuda-se a
modificação de seu texto (Ata 01/2000 RMJ), a inclusão de novos membros, Bolívia e Chile e a
elaboração de um Tratado totalmente novo. Veja minhas críticas, Revista Direito do Consumidor,
São Paulo, vol. 32 (1999), p. 16  e seg.
32 Ficaram famosos os trabalhos de ZWEIGERT, NEUHAUS e LANDO, sugerindo o primeiro
que o DIPr. incluisse valores sociais e, o segundo, que se abandonasse a autonomia de vontade nos
contratos entre contratantes fracos e fortes, como os de consumo e o terceiro, pragmaticamente, que
passasse o DIPr.  a escolher como conexão o domicílio do contratante mais fraco, veja também o
estudo de von HOFFMANN, de 1974, p. 398 e seg. e de KROPHOLLER, 1978, p. 634 e seg.
33 Assim KROPHOLLER, 1978, p. 636.
34 Assim manifesta-se, denominando a ordem jurídica alemã da época de "lacunosa e insegura para
os contratantes mais fracos", KROPHOLLER, p. 635.
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adaptações, parece-me que exatamente este momento histórico está repetindo-se
no espaço interamericano. O sistema Interamericano está claramente aberto para
o comércio internacional e a regionalização, mas ainda possui um ordenamento
jurídico lacunoso e insuficiente para proteger os agentes econômicos mais fracos
de seu mercado, os consumidores. Uma evolução seria necessária.

Neste sentido, unindo-me aos doutrinadores uruguaios e argentinos,35 que me
precederam nestes estudos sobre a proteção do consumidor em situações
internacionais, gostaria de aproveitar este convite do Comitê Jurídico
Interamericano para sugerir a elaboração de uma Convenção Especializada de
Direito Internacional Privado sobre proteção do consumidor em duas situações
específicas, a do consumidor-turista, especialmente aquele que se utiliza do
sistema de multipropriedade ou time-sharing, e a do consumidor que contrata à
distância, seja por meios tradicionais ou por novos meios eletrônicos. Inspiro-me
na atual doutrina européia, a qual continua indicando que o tema da proteção do
consumidor é básico para os mercados globalizados,36 é a maneira de harmonizar
os interesses do mercado com os anseios de respeito aos novos direitos humanos
em tempos pós-modernos, de individualismo crescente e de integração econômica
cada vez mais desenvolvida. 37

                                                
35 Mencione-se aqui especialmente os estudos de BOGGIANO, DROMI e TONIOLLO, na
Argentina, ARRIGHI e os jovens autores HIRGAIN/MIHALI, no Uruguai.
36 Assim a exposição forte e crítica de JUNKER, IPRAX 1998, p. 67 e seg., afirmando que o
consumidor é o "citoyen", o cidadão político euorpeu do futuro. JUNKER inspira-se em trabalho
semelhante de von Westphalen, Vom Citoyen über den Bourgeois zum Consommateur, ZIP 1995, p.
1643, veja JUNKER, p. 67.
37 Esta análise pós-moderna é uma homenagem ao mestre orientador de Doutorado, Prof. Dr.
Dr.h.c. Erik Jayme, da Universidade de Heidelberg, que em seu brilhante curso de Haia lançou sua
teoria dos reflexos da pós-modernidade no direito que agora trazemos para o direito civil e
expandimos, com a devida vênia. Veja JAYME, Erik, Identité culturelle et intégration: Le droit
internationale privé postmoderne - in: Recueil des Cours de l’ Académie de Droit International
de la Haie, 1995,II, pg. 33 e seg.
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I - Da oportunidade e necessidade de uma Convenção Interamericana de
Direito Internacional Privado sobre a lei aplicável a alguns contratos e 

relações de consumo

"A América merece um lugar de destaque na história da codificação do
Direito Internacional"38 Privado, com a iniciativa de Simom Bolívar desde 1826,39

e - parafraseando o mestre brasileiro,  Rodrigo Octavio40- "a ela indubitavelmente
cabe a primazia dos esforços oficiais" para a elaboração de regras protetivas dos
interesses específicos dos consumidores, pelo menos nacionalmente, nos Estados
Unidos, Canadá e México, como veremos a seguir. Em Direito Internacional
Privado, nenhuma região fez esforços tão amplos de codificação, como as
Américas, com os nove Tratados de Montevidéu (1888-1989), o Código
Bustamante de 20 de fevereiro de 1928, as Conferências Interamericanas de
Direito Internacional Privado desde 1975 (CIDIPs).41 Em matéria de direito do
consumidor, os esforços regionais europeus são os mais famosos e frutíferos,
talvez pelo modelo de integração supranacional escolhido, com Convenções sobre
lei aplicável aos contratos (Convenção de Roma de 1980) e jurisdição (Convenção
de Bruxelas), com normas e conexões especiais para os consumidores, que
acabaram superando os estreitos limites dos Estados Membros da UE e hoje
vinculam, através das Convenções paralelas, praticamente toda a região. Parece-
nos, porém, o momento de modificar tal situação e defender a necessidade e
oportunidade de uma Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado
sobre a lei aplicável a alguns contratos e  relações de consumo.

A) Evolução histórica da proteção do consumidor nas Américas  - A
oportunidade de uma nova convenção regional específica

1. Papel líder dos países interamericanos na elaboração da legislação
material

Segundo a doutrina, a primeira manifestação da necessária proteção do
consumidor foi a Sherman Anti-Trust Act de 1890, 42 mas foi depois da segunda
Guerra Mundial,43 na década de 1950-60, que os consumidores passaram a
constituir um problema social, identificados em quanto grupo de agentes
econômicos a tutelar.44 Foi, em 1962, com a famosa mensagem do presidente
John F. Kennedy aos cidadãos norte-americanos, em que mencionava os quatro

                                                
38 A frase é de Rodrigo OCTAVIO, p. 218.
39 OCTAVIO, p. 219 e seg.
40 Parafraseando Rodrigo OCTAVIO, p. 218: " A América merece um lugar de destaque na
história da codificação do Direito Internacional, e a ela indubitavelmente cabe a primazia dos
esforços oficiais para essa ordem de trabalhos."
41 Assim ensina Jayme, Cours, p. 65. Veja também FERNANDEZ ARROYO, La Codificación,
p. 69 e seg.
42 Veja, por todos, HARGAIN/MIHALI, p. 504.
43 Assim ensina L"HEREUX, p.1.
44 Cfr. CALAIS-AULOY, p. 1.
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direitos básicos do consumidor: segurança, informação, escolha e audiência,45

também conhecida como "Declaração dos Direitos Essenciais do Consumidor"46, 
que a idéia começou a consolidar-se.47 Na Europa, na década de setenta,48 duas
manifestações sobre os direitos dos consumidores ficaram famosas, a do Conselho
da Europa, em 197349 e da Comunidade Econômica Européia, em 1975.50

a. Os esforços universais através da ONU e seus reflexos nas Américas

Mas foram esforços não regionais ou nacionais e sim gerais da ONU, desde a
década de 70,51 que determinaram a linha a ser seguida pelos países
interamericanos em matéria de proteção do consumidor.  Inicialmente , ao final da
década de 70, o Conselho Econômico e Social da ONU reconheceu a importância
exercida da defesa do consumidor no desenvolvimento  e, em 1977, o Conselho da
ONU requisitou ao Secretário Geral um estudo geral sobre as instituições e as
normas vigentes sobre proteção do consumidor no mundo. A ONU aprovou
inicialmente um conjunto de normas e princípio para o controle das práticas
comerciais restritivas (Resolução 35763, de 1980), por sugestão da UNCTAD,
que elaborou igualmente uma Lei Modelo, que tratava especificamente da
proteção do consumidor.52

Em 1981, o Conselho da ONU, reconhecendo a necessidade de um "marco
básico de política a nível internacional para el despliegue de nuevos esfuerzos en
la esfera de protección del consumidor ", pediu ao Secretário Geral para "elaborar
                                                
45 Veja, por todos, BOTANA, p. 9.
46 Assim STIGLITZ, Reglas, p. 13. Já STAUDENMAYER, p. 733, denomina "Carta dos
Direitos do Consumidor".
47 Cfr. L"HEREUX, p. 3-4.
48 Note-se que o BEUC- Bureau européen des consommateurs, com sede em Bruxelas,
fundou-se já em 1962, como noticia CALAIS-AULOY, p. 15.
49 Veja Resolução 543, de 17 de maio de 1973 relativa a Carta do Conselho da Europa sobre a
proteção do Consumidor, veja BOTANA, p. 9. A Carta mencionava direito dos consumidores à
proteção e assistência, proteção contra danos físicos causados por produtos perigosos, contra
danos aos interesses econômicos do consumidor, direito de indenização por prejuízos, direito à
informação , à educação, direito de representação e consulta. O Conselho da Europa criou ainda um
"Comité d'experts", que elaborou logo após, a Resolução (76) 47 do Conselho de Ministros do
Conselho da Europa, de 16 de novembro de 1976, sobre "clauses abusives dans les contrats conclus
par des consommateurs et méthodes de contrôle appropriées", a qual é considerada o grande marco
para as futuras leis européias sobre o assunto.
50 Resolução do Conselho, de 14 de abril de 1975, relativa a um programa preliminar da
Comunidade Económica Européia para uma política de proteção e informação dos consumidores,
publicada no JO C 092, de 25.04.75, p.1. O Anexo desta Resolução (ponto 3) assegurava os
seguintes direitos: direito à proteção da saúde e segurança, à proteção dos interesses econômicos, à
reparação dos danos , à informação e à educação e à representação (direito de ser ouvido), assim
como estabelecia princípios para a proteção do consumidor e ações prioritárias a serem ententadas
pela CEE e Estados Membros em cada um destes temas, veja também L'HEREUX, p. 5.
51 Veja o histórico da Resolução de 1985, in Directrizes para la Protección del Consumidor/
DAESI/ONU, 1986, reproduzidas no documento IOCU/Ley Modelo, p. 25.
52 UN- ST/ESA/254, p. 34.
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una serie de orientaciones generales para la protección del consumidor, teniendo
particularmente en cuenta las necessidades de los países en desarollo".53 Em 1985,
o principal documento universal sobre o tema foi elaborado, a Resolução 39/248 de
9 de abril de 1985, Diretrizes para proteção do consumidor, aprovadas pela
Assembléia Geral da ONU.54 Estas diretrizes enumeram como linhas de atuação
para os Estados: a) a proteção dos consumidores frente aos riscos para sua saúde
e segurança; b) a promoção e proteção dos interesses econômicos dos
consumidores; c) o acesso dos consumidores a uma informação adequada, que
lhes permita fazer escolhas bem fundamentadas, conforme a sua vontade e
necessidades específicas; d) a educação do consumidor; e) a possibilidade de
compensação efetiva dos danos ao consumidor; f) a liberdade de formar grupos e
outras organizações de consumidores e a oportunidade para estas organizações de
fazer ouvir suas opiniões em processos decisórios que os afetem.55

As Diretrizes da ONU serviram de base para modificações, adaptações ou
elaboração de legislação nacional específica de proteção dos consumidores, em
praticamente todos os países interamericanos.56 Este seu sucesso regional na
América Latina e Caribe deve-se, em minha opinião, a preocupação das Diretrizes
da ONU em estabelecer regras para a proteção do consumidor também em países
em desenvolvimento (hoje países emergentes), que são a maioria da região.
Efetivamente a Seção I sobre os Objetivos das Diretrizes assim dispõe:

"1.- Teniendo en cuenta los interesses y las necessidades de los
consumidores de todos lo países, y particularmente de los países en
desarollo; reconociendo que los consumidores afrontan a menudo
desequilibrios en cuando a capacidade económica, nivel de educación y
poder de negociación; y teniendo en cuenta que los consumidores deben
tener derecho de acesso a productos que no sean peligrosos, así como la
importancia de promover un desarollo económico y social justo,
equitativo y sostenido, las presentes directrices para la protección del
consumidor persiguen los seguientes objetivos:
a) ayudar a los países a lograr o manter una protección adecuada de
sus habitantes en calidad de consumidores...
f) fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección
del consumidor;
g) Promover el estabelecimento en el mercado de condiciones que den a
los consumidores una mayor selección a precios bajos 57

A ONU continuou a monitorar os esforços legislativos da região e prestar
assistência aos Estados, como indicam as Resoluções 1988/61 e a Resolution of
the UN Economic and Social Council about consumer protection de julho de

                                                
53 Assim informa o documento IOCU/Ley Modelo, p. 25.
54 Acessível in www.un.org  e comentadas por STIGLITZ, Reglas, p. 13.
55 Veja para comentários a estes lineamentos e sua força inspiradora, STIGLITZ, Reglas, p. 13.
56 Assim também LOPÉZ/OUTÓN/VILLANUEVA, p. 59.
57 O nr. 1 das "Directrices para la protección del Consumidor", aprovadas na Res. UN-GA
39/248, de 9 de abril de 1985, in IOCU/Ley Modelo, p. 26.



C. LIMA MARQUES

670

1990, que especialmente se preocupam com o "follow-up" dos esforços nos países
em desenvolvimento das Américas e Ásia.58 Assim, para estabelecer as políticas
de proteção do consumidor na região e de cooperação internacional ,  o PNUD-
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, junto aos governos da
Espanha e Noruega, realizou o primeiro seminário para a Região América Latina e
Caribe, de 9 a 11 de março de 1987, em Montevidéu, Uruguai, com mais de 20
países da região representados. Nesta ocasião, criou-se uma rede de comunicação
entre as organizações da região e a Consumers International (ex-IOCU),
baseada nas Diretrizes da ONU, criou uma lei modelo sobre proteção do
consumidor, a qual foi utilizada como guia por vários países ao elaborar suas leis
específicas

Após a Res. 39/248 da Assembléia Geral da ONU, de 9 de abril de 1985 e
estes esforços do PNUD, promulgaram-se leis específicas sobre o tema, Brasil,
Honduras, Argentina, Equador, Chile, Costa Rica, México, Paraguai, Peru e
Uruguai, e incluíram a proteção do consumidor em suas Constituições, Brasil,
Argentina, Peru e também El Salvador. Outros países estavam em processo de
elaboração, desde 1997, dentre eles Guatemala, Nicarágua, Trinidad Tobago,
Honduras, Colômbia e Bolívia e já devem ter concluído até os dias de hoje. Assim
como quase todos os países do continente estabeleceram departamentos e oficinas
especializadas para proteger, educar e informar o consumidor, assim como
processar suas queixas. 59

As duas mencionadas resoluções do Conselho Econômico e Social da ONU,
as Resoluções 1988/61 e 1990/85, concentraram a sua atenção na segurança e
qualidade de produtos e serviços, na proteção do meio ambiente (Agenda 21) e da
saúde do consumidor, especialmente no que se refere a alimentos, água, produtos
farmacêuticos, agrotóxicos e produtos químicos. Foi criada uma Comissão para o
Desenvolvimento Sustentável, que inclui um consumo sustentável, assim como
uma comissão mista da FAO e OMS-Organização Mundial de Saúde elaborou o
Codex Alimentarius, normas e práticas sobre uma extensa série de alimentos,
com recomendações sobre segurança de alimentos, contaminação e embalagens
de alimentos, assim como prazo de validade destes.60

Na reunião regional celebrada em novembro de 1990, na sede da CEPAL-
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em Santiago de Chile,
considerou-se a situação na América Latina satisfatória, mas propôs a
organização de  um segundo seminário, ainda não realizado. Em 1992, com a
realização da Conferência RIO 92, o Secretário Geral da ONU observou o forte
vínculo entre a produção, o consumo e o meio ambiente sustentável, pedindo uma
mudança nas modalidade de consumo (E/1992/48), mudança esta que já está
começando acontecer com a evolução da etiquetagem ambiental e maiores

                                                
58 Veja a íntegra da Resolução, no documento IOCU/Ley modelo, p. 34.
59 Informações da ONU, in UN-ST/ESA/254, p. 35.
60 UN-ST/ESA/254, p. 38 e 39. Também a UNESCO colabora formando docentes sobre segurança
alimentária, a UNICEF e a OMS elaboraram o Código Internacional de Comercialização de  Leite
Materno, o PNUMA elabora um registro Internacional de Produtos Químicos Potencialmente
Tóxicos e um Código Deontológico para o Comércio Internacional de Produtos Químicos.
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informações para os consumidores (E/CN.17/1995/13), como agora com os
organismos geneticamente modificados.61

b. Os esforços nacionais e regionais na proteção do consumidor nas
Américas

Em nível nacional, os primeiros países a legislar sobre o tema nas Américas
foram os Estados Unidos (com o Sherman Antitrust Act, o Federal Trade
Commission Act, Consumer Product Safety Acta, Truth in Lending Act, Fair
Credit Reporting Act e  Fair Debt Collection Practices Act), 62 o México (Ley
Federal de Protección del Consumidor, de 5 de fevereiro de 1976)63 e o
Canadá.

Quanto ao Canadá, esclarece Nicole L'Heureux, que, em nível federal, o
Ministério do Consumo e das Corporações foi criado já em 1967 e uma Carta de
Direitos do Consumidor, assegurando direitos à segurança, à informação, à
proteção contra abusos contratuais e na publicidade, direito de livre escolha no
mercado e direito de fazer valer suas reclamações e receber reparação de seus
danos, foi aprovada pelo Conselho Canadense de Consumo ainda em 1971.64 Os
esforços das províncias canadenses iniciam no ano 1969 e a famosa Lei do
Quebec de proteção do consumidor data de julho de 1971. Mais tarde, até
mesmo o novo Código Civil do Quebec de 1991, que entrou em vigor em 1994,
reconhece as condições especiais em que os contratos são concluídos com
consumidores e estabelece medidas de proteção nesta lei geral, continuando a
tradição canadense de avanço legislativo neste tema.65 Em resumo, no Canadá,
uma série de leis federais e provinciais sobre produtos defeituosos, sobre
embalagens, etiquetagem, concorrência, sobre vendas de porta-em-porta, sobre
contratos de crédito, locação, serviços funerários, contratos de viagens, sobre
proteção de dados e super-endividamento acabam por tecer um sistema amplo de
proteção legislativa do consumidor, especialmente no Quebec que aceita a civil
law por influência histórica francesa.66

Na região, mencione-se ainda os esforços até agora frustados da ALADI em
elaborar uma lei modelo para o consumidor na América-Latina. Em 1994, a
Consumers International, ex-IOCU-International Organization of Consumers
Union, uma organização não governamental mundial, que congrega a maioria as
associações e órgãos (mesmo estatais) de defesa do consumidor, através de sua
Oficina Regional para a América Latina e Caribe (ROLAC), conseguiu elaborar
                                                
61 UN-ST/ESA/254, p. 35 e 48.
62 Os Estados Unidos iniciaram legislando sobre Antitrust (Sherman Antitrust Act de 1890), veja
GELLHORN/KOVACIC, p. 15 e seg. Sobre demais Atos legislativos importantes, veja
PELLEGRINI, p. 10.
63 Sobre a força inspiradora desta lei na América Latina, veja PELLEGRINI, p. 9 e 10 e a Ley
Modelo de IOCU para la protección del consumidor en América Latina y Caribe de 1994, p. 3.
64 Assim L'HEREUX, p. 6 e 7.
65 L'HEREUX, p.VII.
66 Veja a sólida apresentação do fragamentado e amplo sistema canadense, in L'HEREUX, p. 7 a
245.
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uma ampla e adaptada Ley Modelo de IOCU para la protección del
consumidor en América Latina y Caribe. Esta Lei modelo com 59 artigos trata
dos principais temas materiais e processuais: definições de consumidor e
fornecedor, direitos dos consumidores, informação e etiquetagem, prazos de
validade, publicidade enganosa, abusiva, oferta de bens e serviços, proteção
contratual, contratos de adesão, direito de arrependimento em contratação fora do
estabelecimento comercial ou por telefone, cláusulas abusivas, operações de
crédito ao consumo, responsabilidade penal e civil do fornecedor, garantias,
solidariedade da cadeia de fornecimento, produtos nocivos ou perigosos, defesa
em juízo dos consumidores, legitimação e papel das associações de consumidores.
A Lei modelo da IOCU inclui ainda uma secção sobre deveres dos Estados (Art.
48 a 50) e sobre a hierarquia de "ordem pública" das normas previstas na Lei
modelo (Art.1). Além deste Art. 1, que dispõe: "Las disposiciones de la
presente ley son de orden público. Las mismas son irrenunciables por las
partes y prevalecerán sobre cualquier norma legal, uso, costume, prática
comercial o estipulación en contrario". Este Artigo pode ter algum reflexo
internacional, ao ser considerado uma opção pela a hierarquia de norma de ordem
público internacional, mas nenhum artigo desta Ley Modelo da IOCU refere-se a
temas de Direito Internacional Privado.

Por fim, mencione-se que, havendo sido elaboradas a lei brasileira em 1990
(Código de Defesa do Consumidor-CDC, Lei 8.078/90) e a lei argentina em 1993
(Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240/93),67 estes dois países passaram a
ocupar uma posição de líder nos esforços de  harmonização legislativa sobre o
tema no Mercosul,68 talvez mesmo pela hierarquia constitucional que a proteção
do consumidor alcançou.69 O Mercosul, criado pelo Tratado de Assunção de
1991,70 une Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como países membros, tendo

                                                
67 Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240/93, modificada pelas Leis 24.568, 24.787 e
principalmente pela Ley 24.999, de 1 de julho de 1998, publicada na íntegra, in Revista Direito do
Consumidor, vol. 27 (1998), p. 239-240. Veja publicação atualizada, in Derecho del Consumidor, nr.
9, Ed. Juris, 1998, p. 245-266.
68 Assim DROMI, p. 351.
69 A Constituição Federal Brasileira menciona a proteção do consumidor como direito
fundamental (Art. 5, XXXII), como princípio da ordem econômica constitucional (Art. 170, inciso
V) e ordena a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor (Art. 48 ADCT), veja sobre o
tema PELLEGRINI, p. 8 e seg. e um artigo específico de minha autoria, Direitos Básicos, RDC vol.
35, p. 61 e seg. A constituição Argentina de 1856/60 passou a incluir, desde a reforma em 1994, uma
norma expressa sobre direitos do consumidor, "Nuevos Derechos y Garantias", o Art. 42, veja
LOPÉZ/OUTÓN/VILLANUEVA, p.38 e seg. Segundo DROMI, p. 351, também na Constituição
do Peru os direitos dos consumidores estão assegurados.
70 Tratado para la Constitución de un Mercado Común- El Mercado Común del Sur-
MERCOSUR, assinado em Assunção, em 26 de março de 1991, veja detalhes em DREYZIN DE
KLOR, p.  49 e seg.. Veja os atos internacionais anteriores da integração entre Argentina e Brasil, 
Déclaración de Iguazú, de 30.11.1985 (texto em espanhol, in: Integración Latinoamericana,
110(1986),64ss);  Acta para la Integración Argentino-Brasileña, 29.07.1986 (texto em espanhol, in:
Integración Latinoamericana, 116(1986), 97 e seg., tradução inglesa, in: Leg.Mat.27 (1988),901),
Tratado de Integración, Coperación y Desarrollo entre la República Argentina y la Republica
Federativa do Brasil de 29.11.1988 (texto em espanhol, in: Revista del Derecho Industrial ,
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como associados Chile e Bolívia e já constituiu uma união aduaneira imperfeita
desde 1994, data do Tratado complementar institucional, que leva o nome de
Protocolo de Ouro Preto.71

Nacionalmente, no Brasil, desde a redemocratização em 1985, havia sido
criado um Conselho Nacional de defesa do Consumidor/CNDC junto ao Ministério
da Justiça72 e será justamente neste Conselho reunido o grupo de especialistas que
serão os autores do Anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor73 e que
fundarão o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor-Brasilcon,
organização  científica não governamental brasileira, em 1992 e, no mesmo ano,
criaram junto a colegas argentinos, uruguaios, portugueses e espanhóis, o Instituto
Ibero-Latinoamericano de Política e Direito do Consumidor, para fomento da
Política e do Direito do Consumidor na América Latina.74 A Argentina aprovou
sua lei em 1993 e a modificou substancialmente em 1998,75 praticamente
alcançando o mesmo nível de proteção material do CDC brasileiro. Hoje todos os
países membros do Mercosul possuem legislação material específica para a
defesa do consumidor.76

Como se observa, esta evolução histórica da legislação material de proteção
do consumidor nas Américas bem demonstra o papel líder que tiveram os países
interamericanos, especialmente os Estados Unidos, México e Canadá e, mais
recentemente, no âmbito do Mercosul, Brasil e Argentina.

                                                                                                                         
38(1991),373) e a  Acta de Buenos Aires, de 06. 07.1990 (texto em espanhol, in: Revista del Derecho
Industrial,38(1991),376.), veja também OLIVAR JIMENEZ, Política común, p. 100; veja também
em outras línguas SALOMÃO Filho, Calixto et SAMTLEBEN, Jürgen, Der Südamerikanische
Gemeisame Markt - Eine rechtliche Analyse des Mercosur - Teil I, in: WM, 33 (1345-1352), 1992,
p. 1346.
71 Veja DREYZIN DE KLOR, p. 84 e seg.
72  Criado em 24 de julho de 1985 junto com a aprovação da importante lei da ação civil pública
(Lei 7.347/85) primeira base legal para ações civis coletivas de defesa dos consumidores. Veja notícia
internacional in RabelsZ 51(1987), p. 240.
73 Os autores do anteprojeto de CDC foram os professores Ada Pelegrini Grinover (Presidente),
Kazuo Watanabe, Zelmo Denari e os membros do ministério Público de São Paulo, Daniel Fink e
José Geraldo Filomeno e, como assessores, Antônio Herman Benjamin (Ministério Público), Eliana
Cáceres (Advogada), Marcelo Sodré, Mariagela Sarrubo e Regis Rodrigues Bonvicino (Movimento
de Defesa dos Consumidores) e Nelson Nery Júnior (Professor PUC/SP),veja PELLEGRINI, p. 1.
74 Interessante notar que são os mesmos especialistas (Jean-Michel Arrighi, Gabriel Stiglitz,
Antônio Herman Benjamin e outros) que irão dois anos mais tarde elaborar junto com a IOCU, a Lei
Modelo para a América Latina e Caribe, veja documento IOCU/Ley Modelo, p. 4.
75 Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240/93, modificada pela Ley 24.999, de 1 de julho de
1998, publicada na íntegra, in Revista Direito do Consumidor, vol. 27 (1998), p. 239-240.
76 Brasil, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, de 13 de setembro de 1990. Argentina,
Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240, de 1993 e modificada em 1998 (Ley 24.999, de 24 de
julho de 1998). Paraguai, Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, Ley 1134/98 de 27 de
outubro de 1998 e  Uruguai, Normas Relativas a las Relaciones de Consumo, Ley n.º 17.189, de 20
de setembro de 1999,  publicada na íntegra, in Revista Direito do Consumidor, vol. 33 (2000), p.
262-270.
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2. A insuficiente proteção nacional de consumidor em DIPr. nas
Américas e nas convenções gerais sobre comércio de mercadorias

No Mercosul, a doutrina sempre alertou que, face as diferenças de nível de
proteção nacional entre os quatro países, não poderia ser adotado o sistema de
origem, ou se deixaria desprotegidos os consumidores dos países destinatários.77 A
opção da Resolução 126/94 foi exatamente neste sentido, ao impor a regra do
mercado de comercialização, no que respeita as normas aplicáveis de proteção
dos consumidores, até que os esforços de harmonização legislativa dessem
resultado positivo.

Se de um lado temos uma evolução bastante razoável na proteção material do
consumidor por sua lei nacional, o mesmo não pode dizer em matéria de proteção
especial através do DIPr. Poderia se pensar que, como as normas nacionais de
proteção dos consumidores são geralmente consideradas nos países
interamericanos como sendo de ordem pública internacional, lois de police ou
normas imperativas do tipo "lei de aplicação imediata", não haveria necessidade de
uma convenção sobre o tema: o consumidor domiciliado ou nacional de um país
estaria sempre protegido pela aplicação provável destas normas. A conclusão não
é suficiente, pois apresenta duas falhas:

1) Deixa o consumidor turista sem proteção quando retorna ao seu país, pois
sua proteção pressuporia a extraterritorialidade destas leis, cuja característica é
justamente a territorialidade. O consumidor turista nacional só estaria protegido
quando o juiz nacional fosse aplicar justamente a lex fori a estas relações
internacionais. Note-se, porém, que a maioria dos elementos de conexão hoje
existentes nos países interamericanos é ou da autonomia da vontade em contratos
internacionais, ou do lugar da execução ou do lugar de residência do proponente.
Todas estas conexões mais comuns levarão à aplicação da lei estrangeira em
relações contratuais com consumidores nacionais, pois é o fornecedor estrangeiro
que redige os contratos concluídos com turistas, por exemplo, e inclui a cláusula de
eleição da "sua" lei, também o lugar da execução é o da prestação característica,
que sempre é do fornecedor ou de país terceiro, por exemplo no comércio
eletrônico de consumo, uma vez que o consumidor apenas paga o produto ou
serviço. Hoje, também, ofertante é o profissional fornecedor, não mais os
consumidores. 78 

2) Deixa o consumidor interamericano sem proteção, quando o foro provável
de sua demanda for em país estrangeiro, por exemplo, quando contrata a distância
ou por comércio eletrônico. Isto porque, não é certo que as normas imperativas ou
de ordem pública do país de domicílio do consumidor serão aplicadas (se não
houver uma Convenção Internacional específica) pelo juiz ou juízo arbitral do
outro país, como comprovaram exaustivos estudos da jurisprudência do primeiro

                                                
77 Veja DROMI, p. 365. Assim também sempre propôs STIGLITZ, El derecho del consumidor
en Argentina y en el Mercosur, publicado na Argentina, LL,19/5/95 e no Brasil, in: Derecho del
Consumidor, vol. 6, p. 20.
78 Veja que a prestação característica não foi considerada oportuna, nem mesmo para inclusão na
CIDIP V, assim NOODT, p. 104.
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mundo.79

Eis porque é necessário estabelecer uma proteção ao consumidor
interamericano justamente nestes dois temas, como propomos a seguir. Como,
porém, as afirmações anteriores sobre a insuficiência do uso da ordem pública
internacional e das conexões mais usadas nos países Interamericanos são
afirmações complexas, mister examinar em detalhes as regras nacionais de DIPr.,
as convenções gerais sobre comércio internacional de mercadorias em vigor
nestes países, para podermos comprová-las.

a. Exame de algumas regras nacionais autônomas de DIPr. dos países
interamericanos

Interessante observar que a exceção dos Estados Unidos80 e Canadá, raras
são as normas nacionais de Direito Internacional Privado que se voltam
especificamente para a proteção dos consumidores nos países Americanos.
Quanto ao DIPr. do Quebec, positivado no Código Civil de 1991, interessante
observar sua atualização metodológica, porque prevê várias normas abertas (Art.
3076), o conhecimento de leis imperativas de outro estado (Art. 3079), uma ordem
pública estrita pela incompatibilidade do resultado prático da aplicação da lei
estrangeira (Art. 3081) e uma cláusula escapatória geral (Art. 3082).81 Assim
como possui uma regra específica para os contratos de consumo, permitindo a
autonomia de vontade, mas considerando obrigatórias as normas imperativas do
foro, em idênticas circunstâncias que o Art. 5 da Convenção de Roma e indicando,
na falta de escolha, a lei da residência do consumidor como aplicável. O Art. 3117
do Código Civil do Quebec, dispõe:

§3 - Du Contrat de consommation- Art. 3117. Le choix para les parties
de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour
résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions imperatives de la loi de l'Etat où ila sa residence si la
conclusion du contrat a été precedée dans ce lieu, d'une offre spéciale
ou d'une publicité et que le actes nécessaires à sa conclusion y ont été
accomplis par le consommateur, ou encore, si la demande de ce dernier y
a été reçue.
Il en est même lorsque le comsommateur a été incité para son
cocontractant à se rendre dans un Etat étranger afin d'y conclure le
contrat.
En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du
consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat

                                                
79 Após exaustivo exame do direito e da jurisprudência alemã, chegou a conclusão de não há
obrigação alguma do juiz alemão de usar as normas imperativas de terceiros países, somente as
normas imperativas dos países membros da UE devem ser respeitadas, face ao Art. 7,I da
Convenção de Roma de 1980, assim BECKER, p. 737.
80 Veja Art.3545 sobre products liability e Art. 3547 sobre conventional obligations da
nova lei da Louisiana, Lei 923 de 1991 (publicada na íntegra in IPRAX 1993, p. 56 e seg), in
KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/ SAMTLEBEN/SIEHR, p. 1002 e seg.
81 Veja texto in DOLINGER, Vade Mecum, p. 297-298.
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de consommation."82

O Código Civil do Quebec possui regra específica também para acidentes
envolvendo produtos (Art. 3128), prevendo que a vítima (não se menciona a
expressão consumidor) poderá escolher entre a lei do estado em que o fabricante
do produto tem seu estabelecimento ou sua residência e a lei do Estado onde o
bem foi adquirido, além de considerar as suas normas de DIPr. imperativas para
qualquer dano sofrido no Quebec ou resultante de matéria prima oriunda do
Quebec (Art. 3129).

Na América Latina, o Código Civil do Chile, de 1855, modificado em 1996,
não contém norma especial sobre proteção do consumidor em DIPr.83 As normas
de DIPr. do México também não mencionam especialmente os consumidores.84 O
Estatuto del Consumidor da Colômbia é de 1982 (Dec. 3.466, de 2 de dezembro
de 1982),85 mas seu Código Civil de 1873, e, em seu Art. 20 sobre a lei aplicável
aos contratos e bens, não menciona o consumidor.86 Segundo informam
doutrinadores alemães, até 1999, não possuíam normas especiais de proteção ao
consumidor em Direito Internacional Privado Equador,87 Costa Rica,88 El
Salvador,89 Guatemala,90 Nicarágua91, Panamá,92 Peru93 e Honduras.94

A lei de proteção ao consumidor da Venezuela é de 1995.95 A nova lei
venezuelana de Direito Internacional Privado é posterior e data de 1998, mas, em
seus 64 artigos, nada menciona especificamente sobre proteção do consumidor,
apesar de várias vezes mencionar os " princípios generales del Derecho Comercial
Internacional". Mesmo assim, a nova lei venezuelana  traz normas atualizadas
sobre a aplicação  das normas imperativas nacionais (Art. 10), sobre a conexão
eqüitativa para o caso concreto (art. 7) e, especialmente, traz uma norma de favor
vítima em caso de acidentes ou atos ilícitos, o que pode beneficiar os
consumidores (Art. 32).96 

Nos países membros do Mercosul, a situação não é melhor. No Paraguai, a lei
de defesa del consumidor é de 1998,97 já o Código Civil de 1985 nada menciona
                                                
82 DOLINGER, Vade Mecum, p. 304.
83 Assim KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 174 e seg.
84 Reforma do Código Civil foi estabelecida pelo Decreto de 11 de dezembro de 1987, reproduzido
por DOLINGER, Vade Mecum, p. 393.
85 Lei publicada na íntegra, no Brasil, in Revista Direito do Consumidor, vol. 27 (1998), p. 228-
239.
86 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 414.
87 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 210 e seg.
88 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 204 e seg.
89 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 228 e seg.
90 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 268 e seg.
91 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 608 e seg.
92 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 620 e seg.
93 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 664 e seg.
94 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 268 e seg.
95 Publicada na íntegra, no Brasil, in Revista Direito do Consumidor, vol. 26 (1998), p. 307-327.
96 Veja Decreto 36.511, de 6 de agosto de 1998, in KROPHOLLER/ KRÜGER/ RIERING/
SAMTLEBEN/ SIEHR, p. 958-995.
97 Ley 1.334, 27 de outubro de 1998, a ser publicada na íntegra, in Revista Direito do
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sobre consumidores e , em matéria contratual, indica aplicável a lei do lugar da
execução da obrigação (Art. 17).98 No Uruguai, sua lei de defesa do consumidor é
de 1999,99 seu Código Civil de 1868, modificado em 1994, indica aplicável para
relações obrigacionais a lei do lugar da execução (Art. 2399) e os Tratados de
Montevidéu de 1889.100 As normas brasileiras de DIPr. são rígidas e antigas,
também nada mencionam sobre consumidor e prevêem apenas uma ampla regra
sobre ordem pública (Art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro,
LICC/42). Em matéria contratual, apesar dos esforços da doutrina, as normas
atuais praticamente impossibilitam a autonomia de vontade em matéria de
contratos.101 Aplicável neste caso é a lex loci celebrationis (Art. 9 caput da
LICC/42: "Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país
em que se constituírem"). A norma do Art. 9§ 1 LICC/42 impõe uma aplicação
cumulativa de lei brasileira quanto à forma, em caso de execução no Brasil. A
norma do Art. 9§ 2 da LICC/42 é usada para identificar o lugar da proposta em
contratos entre ausentes ou à distância, como a maioria dos contratos
internacionais nos dias de hoje. Segundo o §2 do Art. 9, "a obrigação resultante
do contrato reputa-se constituída no lugar onde residir o proponente",
determinando assim a aplicação da lei do lugar de residência do fornecedor para
reger os contratos entre ausentes, mesmo os de consumo, como os contratos
concluídos por computador, no comércio eletrônico de consumo, ou nos contratos
de time-sharing ou multipropriedade. Em matéria de acidentes com produtos e
serviços defeituosos a regra aplicável também é a do Art. 9, agora interpretada
como lex loci delicti, lei do lugar em que foi cometido o ato ilícito ou lei do lugar
em que aconteceu o dano e seus conseqüências.102

A doutrina argentina sempre propôs normas especiais mais protetivas para as
relações de consumo, especialmente para os contratos de adesão.103 Quanto ao
âmbito contratual, que mais nos interessa, as normas nacionais ou autônomas de
DIPr. argentino encontram-se nos art. 1205 a 1214 do Código Civil e não há
normas especial para a proteção dos consumidores, mas o novo mandamento
constitucional deve "iluminar" a aplicação destas normas.104 Os Artigos 1209 e
1210 prevêem a aplicação da lex loci executiones e da lex loci celebrationes,
mas a doutrina alerta que, em uma visão tradicional, a primeira conexão vai indicar
aplicável geralmente a lei do fornecedor, aquele que realizou a prestação principal
característica, isto é, a prestação não vinculada ao pagamento de dinheiro

                                                                                                                         
Consumidor, vol. 30 (1999), p. 247-255
98 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 638.
99 Ley 17.189, de 20 de setembro de 1999, publicada na íntegra, in Revista Direito do
Consumidor, vol. 33 (2000), p. 262-270.
100 KROPHOLLER/KRÜGER/RIERING/SAMTLEBEN/SIEHR, p. 910.
101 Ver , por todos, ARAÚJO, p. 108. Sobre a controvérsia da autonomia da vontade no Brasil e
em vários países da América Latina e a contribuição dada pela CIDIP e pelas Convenções de Haia,
veja  BOGGIANO, The Contribuition, p. 132 e seg.
102 Sobre esta versão brasileira da teoria da übiquidade alemã e as críticas da doutrina a estas
conexões rígidas, veja MARQUES, RT 629, p. 72 e seg.
103 Assim o famosos curso de Haia de BOGGIANO, International, p. 55 e The Contribuition, p.
134 e seg.
104 TONIOLLO, p. 98.
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realizado pelo consumidor, constituindo "injustificado privilégio" ao fornecedor.105

A segunda conexão beneficia a aplicação da lei do lugar de "assinatura" dos
contratos, levando muitas vezes à aplicação da lex fori argentina, mas deixa sem
proteção o consumidor turista e aquele que contrata a distância ou por meios
eletrônicos, situações cada vez mais comuns nos dias de hoje.106A doutrina
propõe então que o consumidor possa eleger entre a "ley del lugar de adquisisión
del producto", que seria especialmente importante nos dois casos mencionados, e
uma conexão para a lei mais favorável ao consumidor, assim como a elaboração
de normas semelhantes ao Art. 5 da Convenção de Roma de 1980.107 Já quanto
aos atos ilícitos frente aos consumidores, a conexão tradicional é também na
Argentina a lex loci delicti (Art. 43 do Tratado de Montevidéu de 1940),
entendida como lei do lugar do ato delituoso (lex loci actus), mas já sofre severas
críticas e sugere-se que, em relações de consumo, possa-se usar a lei da
residência habitual de quem sofreu o dano, em solução semelhante a Convenção
de Haia de 1973.108 Parte da doutrina propõe que o consumidor vítima possa
eleger entre  a lei do lugar do estabelecimento principal da pessoa a quem vai se
atribuir a responsabilidade e a lei do lugar de aquisição do produto.109

Se a legislação nacional ainda é falha neste setor, na doutrina do DIPr., cada
vez mais o tema da proteção dos consumidores é incluído como matéria de nova
concentração do Direito Internacional Privado.110 A doutrina é praticamente
unânime na necessidade de proteção especial do consumidor também em relações
de consumo internacionais e na decisão regional a favor do consumidor. A
autonomia de vontades é regra não oportuna se uma das partes é mais fraca,
como no caso de contratos concluídos com consumidores.111 Propõe-se assim
uma  harmonização das regras de DIPr.  através do Mercosul112 e de outros
organismos internacionais.113 Também em processo civil internacional os desafios
da globalização e regionalização da economia estão a requerer uma reposta
efetiva de proteção dos mais fracos com jurisdições privilegiadas e soluções
alternativas de controvérsias.

                                                
105 Assim TONIOLLO, p. 100.
106 Assim alerta também, TONIOLLO, p. 102.
107 TONIOLLO, p. 101, 102 e 107.
108 TONIOLLO, p. 108 e 110.
109 Sugestão de TONIOLLO, p. 110.
110 BOGGIANO, The Contribuition, p. 139, TONIOLLO, p. 94 e seg., WEINBERG DE ROCA,
p. 206 e seg., MARQUES, Impasse, p. 16 e seg. Já BRILMAYER, p. 174, inclui tópico "The
postulate of Consumer Sovereignty" não para tratar da proteção do consumidor, mas para
realizar analogia à soberania de decisões dos estados de quais politicas (policy) ou interesses
protegerão em DIPr, seguindo a linha do Law and Economics.
111 Veja BOGGIANO, International, p. 55 e seg. e BOGGIANO, The Contribuition, p. 138.
112 Veja por todos TONIOLLO, p. 97. Assim DE LUCCA, p. 18 e seg.
113 BOGGIANO, The contribuition, p. 138, trabalha com a possibilidade de uma manifestação
geral através da Conferância de Haia ou regional, através da OEA.
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b. Exame de algumas convenções gerais sobre comércio internacional de
mercadorias e a proteção dos consumidores

Importa-nos aqui relembrar que as grandes convenções sobre comércio
internacional sempre procuraram excluir do campo de aplicação de suas normas
os contratos concluídos com consumidores para uso doméstico, familiar ou não
profissional. 114  Assim a Convenção de Haia 115 sobre a lei aplicável aos contratos
de compra e venda internacional de 1986 (Art.2,lit.c e 5, lit. d)116 ou a Convenção
da ONU sobre Compra e Venda de mercadorias de 1980, conhecida como
Convenção de Viena de 1980117 (Art. 2, a e Art. 5).118 Seja para evitar conflitos
com leis nacionais consideradas de ordem público internacional,119seja porque as
diferenças na proteção dos consumidores sempre pesaram a favor dos países
industrializados e exportadores do primeiro mundo.120 A verdade é que o tema
nunca foi tratado diretamente nas Convenções que unificaram as normas
materiais, nem em uma lei Modelo, do UNIDROIT ou UNCITRAL121, nem foi
objeto de uma CIDIP ou de uma Convenção de Haia.122 Apenas as Resoluções

                                                
114 Assim HARGAIN/MIHALI, p. 506.
115 Trata-se de uma atualização da Convenção de 1955. Veja sobre a pequena aceitação destas
Convenções entre os Estados, mas de sua enorme importância como modelo legislativo, in
ARAÚJO, p. 124 e seg.
116 No original: "Art.2. The Convention does not apply to: ....c) sales of goods bought for personal,
family or household use; it does, however, apply if the seller at the time of the conclusion of the
contract neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use.            
Art. 5. The Convention does not determine the law applicable to ...d) the effect of the sale in respect
of any person other than the parties."
117 Veja sobre a importância e a aceitação desta Convenção também entre Estados das Américas,
ARAÚJO, p. 127 e seg.
118 No original: "Art. 2. La presente convención no se aplicará a las compraventas:  a) de
mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier
momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni
debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderia se compraban para ese uso;..."
119 Assim manifestam-se GARRO/ZUPPI, p. 81: "La razón principal de excluir la venta a
consumidores del ámbito de aplicación ha sido de evitar un eventual conflicto entre las normas de la
Convención y las leyes de orden público de protección al consumidor. La legislación especial de
protección al consumidor ha sido incorporada en estos últimos años a numerosos ordenamentos
jurídicos , inclusive en algunos países de América Latina, como México." Assim também
HARGAIN/MIHALI, p. 507.
120 Assim HOFFMANN, p. 396, KROPHOLLER, p. 636, BOTANA, p. 9 e
HARGAIN/MIHALI, p. 506, citando opinião de Lible.
121 A lei modelo da UNCITRAL (que efetivamente se dedica ao comércio internacional) versando
sobre comércio eletrônico expressamente informa não afastar as normas tutelares e parece querer
excluir os contratos de consumo através de meios informáticos de seu campo de aplicação com o
texto: "Art. 1. Ámbito de aplicación - La presente Ley* será aplicable a todo tipo de información en
forma de mesaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales.*La presente ley no
deroga ninguna norma jurídica destinada a la protección del conumidor."
122 Mencione-se o projeto de Haia de 1980. Veja VON MEHREN, Arthur, Law applicable to
certain consumer sales, Texts adopted by the Fourteenth Session and Explanatory Report, Ed.
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da ONU tiveram influência inspiradora nas legislações nacionais.
Interessante notar que muitos países americanos estão unidos pela Convenção

de Viena de 1980 sobre compra e venda de mercadorias.123 Esta Convenção
preparada pela UNCITRAL, que é um dos maiores êxitos da unificação de
normas em comércio internacional, volta-se totalmente para os contratos de venda
entre comerciantes e tenta excluir de seu campo de aplicação os contratos
internacionais entre consumidores e fornecedores de produtos,124  mesmo assim
sua aplicação excepcional a estes contratos é possível.125 Isto porque o Art. 2º da
Convenção de Viena de 1980 dispõe: "Esta convenção não se aplica às
vendas: a) de mercadorias adquiridas para uso pessoal, familiar ou
doméstico, salvo se o vendedor, antes ou no momento da celebração do
contrato, não soubesse nem devesse saber que as mercadorias eram
adquiridas para tal uso". Assim, se um advogado no Chile encomenda de
fábrica da Argentina por carta e usando papel timbrado de seu escritório uma
mesa para seu computador em casa, o fabricante argentino pode considerar que
tal mercadoria se destina à atividade do cliente, logo, aplicar-se-ia a Convenção de
Viena para regular esta venda.126 Aqui trata-se de  uma exceção vinculada ao
princípio da razoabilidade, pois era razoável e legítimo o desconhecimento do
comerciante que o co-contratante era um consumidor.127  O perigo desta
aplicação possível do direito uniforme em relação a contratos concluídos por
consumidores é a opinião de parte majoritária da doutrina que a Convenção teria
primazia, por ser direito uniforme, em relação a qualquer das normas nacionais de
proteção dos consumidores.128 Eis porque, prefiro aqui destacar o espírito da
Convenção de exclusão dos contratos internacionais de consumo como forma de
proteger eficazmente o consumidor nacional no comércio internacional. Este
espírito bem denota a dificuldade de tratar-se na mesma Convenção, ou em norma
interna,  o comércio internacional entre profissionais e as relações de consumo
internacionais entre um profissional e um leigo ou consumidor. O tratamento
jurídico de relações entre iguais não pode ser igual ao tratamento jurídico de
                                                                                                                         
Bureau Permanent de la Conférence, Haia, 1982, p. 6. Este projeto de convenção visava
complementar a Convenção de Haia de 1955 sobre lei aplicável à venda internacional de mercadorias,
mas isto nunca chegou a acontecer, pois o referido projeto, findo em 1980, não foi aprovado,
superado que foi pela própria Convenção de Roma da CEE, assinada naquele mesmo ano, com seu
Art. 5 sobre o mesmo tema.
123 Teriam ratificado a Convenção, até 1995, os seguintes países interamericanos, Argentina, Chile,
Ecuador, Canadá, Cuba, México e Estados Unidos, e assinado , Venezuela. Veja SCHLECHTRIEM,
p. 225-226 ou para dados atualizados: www.un.org/Depts/Treaaty/bible/Part_I_E/X_/X_10.html   
124 Usamos o verbo "tentar", pois está comprovada a aplicação da Convenção de Viena a contratos
com consumidores, concorrendo com o direito alemão, por exemplo, no que se refere às leis especiais
sobre crédito ao consumo, sobre contratação fora do estabelecimento comercial e sobre
responsabilidade por produtos defeituosos, assim a tese de Doutorado de WARTEMBERG, p. 101
a 104.
125 Assim ensina SCHLECHTRIEM, Rdn.23-32, especialmente p. 19.
126 Exemplo adaptado daquele citado por SCHLECHTRIEM, p. 19.
127 Assim ensinam HARGAIN/MIHALI, p.  506.
128 Veja a unânimidade da doutrina européia sobre esta primazia, na prática, in WARTEMBERG,
p. 19
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relações entre diferentes, entre profissionais e leigos, entre fortes e fracos. Esta
foi justamente a idéia central do Projeto de Haia de 1980, que foi superado pelas
Convenções européias e as modificações internas nos países industrializados, mas
não no espaço interamericano.129

A experiência européia de mais de 40 anos de harmonização de normas
materiais e unificação de normas de DIPr. e do Art. 2º da Convenção de Viena
de 1980, nos faz concluir que tanto regionalmente, como universalmente, a
proteção do consumidor sempre foi tema a separar-se do comércio internacional
normal e a tratar-se em DIPr. com conexões mais seguras, previsíveis e positivas
para o agente mais fraco. Concluo, portanto, pela oportunidade da OEA elaborar
uma convenção CIDIP sobre o tema.

B) A falta de proteção especial do consumidor nas normas de Direito
Internacional Privado  Interamericanas - A necessidade de uma

convenção regional específica

1. O novo DIPr. como elemento de harmonia regional e as conexões
tutelares do consumidor sugeridas pela doutrina

a. Por um Direito Internacional Privado com valores sociais e função de
harmonia regional

Os autores clássicos brasileiros conceituavam Direito Internacional Privado,
na esteira de Pillet e da teoria francesa, como " a ciência que tem por objeto a
regulação jurídica das relações internacionais de ordem privada"130 ou as
"relações de ordem privada da sociedade internacional",131 cujo objeto não seria
apenas o estudo dos conflitos de leis no espaço,132 mas também os conflitos de
jurisdição, os problemas de nacionalidade, condição jurídica do estrangeiros e

                                                
129 Note-se que as conexões previstas pelo projeto de Haia de 1980 foram: a autonomia da vontade
(Art. 6, frase 1), mas a lei escolhida pelas partes não pode privar o consumidor da proteção que lhe
asseguram as normas imperativas do país de sua residência habitual (Art.6, frase 2 do Projeto), as
condições relativas à existência, à validade e à forma do consentimento são regidas pela lei do país
de residência habitual do consumidor no momento da declaração. (Art.6, 4 frase), na falta de escolha
pelas partes, a lei aplicável é a lei do país de residência habitual do consumidor (Art. 7 do projeto), a
capacidade das partes e os efeitos dos contratos não são regidos pela lex contractus e sim são
questões independentes (Art. 9) e a reserva de ordem pública, veja VON MEHREN, Arthur, Law
applicable to certain consumer sales, Texts adopted by the Fourteenth Session and Explanatory
Report, Ed. Bureau Permanent de la Conférence, Haia, 1982, p. 2 e 3. A definição de consumidor
(art. 2) e as exclusões (art. 4 e 5) do projeto não são hoje, porém, atuais, mesmo assim em um exame
mais detido do projeto de 1980 encontramos muitos dos elementos até hoje desejáveis em matéria de
proteção efetiva dos consumdiores em DIPr.
130 Esta a definição de Tito FULGÊNCIO, p. 5.
131 Esta a expressão de Clóvis BEVILAQUA, p. 11.
132 Assim Rodrigo OCTAVIO, p.  19, confessando que esta é a parte principal da disciplina, mas
não a única, que segundo ele incluiria ainda a condição jurídica dos estrangeiros e o respeito aos
direitos adquiridos, p. 20.
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direito adquirido. Particularmente, aceito a limitação do objeto do DIPr. propostas
pelos autores italianos e alemães133 e neste trabalho considerarei Direito
Internacional Privado as regras, normas, o desenvolvimento jurisprudencial e os
princípios tendentes a indicar aplicável uma lei aplicável aos casos privados com
conexão com mais de uma ordem jurídica, solucionando apenas indiretamente os
chamados conflitos de leis no espaço, assim como todas as normas (materiais, de
ajuda, qualificadoras e de aplicação imediata) que intervêm ou ajudam
(Hilsfnormen) neste procedimento.134 Os temas auxiliares para a solução destes
conflitos de leis no espaço serão tratados aqui como matérias "irmãs" do DIPr. e,
hoje - praticamente e pragmaticamente - nele contidas, como o Direito Processual
Civil Internacional ou Processo Civil Internacional. Mencione-se, em especial, os
esforços para a determinação de uma jurisdição especial para o consumidor e de
facilidades no reconhecimento e execução de sentenças, bem como esforços para
uma maior cooperação jurisdicional internacional neste tema.

Da mesma forma, parece-me necessário esclarecer que aceitaremos aqui a
teoria do Direito Internacional Privado pós-moderno de meu mestre de
Heidelberg, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme, para o qual o DIPr. é um
instrumento de harmonia e paz nas relações hoje globalizadas.135 O DIPr. pós-
moderno conseguiria equilibrar e representar ao mesmo tempo as forças
contraditórias sociais e econômicas de nossa época, do individualismo pós-
moderno de uma identidade cultural exarcebarda, à força irresistível da
aproximação e regionalização econômica, de espaços supranacionais de
integração e de um livre comércio globalizado. A proteção do consumidor se
insere neste contexto como válvula de escape dos conflitos pós-modernas, pois
representa juridicamente a garantia de um standard mínimo de segurança e
adequação dos serviços e produtos, nacionais ou importados, comercializados nos
mercados abertos de hoje. Representa, politicamente, um comprometimento com a
lealdade do mercado, assegurada em visão macro pelo  direito da concorrência e
em visão micro, mas hoje cada vez mais coletiva e difusa, pelo direito do
consumidor. Por fim, socialmente, procura equilibrar o revival da autonomia da
vontade, da concentração no papel do indivíduo a determinar soberanamente suas
relações privadas , econômicas e de consumo, e o revival dos direitos humanos,
uma vez, que receber proteção do Estado é direito fundamental dos cidadãos de
muitos países, e o direito do consumidor é direito humano de nova geração.136

Se, como ensina JAYME,137 o DIPr. é um dos ramos mais sensíveis às
mudanças sociais, políticas e jurídicas do final do século, pois evita conflitos
ideológicos e valorações negativas quanto aos direitos nacionais, permitindo
indicar soluções (materialmente e jusprivatisticamente) justas para os conflitos
privados internacionais sem impedir ou afetar o curso do comércio internacional e

                                                
133 KEGEL, p. 3, KROPHOLLER, IPR, p. 1 e von BAR, p. 1.
134 Veja Art. 3 da EGBGB alemã.
135 Assim os belíssimos ensinamentos de meu mestre Erik Jayme, em seu famoso Curso de Haia
sobre Direito Internacional Privado pós-moderno, que seguirei nesta exposição, JAYME, p.56 e seg.
136 JAYME, Cours, p. 49.
137 Veja JAYME, Cours, p. 129 e seg.
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do liberalismo econômico, inserir normas de respeito aos direitos do indivíduo
neste DIPr. do futuro, não só minimaliza os riscos de  adoção de soluções
radicais, pela insatisfação quanto à Justiça material nas relações internacionais,
como também preenche uma lacuna da lex mercatoria ao estabelecer um
standard internacional de garantia de efetividade de direitos para o parceiro mais
fraco no comércio internacional, o consumidor, agente econômico leigo. Evita-se
assim que a lacuna seja preenchida, pois, através de um novo territorialismo
nacional radical.

Interessante notar que se os países sempre conseguiram um consenso sobre a
necessidade de evoluir e garantir, com normas imperativas ou com normas
narrativas (soft law), as bases do comércio internacional de mercadorias e
serviços entre comerciantes ou profissionais, não houve até agora grande
preocupação em evoluir as normas de DIPr. de proteção do consumidor-pessoa
física atuando fora de sua atividade profissional, como destinatário final de
serviços e produtos para fins pessoais ou familiares.138 Fora os esforços   da
Convenção de Haia em 1980 e as Convenções européias, o tema tem sido pouco
debatido nas Américas como veremos.139 Se uma explicação pode ser tentada
para esta lacuna consciente da lex mercatoria mundial, parece-me ser a de que
os países desenvolvidos já possuem mecanismos jurídicos e de DIPr. suficientes
para a aplicação de suas regras de defesa do consumidor, garantindo assim uma
proteção efetiva de seus cidadãos também nas relações de consumo internacional.
Ao mesmo tempo, não há grande interesse ou necessidade de estender este
mesmo standard para consumidores fora da região ou consumidores dos países
de segundo e terceiro mundo, hoje países emergentes. Desenvolve-se então o
mito, entre países emergentes, que um standard alto de proteção do consumidor
representaria barreira ao livre comércio,140 desenvolvendo assim novos mercados
para a colocação de produtos e serviços já proibidos em outros países ou ainda em
fase de testes quanto aos seus riscos. Evita-se também que as indústrias locais
dos países emergentes invistam no desenvolvimento de um standard internacional
adequados de proteção do consumidor (e meio ambiente), de forma a impedir -
indiretamente - que estas indústrias possam exportar seus produtos e serviços e
participar mais ativamente (e concorrencialmente) do mercado internacional.
Reverter este quadro, é problema de política internacional, mas o Direito pode
contribuir preenchendo esta lacuna da maneira mais neutra e menos conflitual
possível, que é -por ironia- o Direito Internacional Privado, com suas normas
indiretas (ou de método conflitual) protetivas dos consumidores, com claro objetivo
material (e não juridicamente neutro).141

Em resumo neste curso, propomos uma utilização atualizada do DIPr.,
preenchendo estas normas com valores sociais que oportunizarão a harmonia de
relações internacionais necessária em nosso tempo; um DIPr. de solução material

                                                
138 Veja sobre o tema ARRIGHI, p. 126 e seg.
139 Assim TONIOLLO, p. 96, comentado o projeto de Haia. Veja também o mencionado relatório
e projeto de VON MEHREN, p. 6 e seg.
140 Sobre a incorreção deste mito, veja meu artigo "O Código de Defesa do Consumidor e o
Mercosul ", in Revista Direito do Consumidor, vol. 8 , p. 43 e seg.
141 Sobre a crise do DIPr., veja o curso de KEGEL e NISHITANI, p. 283.
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dos complexos conflitos pós-modernos que agora envolvem direitos humanos e
limites constitucionais,142 um DIPr. "narrativo"143 que vise, que "discurse" - ao
mesmo tempo promova a "discussão" -,144 que efetive a necessária proteção dos
mais fracos nos mercados internacionalizados dos dias de hoje.145 

Como prega Kropholler, em seu famoso artigo de 1978 sobre a proteção da
parte mais fraca através do Direito Internacional Privado,146 é necessário evoluir
para um DIPr. impregnado de valores sociais. Parece-me o momento para passar
a considerar também nas normas de DIPr. elaboradas na OEA estes valor: a
proteção do mais fraco na sociedade de consumo e de informação, o consumidor.

Segundo Brilmayer os valores tradicionais do DIPr., tais como a
previsibilidade da lei aplicável e o desencorajamento do forum-shopping são
análogos aos valores processuais, e não às conexões territoriais, pois não
encontram seu fundamento em preferencias materiais de cada país.147

                                                
142 Refiro-me ao Double Coding na interpretação das normas atuais, que não são mais
intrinsecamente neutras, mas trazem em si a proteção dos valores constitucionais, especialmente os
direitos humanos reconhecidos na ordem jurídica internacional, por Convenções de Direito
Internacional Público. Veja Jayme,Cours,p. 36.
143 Adoto aqui a teoria de Jayme sobre normas narrativas (Jayme, Cours, p. 247), destacando que
qualquer proposta de Convenção internacional e o texto dai oriundo tem hoje um efeito ao menos
narrativo, de demonstrar os problemas e os caminhos, de narrar objetivos e princípios, mesmo que
seja apenas como fonte de inspiração, mesmo que estas normas nunca cheguem a ter vigência, seus
esforços, como os da Convenção de Haia de 1980, demonstram a existência de necessidades e
forçam a procura, nacional, regional ou universal de soluções. Veja sobre a necessidade de proteção
internacional do consumidor os estudos de von HOFFMAN, KROPHOLLER, nas Américas, de
BOGGIANO, e mais recentemente de BRÖCKER e TONIOLLO, todos na Bibliografia.
144 Se a comunicação é um dos elementos da pós-modernidade destacados por Jayme, certo é que
o Direito também é uma forma de discurso, um discurso cada vez mais deslegitimado, em
desconstrução constante, inclusive pelo discurso da necessidade de livre comércio globalizado, por
isso mesmo, incluo aqui a idéia de Habermas e dos seguidores das teorias atuais de semiótica, que o
discurso (no caso o novo DIPr. de proteção do consumidor) ou a minha presente proposta de
Convenção, deve promover a discussão sobre o tema e com isto legitimar-se. Veja sobre o tema
MÜLLER, Friedrich, Direito-Linguagem-Violência, Ed. Sérgio Fabris, Porto Alegre, 1995, p. 17 e
seg. Veja criticando Habermas por usar apenas os direitos fundamentais em seu capítulo sobre
paradigmas do Direito na teoria do discurso, veja HÖFFE, Otfried. Una conversione della teoria
critica sulla teoria del diritto e del estato di Habermas in Rivista Internazionale de Filosofia del
Diritto, IV série, v. LXXI, n.1, 1994, p. 285. Veja  HABERMAS, Jürgen, Legitimation Crisis,
Beacon Press, Boston, 1999,p. 68 e seg.   e meu trabalho, A crise científica do Direito na pós-
modernidade e seus reflexos na pesquisa, Artigo publicado na Revista ARQUIVOS do Ministério da
Justiça, Brasília, ano 50, número 189, jan/junho 1998, p.  49 e seg., com extensa bibliografia sobre os
efeitos descontrutores no Direito dos discursos da pós-modernidade.
145 Sobre a necessidade de tomada de posição da doutrina, veja incisivo, ARRIGHI, p. 126-127.
146 KROPHOLLER, p. 655.
147 BRILMAYER, p.178: "Traditional choice of law values such as predicability and the
discouragement of forum-shopping are very closely analogous to procedural values. Unlike territorial
scope decisions that derive from substantive preferences, however, they are typically not a product
of specific domestic substantive rule, but apply across a wide range of substantive areas."
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Desenvolvendo um pouco mais este pensamento crítico da autora norte-
americana, poderíamos afirmar, com JAYME,148 que as novas normas de DIPr.
de proteção do consumidor, pelo menos as oriundas da União Européia, que
cuidaremos a seguir, têm finalidade material. Isto é, estas normas de DIPr.
encontram seu fundamento nas preferencias materiais desta região e na decisão
governamental supranacional de estender o standard europeu de proteção aos
agentes econômicos mais fracos e de forma efetiva em toda a região, a todos os
seus cidadãos e residentes.

Apesar de a primeira vista "nacionalista" (ou pós-nacionalista) esta opção
material não me parece errada, pois em verdade o DIPr. continua a procura de
uma legitimação material para as suas opções de qual a lei a ser aplicada. Sendo
assim, parece-me perfeitamente razoável que as conexões escolhidas pelo DIPr.
interamericano para proteger o consumidor da região tenham como finalidade a
proteção da parte mais fraca (von HOFFMAN), de seus direitos fundamentais
(JAYME) e a justiça substancial no caso concreto (ZWEIGERT).149

Doutrinadores norte-americanos de DIPr. destacam que o ideal de igualdade
tem origem constitucional (The equal protection clause),150o que significa um
limite para as normas de DIPr.: não devem elas de forma "unfair" discriminar,
criar privilégios e imunidades, devem ser razoáveis e ter uma clara base social e
política.151 Hoje, também podemos considerar este mandamento universal,
mandamento de procura da igualdade entre as pessoas físicas de uma sociedade
(o destacado por JAYME, revival dos Direitos humanos na pós-modernidade),152

como um dos objetivos do DIPr, a procura da harmonia de decisões,153 da solução
justa para os interesses envolvidos e para os direitos fundamentais envolvidos na
relação de consumo. O DIPr. seria então mais um instrumento de proteção dos
mais fracos e de realização da Justiça nestas sociedades internacionalizadas,
integradas ou globalizadas atuais.

Note-se que também em matéria de concorrência leal houve uma clara
evolução em DIPr. As normas nacionais protetoras de concorrência leal atingiram
forte grau de extraterritorialidade.154 Assim como os Tratados europeus,155

                                                
148 Assim manifestou-se sobre o fim material das normas de DIPr. oriundas da UE, JAYME (in
HOMMELHOFF/JAYME/MANGOLD(Ed.), Binnermarkt-Internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung (1995), p.35), apud JUNKER, p. 74, nota 132.
149 Assim concorda TONIOLLO, p. 99 citando De Vischer.
150 HERZOG, p. 285.
151 HERZOG, p. 287.
152 JAYME, Cours, p. 167 e seg.
153 Assim BOGGIANO, The Contribuition, p. 138.
154 Assim conclui, examinando o § 98, 2,1 GWB alemã, MARTINEK, p.94.
155 A extraterritorialidade inicia-se pelos próprios artigos do Tratado da Comunidade Econômica
Europeía (hoje modificado pelos Tratados de Maastricht e Amsterdam quanto ao número, mas não
quanto a matéria), como relembra Casella: “Diversamente do artigo 80 CECA, os artigos 85 e
86 CEE não restringem o âmbito geográfico de incidência dos dispositivos, não ficando
assim vinculados à situação geográfica da empresa, sendo aplicáveis as normas
comunitárias em matéria de concorrência, mesmo que as empresas estejam localizadas
ou sejam controladas em terceiro país, configurando a extraterritorialidade de sua
incidência." (CASELLA, Comunidade Européia, 1994, p.430)
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também a tradicional conexão da lex loci delicti commissi passou a ser
interpretada de forma flexível, seja como lugar da conduta concorrencial abusiva
(place of wrongful conduct), seja o lugar do impacto (place of impact or
relevant market), e até mesmo em ilícitos complexos passou o lugar da tomada
de decisão da empresa a ser considerado,156 visando sempre a Justiça do DIPr. no
caso concreto e  uma maior harmonia de decisões.157

Por fim, considere-se que em tempos de fragmentação pós-moderna, as
regras de DIPr.  devem concentrar-se apenas em alguns temas, logo, assegurar
também um proteção em temas ou fragmentada. Devem ser regras flexíveis ou
pelo menos alternativas para que o princípio do favorecimento do consumidor
possa realizar-se.  Segundo JAYME, o DIPr. pós-moderno deve privilegiar ao
mesmo tempo os valores individuais regionais e a integração (ou aproximação)
econômica, deixando que cada mercado de certa forma decida o que é melhor
para seus consumidores.158 Esta fragmentação e flexibilização será tentada aqui
através da concentração em dois temas, nos quais, parece-me, a proteção nacional
do consumidor será sempre insuficiente e lacunosa, mesmo nos países de primeiro
mundo, e onde a unificação de normas de DIPr.159 será oportuna também para o
comércio internacional, ao criar maior segurança, previsibilidade para os
profissionais e harmonia nas decisões, quais sejam alguns aspectos da proteção do
turista e da proteção do consumidor no comércio internacional à distância ou
através de meios eletrônicos.

b. As conexões atuais  e sua inadequação para a proteção do consumidor

Segundo ensina KROPHOLLER,160 é necessário elaborar normas específicas
de DIPr. para a proteção dos consumidores leigos ou não profissionais, pois as
conexões hoje existentes para regular o comércio internacional todas tem como
base o equilíbrio estrutural de forças ou de interesses profissionais entre os
agentes (ambos profissionais) envolvidos, sugerindo como conexões seja a
autonomia da vontade (escolha da lei que regerá o contrato pelas partes, no
contrato ou após), o local da execução (geralmente o local de execução da
prestação característica, sempre prestada pelo profissional em caso de contrato de
consumo internacional), ou do local de conclusão do contrato (conectando o
contrato com a ordem jurídica do país do ofertante, em contratos à distância,
sempre também o ofertante). Este equilíbrio estrutural inexiste nos contratos
internacionais concluídos com consumidores leigos.

Segundo bem relembra JAYME, o momento atual é de prevalência de normas
materiais em casos internacionais, reduzindo a importância do processo civil
internacional tradicional,161  tempos de uma maior possibilidade de determinação

                                                
156 Sobre o tema e esta evolução em flexibilidade, veja DYER, Recueil, p. 413 e seg.
157 MARTINEK, p.96.
158 Veja JAYME, Cours, p. 129 e seg.
159 Sobre os aspectos positivos e negativos da unificação do DIPR através de Tratados, veja
NEUHAUS/KROPHOLLER, RabelsZ, p. 73 e seg.
160 KROPHOLLER, p. 398 e seg.
161 Assim JAYME, IPRAX 2000, p. 169, relembra que as primeiras normas comunitárias
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própria pelo indivíduo (Selbstbestimmung) em direito material,162 de novas
técnicas nas Convenções Internacionais tentando harmonizar as diferenças
culturais e de desenvolvimento através da cooperação judicial e respeito às
normas imperativas locais,163 tentando respeitar os direitos humanos envolvidos no
caso,164 o que significa ,face a revolução tecnológica atual, uma nova prevalência
pela residência habitual do consumidor como novo elemento de conexão para
determinar a lei aplicável ao comércio eletrônico Business-to-Consumer e novo
critério para determinar a competência do foro.165 Aqui está, segundo o grande
mestre de Heidelberg, o futuro do DIPr.

Alcançar objetivos materiais através de normas de DIPr. não parece propor 
um problema metodológico no DIPr. das Américas. Segundo muitos autores, há
uma certa tradição de territorialismo na América Latina166 e também nos Estados
Unidos,167 havendo claro privilégio hoje  da aplicação da lex fori. Esta solução
simplista da aplicação da lex fori sempre que relação de consumo ou relação
considerada de ordem pública (internacional) é clássica, porém, não é oportuna ou
suficiente nos dias de hoje.168 

Esta solução territorialista não é oportuna, pois não promove a harmonia de
decisões e acaba por aumentar as tensões entre o comércio internacional, cada
vez mais uniformizado e protegido, e as legislações nacionais ou regionais, que
deixam desamparados seus consumidores, especialmente em países do terceiro
mundo, possibilitando o abuso e os uso de standards fortemente diferenciados a

                                                                                                                         
européias eram todas voltada para a jurisdição, assim também a Convenção de Bruxelas II, que trata
de Direito de Família, mas que este método é insuficiente para evitar a grande importância das
normas materiais, muitas delas de aplicação imediata em qualquer foro, e os novos métodos
alternativos de solução de controvérias, muitas vezes extra- jurisdicionais e cada vez mais
freqüentes.
162 JAYME, IPRAX 2000, p. 170, relembra a nova autonomia de vontade em direito de família,
por exemplo, para uma esposa alemã escolher usar o nome da mãe do marido peruano, como
aconteceu no caso "Peru", decidido pelo BGH em 23.12.999, ou escolher uma parceria civil
homosexual registrada, p. 171, ou mais recentemente, na Louisiana, onde se pode escolher casar para
"sempre" ou de forma "dissolúvel" pelo divórcio, p. 171.
163 Assim JAYME, IPRAX, p. 168, citando como exemplo a Convenção de Haia de 1993 sobre
cooperação internacional em matéria de adoção de menores, que ao festejar os 100 anos da
Conferência de Haia não trouxe nenhuma norma stricto sensu  de DIPr., nesta importante
convenção, já em vigor no Brasil, Costa Rica, México e Uruguai, somente para citar os países
interamericanos que já a ratificaram.
164 Assim JAYME, IPRAX 2000, p. 171, citando os casos de decisão judicial na Alemanha sobre o
desastre de Tschernobyl, em que o "local do delito" foi considerado o território alemão onde a
"nuvem radiotiva" causou danos, que devem ser indenizados pela empresa russa e, também, os casos
sobre comércio eletrônico, em que  estão sendo considerados competentes os foros do local de
"distribuição" da informação por Internet, logo, do local onde está o consumidor.
165 JAYME , IPRAx 2000, p. 171.
166 Veja sobre as diferentes influência poíticas e jurídicas para o territorialismo típico do DIPr dos
países da América Latina, SAMTLEBEN, RabelsZ 50(1986), p. 475. Veja também ARAÚJO, p.
145 e seg.
167 Assim RICHMAN/REYNOLDS, p. 230.
168 Assimtambém KROPHOLLER, p. 635.
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criar, como afirma Gabriel Stigliz, um consumidor de "resíduos", situações não
sustentável a longo prazo. Esta solução territorialista não é suficiente, pois deixa
sempre desamparado parte dos consumidores nacionais, pois nunca é suficiente
para proteger o consumidor turista, nem protege eficazmente o consumidor atual,
que contrata internacionalmente por telefone , cabo ou Internet, sem precisa
consciência de que lei se aplica a esta relação ou qual exatamente são seus
direitos e garantias materiais, seus privilégios (ou não) de foro. De outro lado, há
que se aprender com o ensinamento da Corte Européia, de tolerância e igualdade
implícita dos ordenamentos jurídicos, das leis protetivas dos consumidores,
principalmente entre Estados que participam de uma integração econômica e
legislam sobre o standard mínimo.169 Assim como relembrar que muitas vezes a
lei do outro país pode assegurar mais direitos ao consumidor do que a lei local.170

Mister, pois, tentarmos usarmos todas as técnicas de flexibilidade, de abertura
atual do DIPr. e ao mesmo tempo, as técnicas clássicas de segurança e limitada
alternatividade para legitimar a melhor solução para o caso concreto privado
internacional de consumo.

Esta mistura entre o atual DIPr. pós-moderno, posterior a american
revolution,171 e com valores sociais claros, deve ser construída examinando o
positivo e o negativo das conexões hoje existentes. Assim, por exemplo, se a
autonomia de vontade das partes é hoje considerada o mais importante elemento
de conexão no comércio internacional,172 encontra ela um limite no que se refere
às relações de consumo. Como ensina NEUHAUS, a possibilidade de escolha da
lei pelas partes, a autonomia da vontade em DIPr., perde seu sentido, se passa a
ser instrumento de domínio dos mais fracos pelos mais fortes.173 Examinando a
Convenção de Haia e a CIDIP IV, o mestre argentino BOGGIANO174 propôs
para a proteção dos consumidores uma regra de limitada autonomia: a escolha das
partes só prevaleceria se fosse esta a melhor lei , a lei mais favorável para o

                                                
169 Sobre o tema veja BRÖCKER, p. 107. Segunda o autora, a corte começou a estabelecer esta
linha de igualdade valorativa (Gleichwertigkeit) das normas nacionais de proteção dos
consumidores e de dever do Estado membro da UE de tolerância em relação a aplicação do direito
"estrangeiro" de um país outro membro da UE justamente no caso Cassis de Dijon, BRÖCKER, p.
107.
170 Assim relembra BOGGIANO, p. 138, pleiteando a aplicação da lei mais favorável ao
consumidor.
171 Segundo Erik Jayme (JAYME, Cours, p. 44), uma das tendências do direito internacional
privado pós-moderno ou atual seria a materialização das regras de conflito de leis e aplicação
reiterada da lex fori. Após a chamada "american revolution", movimento doutrinário e
jurisprudencial ocorrido nos Estados Unidos na década de 1960, que repensou o método e a idéia de
justiça no direito internacional privado, as regras de conflito de leis teriam superado seu automatismo
e simples posição instrumental de indicação de uma lei material para resolver "diretamente" o
conflito, passando agora a interessar-se pela solução concreta ou direta (material) do caso.
172 DE BOER, p. 300.
173 No original: "Die Parteiautonomie verliert ihren Sinn - ebenso wie die materiellrechtliche
Vertragsfreiheit-, wenn sie zur Hersschaft des Stäerkeren über den Schwacheren wird.", NEUHAUS,
Die Grundbegriffe des IPR, 1962, p. 172 apud  von HOFFMANN, p. 396.
174 Veja , por todos, BOGGIANO, em seu texto The Contribuition, p. 138 e 139.
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consumidor, devendo em caso contrário, aplicar-se a lei do domicílio do
consumidor. Prevaleceriam como limites gerais à autonomia de vontade as normas
de ordem público internacional e as normas de polícia (Art. 1208 CCArg.).175

A experiência européia, como vimos, é em sentido inverso, preferindo a
Convenção de Roma indicar a preferência das normas imperativas do foro (Art.
7) e só depois uma norma especial limitadora - e em muito - da autonomia da
vontade. A tendência autônoma internacional, porém, é de prestigiar a autonomia
da vontade na escolha da lei aplicável aos contratos, mesmo que, por questões de
política e de ordem pública, esta escolha seja limitada.176 A razão parece estar
com MANCINI, que pleiteando a autonomia da vontade em DIPr., encontrava
suporte desta justamente no direito material, na liberdade (material) do Indivíduo
de vincular-se a um contrato que lhe seja justo e útil, estabelecer suas cláusulas e
escolher a lei que será aplicada.177 Se hoje o DIPr. possui bases próprias para a
escolha de elemento de conexão da autonomia da vontade,178 NEUHAUS179

propõe que se inverta a idéia de MANCINI: se as partes têm autonomia material
de vontade, pode haver autonomia de vontade em DIPr., mas se as partes não tem
verdadeira autonomia de vontade materialmente, porque uma parte é mais forte
estruturalmente (como o profissional fornecedor que redige e determina 100% dos
contratos internacionais  de consumo) e outra mais fraca (o consumidor,  leigo ou
vulnerável que normalmente conclui contratos nacionais e só , em algumas
hipóteses, concluí contratos internacionais, as vezes sem mesmo se dar conta
destas circunstâncias), então, não serve a autonomia de vontade como conexão
principal. Nestes casos, não há verdadeira liberdade material, não pode haver
verdadeira liberdade em DIPr. ou incentivaremos a escolha da lei mais favorável à
(e pela) parte mais forte.

A posição de BOGGIANO, de uma limitada autonomia da vontade, estabelece
em verdade uma conexão "favor consumidor", que bem pode ser interessante para
a evolução do DIPr. da região. Certo é que os juizes dos países interamericanos, a
exceção dos juizes do sistema da case law, têm pouca tradição com normas
alternativas abertas, mas a alternatividade limitada é um dos instrumentos mais
usados hoje para garantir resultados materiais eqüitativos.180 A técnica de elaborar
normas alternativas, indicando o fim material ou de favorecimento desejado, é

                                                
175 BOGGIANO, The Contribuition, p. 137.
176 Assim a lei suíça de 1987, veja, em geral NISHITANI, p. 291 e seg.
177 Assim ensina NISHITANI, p. 216 e pode-se ler nas perdidas aulas de Mancini, recuperadas e 
reproduzidas, em italiano,pela professora de Sendai, NISHITANI, p. 378 e seg.
178 Assim NISHITANI, p. 318.
179 Assim NISHITANI, p. 318 citando a frase de Neuhaus: "Nur und überall dort , wo die erste
[materiellrechtlicher Freiheit] besteht, ist auch die zweite [kollisionsrechtlicher Freiheit] angebracht."
[Neuhaus, Die Grundbegriffe des IPR, 1962, p. 257] Assim também von Hoffmann, p. 396, citando
Neuhaus: "Die Parteiautonomie verliert ihren Sinn - ebenso wie die materiellrechtliche
Vertragsfreiheit-, wenn sie zur Hersschaft des Stäerkeren über den Schwacheren wird."[Neuhaus,
Die Grundbegriffe des IPR, 1962, p. 172]
180 Assim KROPHOLLER, IPR, p. 120 (§ 20 II). Como esclare NISHITANI, p. 283 estes novos
métodos do DIPr. continental são conseqüência direta da american conflicts revolution em
DIPr.
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mesmo denominada pela doutrina de Princípio do favorecimento
(Günstigkeitsprinzip) e são conhecidas as regras do alternativas que levam ao
favor negotii, favor matrimonii, favor legitimitatis etc.181 A dificuldade com a
regra proposta por BOGIANNO é a ainda ampla possibilidade de escolha da lei, o
que significará grande trabalho para o juiz competente em verificar se a aplicada a
lei escolhida seria esta melhor que a aplicação material das outras leis em contato
com o consumidor.

Semelhante sugestão alternativa, mas mais limitada, fez TONIOLLO,
defendendo que ao aplicar  as regras argentinas o juiz procurasse uma
harmonização com o mandamento de proteção do consumidor e permitisse ao
consumidor (não ao juiz) escolher entre a aplicação da lei da residência habitual
(Art. 1209,1210,1212,1213 CCArg.), lex loci celebrationis (Art. 1205 CCArg.)
ou lex loci executionis, conforme a que fosse mais favorável a suas
pretensões.182 Esta solução alternativa também é interessante, pois permite a
escolha da lei mais próxima a esta relação de consumo, segundo a visão do
consumidor. De outro lado, quanto maior a possibilidade de escolha do consumidor,
menor a previsibilidade da lei a ser aplicável para o fornecedor, o que pode - se
muito estendido - acabar prejudicar o comércio.

Note-se que Kropholler já considerava , em 1978, a determinação da lei mais
favorável ao consumidor uma tarefa bastante difícil para os juizes, pois o uso desta
conexão aberta, típica do atual Restatement dos Estados Unidos, pressupunha a
comparação do resultado material da aplicação hipotética das várias leis
envolvidas no caso, para só então determinar aquela mais favorável aos interesses
do consumidor, e que seria aplicável.183 De outro lado, o hoje consagrado autor
alemão, considerava que a progressiva harmonização das normas materiais a ser
realizada pela Comunidade Européia iria diminuir a necessidade de normas
especiais de DIPr., as quais, porém, continuariam necessárias em relações
privadas envolvendo países terceiros, não europeus.184 Hoje, sabe-se que a
evolução na harmonização das normas materiais apenas especifica a tarefa do
DIPr. como instrumento de maior integração e não substitui estas normas,185 como
comprovam as novas normas de DIPr. das Diretivas, da revisão da Convenção de
Roma e mesmo do Direito autônomo alemão, que modificou o Art. 29 da EGBGB
de proteção do consumidor para incluir especificamente uma regra de preferência
das leis materiais em alguns contratos (Art. 29a EGBGB).186

Correto, está, porém, BOGGIANO ao afirmar que as conexões rígidas

                                                
181 Assim ensina  KROPHOLLER, IPR, p. 120 a  122.
182 TONIOLLO, p. 99: "Las elecciones alternativas, son un adecuado instrumento de protección
desde que permitam dejar de lado las legislacione menos favorables, promoviendo teleologías."
183 KROPHOLLER, p. 657.
184 KROPHOLLER, p. 657.
185 Assim também TONIOLLO, p. 108.
186 A lei sobre contratação a distância com consumidores, aprovada em 13 de abril de 2000,
introduziu este novo (e polêmico) Art. 29a EGBGB, que entrou em vigor em 1º de julho de 2000
(conforme noticia IPRAX, 2000, 3, p. [248] VI. Sobre os estudos de modificação do Art. 29 para
incluir o Art. 29a na EGBGB, veja STAUDINGER, p. 414 e seg. O texto encontra-se também in
IPRAX, 1999, 4, p. [304]VII.
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fornecem para os nacionais apenas uma "segurança ilusória",187 pois hoje ninguém
desconhece os fenômenos do forum-shopping, das soluções alternativas de
controvérsias e da desistência do consumidor de litigar internacionalmente
(demanda reprimida). É assim pouco provável que, continuando a maioria dos
países interamericanos com conexões rígidas para os contratos de consumo e
soluções novas e abertas para o resto do comércio internacional, estas demandas
venham a acontecer e ser solucionadas pelo juiz local. O DIPr. interamericano
deve levar à evolução dos Direitos internacionais Privados nacionais também em
matéria de proteção do consumidor. Alerte-se que as normas que visam a
proteção do consumidor são sempre representativas de um interesse estatal,
regras imperativas. Desta natureza imperativa devem ser também as regras de
DIPr. sugeridas pela OEA. Em outras palavras, aqui não se está em uma matéria
onde prevalece o interesse privado e comercial, onde a autonomia da vontade
poderá decidir até mesmo a  natureza da norma de DIPr., se obrigatória ou
facultativa (facultatives choice of law)188. Pela própria natureza desequilibrada
da relação privada objeto das normas regionais propostas, o DIPr. para a proteção
do consumidor aqui proposto deve ser um DIPr. imperativo e cogente para todos
os Estados Partes desta futura Convenção internacional ou CIDIP.

Mister superar as conexões tradicionais para proteger o contratante mais
fraco. Por exemplo, a regra do favor offerentis, quanto a forma, e a conexão na
residência do ofertante em contratos entre ausentes, conhecida no direito
brasileiro, também são inadequadas para os desafios do comércio com
consumidores e sua proteção nos dias de hoje. No caso de contratos ou relações
de consumo, o ofertante é sempre o fornecedor (veja Art. 30 Lei 8078/90
brasileira), mesmo se fictamente denomina-se o contrato de adesão ou as
condições gerais contratuais de "proposta" colocada a aceitação dos
consumidores. Sabe-se que é o fornecedor que redige e determina tal "proposta",
logo, tais formulários e a própria publicidade realizada pelo fornecedor ou
profissional, determinam que a oferta de consumo seja, hoje,  sempre realizada
pelo fornecedor.189

Esta realidade faz com que as normas brasileiras do Art. 9§ 2 da LICC/42 e
Art. 9§ 1º LICC/42 estejam superadas. O § 2º do Art. 9 dispõe que a obrigação
resultante do contrato reputa-se constituída no lugar onde residir o proponente,
determinando assim a aplicação da lei do lugar de residência do fornecedor para
reger os contratos entre ausentes, mesmo os de consumo. Necessário, pois,
superar esta regra e escolher, para os contratos de consumo, diferentemente dos
contratos internacionais comerciais uma conexão mais favorável ao consumidor,
como a do Art. 5 da Convenção de Roma de 1980, que dá preferência a lei do
país onde o consumidor tem sua residência habitual como conexão rígida (Art. 5,3
Conv. de Roma de 1980), se não há expressa manifestação da vontade. Este

                                                
187 Assim BOGGIANO, The Contribuition, p. 134: "the illusion of rigid conflict rules".
188 Sobre o tema do DIPr. facultativo veja o curso de Haia de DE BOER, p. 235 e seg., em especial,
p. 303 e seg.
189 No caso brasileiro, o CDC,Lei 8.078/90, determina expressamente que a oferta é sempre do
fornecedor ou profissional ex vi lege nos art. 30, 34, 35 e 48.Veja meus comentários, in Contratos,
p. 288 e seg.
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mesmo Art. 5 da Convenção de Roma determina que a eleição de uma lei para
reger o contrato de consumo, isto é, a conexão na autonomia da vontade, não
poderá excluir a aplicação das normas e leis imperativas de proteção do país de
residência habitual do consumidor, se a) a oferta, publicidade ou algum ato de
conclusão do contrato aconteceu neste país (por exemplo, a publicidade para um
cruzeiro marítimo organizado na Argentina é feita na televisão aberta ou a cabo
brasileira); b) se o fornecedor ou um seu representante receber a reserva ou
realizar a contratação no país de residência habitual do consumidor (por exemplo,
os contratos de multipropriedade no Uruguai, Punta del Este, com consumidores
residentes no Brasil são celebrados no Brasil por representantes autônomos, que
convidam os consumidores para coquetéis e reuniões, lhe oferecem prêmios e
vantagens, onde o empreendimento será explicado e a proposta assinada, assim
como o pagamento futuro através de boletos de cartão de crédito que serão
assinados também naquelas reuniões de venda em solo brasileiro); c) quando se
tratar de venda de produtos e o consumidor viajar para adquirir estes produtos,
mas a viagem for organizada pelo fornecedor com esta finalidade de contratação
(por exemplo, excursões organizadas para adquirir produtos em uma zona franca
ou em uma determinada fábrica no exterior), como esclarece o Art. 5, 2 da
Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às relações obrigacionais
oriundas de contratos.190 No caso interamericano, a melhor conexão rígida seria a
do domicílio, entendido como residência habitual, a exemplo do Art. 3 do Protocolo
de Santa Maria (Mercosul)191 ou da tradição das CIDIPs192 e suas normas
materiais uniformes.193

Por fim, mister enfrentar o difícil tema da definição de consumidor em regras
de DIPr. Concorde-se com TONIOLLO, quando afirma que o conceito de
consumidor, para o DIPr., deve ter uma necessária amplitude "para comprender
las variadas situaciones necesitadas de tutela".194 A Convenção de Roma de 1980
sobre a lei aplicável a obrigações contratuais, em vigor na UE, em seu Art. 5
define "contratos concluídos com consumidores", como os que tem por finalidade
fornecer ou abastecer uma pessoa para um uso que possa considerar-se alheio a
sua atividade profissional.195 Similar definição negativa e subjetiva196 está presente

                                                
190 JAYME/HAUSMANN, p. 116.
191 ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 161.
192 Segundo SIQUEIROS, XIII Curso OEA, p. 170 esta foi uma das grandes contribuições das
CIDIPS ao determinar que o domicílio interamericano aproximava-se da figura da residência habitual
em voga na Europa, veja também CIDIP-II-1979- Convenção sobre o domicílio das pessoas físicas.
193 Como ensina OPPERTI BADAN, IX Curso OEA, nr. 2.7, a principal inovação da CIDIP-II
sobre domicílio das pessoas físicas de 1979 foi a utilização de normas materiais uniformes. Segundo
ALMEIDA, in CASELLA/ARAÚJO, as normas da referida CIDIP-II não são "substanciais", mas
sim "qualificadoras", p. 217, ocorre que, na tradição germânica (veja KROPHOLLER, p. 80,
KEGEL, IPR, 35, STEINDORF, p. 30), as normas materiais de ajuda (Hilfsnormen), são
consideradas normas materiais de DIPr (materielles Sonderrecht), logo, concordamos com a
opinião do mestre uruguaio OPPERTI, Curso OEA, nr. 2.7.
194 TONIOLLO, p. 95.
195 JAYME/KOHLER, IPR-Texte, p. 107. Traduzindo o texto do Artigo 5º ," Contratos
celebrados por consumidores "- 1. O presente artigo aplica-se aos contratos que tenham por objeto o
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na Convenção de Bruxelas e na de Lugano (Art. 13), que dá azo ao sistema
especial de proteção dos Art. 14 e 15.  197

Neste sentido, parece-me que as  características dos consumidores que
seriam aceitáveis por um maior número de países seria a de sua não-
profissionalidade, de pessoa física (a relembrar o uso familiar, coletivo ou
pessoal dos produtos e serviços adquiridos ou usados),  de contratante ou
usuário final (no caso do turista) e de vítima de produtos e serviços com
defeitos.198 A extensão da proteção ao não contratante, simples usuário, é
polêmica e pode ser amenizada se definirmos os abrangidos por cada uma das
normas fragmentadas de defesa do consumidor por tema ou tipo contrato,  como
tem feito a união Européia abdicando de uma definição genérica ampla de
consumidor. De outro lado, a definição de todas as vítimas de produtos defeituosos
como consumidores não é necessária, pois as convenções hoje existentes, como a
Convenção de Haia de 1986, estão aptas a proteger suficientemente em DIPr., e
com conexões especiais, as vítimas de acidentes de consumo. Uma série de
outras Convenções Internacionais lida com a responsabilidade civil oriunda de
acidentes, muitos ligados à cadeia de produção, como inclusive a prevista CIDIP
sobre acidentes catastróficos e poluição transfronteiriça. Este tema, portanto, não
será tocado em nossas sugestões.

Importante destacar também que, de forma geral reconhece-se, uma definição
de consumidor "relacional", isto é, que este status pontual e efêmero realmente só
ocorre frente a um agente econômico profissional, o fornecedor, a empresa, o
comerciante, em relações profissional-leigo e não em relações profissional-
profissional ou leigo-leigo.199

Nossa sugestão de definição de consumidor seria: Consumidor [para efeitos
desta Convenção] é qualquer pessoa física que, frente a um profissional e
nas transações, contratos e situações aqui abrangidas [por esta
Convenção], atue com fins que não pertençam ao âmbito de sua atividade
profissional.

Se Convenções Internacionais uniformes de DIPr., se o direito comunitário ou

                                                                                                                         
fornecimento de bens móveis corpóreos ou de serviços a uma pessoa, o «consumidor», para uma
finalidade que pode considerar-se estranha à sua atividade profissional, bem como aos contratos
destinados ao financiamento desse fornecimento.  Em inglês: "Article 5 - Certain consumer contracts
1. This Article applies to a contract the object of which is the supply of goods or services to a
person ("the consumer") for a purpose which can be regarded as being outside his trade or
profession, or a contract for the provision of credit for that object."
196 Assim TONIOLLO, p. 95.
197 Similar definição foi incluída , em 29.06.2000, no Código Civil alemão. No original: "BGB- §
13 Verbraucher - Verbraucher ist jeder natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck
abschliesst, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer sebständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann." (BGB- § 13- Consumidor - Consumidor é qualquer pessoa física, que conclui um
negócio jurídico, cuja finalidade não tem  ligação comercial  ou com sua atividade profissional.)
198 Assim também BENJAMIN, p. 500.
199 Assim o é no ordenamento jurídico da Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, examinados
em detalhes por KLESTA DOSI, Laurence, Rivista di Diritto Civile, p. 669 a 675. Sobre a
repercussão destas idéias nos países do Mercosul, veja RIVERA, p. 520 e seg.
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o direito oriundo dos órgãos de uma organização internacional de integração, como
a União européia ou o Mercosul podem definir consumidor em suas normas,
mister frisar que mesmo assim restará para o juiz nacional a necessidade de
definir as visões nacionais de consumidor, em um sentido bastante pós-moderno
de respeito às diferenças culturais de cada país. Esta necessidade de subsunção
da norma uniforme, comunitária ou supranacional nunca é retirada, nem mesmo na
Europa onde existe um órgão jurisdicional com monopólio de interpretação das
normas comunitárias, instituição que não existirá em nosso caso Interamericano.
Tal Spielraum de subsunção e interpretação prática sempre existirá para o juiz
nacional mesmo face a uma definição legal, como demonstrou em recente caso a
Corte Européia.

No caso Estée Lauder Cosmetic versus Lancaster Group devia o juiz
alemão decidir se a embalagem de um produto cosmético induzia em erro o
consumidor ao incluir a palavra "lifting" no nome de um creme simples (Monteil
Firming Action Lifting Extreme Creme). 200 O Tribunal de Colônia (LGKöln)
decidiu que tal expressão podia induzir um consumidor alemão a concluir que o
creme tinha qualidades que não possuía, apesar da expressão ser usada em outros
países europeus, especialmente a Inglaterra, sem problemas. Como o caso
envolvia uma norma comunitária, a Diretiva 76/768/CEE sobre cosméticos, que
utilizava a regra de origem, a corte alemã recorreu ao Tribunal de Justiça da UE
em Luxemburgo, que afinal tem o monopólio de interpretação do direito
comunitário. A Corte da UE decidiu pela possibilidade de se aplicar o direito
nacional (não o direito comunitário) para estabelecer esta "visão prática" de um
consumidor mediamente informado, atento e com compreensão razoável naquele
país específico, mesmo que esta visão não seja a mesma de outros países da UE.
Neste caso, a visão nacional do consumidor médio (deutsches
Verbraucherleitbild) acabou por impedir a livre circulação na Alemanha de um
produto cuja denominação e embalagem não causava nenhum problema em outros
países europeus e muito menos em seu país de origem.201 Neste sentido, da
necessária diferenciação de acordo com a realidade social, afirma Erik Jayme:
"No Brasil, a visão (de consumidor) também é diferente. O direito brasileiro
de proteção ao consumidor distingue entre crianças e adultos. Abusivas são
as publicidades, que usam ou abusam da pobreza das crianças (art. 37,§ 2
do CDC). Em um caso célebre, tratava-se de uma publicidade de chocolates,
que animava as crianças a arrombar um Supermercado. A reação do direito
brasileiro colocou em primeiro plano a dignidade dos pobres (Würde der
Armen). A concepção de consumidor (Verbraucherleitbild) no Brasil ficava
assim impregnada da necessidade material de setores da sociedade, cujo
respeito não podia ser esquecido, mesmo se a noção também usada de
"observador menos atento" encontra sua origem no direito alemão."202 Assim
sugere-se incluir na futura convenção CIDIP uma norma de favorecimento já na

                                                
200 Veja caso EuGH, 13.1.2000 - Rs. C-220/98, in RIW 2000, p. 376-378.
201 Veja relato do caso Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG gegen Lancaster Group GmbH,
EuGH, Urteil vom 13.1.2000 - Rs. C-220/98, in RIW 2000, p. 376-378.
202 Assim JAYME, in RT 759, p. 34, comentando a decisão de Porto Alegre publicada in: Revista
Direito Consumidor (Sao Paulo),Nr. 1, 1992, p. 221e seg.
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qualificação e interpretação das definições legais de ajuda (Hilfsnormen):" Se a
lei indicada aplicável por esta convenção definir de forma mais ampla ou
benéfica quem deve ser considerado consumidor ou equiparar outros
agentes a consumidores, o juiz competente pode ter em conta esta extensão
do campo de aplicação da convenção, se for mais favorável aos interesses
do consumidor."

Segundo KROPHOLLER, as normas de proteção especiais de proteção dos
consumidores, como agentes mais fracos no comércio internacional, deveriam
seguir o seguinte método: respeitar a aplicação das normas imperativas (em
alemão, Sonderregelung für zwingende Normen),203 elaborar normas por tipos
contratuais ou temas204, usar normas bilaterais clássicas,205 optar por elementos de
conexão objetivos,e, no caso dos contratos de consumo, optar por outra conexão
do que a da prestação característica,206 dando preferência a conexões da esfera
contratual do mais fraco (Recht der Vertragsphäre des Schwächeren), assim
como limitar a autonomia da vontade ou possibilidade de escolha da lei por parte
do fornecedor, comerciante ou parte contratual mais forte,207 e impor correções
com cláusulas de ordem pública208 e cláusula escapatória,209 a exemplo da atual
lei suíça.

Na convenção a ser proposta, parece-me mais positivo utilizar o método da
Convenção de Roma de 1980, de combinação entre a preferência das regras de
aplicação imediata do foro (como o novo Art. 29a EGBGB), com uma cada vez
mais limitada possibilidade de escolha da lei e uma definição limitada, mas
específica, de consumidor. Mister proteger os terceiros da família e
acompanhantes, usuários diretos e também não profissionais, pelo que se sugere
incluir uma regra de ampliação do campo de aplicação das normas: "Consideram-
se consumidores também os terceiros pertencentes a família do consumidor
principal ou os acompanhantes outros, que usufruam diretamente dos
serviços e produtos contratados, nos contratos abrangidos por esta
Convenção, como destinatários finais destes." E ainda sugere-se, uma norma
especial para a definição de consumidor específica para o contrato de
multipropriedade ou time-sharing: "3. Para o caso de contratos de viagens e de
multipropriedade, considerar-se a consumidores: a. o contratante principal
ou pessoa física que compra ou se compromete a comprar o pacote turístico,
a viagem ou o time-sharing para o seu uso próprio; b. os beneficiários ou
pessoas terceiras em nome das quais compra ou se compromete o
contratante principal a comprar a viagem ou o pacote turístico e os que
usufruem da viagem ou da multipropriedade por algum espaço de tempo,
mesmo não sendo contratantes principais; c. o cessionário ou pessoa física
aos qual o contratante principal ou o beneficiário cede a viagem ou pacote

                                                
203 KROPHOLLER, p. 648.
204 KROPHOLLER, p. 655.
205 KROPHOLLER, p. 657 e 660
206 KROPHOLLER, p. 656.
207 KROPHOLLER, p. 656.
208 KROPHOLLER, p. 655.
209 KROPHOLLER, p. 657.
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turístico ou os direitos de uso."
Quanto às conexões tutelares, parece-me preferível no momento seguir o

modelo do Mercosul, usado no Protocolo de Santa Maria específico de relações
de consumo, e propor conexões rígidas para reger os contratos de consumo
específicos, propondo uma regra alternativa limitada, a escolha do juiz da lei "favor
consumidor", na regra geral para contratos de consumo. Assim, não resta muito
espaço para a autonomia da vontade, neste primeiro momento, até mesmo para
diferenciar da CIDIP V de 1994 e para estar atenta as tendências protecionistas
norte-americanas e tendências limitadoras atuais da experiência européia.

Kropholler termina sua análise afirmando que normas de DIPr. clássicas, com
roupagem atual, poderiam servir para proteger o contratante mais fraco, que o
DIPr. continental europeu poderia (e deveria) incluir valores e esta dimensão
social, este era um mandamento (Gebote) de seu tempo.  210  Concordando com
esta afirmação e tomando em conta a visão pós-moderna do DIPr., segundo os
ensinamentos de Erik Jayme, parece-me que hoje este é o mandamento ou
Gebote para o Sistema Interamericano, como veremos a seguir.

2. O sistema interamericano de DIPr. e os consumidores: o agente
esquecido?

a. Falta de normas especiais sobre as transações e contratos com
consumidores no Sistema Interamericano

A globalização, a aproximação dos mercados, a integração de mercados, a
abertura para produtos e serviços estrangeiros, a internacionalidade das relações
privadas são, segunda a doutrina atual, os grandes desafios do direito do
consumidor.211

Segundo as palavras lúcidas de Jean-Michel Arrighi o consumidor é o
"protagonista olvidado".212 Tanto nos Tratados interamericanos, quanto naqueles
dedicados à integração, como o da Tratado de 1980 da ALADI e o Tratado de
Assunção de 1991 do Mercosul, não se encontra a palavra "consumidor".213

Também em nenhuma das CIDIPs até hoje assinadas o tema da proteção do
consumidor mereceu especial atenção, os temas concentram-se em direito do
comércio internacional entre profissionais, em acidentes não oriundos de produtos
defeituosos, em proteção de menores, direito de família e sucessões, na parte
geral do Direito Internacional Privado e no Processo Civil Internacional.214

A OEA elaborou até agora CIDIPs sobre letras de câmbio, cheques, cartas

                                                
210 Note-se que KROPHOLLER, p. 660 , defende que a conexão mais estreita, determinada
imperativamente por normas clássicas de DIPr.  pode proteger eficazmente o consumidor, o
contratante mais fraco, uma vez que as normas clássicas do DIPr.  com roupagem atual podem
absorver esta dimensão social de proteção dos mais fracos: "Das IPR Savignyscher Prägung nimmt
die sozialen Gebote der Zeit in sich auf".
211 Assim também MACEDO JÚNIOR, p. 45 e 53.
212 ARRIGHI, p. 126.
213 ARRIGHI, p. 126.
214 Veja sobre o tema Carmem TIBÚRCIO, in CASELLA/ARAÚJO, p. 49 e seg.
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rogatórias, provas, mandato e representação, sociedades mercantis, laudos,
medidas cautelares, prova e informação direito estrangeiro, domicílio da pessoa
física, normas gerais de DIP, adoção de menores, pessoa jurídica, jurisdição,
alimentos, transporte internacional, restituição de menores, contratos internacionais
e tráfico de menores.215

Há um certo consenso na doutrina brasileira e argentina da desnecessidade e
inoportunidade de o Mercosul refazer ou re-elaborar, de forma regional, todos os
temas já tratados na CIDIPs, sendo melhor e mais oportuna a utilização destas
CIDIPs e sua ratificação por todos os países membros do Mercosul.216 Dai a
importância de examinar a CIDIP V. Se a CIDIP V sobre contratos
internacionais, seguindo o modelo da Convenção de Roma de 1980 da UE, tivesse
previsto alguma norma especial para o contrato de consumo internacional, uma
convenção especial sobre o tema não seria necessária. Infelizmente, o Art. 5 da
CIDIP-V sobre contratos internacionais não excepciona expressamente os
contratos de consumo, nem consta que nenhum dos países que a ratificaram tenha
feito alguma declaração especial sobre o tema.217 Esta lacuna no sistema
interamericano merece um estudo mais detalhado.

b. A convenção do México (CIDIP-V) de 1994 sobre a lei aplicável aos
contratos internacionais

A convenção do México (CIDIP-V) de 1994 sobre a lei aplicável aos
contratos internacionais não menciona a palavra consumidor. Certo é, que os
Estados Partes, ao assinar, aderir  ou ratificar a Convenção podem, segundo
expressa autorização do Art. 1 da referida CIDIP-V, "declarar a que classe de
contratos não se aplicará convenção" (Art. 1º, 4 Frase). Podem, por exemplo,
declarar que não se aplica a CIDIP V aos contratos entre comerciantes e
consumidores leigos, mas esta declaração é uma proteção reduzida e geralmente
esquecida pelos Estados ao ratificar a referida Convenção,218 que cuida
precípuamente do comércio internacional, logo, pressupõe-se excluir o comércio
envolvendo consumidores.

Melhor teria sido, se a proposta original de SIQUEIROS, de excluir
expressamente os contratos concluídos com consumidores, não tivesse sido
suprimida.219 Não ter tratado do tema em 1994 em norma especial, especialmente

                                                
215 KLOR, p. 242-244.
216 Assim FERREIRA DA SILVA, p. 199 e NOODT, p.134. Também bastante crítico,
FERNANDEZ ARROYO, p. 49 e GHERSI/LOVECE, p. 105..
217 Art. 5 . Esta convención no determina el derecho aplicable a: a) las cuestiones derivadas del
estado civil...; b) las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones
sucesorias, cuestiones testamentarias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de relaciones de
familia; c) las obligaciones provenientes de títulos de crédito; d) ) las obligaciones provenientes
de...mercados de valores;e) los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro; f) las cuestiones de
derecho societario..."Veja OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP V/Doc. 46/94, vol. I, 1996, p. 29.
218  Segundo consta México e Venezuela não utilizaram-se desta declaração para excluir os
contratos de consumo, veja HERNANDEZ-BRETON, IPRAX, 1998, p. 378 e seg.
219 Assim noticia NOODT, p. 126.
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tendo em vista a experiência de sucesso européia, foi uma grande oportunidade
perdida,220 que só poderá ser recuperada com uma nova Convenção especial.
Assim, o tema seria definitivamente excluído do campo de aplicação da CIDIP V.

Efetivamente, as conexões escolhidas pela CIDIP-V de 1994  adequam-se
mais às relações intercomerciantes internacionais, são conexões atuais, como a
autonomia de vontade (art. 7º da CIDIP-V), flexíveis (como a possibilidade de
eleger nova lei aplicável, modificando a anterior, Art. 8º e de dépeçage, Art. 7) e
mesmo abertas (como a open ended rule do Art. 9º, que indica aplicável, em
caso de não eleição eficaz da lei,  a lei do Estado com o qual o contrato tenha os
vínculos mais estreitos).221 A possibilidade de escolha da lei é ampla, sem
direcionamento nenhum e a CDIP V não exige um "contacto razonable" da lei
escolhida pelas partes.222

Esta técnica aberta e atualizada de DIPr. tem dificultado a ratificação da
Convenção pelo Brasil,223 no caso do Mercosul. Se este dado não é importante do
ponto de vista regional, merece destaque o fato desta técnica não ter sido usada
nem mesmo na Europa de hoje, onde apesar de complementar-se a Convenção de
Roma de 1980 com uma série de normas de DIPr. com temática específica nas
novas Diretivas, nenhuma delas aceitou a autonomia da vontade sem limites em
contratos de consumo ou a modificação da lei por (ficta ou real) declaração de
vontade das partes. Há sempre um espírito de proteção mínima do consumidor
pelas regras imperativas do seu país de residência ou domicílio, a utilização de
uma conexão aberta de favorecimento (favor consumidor), para permitir aos
juizes do foro (possivelmente também eleito) determinarem qual é a lei "com
vínculos mais estreitos" ou mais favorável aos interesses dos consumidores, ou
conexões rígidas, clássicas e subjetivas, com claro objetivo de proteção do agente
econômico mais fraco, como a conexão na residência habitual do consumidor.

Certo é que a doutrina latino-americana considera de forma quase unânime
que as regras nacionais de proteção do consumidor são de natureza de ordem
pública internacional e, portanto, estariam incluídas na exceção do Art. 11 da
CIDIP V, evitando qualquer prejuízo aos consumidores da região pelas conexões
mais "flexíveis" e de autonomia da vontade dos outros artigos da CIDIP V de
1994.224 Assim, se as normas nacionais de proteção dos consumidores são
geralmente consideradas nos países interamericanos como sendo de ordem
pública internacional, lois de police ou normas imperativas do tipo "lei de
aplicação imediata", não haveria necessidade de uma convenção sobre o tema, o
consumidor domiciliado ou nacional de um país estaria sempre protegido pela
aplicação provável destas normas.

Efetivamente, o Art. 11 da CIDIP tenta contemporizar a situação, dando
preferência às normas imperativas da lex fori, com o seguinte texto: "No
obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necessariamente

                                                
220 Assim também NOODT, p. 132.
221 Veja detalhes in NOODT, p. 94.
222 Assim NOODT, p. 94.
223 Assim ARAÚJO, p.188. FERREIRA DA SILVA, p. 194 e seg., NOODT, p. 96.
224 Veja por todos HERNÁNDEZ-BRETÓN, IPRAX 1998,384, comunicando também a entrada
em vigor da CIDIP V entre México e Venezuela em 14.1.1997, IPRAX, p. 379.
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las disposiciones del derecho del foro cuando tengan caráter imperativo.
Será a discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las
disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato
tenga vínculos estrechos."225 Este Art. 11 da CIDIP-V, porém, não é suficiente
para a efetiva proteção do agente mais fraco, pelas duas razões antes expostas: 1.
Deixa o consumidor turista, que sempre compra de forma "internacional" sem
proteção especial qualquer, pois litigará normalmente em foros estranhos, pois a
norma do Art. 11 da CIDIP assegura ao turista apenas a proteção da lei de
proteção do consumidor do país que visitou. Se litigar em seu país poderá ter a
proteção de suas leis materiais de defesa do consumidor. 2) Deixa o consumidor
interamericano sem proteção especial, quando contrata a distância ou por
comércio eletrônico. Isto porque, não é certo que as normas imperativas ou de
ordem pública do país de domicílio do consumidor serão aplicadas por
"discrécion"226 do juiz do foro competente , geralmente o do fornecedor.

A opção da CIDIP V em matéria de elementos de conexões e técnica
legislativa, apesar de atuais e conforme a lex mercatoria , não me parecem
adequadas e suficientes para a matéria de proteção dos consumidores da região.

A ratio da norma do Art. 11 da CIDIP-V, que tenta dar preferência a normas
imperativas locais do foro em relação a lei escolhida pelas partes, nos faz concluir
que  regionalmente (assim como universalmente), a proteção do consumidor
sempre foi tema a separar-se do comércio internacional normal e deve ser tratada
em DIPr. com conexões mais seguras, previsíveis e positivas para o agente mais
fraco. Repita-se a frase de Neuhaus: "A autonomia da vontade em DIPr. perder
seu sentido - assim como a liberdade contratual em direito material - se passa a
ser instrumento de domínio dos mais fracos pelos mais fortes."227

Concluo, portanto, da necessidade e oportunidade da OEA elaborar uma
convenção especializada sobre a proteção do consumidor, estabelecendo
elementos de conexão e normas especiais para este fim. Mister, pois,  examinar
em detalhes a experiência européia na elaboração de Convenções e normas
especiais de proteção do consumidor, assim como a experiência do Mercosul, que
pude acompanhar de perto como membro do Comitê Assessor do Comitê Técnico
nr. 7/CCM/Mercosul e , se não obteve o sucesso da experiência européia, bem
demonstra as dificuldades que serão enfrentadas (e, espero, superadas) pela OEA
na elaboração de semelhante Convenção.

                                                
225 OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP V/Doc. 46/94, vol. I e II, 1996, p. 29.
226 OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP V/Doc. 46/94, vol. I e II, 1996, p. 29.
227 Repita-se a bela frase no original: "Die Parteiautonomie verliert ihren Sinn - ebenso wie die
materiellrechtliche Vertragsfreiheit-, wenn sie zur Hersschaft des Stäerkeren über den Schwacheren
wird.", NEUHAUS, Die Grundbegriffe des IPR, 1962, p. 172 apud  von HOFFMANN, p. 396.
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II - Bases para a elaboração de uma convenção da OEA sobre a lei
aplicável a alguns contratos e  relações de consumo

Segundo noticia Erik Jayme, o Direito Internacional Privado evolui para ser
cada vez mais um elemento de integração na União Européia (aqui denominada
UE). 228 Se as primeiras convenções européias sobre a lei aplicável aos contratos
internacionais (Convenção de Roma de 19 de junho de 1980, em vigor na versão
da Convenção de Funchal de 15 de maio de 1992) e sobre competência judiciária
e execução em matéria, eram normas de Direito Internacional Público clássicas
agora farão parte das normas sui generis do direito derivado comunitário europeu.
O Direito Internacional Privado passou a  fazer parte do primeiro Pilar ou Base
(Saüle) da ordem jurídica da UE. Segundo o novo Art. 65 do Tratado de
Amsterdã, que entrou em vigor em 1 de maio de 1999, a competência para legislar
sobre  DIPr e outras políticas que digam respeito a livre circulação de pessoas é
agora da UE. Se antes se faziam Tratados (Roma, Bruxelas), agora se farão
Regulamentos.229

A proteção do consumidor através da legislação elaborada na União Européia
evoluiu de uma competência para defender diretamente a concorrência leal e
apenas indiretamente o consumidor,230 até uma competência direta, proporcional e
subsidiária para a defesa dos interesses dos consumidores, nos Tratados de
Maastricht e Amsterdã.231 No Mercosul, o tema da defesa do consumidor não se
desenvolveu com base na preocupação da defesa da concorrência leal (ou da
economia) no mercado unificado, como nas Comunidades Européias232, mas sim
foi proposta institucional, especialmente da Reunião de Ministros da Justiça,
preocupados estes com a proteção jurídica dos indivíduos no Mercosul. Apesar da
Reunião de Ministros da Justiça ter elaborado uma série de normas de verdadeira
proteção dos consumidores, foi no âmbito do Grupo Mercado Comum, mais
especificamente do Sub-Grupo Nr. 10 de Coordenação de Políticas
Macroeconômicas que surgiu a „Comissão de Estudos de Direito do Consumidor“,
que , em 1994 foi substituída pelo Comitê Técnico nr. 7, no âmbito da Comissão de
Comércio do Mercosul, órgão hoje responsável pela harmonização das regras
sobre o tema .

Vejamos, pois, os ensinamentos destas duas experiências.

                                                
228 JAYME, IPRAX, 2000, p. 165.
229 JAYME, IPRAX, 2000, p. 165.
230 Veja sobre o tema REICH, p. 107 e 108, que bem demonstra as convergências e também as
divergências entre as óticas de proteção da concorrência e do consumidor: "Such a view of the
consumer interest might in the long run be self-destructive. Consumer are not only
interest in price competition through parallel imports and the like, but also in the high
quality and safety might justifiy certain restrictions on competition especially in vertical
agreements, for instance in order to guarantee after-sales services." (p. 108)
231 Assim JAYME/KOHLER, IPRAX 1999, p. 402.
232 Assim ensinam BEUTLER/BIEBER/PIPKORN/STREIL, p. 501.
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A. Os ensinamentos da Experiência da União Européia : regras especiais
e convenções para a proteção do consumidor

A expressão ius commune é muito utilizada pela doutrina para descrever o
direito "europeu" privado resultante da atuação como legislador das  Comunidades
Européias, hoje, União Européia,233 não mais apenas um direito científico
resultante da recepção e do direito canônico, como o antigo ius commune,234 mas
um novo direito cogente, supranacional, oriundo destas organizações internacionais
de integração econômica e seus órgãos, seja através de instrumentos do Direito
Internacional Público clássico, Convenções e Tratados, seja através de
Regulamentos e Diretivas, instrumentos deste novo direito comunitário, direito
internacional público sui generis.235 Visando a defesa do consumidor, reconhecido
como agente econômico mais vulnerável ou fraco no mercado integrado, a União
Européia utilizou ambos os métodos para impor novas normas e paradigmas de
proteção, dando preferência ao uso de Regulamentos e Diretivas para impor ou
sugerir normas materiais e preferindo as convenções para tratar da lei aplicável às
relações de consumo e seu foro. As últimas Diretivas, porém, contém normas de
Direito Internacional Privado e o próprio tema, após o Tratado de Amsterdã
passou a ser tratado através de Regulamentos. Eis porque preferimos dividir nossa
exposição com base na natureza das normas comunitárias européias de proteção
dos consumidores, se materiais ou se indiretas, não levando em conta o método
que foi usado para elaborar e incorporar estas normas aos ordenamentos jurídicos
nacionais.

1. As normas materiais de proteção européias de proteção do
consumidor

Não nos cabe aqui examinar todas as normas substanciais de proteção do
consumidor oriundas dos esforços de harmonização de mais de 40 anos da
Comissão das Comunidades Européias, hoje União Européia, pois tal exame já foi
realizado, com muita solidez pelos doutrinadores consumeristas europeus.236 De
outro lado, a história desta harmonização, seus sucessos e fracassos pode nos
servir de exemplo, assim como os seus modelos e idéias principais servir de

                                                
233 Assim MANSEL, p. 532 e seg. e GEBAUER, p. 59 e seg.
234 Veja sobre o antigo ius commune europeu como ius utrumque, GEBAUER, p. 21 e seg.
235 Assim ensina GEBAUER, p. 61 referindo-se aos ensinamentos do Tribunal de Justiça Europeu.
236 Veja, enquanto análises gerais da proteção do consumidor, as três obras básicas de VON
HIPPEL, Verbraucherschutz, de  BOURGOIGNIE, Eléments, e de CALAIS-AULOY, Droit de
la Consommation e sobre as normas da Comunidade Européia, KRÄMER, La CEE et la
protection du consommateur, mais atualizado, BOTANA Gárcia, Curso sobre protección
jurídica de los consumidores. Sobre as normas européias específicas, veja sobre crédito ao
consumo e venda de porta em porta, MARTIS, e sobre todas as normas envolvendo crédito e direito
bancário, DOMONT-NAERT, sobre segurança de produtos, veja FALLON/MANIET, sobre
responsabilidade pelo fato do produto, veja SCHMIDT-SALZER.
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inspiração.237 Gostaríamos de concentrar nosso exame nos dois temas que
pretendemos desenvolver como sugestão de novas normas de direito internacional,
junto à OEA, a proteção do turista-consumidor e a proteção do consumidor nos
contratos trasnfronteriços contratados à distância ou por meios eletrônicos.

De 1975 a 2000, a competência da União Européia para legislar sobre
proteção do consumidor não deixou de crescer, passando de uma competência
indireta baseada na "necessidade do mercado" e proteção da  concorrência (Art.
85 e 86 do Tratado de Roma),238 até 1986, a uma autorização para harmonização
de partes do direito do consumidor, pelo novo Art. 100 do Tratado de Roma
introduzido pelo Ato Único Europeu,239 até uma transferência de competência
direta e flexível no Tratado de Maastricht de 1992 para a harmonização (Art.
100a,3 e 129a do Tratado de Roma /UE) do direito do consumidor.240 A chegar no
atual Art. 153 do Tratado de Amsterdã,241 que considera a proteção do
consumidor um dos objetivos políticos fundamentais da União Européia e autoriza
os órgãos da UE a legislar sobre o tema com base no hoje Art. 95 do Tratado,
tomando sempre por base "um nível  superior de proteção" ("a high level of
protection, taking account of any new development based on scientific
facts").242 Na parte institucional, o monopólio da iniciativa de normas que
interessam à integração sempre foi da autônoma e supranacional Comissão das
Comunidades Européias, hoje Comissão da União Européia, a qual criou
inicialmente , em 1973, o Comitê Consultativo de Consumidores, depois, em 1990,
o Conselho Consultativo de Consumidores.243 Institucionalmente a subdivisão
responsável, desde 1995, é Direção Geral 24 de Política do Consumidor, parte da
Comissão Européia, em Bruxelas.244

                                                
237 É indiscutível a força inspiradora (circulação de modelos jurídicos) exercida pela legislação
oriunda da União Européia tanto na elaboração das normas nacionais (veja sobre o papel da
legislação européia na elaboração do Código de Defesa do Consumidor no Brasil,
PELLEGRINI/BENJAMIN, 9 e 10) quanto na elaboração de normas nos organismos de integração
regional nas Américas (veja papel dos modelos europeus nos trabalhos do Mercosul, RAMOS, p.
45).
238 VANDEN ABEELE, p. 271.
239 Assim ensina GEBAUER, p. 125, que denomina a anterior competência de "markfunktional",
p. 129.
240 Cfr. GEBAUER, p. 130.
241 No original: "Art. 153 (1) In order to promote the interest of consumers and to ensure a high
level of consumer protection, the Community shall contribute to protecting the health, safety and
economics interests of consumers, as well as to promoting their right to information, education and
to organise themselfes in order to safeguard their interests.", in Consumer Policy Action Plan 1999-
2001, in Consumer Law Journal, 1999, p. 65.
242 Assim Consumer Policy Action Plan 1999-2001 e comentários sobre o Art. 95 do Tratado, in
Consumer Law Journal, 1999, p. 65. Na versão portuguesa: Art. 95 (ex-Art. 100a). 3 "A Comissão,
nas suas propostas previstas no nr. 1 em matéria de saúde, de segurança, de proteção do ambiente e
de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de proteção elevado, tendo nomeadamente em
conta qualquer nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das respectivas
competências, o Parlamento Europeu e o Conselho procurarão igualmente alcançar este objetivo."
243 Cfr. CALAIS-AULOY, p. 16.
244 Assim BOTANA, p. 19.
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Os princípios que guiam a atuação legislativa e interpretadora dos órgãos da
UE245 em matéria de consumo e de outros temas de direito privado são o da
liberdade de circulação de produtos, serviços, pessoas e capitais (As quatro
liberdades da UE) e246 a da proibição de discriminação (princípio da isonomia de
tratamento ou tratamento como produto nacional).247 Segundo KILLIAN, a
atuação legiferante dos órgãos da UE já demonstra uma estrutura, que poderia ser
denominada de princípios do direito econômico europeu: "Reequilíbrio de poderes
desequilibrados nos agentes do mercado, reequilíbrio da transferência ilícita de
riscos profissionais, diminuição dos riscos e perigos, compensação do danos ilícitos
causados no mercado, proteção da confiança dos agentes econômicos, segurança
jurídica no mercado", além da retirada dos impecílios do direito privado às
transações internacionais ou cross-border.248

Da fundação da Comunidade Econômica Européia até o primeiro plano de
Ação de 14 de abril de 1975 (Programa Preliminar da CEE para uma Política
de Proteção e Informação dos Consumidores), a legislação européia
geralmente concentrava-se em assegurar a concorrência leal, importante para a
formação dos preços, conforme os art. 85 e 86 do Tratado de Roma em sua
versão antes do Ato Único Europeu de 1986,249 garantir o alargamento da
possibilidade de escolhas dos consumidores, harmonizar regulamentações relativas
a saúde e segurança de produtos agrícolas e industriais e uma melhor informação
e representação destes através da criação do "Comité de contacto dos
consumidores", de 1962 a 1972 junto à Comissão.250 As Diretivas européias  de
proteção (indireta) dos interesses dos consumidores impunham regras sobre
gêneros alimentícios e controle fito-sanitário251, especialidades farmacêuticas e
embalagens,252 produtos têxteis,253 industriais254 e segurança em veículos.255

                                                
245 Além dos princípios gerais de direito comunitário europeu, que segundo DROMI, p. 162 a 172,
são: "supremacía, operatividad, aplicación inmediata y directa, aplicación por los jueces nacionales,
subsidiariedad, razonabilidad, igualdad o de no discriminación, proporcionalidad, eficacia y
equivalencia."
246 GEBAUER, p. 79 e seg.
247 GEBAUER, p. 82 e seg.
248 Assim, em precisa síntese, KILLIAN, p. 326-327 (Rdn. 824).
249 Assim também BOTANA, p. 15, que esclarece que foi o Ato Único Europeu de 1986 que
introduziu claramente a competência para harmonizar em matéria de proteção dos consumidores
através da inclusão do tema no Art. 100a, nr. 3: "La Comissión, en sus propuestas previstas en el
apartado 1 referente a la aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección
del medio ambiente y proteción de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado."
250 Assim informa o Anexo I da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado:
Medidas tomadas no passado pela Comunidade que têm interesse para os consumidores.
251 Assim Anexo II da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado: Selecção de
Directivas do Conselho que têm interesse para os consumidores, como a Directiva sobre corantes
(última alteração Directiva 70/358/CEE), conservantes (ex: D.64/54/CEE), produtos de cacau e
chocolate (ex: D. 73/421/CEE), açucar (D. 73/437/CEE), as Diretivas veterinárias, sobre controle
sanitário de animais (ex: D. 64/432/CEE).
252 Assim Anexo II da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado: Selecção de
Directivas do Conselho que têm interesse para os consumidores, como a Directiva 65/65/CEE e D.
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Novas normas "narrativas"256 sobre proteção do consumidor foram elaboradas,
como segundo programa de 1981-1986,257 o Programa Novo Impulso à política
de proteção dos consumidores de 1985 e 1986,258 até chegar aos famosos
planos tri-anuais de ação a partir de 1990,259 até o atual plano de 1999-2001.260

Como se observa todas estas normas principiológicas e programas sempre
geraram muitos frutos efetivos desde 1979 principalmente.261 Destacaríamos
como principais, dentre as regras materiais européias, harmonizadas262 por
                                                                                                                         
73/173/CEE.
253 Assim Anexo II da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado: Selecção de
Directivas do Conselho que têm interesse para os consumidores, como a Directiva 71/307/CEE.
254 Assim Anexo II da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado: Selecção de
Directivas do Conselho que têm interesse para os consumidores, como a Directiva sobre detergentes,
D. 73/404/CEE e a sobre equipamento elétrico, D. 73/23/CEE.
255 Assim Anexo II da Resolução do Conselho de 14 de abril de 1975, denominado: Selecção de
Directivas do Conselho que têm interesse para os consumidores, como a Directiva sobre nível de
Ruído, D. 70/157/CEE, poluição, D. 70/221/CEE, seguro obrigatório, D. 72/166/CEE e outras.
256 Preferido denominar esta soft law de normas narrativas, para bem destacar que estas normas
principiológicas foram em verdade legitimadoras e inspiradoras de inúmeras Diretivas e decisões do
Tribunal de Justiça Europeu, podendo caracterizar o que Jayme considera "norma narrativa", veja
JAYME, Cours, p. 36.
257 O segundo Programa, de 1981 a 1986 teve como frutos as diretivas sobre publicidade enganosa
(84/450/CEE), responsabilidade do fabricante por produtos defeituosos (85/374/CEE), contratos
negociados fora do estabelecimento comercial  (85/577/CEE) e crédito ao consumo (87/102/CEE),
como destaca BOTANA, p. 18.
258 É a época das normas não vinculantes, das Recomendações pontuais, do Código europeu de
boa conduta em matéria de pagamento eletrônico  (85/598/CEE), do Código de conduta europeu
sobre sistema de pagamento e relações entre titulares e emissores de cartões de crédito (88/59/CEE),
como destaca BOTANA, p. 18.
259 No primeiro plano de 1990-1992, temos as Diretivas sobre viagens organizadas, férias
combinadas e circuitos organizados (90/314/CEE), crédito ao consumo (90/88/CEE) e segurança geral
dos produtos (92/59/CEE); no segundo plano de 1993-1995, temos as Diretivas de cláusulas
abusivas (93/13/CEE) e time-sharing (94/47/CEE); no terceiro de 1996-1998, temos as de contratos à
distância (97/7/CE), publicidade comparativa (97/55/CE), crédito ao consumo (98/7/CE), indicação
de preços (98/6/CE), ações de cessação (98/27/CE) e a Recomendação sobre transações efetuadas
mediante instrumentos eletrônicos (97/489/CEE), como destaca BOTANA, p. 19.
260 Neste plano se integra a Diretiva sobre garantias (1999/44/CE) e a proposta sobre comércio
eletrônico de 1999, conforme destaca BOTANA, p. 19. Veja na íntegra este "Consumer Policy
Action Plan 1999-2001", in Consumer Law Journal, 1999, p. 59 a 87.
261 Sobre a repercussão destes programas nos países do Mercosul, veja BIOCCA, p. 485 e seg.
262 Aqui seguimos os ensinamentos de GEBAUER, p. 93, para o qual os Regulamentos , em se
tratando de direito privado, nunca conseguem a "unificação" das leis nacionais, devendo portanto ser
considerados, assim como as Diretivas meros instrumentos de aproximação, harmonização
(Rechtsangleichung).Contra está a posição de BOTANA, que prefere a expressão "unificação"
do Direito Privado Europeu, veja BOTANA, p. 19 e seg. Já BROCHARDT, p.210, adverte que nem
mesmo no Tratado de constituição da União Européia há clareza quanto aos termos, usando-se
unificação no Art. 112,1, harmonização no Art. 99 e 111 e coordenação ou aproximação nos outros.
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regulamentos ou por Diretivas, que interessam aos consumidores, as seguintes: as
que tratam da indicação e transparência no preço (Directivas 79/581/CEE, 
88/314/CEE, 88/315/CEE, 90/377/CEE), etiquetagem (Directivas 79/112/CEE,
79/530/CEE, 79/531/CEE et 92/75/CEE), as mais famosas que tratam da
publicidade (Directivas 84/450/CEE sobre publicidade enganosa e 97/55/CE sobre
publicidade comparativa), da responsabilidade por produtos defeituosos (Directiva
85/374/CEE), vendas a domicílio ou contratos negociados fora do estabelecimento
comercial (Directiva 85/577/CEE), sobre crédito ao consumo (Directiva
87/102/CEE e modificação na Directiva 90/88/CEE), segurança de brinquedos
(Diretiva 88/378/CEE), instituições de crédito (Directiva 89/646/CEE), publicidade
de tabaco (Diretivas 89/6227CEE, 90/239/CEE, 92/41/CEE e 98/43/CE), sobre
telecomunicações e transportes (Directiva 89/552/CEE, Regulamentos CEE
2299/89, CEE 2342/90, 295/91, Diretiva 97/36/CEE, Reg. 2027/97), sobre viagens
organizadas, férias combinadas e circuitos organizados (Directiva 90/314/CEE),
serviços bancários e crédito ao consumo (Diretiva 90/88/CEE), seguros
(Directivas 92/49/CEE e 92/96/CEE), segurança geral dos produtos (Diretiva
92/59/CEE), sobre cláusulas abusivas  nos contratos com consumidores (Directiva
93/13/CEE),  informações sobre organismos geneticamente modificados ou
transgênicos (Diretivas 79/112/CEE, Reg. 1139/98 e 49/2000), multipropriedade ou
time-sharing (Diretiva 94/47/CE), contratação à distância (Diretiva 97/7/CE),
sobre tratamento de dados pessoais e proteção da privacidade (Directiva
97/66/CE), sobre indicação de preços (Directiva 98/6/CE), e sobre ações de
cessação destinadas a proteção de interesses coletivos dos consumidores
(Directiva 98/27/CE), sobre assinatura eletrônica (1999/93/CE), venda de bens de
consumo e garantias destas vendas (Directiva 1999/44/CE) e sobre comércio
eletrônico (Directiva 2000/31). 263

Estas Diretivas são leis flexíveis, espécies de leis-objetivo, cuja incorporação
nos ordenamentos nacionais é flexível quanto ao instrumento e obrigatória quanto
ao objetivo para os 15 países da União Européia (ex-Art. 100a e ex-Art. 189,3
Tratado CEE).264 Obrigatório para os Estados é o objetivo (por exemplo, eliminar
do mercado determinadas cláusulas consideradas abusivas ou assegurar uma
proteção mínima para os consumidores de todos estes mercados integrados), não
sua forma ou o método de sua internalização (seja através de decreto do
executivo, lei do parlamento, medidas práticas da administração federal ou estatal
etc.). A jurisprudência da Corte Européia de Justiça já permitiu um efeito
horizontal destas normas, se claras e não transformada em direito interno.265 Este
instrumento usado pela Comunidade Européia evita a unificação de normas
substanciais, respeita as identidades culturais locais e o princípio da
subsidiariedade. Hoje, as Diretivas concernentes ao Direito do Consumidor são

                                                
263 Estas Diretivas e normas foram destacadas como importantes por KILIAN, P. 319-320,
KRÄMER, p.14 e seg., DROMI, p. 359-360, BRÖCKER, p. 50-53 e 107 e seg.e BOTANA, p. 18 e
seg., STAUDEMAYER, p. 733 e 734. Para acesso aos textos, veja o site da UE,  Direção Geral 24:
http://europa.eu.int/comm/dg24 .
264 KILLIAN, p. 140 e seg.(Rdn. 341 e seg).
265 Veja sobre a evolução da jurisprudência, por todos, KILLIAN, p. 332 e seg. (Rdn. 836-840).
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geralmente Diretivas minimais, respeitando os níveis de proteção mais altos de
cada país, como por exemplo o alto nível de proteção concedido pela AGBGesetz
alemã, que não foi revogada, muito menos afastada pela norma comunitária, ao
contrário foi complementada para ser ainda mais rígida quando se tratar de um
consumidor segundo a definição da Directiva.266 As Directivas minimais
estabelecem patamares mínimos comuns de defesa do consumidor, nunca
patamares máximos.267 Assim dispõe o artigo 8 da Directiva 93/13/CEE: "Os
Estados -membros podem adotar ou manter ...disposições mais rigorosas,
compatíveis com o Tratado (de Roma), para garantir um nível de proteção
mais elevado para o consumidor."268 Assim também o preâmbulo da diretiva em
seu décimo-segundo Considerando esclarece: "há que deixar aos Estados-
Membros a possibilidade de, no respeito pelo Tratado CEE, assegurarem um
nível de proteção mais elevado do consumidor através de disposições
nacionais mais rigorosas do que as da presente directiva." 269

Quanto à pluralidade e fragmentação dos temas tópicos tratados pelas
Diretivas, parece-me ser este um dos motivos do sucesso do direito comunitário de
consumo e não um motivo de crítica. Não legislou a União Européia sobre todos
os temas de proteção do consumidor, pois sabe que sua competência legislativa
(verdadeiramente supranacional e autorizada pelas Constituições dos países
membros) refere-se somente ao bom funcionamento do mercado integrado e que
as normas de proteção ao consumidor nacional não constituem, de regra, barreiras
ao livre comércio e livre circulação de mercadorias e serviços na região.270

Defesa do consumidor significa assegurar um nível de qualidade dos produtos que
permita a exportação, sem problemas internamente e externamente para o espaço
integrado e privilegiado (o mercado comum), e assegurar níveis aceitáveis de
concorrência leal entre os fornecedores da região, sem discriminação.271 Só em
1992, pelo Tratado de Maastrich,  recebeu a União Européia competência para 
estabelecer a política de proteção do consumidor na região e, mesmo assim,
limitada pelo Princípio da Subsidiariedade, o qual ensina que a atividade legisladora
da União Européia só deverá ser exercida quando os legisladores nacionais não a
atingirem por si só os objetivos da livre circulação de mercadorias, sem
discriminação, visado pelo mercado comum.272 Ainda mais é necessário
mencionar que a atividade legisladora européia é sempre de harmonização, de
aproximação das legislações, respeitando características nacionais de cada um
dos mercados, uns mais industrializados que os outros, mais voltados para o setor
de serviço ou de fornecimento de matérias primas etc., logo, o resultado sempre
será pós-moderno e fragmentado, nunca uniforme.

                                                
266 TONNER, JZ 1996, p. 536.
267 TONNER, JZ 1996, p. 538.
268 Tradução própria do alemão, veja texto original, in HOMMELHOF/JAYME, p. 170.
269 Tradução própria do alemão, veja texto original, in HOMMELHOF/JAYME, p. 168.
270 Assim também TONNER, JZ 1996, p. 536.
271 Veja meu artigo, Código de Defesa do Consumidor e  o Mercosul, in: Estudos sobre a proteção
do consumidor no Brasil e no Mercosul, Cláudia Lima Marques (Org.), Livraria do Advogado, Porto
Alegre, 1994, p.109.
272 Veja STREINZ, in: ZfRV 1995, p. 10.
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Ainda destaque-se, no direito derivado europeu, as Recomendações européias,
sobre o Código europeu de boa conduta em matéria de pagamento eletrônico 
(87/598/CEE), sobre sistema de pagamento e relações entre titulares e emissores
de cartões de crédito (88/59/CEE), sobre transparência nas condições de
transações financeiras transfronteiriças de 14.02.90, sobre transações efetuadas
mediante instrumentos eletrônicos de pagamento (97/489/CEE).273  Da mesma
forma merecem destaque as inúmeras Decisões do Conselho que estipularam um
sistema comunitário de informação rápidas sobre acidentes e produtos defeituosos
(Dec. 86/138/CEE, 89/45) e as Resoluções que criaram o Comitê sobre o turismo
(Res.12/91), uma Comissão sobre seguros (Res.07/92) e o Regulamento sobre
Telecomunicações (Res. 42/93).

Esta forma fragmentada, parcial, isolada, lacunosa e a falta de coordenação
entre as normas, e a complexidade dai resultante do sistema legal supranacional
em diálogo com o nacional são algumas das críticas que os doutrinadores europeus
fazem ao direito comunitário derivado material de proteção aos consumidores. 274

Calais-Auloy propõe a criação de um Código Europeu de Consumo através de
uma convenção internacional de direito material uniforme.275

De qualquer forma, apesar da pertinência das críticas e da necessidade de
sempre evoluir na efetivação dos direitos humanos, mister considerar que esta é a
experiência regional de maior sucesso em harmonização material e deve ser
analisada com o devido cuidado. Neste sentido, queremos aqui adotar a posição de
nosso mestre JAYME sobre o direito comparado pós-moderno,276 onde as
semelhanças na evolução jurídica de países ou regiões deve ser destacada e
servir de indicação de uma auto-confirmação da correção do caminho
escolhido,277 mas também as diferenças devem receber uma análise apurada, pois

                                                
273 A íntegra da Res. de 30 de julho de 1997 está in EC-Estudios sobre Consumo, nr. 42, 1997, p.
188 e seg.
274 Assim, repassando a opinião de vários autores neste mesmo sentido, BOTANA, p. 20 que
chega a quase considerar, inspirado em opinião de ULMER (Heidelberg), se a harmonização tão
fragamentada não seria negativa para o consumidor.
275 Assim CALAIS-AULOY, El Código, p. 70-71: "Entendemos entonces que es necesario
comenzar a pensar en la unificación del derecho europeu del consumo. Sin duda, para ello, será
necesaria una convención internacional. Los Estados signatarios de convención deberían
comprometerse a aplicar, para protección de los consumidores, un cuerpo único de textos, que se
podría denominar código europeu del consumo. Ciertamente, tal proyeto se enfrentará a numerosas
dificuldades y no podrá ser realizado de inmediato. Lo más urgente consiste en lanzar la idea."
276 Assim JAYME, RT 759, p. 25: " A minha Tese principal é a seguinte: O direito comparado
moderno perseguia o objetivo, de determinar, de encontrar o  que era comum, igual (das
Gemeinsame), e que apenas superficionalmente podia aparecer e ser percebido de forma diversa, nos
também apenas superficionalmente diversos, sistemas de Direito do mundo. O direito comparado
pós-moderno procura, ao contrário, o que divide (das Trennende), as diferenças (die Unterschiede)."
277 JAYME, p.24: " O Direito Comparado aplicado (die angewandte Rechtsvergleichung) é hoje um
direito de evidências e quase-obviedades. Não segue nenhuma Teoria, mas sim uma tarefa prática de
organização. Seja no exame de um caso de Direito internacionl privado com elementos de
estraneidade (Auslandsfall) ou  de um projeto de lei, seja na preparação para uma planejada
uniformização de leis, seja na decisão de uma nova pergunta em um caso concreto: em todos estes
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em tempos pós-modernos de revival do individualismo e das diferenças culturais,
regiões como a Europa e as Américas só podem ser comparadas eficazmente
destacando-se as necessárias diferenças de pensamento, visões, sentimentos e
mercados.278

a. Regras de proteção do turista nos pacotes turísticos e nos transportes

A doutrina européia alerta desde a década de 80 e , especialmente na década
de 90, que o turismo de massa é um dos setores econômicos que mais cresce na
União Européia e que a defesa do consumidor se faz necessária até mesmo como
instrumento harmonizador da concorrência.279 O Parlamento europeu solicitou a
Comissão, em 1983, que elaborasse "normas protetoras do turista"280, o Conselho
das Comunidades Européias manifestou-se em Resolução de 10 de abril de 1984
sobre a importância da "proteção do turista em viagem combinadas" ou pacotes
turísticos281 e já no Plano de Medidas comunitárias em favor do turismo, de 23 de
maio de 1991, os temas da proteção e informação do turista, a proteção em
viagens combinadas ou pacotes e em transações imobiliárias transfronteiriças,
especialmente propriedade compartilhada, multipropriedade ou time-sharing eram
prioridade.282 Por fim, foram aprovadas as diretivas sobre cláusulas abusivas em
contratos celebrados com consumidores, de viagens combinadas, de contratos à
distância 283 e de multipropriedade e estão em preparação as diretivas sobre
                                                                                                                         
momentos - e para citar ZWEIGERT (RabelsZ 15,1949/50,p.17) -  o direito comparado serve ao
auto-controle e à afirmação da própria solução proposta  (Kontrolle und Bestätigung der eigenen
Lösungen)."
278 Se o direito comparado moderno primou por frisar a permeabilidade das ordens jurídicas, a sua
semelhança, o funcionalismo de suas soluções de forma a expandi-las e divulgá-las procurando as
normas comuns e com isso auto-comprovando os esforços realizados pelos juristas que elaboram
estas leis ou as aplicaram na prática de forma universal, o direito comparado pós-moderno estaria
mais interessado no diferente, no fluído e especial, aquele que divide e caracteriza, no atual e
específico de cada ordenamento jurídico, a respeitar a identidade social e cultural de cada povo.
Retira-se destes ensinamentos de JAYME, que se a origem comparatista do CDC é importante e
legitimadora, também o seu diferente, as soluções especiais são significativos e podem contribuir
para o comparatista do futuro, devendo ser destacados neste trabalho. O diferente e especial é sinal
de tolerância, de pluralismo e de riqueza científica  de um ordenamento jurídico e não só sua
aproximação, harmonização ou mesmo unidade com modelos e direitos significativos europeus e
norte-americanos. Se o direito do consumo na América Latina foi capaz de alguma originalidade e
especificidade, oriunda da adaptação necessária a circunstâncias particulares, isto deve ser destacado
por este trabalho como significativo no direito comparado pós-moderno, que expande então a
importância do estudo dos direitos latino-americanos.Veja meu artigo, in RTDC vol. 1 (jan/mar.
2000), p. 14-15.
279 Veja, por todos, excelente e detalhada exposição de LETE, p. 32 a 34.
280 Resolución del Parlamento Europeu de 16 de diciembre de 1983, DOCE C 10, de 16 de janeiro
de 1984, p. 281, comentada por LETE, p. 35.
281 DOCE C 115 de 30 de abril de 1984, p. 1, comentada por LETE, p. 35.
282 Cfr. LETE, p. 35, informando que o plano está documentado in COM (91) 97 final.
283 Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 1997, relativa à
proteção dos consumidores em matéria de contratos à distância, publicada no Jornal Oficial nr. L
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responsabilidade por danos físicos na prestação de serviços, acesso dos
consumidores à Justiça e facilidades de pagamentos transfronteiriços.284

A Directiva 90/314 relativa às viagens combinadas, férias combinadas ou
circuitos combinados foi aprovada em 13 de junho de 1990. Por viagem
combinada, entende-se aquela em que pelo menos dois destes elementos é
fornecido: "transporte, alojamento e outros serviços turísticos não acessórios ao
transporte e alojamento, sempre que sobrepasse as vinte e quatro horas de
duração ou ao menos uma noite de estada", tudo por um "preço global" (Art. 2, 1
Diretiva)285 Na América Latina prefere-se a denominação "pacote turístico" ou
em francês "voyage à forfait". O objetivo era conseguir uma harmonização
mínima das normas nacionais sobre viagens combinadas e pacotes turísticos, com
base no Art. 100A.3 do Tratado da CEE.286 A noção de consumidor é um pouco
mais ampla do que a do Art. 5 da Convenção de Roma de 1890, incluindo quem
contrata a viagem e quem dela se beneficia (Art. 2,4), em virtude das
circunstâncias especiais desta contratação.287 Vários deveres de informação são
impostos (Art. 3), um dever de manutenção do preço (Art. 4,4), e regras de
responsabilidade da agência (Art. 5) por vício do serviço, do representante e do
transportador, principalmente o retorno do consumidor ao seu país de origem
mesmo em caso de falência da firma (Art. 7). Cláusulas de exclusão de
responsabilidade são consideradas abusivas e as limitações de responsabilidade
dependem de limites autorizados pelos Estados-Membros.288

Já o time-sharing289 é,  em sua essência, uma relação contratual entre
fornecedores (organizados em uma cadeia de fornecimento) e pessoas físicas
visando a aquisição de um direito de habitação temporária ou compartido, que
pode envolver direitos de uso, mas nem sempre envolve a propriedade ou a
multipropriedade, como parece querer afirmar seu próprio nome em francês
(multipropriété), em italiano (multiproprietà) e  em espanhol
(multipropriedad).290 Os problemas mais comuns detectados nos contratos de
time-sharing foram: o conhecimento por parte do consumidor dos direitos que está
realmente adquirindo,291 e das regras de uso do imóvel;292 a situação do
consumidor caso o fornecedor/incorporador não conclua a obra,  não  entregue os
imóveis para uso dos consumidores ou entre em falência ou insolvência; a

                                                                                                                         
144 de 04/06/ 1997, p. 19-0027.
284 Assim também LETE, p. 37, que menciona o "Informe de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la acciones comunitarias que afectam al
turismo de 6 de abril de 1994", COM (94) 74 final.
285 Veja crítica a esta Diretiva "complexa e pouco clara", in LEON, p. 220-221.
286 Assim BRÖCKER, p. 117 e LEON, p. 225.
287 BRÖCKER, p. 117.
288 Veja detalhes in BRÖCKER, p. 118.
289 Veja nosso artigo, in Revista Direito do Consumidor, São Paulo, vol 22 (1997), pg. 64.
290 Veja por todos, TEPEDINO, p. 1.
291 Assim TEPEDINO, p. 49 e seg.
292 Neste sentido a jurisprudência tem permitido reabrir o período de arrependimento do art. 49 do
CDC, de 7 dias, após a comunicação e ciência das cláusulas e previsões de como se dará
efetivamente o uso do imóvel. Veja Acórdão de 10 de setembro de 1996, 9. Câmara Rel. Maria
Isabel de Azevedo Souza, TARGS.
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transmissibilidade do time-sharing e sua inclusão entre os direitos hereditários; os
vícios, falhas  e problemas nos serviços prestados pelos complexos turísticos,
pelos complexos de férias e viagens,293 a variabilidade e abuso nas taxas de
administração e as cláusulas de perda das quantias pagas e carências das mais
diversas.294

A Diretiva 94/47/CE de 26 de outubro de 1994 privilegia e regula os serviços
conexos ao contrato de time-sharing e estabelece uma proteção positivada neste
tipo de contrato de "pós-moderno turismo" ao contratante mais fraco.295 A
Diretiva Européia 94/47/CE  de 26 de outubro de 1994 procura assegurar a
vontade racional e refletido do consumidor através de três instrumentos: a) em seu
anexo traz uma lista detalhada das informações e esclarecimentos que o contrato
ou pré-contrato deve conter e em uma língua conhecida pelo consumidor; b) em
seu Art. 5- I, prevê um direito de arrependimento imotivado de 10 dias a partir da
assinatura do contrato ou do pré-contrato; c) em seu Art. 5- I, prevê igualmente
um direito de arrependimento por 3 meses, caso algumas das informações
previstas no anexo não constem do contrato ou pré-contrato ou não tenham sido
convenientemente informadas ao consumidor. Caso o fornecedor informe ao
consumidor o que faltava em seu pré-contrato ou contrato, a entrega destas
informações reabrem o prazo de arrependimento de 10 dias, antes mencionado. O
artigo 5 da Diretiva também proíbe o pagamento antes do 10 dias e exige a
tradução do instrumento contratual em alguma língua conhecida do consumidor.296

A Diretiva Européia assegura um  direito de arrependimento de 10 dias (Art. 5,1,
primeira hipótese) e este direito pode alcançar até mesmo três meses, em caso de
falha na informação ao consumidor ou na redação dos contratos de adesão (artigo
5, 1, segunda hipótese).297

Note-se que normas especiais foram elaboradas na UE para proteger o turista
europeu também em matéria de limitação da responsabilidade do transportador
aéreo. Assim o Regulamento CE 12027/97 do Conselho de 9 de outubro de 1997
relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas em caso de acidente
expressamente aumenta a responsabilidade das empresas européias, além dos
limites da Convenção de Varsóvia de 12 de outubro de 1912 (modificada nos
protocolos de Haia, Montreal e Guadalajara), afirmando os considerandos:
"(3)Considerando que os limites da responsabilidade fixados pela
Convenção de Varsóvia são demasiados baixos, atendendo a padrões
económicos e sociais atuais, e conduzem freqüentemente a ações judiciais
prolongadas que prejudicam a imagem das transportadoras aéreas; que,
consequentemente, os Estados-membros aumentaram esses limites de diversas
formas,...(4)Considerando, além disso, que a Convenção de Varsóvia se
aplica apenas no transporte internacional; que ,no mercado interno da
aviação, a distinção entre transporte doméstico e transporte internacional
foi eliminada; que, por conseguinte, é conveniente que o nível  e a natureza

                                                
293 Veja por todos, TEPEDINO, p. 122ss.
294 Assim MARTINEK, Moderne Vertragstypen, p. 281 e seg.
295 Veja exposição comparatista em detalhes de JAYME, Cours, p. 247 e seg.
296 Amtsblatt der EG, L 280/85.
297 Amtsblatt der Eg L 280/85, 29.10.94.
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da responsabilidade sejam os mesmos no transporte doméstico e
internacional; (8) Considerando que, para evitar situações em que as vítimas
de acidentes são sejam indenizadas...(9)... que o rápido pagamento de
adiantamentos pode ajudar consideravelmente os passageiros que tenham
sido vítimas de lesões corporais..." Resolveu determinar, em seu Artigo 3, 1 que
"a) A responsabilidade das transportadoras aéreas comunitárias por danos
sofridos em caso de morte, ferimento ou qualquer outra lesão corporal por
um passageiro em caso de acidente não está sujeita a quaisquer limites
financeiros definidos por lei, convenção ou contrato". 298

O Regulamento CE 12027/97 criou um adiantamento de 15.000 DSE-Direitos
de Saque Especial (definidos pelo FMI), que já quinze dias após estabelecer a
identidade da pessoa falecida as empresas ficam obrigadas a adiantar (Art. 5,2) e
um limite para discussão de causas, podendo as empresas comunitárias discutir o
valor de indenizações somente acima de 100.000 DSE (art. 3,2). As empresas
devem informar os consumidores sobre estas novas regras de responsabilidade
ilimitada. As empresas não-européias, trabalhando no mercado europeu, e seus
agentes de viagens, devem informar os consumidores europeus que não se
submetem a estas regras, logo que limitam sua responsabilidade em caso de
acidente. 299  Aqui espera a UE que a concorrência favoreça suas empresas e
para estar ainda mais certa prepara uma proposta de Diretiva sobre os requisitos
de segurança e informação que as empresas aéreas não-européias deverão seguir
se quiserem continuar atuando no mercado europeu.300

Há também um Regulamento europeu especialmente sobre a responsabilidade
das empresas pela prática de Overbooking (Reg. 295/91/CEE).301 Esta
indenização, na Europa, é no valor de 150 a 185 ECU/Euros em razão de
overbooking em vôos com menos de 3.500Km e de 300 a 370 ECU/Euros, se o
vôo é de longa distância .302

Quanto às regras materiais de proteção do turista, mister mencionar também a
Convenção de Bruxelas sobre contrato de viagem de 23 de abril de 1970, que está
em vigor na Bélgica, Benin, Taiwan, República dos Camarões, Togo, Itália e
Argentina.303 Esta Convenção , em seu Art. 1,2), estipula um controle sobre as
agência de viagens e informações obrigatórias, assim como controle sobre o
contrato. Esta Convenção foi ratificada pela Bélgica, que incorporou suas normas
no Direito Interno através da Lei de 30 de março de 1973, pela Itália, que a
transpôs na Lei 1084 de 27 de dezembro de 1977,304 a Alemanha, que a
incorporou através da Lei sobre Contratos de Viagens (Reisevertragsgesetz) de 4

                                                
298 Regulamento publicado na íntegra, no Brasil, in Revista Direito do Consumidor, vol. 31 (1999),
p. 260-263.
299 Detalhes in Consumer Law Journal, 1998, p. 86.
300 Detalhes in Consumer Law Journal, 1998, p. 386-387.
301 Sobre a importância deste regulamento e sua aplicação para turistas frente mesmo a linhas
aéreas tunisianas, veja decisão alemã relatada por JAYME/KOHLER, IPRAX 1999, p. 411.
302 PRITCHARD, Jean- Paul, in Consumer Law Journal, 1998, p. 247-248.
303 Assim noticia JAYME/KOHLER, p. 104.
304 LEON, p. 226.
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de maio de 1979, que modificou o BGB (§ 651 a-651k BGB), a Grécia elaborou lei
sobre as agências de turismo, Lei 393 de 26 de julho de 1976305, a Holanda, que
incluiu os dispositivos de sua lei (Lei de 28 de março de 1979) no livro oitavo de
seu novo Código Civil de 1992,306 e Portugal regulou a questão através do
Decreto-Lei 359/79, de 31 de agosto de 1979307

Uma proteção ainda maior, responsabilizando a agência por falhas na cadeia
de prestação de serviços, foi assegurada na França, com as leis 75-627, de 11 de
junho de 1975 e atual Lei 92-645 de 13 de julho de 1992,308 e na Alemanha, com
as normas introduzidas no BGB que definem pacote turístico ("Pauschalreise")
como o contrato no qual mediante a contraprestação de um preço global, um
operador turístico se obriga a efetuar um conjunto de prestações de viagem e
turismo (§ 651a, Abs. 1BGB).309 O turista europeu é um consumidor que merece
razoável proteção.

b. Regras de proteção nas transações à distância e no comércio
eletrônico

A União Européia sempre se preocupou assegurar um o sistema de
transações no mercado interno que possibilitasse que estas negociações e
contratos "internacionais-integrados" pudessem garantir segurança e adequação
para os consumidores. A livre circulação de produtos, serviços, capitais e pessoas
permite que estas transações se multipliquem e é objetivo da política de proteção
do consumidor que estas possam acontecer da melhor forma possível.310 É com
esta ótica que a União Européia propôs uma série de normas que visam proteger
o consumidor quando de suas transações nacionais e internacionais (Princípio da
Não Discriminação), assim como quando adquire produtos estrangeiros da UE.311

Aqui podem ser incluídas as diretivas sobre cláusulas abusivas (Diretiva
93/13/CEE) e a sobre garantias (Diretiva 1999/44/CE), assim como a sobre
contratos negociados fora do estabelecimento comercial (Directiva 85/577/CEE) e
à distância (Diretiva 97/7/CE), a Diretiva sobre tratamento de dados pessoais e
proteção da privacidade (Directivas 95/46/CE e 97/66/CE), bem como as novas
diretivas sobre assinatura eletrônica (Directiva 1999/93/CE) e a diretiva específica
sobre comércio eletrônico (Directiva 2000/31/CE),312 aprovada em 17 de julho de

                                                
305 LEON, p. 230.
306 LEON, p. 231.
307 LEON, p. 232.
308 Cfr. LEON, p. 227.
309 Cfr. LEON, p. 230.
310 Assim o membro da Comissão VANDEN ABEELE, p. 273.
311 Refiro-me aqui as Diretivas com temas mais extra-contratuais ou de pós-venda, como as
Diretivas sobre produtos defeituosos (D. 85/374/CEE), a Diretiva sobre segurança geral dos
produtos (D. 92/59/CEE).
312 Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos do comércio
eletrônico no mercado interno, Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des eletronichen Geschäftsverkehrs, in
Binnemarkt, Amtsblatt L 178/1, 17.7.2000. Veja proposta em português, COM/98/0586 final, JO C
030 de 05.02.1999, p. 0004.
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2000.313

Além disso temos enquanto soft law, o  Código europeu de boa conduta em
matéria de pagamento eletrônico  (Recomendação 87/598/CEE)314 e a
Recomendação sobre transações efetuadas mediante instrumentos eletrônicos
(97/489/CEE).315 Há também grande número de normas sobre comunicação de
massas, técnicas muitas vezes usadas para estas transações, como as Diretivas
sobre atividades permitidas nas Televisões (Directiva 89/552/CEE) e dados em
telecomunicações (Directiva 97/66/CE), sobre publicidade enganosas, de
medicamentos, de tabaco (Diretivas 84/450/CEE, 92/28/CEE, 98/43/CE) e a
referente a normas para os prestadores de serviços na sociedade de informação
(Directiva 98/34/CE).

Note-se que a União Européia preocupa-se também com temas conexos ao
uso destes meios eletrônicos, como pode ser observado em suas normas sobre
publicidade e sobre conteúdos ilícitos e nocivos na Internet,316 geralmente
sugerindo em matéria de Internet sistemas de auto-regulação,317ou sobre a
responsabilidade dos fabricantes de hard e soft ware, especialmente quanto ao
bug do ano 2000.318 Em 1997 foi preparado um Livro verde sobre a sociedade de
informação.

Dentre as normas materiais que regulam o comércio eletrônico e à distância a
destacar, mister observar que todas as aqui mencionadas Diretivas agem em
conjunto. Inicialmente destaque-se a Directiva 93/13/CEE do Conselho das
Comunidades Européias, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos
contratos celebrados com os consumidores, que define consumidor como
Consumidor para efeitos desta diretiva "a pessoa física, que em contratos que
recaem no campo de aplicação da diretiva,"(logo, frente a um profissional)
"atue com fins que não pertençam ao âmbito de sua atividade profissional
ou comercial"  (Art. 2,b). Impõe uma cláusula geral de boa-fé (art. 3), traz em
seu anexo uma lista exemplificativa de cláusulas abusivas (Art. 3,3) e exige uma
interpretação total do contrato para determinar a abusividade da cláusula (Art.40 ).
Neste sentido vale destacar o disposto no Art. 3 da Diretiva.93/13 da Comunidade
Européia: „as cláusulas contratuais que não se tenham negociado
individualmente considerar-se-ão abusivas se, frente as exigências da boa-
fé, causam em detrimento do  consumidor um desequilíbrio importante entre

                                                
313 A adoção da Diretiva pelo Parlamento Europeu na sua versão de 8 de dezembro de 1999, em 28
de fevereiro de 2000, foi noticiada pelo Boletim de Información del Instituto Nacional de Consumo
(Espanha), nr. 42 (julio-agosto 2000), p. 15.
314 Cfr. BOTANA, p. 18.
315 Assim BOTANA, p. 19.
316 Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados Membros reunidos na
Cimeira do Conselho de 17 de fevereiro de 1997 sobre conteúdos ilícitos e nocivos na Internet (Res.
97/C 70/01), in EC-Estudios sobre Consumo, nr. 42, 1997, p. 177-178.
317 Assim Res. 97/C 70/01, in EC-Estudios sobre Consumo, nr. 42, 1997, p. 177.
318 Sobre este interessante tema do Bug 2000, veja a coletânea de artigos e documentos legislativos
brasileiros e europeus oriundos do Livro Verde da Sociedade de Informação, in
FIGUEIRA/STOCCO, p. 177 e seg.
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os direitos e obrigações das partes que derivam do contrato ."319

A lista exemplificativa anexa de cláusulas abusivas é bastante protetiva dos
consumidores europeus e será usada em temas de comércio eletrônico e contratos
à distância igualmente.320

Já a Directiva 97/7/CE sobre vendas à distância com marketing direto321,
pretende harmonizar internamente as condições e garantias da compra ou
fornecimento de serviços e produtos à distância através de técnicas de
comunicação para os consumidores no mercado europeu, tais como envio de
prospectos, venda por telefone, por videotexto, por televisão, por computadores, e-
mail, telefax, e teleshopping.322 A Diretiva 97/7/CE é, pois, a Diretiva mais
importante para os direitos materiais do consumidor europeu no comércio
eletrônico, sendo as outras duas diretivas mais voltadas para as medidas extras de
segurança que devem ser tomadas pelos países para efetivar estes direitos.

Também a Diretiva 97/7/CE é uma norma específica de proteção do
consumidor. Suas normas são aplicáveis somente nos negócios entre um
profissional, fornecedor, e um consumidor, definido como tal na Directiva (Art. 2,
alínea 2), como qualquer pessoa física, que conclua os contratos objeto da
Directiva sem objetivo profissional ou fora de sua atividade profissional.323

A Directiva 97/7/CE  foi  precedida pela Recomendação da Comissão
92/295/CEE, de 7 de abril de 1992, sobre um código de conduta para a proteção
dos consumidores em caso de vendas à distância entre ausentes por telefone,
televisão ou através de computadores.324 Estas novas tecnologias de comunicação,
aliadas ao chamado marketing direto ou agressivo, acrescentaram  à
vulnerabilidade técnica e jurídica325 do consumidor novos problemas, como a
crescente internacionalidade de relações, antes simples e nacionais, como a
compra de livros ou de utilidades domésticas. Se esta internacionalidade aumenta
a oferta disponível aos consumidores, também aumentam seus riscos e a distância
física pode causar insegurança quanto às informações, a qualidade e as garantias
para este contrato.326 Inegável que hoje parte da oferta de produtos e serviços aos
consumidores passivos, assim entendido aquele consumidor que se encontra em
seu mercado nacional e, sem necessitar deslocar-se fisicamente de seu país,
recebe a oferta ou publicidade, é oriunda de empresas e fornecedores de outros

                                                
319 Publicada no JOCE L 95/31 de 21.4.93.
320 Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, de 5
de abril de 1993, in: HOMMELHOF/JAYME, p. 167 e seg. Veja meu artigo informativo sobre o
tema, in Revista Direito do Consumidor, vol. 21 (1997), p. 300 e seg.
321 Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz,
20.05.1997, in: Amtsblatt der EG, 04.06.97, Nr. L 144/19-28.
322 Assim ensina também LETE, Distance selling, p. 339.
323 No original: „2.’Verbraucher’ jede natürliche Person, die beim Abschluß von Verträgen in Sinne
dieser Richtlinie zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können;“ ( in: Amtsblatt der EG, Nr. L 144/21).
324 Considerando Nr. 18 da Richtlinie 97/7/EG, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/20.
325 Sobre a noção de vulnerabilidade, veja o nosso livro, Contratos no Código de Defesa do
Consumidor, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995, p. 105 e seg.
326 LETE, Distance Selling, p. 339.
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países europeus, nem sempre com filiais no mercado de comercialização. O
marketing direto, com telefonemas, oferecimento de produtos através da televisão
(teleshopping), de computadores (home-pages, e-mail, catálogos informatizados
etc.), permite que o consumidor sem sair de sua casa contrate internacionalmente,
ainda mais na Europa atual, com plena liberdade de circulação de produtos e de
crescente liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços.

A União Européia concluiu que a introdução de tais técnicas de venda e de
comunicação (Fernkommunikationstechnik ) não deve diminuir as garantias e a
informação fornecida ao consumidor passivo, motivo pelo qual intervém
harmonizando as legislações de forma a assegurar um patamar mínimo de respeito
a todos os consumidores que utilizarem destas facilidades no mercado europeu.327

O Anexo I da Directiva traz uma lista de 13 métodos de comercialização à
distância englobados pela Directiva, entre os quais se encontram os tradicionais
métodos do envio de prospectos, com cartão resposta, o envio de catálogos para
compras, assim como os novos métodos, como a venda por telefone, com ou sem
pessoa  de contato, por videotexto, televisão, computadores, e-mail, telefax, e
teleshopping.328

No texto da Directiva destacam-se os Artigos 2 e 3 dedicados a estabelecer o
campo de aplicação da Directiva, trazendo o Art. 2 as definições de contrato
concluído com utilização de métodos de comunicação à distância (alínea 1), de
consumidor (alínea 2), de fornecedor de produtos e serviços (alínea 3), de técnica
de comunicação à distância, definida como aquela que permite a contratação sem
a presença física simultânea de ambos os contratantes ou seus representantes329

(alínea 4) e de organizador de técnicas de comunicação à distância, assim
considerado o terceiro profissional, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, cuja atividade profissional consiste em colocar à disposição dos
fornecedores uma ou várias técnicas de comunicação (e/ou contratação) à
distância (alínea 5).330 Excluídos do campo de aplicação desta Directiva estão
alguns contratos e serviços mencionados no Anexo II, que envolvem serviços
bancários, seguros e papéis de crédito, regulados por Directivas específicas.331

No mérito, assegura o Art. 4 da Directiva 97/7/CE um extenso direito de
informação do consumidor, exigindo que o consumidor seja informado da
identidade e do endereço do fornecedor, das características básicas do serviço ou
produto oferecido, do seu preço e dos impostos , assim como dos custos de envio e
de custos do pagamento ou taxas extras necessárias à prestação (por exemplo,
taxa de embalagem, empacotamento especial, postagem etc.).332 O consumidor
                                                
327 Veja considerandos Nr. 9 a 14, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/19 e 20.
328 Anhang I, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/26
329 A Directiva evita a utilização da expressão "contrato entre ausentes" e prefere mencionar
expressamente que não simultânea presença física corpórea dos contratantes ("ohne gleichzeitige
körperliche Anwensenheit der Vertragsparteien") e traz em seu Anexo I uma lista exemplificativa
destas atividades, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/21 e Anexo I, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L
144/26.
330 Veja Art. 2, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/21.
331 São mencionadas especificamente as Directivas 93/22/CEE, 89/646/CEE, 73/239/CEE,
79/267/CEE, 64/225/CEE, 92/49/CEEE, 92/96/CEE, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/27.
332 Art. 4, alinea 1, letras a a d, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/22.
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deverá ser informado também sobre o custo da comunicação ou da utilização do
método de comunicação à distância, se diferente da tarifa básica, sobre o seu
direito de arrependimento, sobre o prazo de validade da oferta ou do preço
especial, assim como sobre o prazo de duração mínimo do contrato e a forma de
sua renovação, o prazo de entrega do bem ou execução do serviço, os detalhes da
forma da prestação e a regularidade com que estes serviços serão prestados.333 O
Art. 4 exige ainda que a intenção comercial do contato e das informações
prestadas seja expressa, assim como que os países apliquem as normas nacionais
de proteção dos incapazes, procurando adaptar este tipo de oferta „eletrônica“ às
exigências da segurança do tráfico e da boa-fé.334 Segundo o Art. 5 estas
informações devem ainda ser confirmadas por escrito ou, se acessível ao
consumidor, por e-mail durante o período em que se realizarem as prestações.
Caso a prestação seja única e imediata, deverá o consumidor mesmo assim ser
informado do endereço do fornecedor e prevalece o direito de arrependimento.

A importância deste novo dever de informar imposto ao fornecedor de
produtos e serviços à distância é confirmada pela norma do art. 6. O prazo normal
e geral para que o consumidor arrependa-se sem causa é de 7 dias úteis a contar
da contratação dos serviços ou entrega da coisa, mas em caso de descumprimento
de qualquer dos novos deveres de informação do Art. 5, o prazo dilata-se para 3
meses, podendo o prazo de 7 dias recomeçar no momento em que a informação
sobre a identidade do fornecedor chegar ao consumidor.

Em caso de exercício do direito de arrependimento, deve o fornecedor
devolver (sem cobrança de qualquer valor ou taxa) todos os  valores recebidos,
enquanto  o consumidor suporta os custos da devolução física do produto ou
serviço ao fornecedor. A regra do Art. 6 da Directiva é, naturalmente, bastante
complexa, pois contempla os vários tipos de contratação à distância, os vários tipos
de serviços, mesmo os de prestação única, excluindo apenas a possibilidade de
arrependimento sem causa nos contratos envolvendo bolsa de valores,
fornecimento de software e gravações  de vídeo e áudio (se o selo de fechamento
for retirado pelo consumidor), assinaturas de jornais e revistas e contratos
envolvendo jogos e loterias (art. 6, alínea 3).

Outra importante novidade da Directiva é a expressa menção, no Art. 6 alínea
4 da Directiva, que o financiamento conexo (por cartão de crédito ou através de
compra a prestações) ou concluído em virtude de uma contratação à distância
também dissolve-se, sem custos para o consumidor, quando este exerce
regularmente seu direito de arrependimento. A norma deixa para os Estados a
decisão sobre a forma como realizar esta chamada „dissolução“ (Auflössung) do
contrato secundário (financiamento) em virtude da extinção do contrato principal
(contrato à distância).335

Efetivamente, nos contratos concluídos através da Internet e por e-mail a
forma de pagamento mais usada é o cartão de crédito, sem falar nos
problemáticos contratos de time-sharing, sendo, portanto, muito salutar a norma do
Art. 6, alínea 4 da Directiva, a qual conectando expressamente esta relação

                                                
333 Art. 4, alinea 1, letras e a i, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/22.
334 Art. 4, alineas 2 e 3, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/22.
335 Veja sobre o tema LETE, Distance Selling, p. 356.
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triangular de consumo, obriga a empresa de cartão de crédito a desconsiderar a
primeira ordem de cobrança ou desconto, em virtude do exercício do direito de
arrependimento por parte do consumidor, seu cliente.336 A preocupação com esta
forma de pagamento é tanta, que o Art. 8 da Directiva prevê as sanções em caso
de má ou errônea utilização do cartão de crédito, cobrança errada, falsificação ou
falsidade e a devolução ou o estorno para o consumidor da quantia paga,
descontada ou cobrada.337

Dois artigos da Directiva devem ainda ser destacados. O Art. 9 proíbe o
envio, sem prévia solicitação, de produtos ou fornecimento de serviço, se um
pagamento é solicitado ou cobrado, prevendo que o silêncio ou omissão do
consumidor não deve ser considerado como aceitação tácita.338 O Art. 10 da
Directiva limita a utilização de algumas técnicas de comunicação à distância.
Segundo dispõe o Art. 10, somente poderão ser usadas para a conclusão de
contratos válidos à distância as técnicas do Telefax e das gravações ou
secretarias-eletrônicas (Voice-mail-System), se houver anterior autorização dos
consumidores. A prova da autorização prévia fica a cargo do fornecedor por
tratar-se de norma de proteção do direito fundamental à privacidade, como
especifica o Considerando nr. 17 do Preâmbulo da Directiva.339

As demais normas da Directiva protegem o acesso do consumidor à Justiça
(Art. 11), especificam que as normas, direitos e garantias da Directiva devem ser
considerados de ordem pública no ordenamento interno e, portanto, indisponíveis
por contrato (Art. 12), assim como o caráter minimal da Directiva, podendo os
países legislar de forma mais protetiva dos consumidores de seu mercado (Art.
14) e, por fim,  estabelecem um prazo de 3 anos para a incorporação destas
normas no ordenamento interno.340

Já a Directiva 1999/93/CEE sobre assinaturas eletrônicas regula apenas a
"autenticidade dos dados" e o "reconhecimento legal das assinaturas eletrônicas" e
"acreditamento dos prestadores destes serviços" no mercado europeu
(Considerando 4), com o objetivo de "garantir a segurança e a confiança nas
comunicações eletrônicas" nas "assinaturas eletrônicas " e na "cifragem" ou
codificação destas (Considerando nr. 2).341 Traz em seus anexos regras sobre
"certificação" e verificação da "segurança das assinaturas" eletrônicas (Anexo
I,I,III e IV), sendo assim Directiva mais técnica e de impacto indireto nos direitos
dos consumidores.

A novel Directiva 2000/31/CE sobre comércio eletrônico, destina-se a
proteger no comércio por meios eletrônicos apenas a pessoas físicas

                                                
336 Veja sobre o tema LETE, Distance Selling, p. 341.
337 Veja Art. 8, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/23.
338 Veja sobre o tema LETE, Distance selling, p. 350.
339 O Preâmbulo menciona também a atuação dos Estados na proteção dos dados pessoais do
consumidor e da sua privacidade ou vida pessoal, in: Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/20.
340 Amtsblatt der EG, Nr.  L 144/24.
341 Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho , de 13 de dezembro de 1999,
relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas eletrônicas, publicada no JO L 013,
19.01.2000,p.0012-0020.
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(Considerando nr. 14), assegurando maior confiabilidade na comunicação e
transação (considerando nr. 15), eficácia na aplicação das outras diretivas
materiais sobre contratação à distância e proteção material dos consumidores
(Considerandos 15,17 e 18), procura incluir serviços "on-line", publicidade on-line
e contratação on-line (Considerando nr. 21), valorizar o fato que a transação on-
line ocorre realmente no país de destino do serviço ou produto, país do
consumidor e não no país de origem do serviço ou produto (Considerando nr. 22) e
assegurar livre circulação e produtos e serviços com proteção  do consumidor na
sociedade de informação (Considerando nr. 27).

Realmente a complexidade, o imediatismo e a interatividade da sociedade de
informação merecia receber norma especial, apesar das múltiplas normas já
existentes e anteriormente examinadas. Esta Directiva é minimal (Considerando
nr. 36 e Art. 3), concentra-se nas regras materiais mínimas para aceitação do
consumidor suficientemente informado (Considerando nr. 30), aplica-se em
conjunto com todas as demais normas materiais de defesa do consumidor
(Considerando 55),  aplica-se somente se o fornecedor tem sede na UE
(considerando nr. 58), significando que a UE continuará a participar dos fóruns
para uma solução global para o tema (Considerando nr. 59), especialmente com
seus estados parceiros (Considerando nr. 62).342 Excluído do seu campo de
aplicação estão os jogos, prêmios e loterias (Art. 1,5,d), trazendo uma série de
definições legais (Art. 2), inclusive a de consumidor (Art. 2,e) no mesmo sentido
da Diretiva 93/31/CE, traz princípios de livre estabelecimento (Art. 4), deveres de
informação (Art. 5, 6 e 10), de confirmação da aceitação (Art. 11) regras sobre o
direito de não receber produtos, serviços ou publicidade não requerida (Art. 7),
sobre conclusão dos contratos por meio eletrônico (Art. 9) e eventual
responsabilidade do transmissor (Art. 12).

A importância das linhas ditadas por órgãos da União Européia é inegável e
esta mesma UE,  em dezembro de 1998,  estabeleceu como prioridades em seu
plano de ação política para 1999-2001343 as linhas de futuro: 1) garantir voz ativa e
participação dos consumidores na União Européia e fortalecimento da sociedade
civil organizada (Associações civis e  educação ao consumidor) para fazer frente
ao rápido e ilimitado mercado; 2) aumentar o nível de segurança, saúde e
qualidade de produtos e serviços na Europa; 3) garantir completo respeito aos
direitos econômicos dos consumidores, combatendo eficazmente os abusos no
mercado, especialmente as práticas e cláusulas abusivas presentes nos serviços
financeiros, nos serviços essenciais (ex-públicos), serviços de informação e no
comércio eletrônico.  344

                                                
342 Amtsblatt L 178, p. 1 a 8.
343 Veja Consumer Policy Plan for 1999-2000, 2.12.1998, COM -98 696.
344 Veja BOURGOIGNIE, Consumer Law Journal, 1998, p. 440 e relatório geral, in Consumer
Law Journal, 1998, p. 503-504. Deste plano destaca-se, igualmente, que pretende promover a
representatividade dos consumidores nos foros internacionais (p.9), a criação de uma network de
especialistas em questões de consumo na Europa, o desenvolvimento de cursos de direito europeu do
consumo (anexo 1), encorajar a cooperação internacional em matéria de proteção do consumidor
(p.17), com a inclusão do tema na nova Convenção de Lomé com as ex-colônias francesas e com a
revisão da regra atual que permite as empresas européias exportar para o mundo os produtos
proibidos na Europa ou cujo standard  de qualidade estão abaixo dos exigidos na Europa (p.13), por
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2. As normas de DIPr. e de Processo Civil Internacional oriundas da
União Européia e a proteção do consumidor

Os princípios que guiam as normas de DIPr. estão intimamente ligados às
quatro liberdades fundamentais das Comunidades Européias, pois estas aumentam
sensivelmente as relações de consumo internacionais, permitindo ampla liberdade
de circulação de pessoas, turistas de países da UE ou não, de produtos e serviços
e de capitais. Assim, seu principal princípio é  o "princípio do país de
origem"(denominado Herkunftslandprinzip),  permite que qualquer bem ou
serviço oriundo de um país da União e de acordo com as normas daquele país,
possa circular e ser comercializado em qualquer mercado da UE e para os
consumidores de qualquer país da EU.345 Trata-se de um princípio de DIPr., pois
considera aplicável a lei do país de origem para determinar como deverá ser a
qualidade, adequação, saúde, segurança, informação e etiquetagem deste produto
ou serviço.

Este princípio levou a um grande desenvolvimento do direito harmonizado na
UE e também permitiu o desenvolvimento de uma sólida jurisprudência do
Tribunal Europeu, que detém o monopólio da interpretação dos antigos Art. 30 e
36 (hoje Art. 28 e 30)346 do Tratado de Roma, de que normas nacionais poderiam
ser consideradas "medidas equivalentes" a impostos a impedir de forma ilícita a
livre circulação de produtos e serviços, como o famoso Caso Cassis de Dijon
comprova.347 Interessante observar que, na evolução européia, não foi realmente
desenvolvido um princípio do "favor integração" ou "favor livre circulação"
(Günstigkeitsprinzip).348 Por este princípio, se duas leis estivessem em conflito,
alternativamente se escolheria aquele que beneficiasse mais o comércio, a
integração ou a livre circulação de produtos e serviços. Ao contrário, o Tribunal
Europeu sempre foi muito cioso na aplicação dos Art. 30 e 36 do Tratado e ao
definir o que seriam as proibidas medidas de caráter equivalente, respeitando
assim as legislações internas de proteção dos consumidores. Esta posição não
radical e segundo o princípio da proporcionalidade é bastante sábia, tendo em vista
que os direitos dos consumidores geralmente interessam à saúde e segurança, são

                                                                                                                         
fim, propõe novas medidas de acompanhamento do mercado (p.13), nova regulamentação da
segurança e da responsabilidade por serviços (p.13), assim como a regulação do super-
endividamento (p. 15) e da lealdade comercial, veja BOURGOIGNIE, p. 441.
345 Assim GEBAUER, p. 86.
346 Os textos atuais são: "Art. 28 (ex-art. 30): São proibidas, entre os Estados-Membros, as
restrições quantitativas à importação, bem como todas as medidas de efeito equivalente. ...Art. 30
(ex-Art. 36). As disposições dos artigos 28 e 29 são aplicáveis sem prejuízo das proibições e
restrições à importação, exportação ou trânsito justificadas por razões de moralidade pública,
ordem pública e segurança pública; de proteção da saúde e da vida das pessoas e animais ou de
preservação das plantas, de proteção do patrimônio nacional de valor artístico, histórico ou
arqueológico; ou de proteção da propriedade industrial e comercial. Todavias, tais proibições ou
restrições não devem constituir nem um meio de discriminção arbitrária nem qualquer restrição
dissimulada ao comércio entre Estados-Membros."
347 Veja detalhes sobre esta bela evolução européia, em GEBAUER, p. 86 e 88.
348 Assim GEBAUER, p. 89.
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de ordem pública, e principalmente são considerados direitos humanos de nova
geração e a UE sempre teve como limite imanente de suas atividades a
efetividade dos direitos humanos, tanto que até hoje procura superar este limite
aprovando direitos fundamentais próprios.349 Hoje o Art. 153 (ex-artigo 129a) do
Tratado de Roma (modificado pelo Tratado de Amsterdã), em seu número 4,
dispõe expressamente: "As medidas adoptadas nos termos do nr. 4 não obstam
a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de proteção
mais estritas. Essas medidas devem ser compatíveis com o presente Tratado e
serão noticiadas à Comissão."

O segundo princípio, seria o da convivência de normas nacionais de DIPr.
com as normas materiais imperativas oriundas da UE (Überlagerung des
Kollisionsrechts im Anwendugsbereich gemeinschaftsrechtlich begrenzter
Sachnormen).350Como as normas européias de proteção do consumidor ou da
concorrência são pontuais e fragmentadas (assim como as de DIPr. ) elas
convivem e não há verdadeira superação ou revogação das normas nacionais de
DIPr., por normas européias,351 em um diálogo que JAYME denominará de pós-
moderno "diálogo das fontes".352

A opção por uma harmonização tópica, fragmentada,353 a repetição de
algumas normas354 e o aparente desconhecimento de outras normas anteriores355

e a complexidade dai resultante do sistema legal supranacional em diálogo com o
nacional356 são algumas das críticas que os doutrinadores europeus fazem ao
direito internacional privado e processual civil derivado da EU.

a. A Convenção de Roma de 1980, a Convenção de Bruxelas de 1968 e
as atuais propostas de modificação para Regulamentos

Se apenas a Convenção de Roma de 1980 trata da lei aplicável aos contratos
internacionais, inclusive os envolvendo consumidores, o sistema de DIPr. europeu
completa-se com as normas anteriores sobre uma jurisdição especial para o
consumidor de 1968, da Convenção de Bruxelas.357 Ambas as convenções
alcançaram tanto sucesso que hoje unem praticamente todos os países europeus,
do EEE-Espaço Econômico Europeu e a Suíça.358

                                                
349 Veja sobre as decisões "So lange I" e "So lange II" e "Maastricht" da Corte Constitucional
Alemã, in BORCHARDT, p. 67 e seg.
350 Assim ensina GEBAUER, p. 91 e seg.
351 Esta é a conclusão muito bem fundamentada por GEBAUER, p. 92, com base na experência
jurisprudencial alemã de mais de 40 anos.
352 A expressão é de JAYME, Cours, p. 247.
353 Assim BOTANA, p. 20.
354 Assim JUNKER, p. 70 e seg.
355 Assim JUNKER, p. 71.
356 Veja revendo vários autores neste mesmo sentido, JUNKER, p. 73 e BOTANA,chega a
considerar como ULMER, se a harmonização não seria negativa para o consumidor, BOTANA, p.
20.
357 Veja detalhes e sua importância, in BRÖCKER, p. 24 e seg.
358 Assim BRÖCKER, p. 27. Veja também TEIXEIRA DE SOUZA, IPRAX 1999, p. 352 e seg.
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Na experiência européia, a Convenção de Bruxelas foi elaborada em 1968
verdadeiramente como uma Convenção de Direito Internacional Público clássico,
assinada pelos países pertencentes à Comunidade tendo em vistas os esforços de
cooperação ordenados pelo art. 220 do Tratado de Roma (Tratado que instituiu a
Comunidade Econômica Européia). Não foi elaborada como um complemento, ou
Protocolo dependente do Tratado Marco , isto porque se considerou que o Tratado
de constituição da Comunidade Européia não teria transferido soberania ou
competências na área de processo ou procedimento civil para o âmbito da
C.E.E.359 O acordo para facilitar e disciplinar a jurisdição foi considerado
essencial para a integração e inclui norma específica sobre a jurisdição prioritária
dos consumidores. A Convenção de Bruxelas de 1968 é uma "convention double",
pois trata da competência direta dos juizes e do reconhecimento e execução de
sentenças.360 Mais tarde outra Convenção veio a tratar da lei aplicável a estes
contratos internacionais, a Convenção de Roma de 1980 e incluiu norma
específica privilegiadora dos consumidores.

Este modelo duplo europeu, separando o tema da lei aplicável do da jurisdição
parece-me sábio, face à complexidade das normas e contatos hoje existentes. Esta
separação parece ter facilitado as negociações de ambos os Tratados e a
elaboração de convenções paralelas com países não membros da UE,  como a
Convenção de Lugano de 1988 (Espelho da Convenção de Bruxelas).361

Mister que se especifique que, na Convenção de Bruxelas e Lugano, a eleição
do foro fica proibida em contratos com consumidores versando sobre crédito, com
financiamento anexo, ou se qualquer tipo de contrato se a oferta, publicidade ou
algum ato negocial aconteceu no país de domicílio do consumidor (passivo), como
especifica o art. 13 da Convenção de Bruxelas. Neste caso, poderá o consumidor
escolher entre litigar em seu país de domicílio ou da sede do fornecedor (Art. 14
da Convenção de Bruxelas). Já o Art. 15 da Convenção  limita em muito a
possibilidade residual de eleição de foro, mas não a exclui. É possível a eleição do
foro nos outros contratos, se: 1) a eleição consensual ocorrer depois do início do
conflito ou lide; 2) se a cláusula assegura ao consumidor o direito alternativo de
litigar em outro foro; 3) se a jurisdição escolhida era a de sede do fornecedor e do
consumidor ao tempo da conclusão do contrato e esta não proíbe a escolha (Art.
15).362

Quanto à importante Convenção de Roma de 1980 especifique-se que introduz
no DIPr. comunitário europeu uma norma uniforme especial para proteção dos
consumidores, o seu Art. 5. Esta convenção dita, pois, o DIPr. especial de
proteção dos consumidores para todos os 15 países da UE e hoje para os países
do Espaço Econômico Europeu e mais alguns países como a Suíça. Segundo o
seu Art. 2 ela deve ser utilizada pelo juiz nacional europeu também com relação a

                                                
359 Assim, no caso, o Protocolo de Brasília sobre a solução de Controvérsias, uma vez que
modifica e complementa os instrumentos de solução de controvérsia já previstos no Tratado de
Assunção, que instituiu o nosso processo de integração, o Mercosul.
360 Veja a expressão famosa de POCAR, p. 265 e seg.
361 Hoje une os países membros da UE e Suíça, Islândia e Noruega, veja JAYME/KOHLER, IPRAx
1999, p. 404.
362 Veja BRÖCKER, p. 26 e seg.



C. LIMA MARQUES

722

terceiros países, isto é, países não signatários da Convenção de Roma de 1980,
bem determinando seu caráter self-executing , uniforme e universal. 363

Note-se que a própria Comunidade Econômica Européia, hoje UE, preferiu
não utilizar a expressão "contrato internacional" na sua convenção específica, a
Convenção de Roma de 19 de junho de 1980, e nas convenções espelho.364 Esta
Convenção diz-se disciplinadora da lei aplicável "às obrigações contratuais", e
aplica-se tanto às obrigações de natureza interna, quanto às de natureza
internacional, as obrigações pré e pós-contratuais que forem qualificadas como de
natureza "contratual" e que recaírem em seu campo de atuação, este sim
internacional.

A norma especial para os contratos com consumidores, diferente da regra
geral de autonomia da vontade para os contratos internacionais comerciais, traz o
Art. 5 da Convenção de Roma de 1980. Este Art. 5 da Convenção de Roma
determina que a eleição de uma lei para reger o contrato de consumo, isto é, a
conexão na autonomia da vontade, não poderá excluir a aplicação das normas e
leis imperativas de proteção do país de residência habitual do consumidor, se a) a
oferta, publicidade ou algum ato de conclusão do contrato aconteceu neste país; b)
se o fornecedor ou um seu representante receber a reserva ou realizar a
contratação no país de residência habitual do consumidor; c) quando se tratar de
venda de produtos e o consumidor viajar para adquirir estes produtos, mas a
viagem for organizada pelo fornecedor com esta finalidade de contratação, como
esclarece o Art. 5, 2 da Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às
relações obrigacionais oriundas de contratos.365 Como conexão objetiva mais
favorável ao consumidor, a convenção dá preferência a lei do país onde o

                                                
363 Assim KILLIAN, p. 319 a classifica de DIPr. uniforme europeu.
364 Sabe-se que a definição da categoria de contratos " internacionais" não é fácil. O que torna um
contrato "internacional"? A nacionalidade diferenciada das partes, o seu domicílio ou a sua sede em
países diferentes, o local da execução em país diferente do da constituição do contrato ou vice-versa,
a escolha pelas partes de uma lei estrangeira para regular seus contratos, a escolha de um foro
estrangeiro ou de arbitragem ? Em verdade os contratos são nacionais, ligados sempre a uma lei
estatal ou a uma Convenção ou acordo internacional (PEREIRA, José Edgard Amorim, "Contrato
Internacional do Comércio", in: Revista de Direito Civil, n. 47, p.7). São as regras de Direito
Internacional Privado de cada Estado que apontam os pontos de conexão, de união de um contrato a
uma ordem jurídica, suficientemente fortes para determinar a lei aplicável ao contrato e as suas várias
questões conexas (capacidade,forma, etc). Portanto, o que chamamos contratos internacionais seriam
os contratos relevantes para as normas de Direito Internacional Privado (Georgette NAZO,
"Tipificação dos Contratos Internacionais", in: RT 564, p. 27). As mais famosas Convenções
Internacionais tentaram evitar as inseguranças da terminologia, definindo claramente o seu campo de
aplicação. Assim, a Convenção de Viena de 1980 sobre Compra e Venda Internacional, define em
seu art.1o a compra e venda disciplinada pela Convenção, como aquela executada entre pessoas
domiciliadas ou sediadas em países diferentes. Evita-se, assim, que a vontade das partes, escolhendo
uma lei estrangeira ou um foro estrangeiro, possa transformar um "contrato interno" em contrato
internacional. De outro lado, porém, esta definição desconsidera como elemento importante para
determinar a "internacionalidade" do contrato o lugar da execução das prestações (por ex: duas
empresas brasileiras que fecham acordo a ser cumprido em solo argentino).
365 JAYME/HAUSMANN, p. 116.
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consumidor tem sua residência habitual como conexão rígida (Art. 5,3 Conv. de
Roma de 1980), se não há expressa manifestação da vontade.366 Esta norma
protegerá inclusive turistas, se não houve eleição da lei no contrato.367 Estas
normas são bastante sábias e foram, apesar de quase  20 anos de aplicação,
mantidas nas sugestões atuais de mudança da Convenção em Regulamento. Certo
é que normas de DIPr. especiais para a proteção dos consumidores em contratos
especiais foram incluídas nas novas Diretivas (nosso próximo tema) e que as
novas Resoluções do Conselho requerem maior proteção do consumidor turista e
do proteção do consumidor que contrata por meios eletrônicos ou à distância.

Mister frisar, igualmente, que a Convenção de Roma sobre lei aplicável as
obrigações contratuais de 9 de outubro de 1980 inclui os contratos de transporte,
mas respeita as demais Convenções internacionais existentes sobre a matéria,
como Convenções sobre transporte aéreo, ferroviário, marítimo etc.. E, em
matéria de passageiros, sua norma de proteção do consumidor do Art. 5 não inclui
os contratos de transportes (Art. 5,4), somente as viagens combinadas e pacotes
turísticos (Art. 5,5). Aqui aplicável o Art.7 da Convenção que prevê a aplicação
das normas imperativas do país do foro, também em benefício dos
consumidores.368

Ambas as convenções aqui examinadas serão transformadas em breve em
Regulamentos da UE,369 uma vez que o Direito Internacional Privado e o
Processo Civil Internacional passaram a ser considerados matérias de
competência subsidiária da UE, mas segundo informações sua aprovação está
sendo bloqueada pelo Governo Britânico e demorará ainda algum tempo.370  

Como se observa as regras européias são muito limitadores da autonomia da
vontade em DIPr.  e processo civil internacional, são normas especiais
(Sonderrechte) bastante protetivas dos consumidores, mesmo assim o Conselho
ordenou sua mudança e um maior grau de proteção dos consumidores
especialmente no que diz respeito à proteção do consumidor turista, também
chamado de consumidor ativo e em matéria de contratação na sociedade de
informação ou no comércio eletrônico.371 

A Comissão de Expertos sobre a reforma da Convenção de Bruxelas de 1968
terminou seus trabalhos em 23 de abril de 1999 e sugeriu um alargamento da
proibição de eleição do foro para os contratos de fornecimento de produtos e
serviços para os consumidores finais sempre que o fornecedor tenha alguma filial,
sede, representante, exerça quaisquer (!) atividades negociais ou profissionais por

                                                
366 Veja BRÖCKER, p. 53, comentando que em outras relações a preferência é para a prestação
característica (Art. 4 da Convenção) não conveniente em caso de contratos de consumo.
367 Neste sentido BRÖCKER, p. 53, que relata as críticas a este artigo e a sugestão de alguns
autores alemães de se optar pela lei do lugar de "mercado de consumo".
368 Veja BRÖCKER, p. 58 e seg.
369 Assim JAYME, IPRAX 1999, p.413. Proposta de Regulamento que substituirá a Convenção
de Bruxelas já encontra-se pronto, COM (1999)348final, publicado na íntegra in IPRAX 2000, p. 41
e seg.
370 Informação inoficial publicada pela redação, in IPRAX 2000, p. 164,V.
371 Assim informam JAYME/KOHLER, IPRAX 1999, p. 404.
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qualquer meio (!) no país de domicílio do consumidor.372  A idéia da Comissão que
a simples publicidade na Internet já bastaria para caracterizar esta "atividade
negocial" e que a nova regra protegeria igualmente o turista, que geralmente
prefere marcas373 existentes também em seu país (garantia, pós-venda,
conhecimento etc.).374 A proposta de mudança recebeu muitas críticas dos
fornecedores, mas a doutrina já avisa que a tendência do Conselho é cada vez
mais esta: os fornecedores que oferecem produtos e serviços no mercado
integrado para consumidores europeus  terão de se submeter à jurisdição dos
países dos respectivos consumidores.375 Em 14 de julho de 1999, a Comissão
aceitou a proposta da comissão de expertos e assim formulou o novo Art. 15 do

                                                
372 A modificação pensada do Art;. 13,1,c seria: "in allen anderen Fällen, wenn der andere
Vertragspartner in dem Staat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder
gewerbliche Tätigkeit betreibt oder eine solche auf irgeneinem Wege auf diesen Staat oder auf mehrere
Staaten, einschliesslich dieses Staats, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt."
JAYME/KOHLER, IPRAX 1999,p. 405.
373 Sobre o tema veja também interessante decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro (STJ),
que responsabilizou a filial brasileira pela garantia de produto adquirido nos EUA -produzido no
Japão- da marca Panasonic, tudo segundo o Código Brasileiro de Direito do Consumidor,
considerado lei de aplicação imediata, veja Resp. 63.981-SP, Min. Sálvio de Figueiredo, 4.5.2000,
cuja ementa é a seguinte: "Direito do Consumidor. Mercadoria adquirida no exterior com
defeito. Obrigação da empresa nacional da mesma marca de reparar o dano. A realidade
atual indica que estamos vivendo em um mundo de economia gloabalizada. As grandes
corporações perderam a marca da nacionalidade para se tornarem empresas mundiais.
Saíram do provincianismo e alcançaram universalidade. Pelas pecularidades da
espécie, a Panasonic do Brasil Ltda. responde pelo defeito de mercadoria da marca
Panasonic adquirida no exterior." O STJ considerou que havia responsabilidade do fornecedor
(logo, garantia), isto é, quem comercializa, produz, distribui e age de forma comercial globalizada,
também pode ter o ônus de ter que dar assistência técnica no mundo inteiro, através de suas filiais
espalhadas também pelo mundo inteiro. Dado ao "elevado conceito que essa marca
mundialmente desfruta" e à "propaganda mundial que é feita em torno" desta marca,
"aproveitando, essa empresa nacional, todas as vantagens que são decorrentes desse
conceito mundial, evidentemente que ela tem que oferecer algo em contrapartida aos
consumidores dessa marca, e o mínimo que disso possa decorre é o do reparar o dano
sofrido por quem compra mercadoria defeituosa, acreditando no produto."( Voto do Min.
Asfor Rocha, fls. 7 no original, Resp. 63.981). Esta parece ser uma necessidade nos tempos atuais,
tanto que a Lei de Defesa do Consumidor argentina (Ley 24.240, reformada em 1998 pela Ley
24.999, Art. 40) expressamente impôs responsabilidade solidária ao "productor, el fabricante, el
importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en
la cosa o servicio."( in Código de Comercio, Ed. Zavalia, 2000, p. 806).
374 Assim noticiam, JAYME/KOHLER, IPRAX 1999,p. 405. No Brasil, no 5º Congresso
Brasileiro de Direito do Consumidor, em Belo Horizonte, foi aprovada por unânimidade a seguinte
tese: "11. As normas do CDC, como expressamente consignado em seu artigo 1º, são de
“ordem pública e de interesse social”, entre a ordem pública local e a ordem pública
estrangeira o juiz deve preferir a ordem pública de seu país; as disposições do CDC, por
serem normas de ordem pública, não podem deixar de ser aplicadas às relações de
consumo que envolvem consumidores residentes no território nacional, ressalvada a
aplicação cumulativa da legislação estrangeira mais favorável. (aprovada por
unanimidade)" in Revista Direito do Consumidor, vol. 35 (2000), p. 265.
375 Assim concluem JAYME/KOHLER, IPRAX 1999, p. 405.
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futuro Regulamento Europeu.376 Assim se a integração econômica assegura a
liberdade de vender e comercializar em toda a UE, as normas derivadas dos
órgãos comunitários parecem indicar aos fornecedores europeus: cujus
commodum, eius periculum. De outro lado, estas normas são vantagens
comparativas, pois os consumidores europeus tenderão a adquirir produtos cujos
fornecedores estão em seus países ou na UE, de forma a poder litigar de forma
acessível e efetivar os seus direitos materiais de consumidor europeu.

Os trabalhos da Comissão de reforma da Convenção de Roma de 1980 ainda
não estão prontos, mas a doutrina de DIPr. alemã já antecipa que serão apenas
em três temas: 1. Inclusão do direito de mandato ou representação no campo de
aplicação da Convenção, pois hoje o Art.1,2,letra f da Convenção o exclui; 2.
Inclusão das normas de DIPr. hoje existentes nas Diretivas, especialmente nas
diretivas de proteção do consumidor, a exemplo do novo Art. 29a da Lei de
Introdução ao Código Civil Alemão (EGBG), e 3. Modificação do Art.7 sobre
normas de aplicação imediata (Eingriffsnormen) para considerar os avanços do
DIPr. nesta área.377 Como se vê, serão mínimas as reformas, mas todas com
reflexos importantes no tema aqui tratado da defesa do consumidor, que está, sem
dúvida, em evidência também na UE.

Quanto às Diretivas de defesa do consumidor contendo normas de DIPr., este
será nosso próximo assunto, mas vale considerar aqui as pensadas reformas do
Art. 7 sobre aplicação imediata das normas imperativas materiais do país do foro
e do país de residência habitual do consumidor. A aplicação das normas
imperativas do foro continuarão sem mudanças (Art.7,2), mas as reformas
pretendem esclarecer que a aplicação das normas imperativas do país de
residência habitual do consumidor deverá acontecer somente se estas normas,
além de visar a proteção do interesse do indivíduo, também representam
interesses governamentais deste Estado (projetado Art.7,3).378 Seria uma reforma
mais ao estilo norte americano do atual Restatement, o que parece já estar
acontecendo na prática, quando do convencimento dos juizes, portanto , de menor
impacto. Importante, sim é o significado indireto da reforma, de uma clara
hierarquia ou prevalência do Art. 7 em relação ao Art. 5 e 6 da convenção. Da
reforma nasceria a necessária de aplicação inicial do Art. 7 da Convenção de
Roma para só após o juiz aplicar o Art. 5 , especial dos consumidores.379 A
doutrina européia há muito discute se o juiz deve primeiro ter em conta as normas
imperativas ou de aplicação imediata (ou de ordem pública internacional), normas
materiais de proteção do indivíduo em geral, do país do foro, para só depois
aplicar a regra de "favor consumidor", o Art. 5 da Convenção, que expressamente

                                                
376 Veja proposta de Regulamento sobre jurisdição, COM (1999)348final, publicado na íntegra in
IPRAX 2000, p. 41-51 e novo Art. 15 (ex-Art. 13), p. 44.
377 Assim informa JUNKER, IPRAX 2000, p. 65.
378 Assim sugere JUNKER, IPRAX 2000, p. 73: novo "Art. 7.(3) Eine Bestimmung, die ohne auf
das auf den Vertrag anzuwendende Recht den Sachverhalt zwingend regelt, darf nicht nur dem
Ausgleich oder dem Schutz privater Interessen dienen, sondern muss wesentliche politische,
wirtschaftliche oder soziale Interessen des Staates schützen, desse innerstaatlichen Recht die
Bestimmung angehört."
379 Assim conclui JUNKER, IPRAX 2000, p. 71.
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impõe a aplicação das normas imperativas do país de residência habitual do
consumidor (geralmente também país do foro, em virtude da Convenção de
Bruxelas), se mais favoráveis a ele neste contrato de consumo. A ordem e
hierarquia destes artigos é polêmica e divide a doutrina, pois o Art. 7 é geral e o
Art. 5 é específico, logo deveria ter preferência em casos de contratação de
consumo.380 A reforma esclareceria que o Art. 7 é uma espécie de "favor parte
mais fraca" (inclusive dos não-consumidores), proteção dos direitos individuais,381

e Art. 5, especial para consumidores, nos assuntos que trata. A prática
jurisprudencial, pelo menos da Corte Federal Civil alemã, tem sido no sentido
contrária: aplica o Art. 7, quando o Art. 5, especial e portanto prevalente, não
defende suficientemente o consumidor ou se mostra lacunoso.382 Particularmente,
considero mais defensável está última posição, de preferência da regra especial do
Art. 5 para contratação com consumidores e se este artigo se mostra lacunoso, o
recurso ao Art. 7 da Convenção , na versão atual. A reforma terá que decidir qual
o melhor caminho para a EU. Resta examinar as "Diretivas de DIPr.", como são
chamadas.

b. Regras de DIPr. em Diretivas e no direito derivado

JAYME/KOHLER destacam 5 Diretivas de proteção do consumidor que
trazem normas específicas de DIPr., quais sejam a de cláusulas abusivas (Diretiva
93/13/CEE), a de time-sharing ou multipropriedade (Diretiva 97/47/CE), a de
contração à distância (Diretiva 97/7/CE), a de garantias (Diretiva 1999/44/EC)   e
a de comércio eletrônico (então proposta, hoje Diretiva 2000/31).383

A primeira Diretiva de proteção do consumidor a conter normas específicas
de DIPr.  foi a de cláusulas abusivas de 1993 (Diretiva 93/13/CEE).384 Esta
Diretiva traz em seu Art. 6, 2 uma norma unilateral de DIPr.,385 que foi bastante
criticada por não definir, ao contrário do Art. 5 da Convenção de Roma,  o que
entende por "vínculo mais estreito".386 JUNKER entende que o Art. 6,2 é direito
                                                
380 Assim a interpretação do governo alemão, que recebeu o art. 5 no Art. 29 EGBGB (Lei de
Introdução ao Código Civil Alemão) e o Art. 7 no Art. 34 EGBGB, veja JUNKER, IPRAX 2000, p.
67. Sobre a incorporação na EGBG alemã das normas da Convenção de Roma, veja BRÖCKER, p.
34 e seg.
381 Segundo JUNKER, IPRAX 2000, p. 69.
382 Veja jurisprudência do BGH alemã, de 1993 a 1997, in JUNKER, IPRAX 2000,p. 67. O
mesmo autor relata que, em matéria trabalhista, que tem norma especial de proteção do trabalhador
no Art. 6 da Convenção de Roma de 1980, a prática da Corte Superior Trabalhista Alemã (BAG)
tem sido em sentido contrária , de dar preferência ao Art. 7 sobre o Art. 6 da Convenção, in
JUNKER, IPRAX 2000,p. 67. Crítica à posição do BGH de aplicação subsidiária do Art. 7,
encontra-se também in EBKE, IPRAX 1997, p. 270.
383 JAYME/KOHLER, IPRAX 1999, p. 411 a 413. Já JUNKER, IPRAX 1998, p.70 a 73 comenta
apenas as Diretivas de cláusulas abusivas, de time-sharing ou multipropriedade e de garantias, como
"de DIPr.", posição que não adotamos, pois a diretiva de contração à distância é bastante
importante na proteção internacional dos consumidores, como demonstra hoje a diretiva especial
sobre comércio eletrônico.
384 JUNKER, IPRAX 1998, p. 70.
385 Assim Jayme, IPRAX 1999, p. 412, JUNKER, IPRAX 1998, p.71 e BRÖCKER, p. 128.
386 Veja, por todos, BRÖCKER, p. 129.
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imperativo internacional no sentido do Art. 7,2 da Convenção de Roma devendo
ter prioridade sobre o Art. 5.387 Outros autores a criticam por proteger o
consumidor europeu frente à aplicação do direito de estados que não pertencem a
UE, demonstrando certa desconfiança com relação à legislação de defesa do
consumidor de países terceiros, enquanto a Convenção de Roma tratava da
mesma forma a legislação de países terceiros e países da UE ou do Espaço
Econômico Europeu, conectando apenas no nível de proteção do país de
residência do consumidor.388 O texto da norma, em tradução livre, é o seguinte:

"Art. 6. (2) Os Estados membros tomarão as medidas necessárias para
que o consumidor não perca a proteção assegurada por esta Diretiva,
quando o direito de um Estado terceiro é escolhido para regular o contrato
e o contrato possui um vínculo estreito com o território de um Estado Parte
(da E.U.)."389

A recepção ou transposição desta norma de DIPr. oriunda da Diretiva
93/13/CE causou muita polêmica, mas a Alemanha, por exemplo, modificou sua lei
de condições gerais contratuais AGBGB e mudou o texto de sua norma de DIPr.
nesta lei (§12 AGBG) e na lei sobre insolvência.390 O novo parágrafo 12 da lei de
condições gerais contratuais acabou tendo preferência - em caso de contratos de
adesão - sobre o Artigo 29 da Lei de Introdução ao Código Civil alemão de 1987
(Art. 29 EGBGB), que era específico para a proteção dos consumidores e recebia
textualmente o Art. 5 da Convenção de Roma.391 Assim diminui o campo de
aplicação dos mencionados Art. 5 e Art. 29 EGBGB, que permitiam ambos a
escolha pelo juiz da lei de "melhor proteção do consumidor"
(Günstigkeitsprinzip), em um verdadeiro "favor consumidor", isto quando se sabe
que a proteção da Diretiva é apenas mínima ou standard e nunca quis ser a maior
proteção...392

A segunda Diretiva que trouxe uma norma de DIPr. foi a referente ao time-
sharing (Directiva 94/47/CE). Seu Art. 9, também de forma unilateral (quando o
Art. 5 da Convenção é uma norma bilateral e atualizada),393 traz uma proteção
não só para o adquirente mas para os demais usuários394 afirmando:

" Art. 2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
- "adquirente: toda persona física a la que, actuando en los contratos

compreendidos en el ámbito de la presente Directiva, con fines que se pueda
considerar que no pertenecen al marco de sua actividad profesional, se le
transfiera el derecho objecto del contrato, o sea la destinataria de la
creación del derecho objeto del contrato."395

                                                
387 Assim JUNKER, IPRAX 1998, p. 71.
388 Assim BRÖCKER, p. 127.
389 JUNKER, IPRAX 1998, p. 71.
390 BRÖCKER, p. 131 e 174.
391 Assim JUNKER, IPRAX 1998, p. 71 e 72.
392 Assim BRÖCKER, p. 132 e JUNKER, IPRAX 1998, p. 71, também JAYME, IPRAX 1999,
p. 412 refere o texto da Finlândia como o que melhor preservou o equilíbrio entre o Art. 5 da
Convenção e a Diretiva.
393 BRÖCKER, p. 135.
394 Assim crítica de BRÖCKER, p. 133.
395 Texto em espanhol oficial, LETE, p.345.
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"Art. 9 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de
que, sea cual fuere la normativa aplicable, el adquirente no quede privado
de la protección que otorga la presente Directiva, en caso de que el bien
inmueble esté situado en el territorio de un Estado miembro."396

A incorporação ou transformação desta Diretiva também foi bastante
problemática.397 e o sistema tornou-se "excessivo, desnecessário e complexo"398

com a Diretiva sobre contratação à distância. A Diretiva 97/7/CE estabelece em
seu Art. 12, 2 a seguinte norma unilateral399 de proteção dos consumidores
europeus:

Art. 12 (2). Os Estados membros tomarão as medidas necessárias para
que o consumidor não perca a proteção assegurada por esta Diretiva,
quando o direito de um Estado terceiro é escolhido para regular o contrato
e o contrato possui um vínculo estreito com o território de um ou mais
Estados Parte (da E.U.)" .400

Esta norma é criticada por tentar ( e conseguir) garantir uma proteção mundial
dos consumidores através da imposição de um standard europeu, enquanto o
objetivo da Convenção de Roma era permitir a autonomia da vontade e mesmo
assim assegurar a melhor proteção dos consumidores europeus.401 Parte da
doutrina chega à conclusão que diretivas não são instrumentos aptos a harmonizar
as regras de DIPr.402 A transformação desta Diretiva e da de time-sharing na
Alemanha também foi muito criticada ao incluir um novo parágrafo na lei de
Introdução ao Código Civil alemão, o Art. 29a EGBGB.403

Interessante notar que em todas as Diretivas a definição de consumidor
sempre foi a da pessoa física que age fora de sua profissão, para fins privados,
frente a um profissional.404 Discutia-se, na doutrina, a correção do limite contratual
da proteção concedida pelas Diretivas.  Note-se que a definição de "consumidor"
beneficiário na caso da Diretiva sobre pacotes turístico e viagens combinadas de
1990 sempre foi outra, face a necessidade de proteger o destinatário final do
serviço e o contratante, fato apoiado pela doutrina e que deve ser levado em conta
em DIPr.405 Também a Diretiva de Time-sharing, que não deixa de tratar de uma

                                                
396 Texto em espanhol oficial, LETE, p. 348.
397 JAYME, IPRAX 1999, p. 412 noticia que cada país a transformou de forma diferente: a Itália e
Espanha dão sempre a proteção da lei nacional, se o imóvel é lá localizado; Luxembrugo assegura a
proteção de sua lei, mesmo se o imóvel está localizado fora da UE e do EEE; a Lei belga proibiria a
escolha de leis fora dos país que assinaram a Convenção de Roma, Bruxelas e Lugano.
398 Assim se manifesta BRÖCKER, p. 136.
399 BRÖCKER, p. 136.
400 Tradução livre do texto trazido por BRÖCKER, p. 135.
401 Assim BRÖCKER, p. 138.
402 Assim, como conclusão geral, BRÖCKER, p. 138 e JUNKER, IPRAX 1998, p. 74.
403 Assim JAYME, IPRAX 1999, p. 406, afirmando que o lugar de colocação do Art. 29a foi
infeliz, ao impedir a utilização do Art. 36 sobre interpretação de normas comunitárias.
404 Assim LORENZ, IPRAX 1994, p. 429, excluindo a relação "Privado-Privado" ou "consumidor-
consumidor", face ao campo de aplicação das diretivas, sempre voltadas para a atividade dos
profissionais, fornecedores.
405 Assim também JUNKER, IPRAX 1998, p. 69.
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espécie de turismo, amplia sua proteção ao usuário em geral. Isto bem demonstra
os limites das regras especiais, como a do Art. 5 da Convenção de Roma de 1980
que foi recebido na Alemanha na Lei de Introdução em 1987 (EGBGB) e que
depois das normas de DIPr. das Diretivas antes mencionadas teve que ser
mudado, pois deixava sem proteção específica os viajantes em pacotes turísticos,
que não fossem os contratantes, os usuários de time-sharing ou multipropriedade ,
que não fossem os contratantes originais e demonstrava outras lacunas. Se a regra
do Art. 5 da Convenção de Roma de 1980 ainda não foi mudada, já houve uma
mudança substancial na EGBGB com a introdução de um novo artigo especial
para incorporar as regras de DIPr.  das novas Directivas, o Art. 29a EGBGB. Se
o Art. 29 EGBGB já era considerado complicado e pouco "sólido",406 o novo Art.
29a é ainda mais complexo e difícil, como passo a traduzir livremente:

"Art. 29a EGBGB. (1) Se a lei escolhida para regular um contrato não é
de um Estado Membro da UE ou do Espaço Econômico Europeu, são
também aplicáveis as normas das leis que incorporaram Diretivas de
proteção dos consumidores (Leis de proteção do consumidor sobre
Condições Gerais Contratuais, a Lei de Contratos à Distância e de Time-
sharing), quando o contrato tenha um vínculo estreito com um ou mais
países da União Européia-UE  ou do Espaço Econômico Europeu-EEE.

(2) Um vínculo estreito existe quando:
1. O contrato seja feito em virtude de uma oferta pública, publicidade ou

atos negociais semelhantes realizados em um dos Estados da UE ou EEE.
2. A outra parte contratante, quando declarou a sua vontade ou aceitou

a oferta, tenha domicílio nos países da UE ou EEE.
(3) A lei sobre time-sharing é aplicável ao contrato, regido por uma lei

de um país não membro da UE ou EEE., quando o imóvel localize-se em um
Estado da UE ou EEE.

(4) Diretivas de proteção do consumidor no sentido deste artigo são:
1. Diretiva 93/13/CEE...sobre cláusulas abusivas
2.Diretiva 94/47/CEE sobre time-sharing
3. Diretiva 97/7/CE sobre contratos à distância..."407

Se este novo artigo da Lei de Introdução ao Código Civil alemão vem sendo
criticado, a verdade é que a anterior incorporação da Convenção de Roma de
1980 não estava se mostrando suficiente para proteger os turistas, como os casos
de time-sharing e de venda fora do estabelecimento comercial, chamados
geralmente de casos "Gran Canaria" estavam a demonstrar.408 Além disso era
necessário transformar as inúmeras Diretivas de DIPr.

Por fim, a Diretiva 1999/44/CE sobre garantias também trouxe uma norma de
DIPr. , confirmando a tendência de normas especiais e unilaterais novas a cada

                                                
406 Assim se manifestou JUNKER, citando Christian von BAR, in IPRAX 1998,p. 68.
407 Texto original em alemão, livremente traduzido, publicado in IPRAX 1999, p. [304] VII e in
BGBL. Teil 1 Nr. 28, 29.Juni.2000, p. 901.
408 Sobre estes casos que se passavam com turistas alemães nas ilhas espanholas, em Portugal, mas
também na Turquia e Tunísia, veja FIRSCHING/VON HOFFMANN, 376 (Rdn. 73).
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Diretiva de proteção do consumidor.409 O Art. 7,2 sobre garantias é semelhante
aos das Diretivas anteriores e estabelece o seguinte:

"Art. 7. (2) Os Estados membros tomarão as medidas necessárias para
que o consumidor não perca a proteção assegurada por esta Diretiva,
quando o direito de um Estado terceiro é escolhido para regular o contrato,
desde que o contrato possua um vínculo estreito com o território de um
Estado Parte (da E.U.)410

Quanto ao comércio eletrônico, junto à elaboração de uma  Model Law on
Electronic Commerce pela UNCITRAL-United Nations Commission on
International Trade Law, em 1996, dedicada a regular as relações que se dão na
esfera comercial nacional e internacionalmente (Business to business)411 e da lei
norte-americana sobre assinaturas eletrônicas,412 destaque-se aqui as fortes ações
da Federal Trade Commission norte americana desde 1996 para a proteção do
consumidor on-line,413 e especialmente o trabalho da OECD. Esta última
organização européia, a OECD/OCDE- Organisation de Coopération et de
Développement Economiques, em suas Diretrizes, tratou  especificamente sobre
a proteção do consumidor em DIPr. no comércio eletrônico e sugeriu:

"VI. A. Droit applicable et compétence juridictionnelle
Les transactions transfrontières entre entreprises et consommateurs,

qu'elles soient menées par voie électronique ou autres, sont soumises au
cadre existant en matière de droit applicable et de compétence
juridictionnelle.

Le commerce électronique pose des défis au cadre existant. Il
conviendrait don d'examiner si le cadre existant régissant le droit applicable
et la compétence juridictionnelle devrait être modifié, ou appliqué
différemment, pour assurer une protection efficace et transparente des
consommateurs dans le contexte de la poursuite de l'expansion du commerce
électronique.

En examinant s'il convient de modifier le cadre existant, les
gouvernements devraient s'efforcer de faire en sorte que le cadre soit
équitable pour les consommateurs et les entreprises, qu'il facilite le
commerce électronique, qu'il conduise à assurer aux consommateurs un
niveau de protection au moins équivalent à celui que procurent d'autres

                                                
409 Assim JAYME, IPRAX 1999, p. 412.
410 Tradução livre do original alemã, in JAYME, IPRAX 1999, p. 412.
411 Aprovada na Assembléia Geral, 85ª seção plenária, em 16.12.1996, veja Art. 1, onde a nota de
rodapé especialmente explica: "La presente ley no deroga ninguna norma jurídica destinada
a la protección del conumidor".
412 U.S. - ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT,
de  8.06.2000. Esta lei traz interessante definição de consumidor: "2000 - SEC. 106. DEFINITIONS.
For purposes of this title: (1) Consumer.--The term ``consumer'' means an individual who obtains,
through a transaction, products or services which are used primarily for personal, family, or
household purposes, and also means the legal  representative of such an individual."
413 Veja sobre as ações da FTC procurando false advertising no World Web Web , Mags, p.
106 e seg.



A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR…

731

formes de commerce, et qu'il donne aux consommateurs un accès effectif à
des voies de règlement des litiges et de recours justes et rapides, sans charge
ni coût indu."414

Tendo a OECD elaborado uma Declaração Ministerial, em outubro de 1998, e
mais tarde , em 9 de dezembro de 1999, esta soft law específica denominada
Diretrizes sobre a Proteção do Consumidor no contexto do Comércio Eletrônico
(OECD Guidelines for Consumer Protection in the context of eletronic
Commerce)415 , o Conselho da União Européia não ficou atrás. Em 19 de janeiro
de 1999, elaborou a Resolução "on the Consumer Dimension of the Information
Society", que determina a elaboração de normas de DIPr. ("which rules are
applicable to consumer transactions in the new environment as regarding
both the choice of law and practicability of the existing provisions...",
Considerando nr. 4).416 Através desta Resolução, o Conselho insta a Comissão "a
tomar todas as medidas necessárias para assegurar que os direitos
assegurados aos consumidores pelas Convenções de Bruxelas e Roma e as
demais normas que asseguram a aplicação do Direito do país de residência
do consumidor, assim como fácil acesso à justiça", isto é, que estas normas
sejam cumpridas e asseguradas também nas transações transnacionais
envolvendo consumidores no comércio eletrônico (I)417 e a preparar "posições
comuns a todos os Estados e diretrizes de atuação comum" na sociedade de
informação "(II), "take account of the multi lingual and multicultural nature
of the Community;"(Considerando nr. 11).418

Note-se que a Diretiva 2000/31/CE visa a proteção dos consumidores e
valorizar o fato que a transação on-line ocorre realmente no país de destino do
serviço ou produto, país do consumidor e não no país de origem do serviço ou
produto (Considerando nr. 22), mas traz um sistema de limites e exclusões
bastante complicado. A regra para o comércio eletrônico é a de aplicação da lei

                                                
414 Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Recommendations du
Conseil relative aux lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du
commerce électronique, versão francesa, p. 9, in:
 http://www.oecd.or/dsti/sti/it/consumer/prod/guidelines.htm .
415 Veja a íntegra das Guidelines, in:
 http://www.oecd.or/dsti/sti/it/consumer/prod/guidelines.htm Destaque-se que as Guidelines visam
trazer "transparência e eficácia" ao comércio eletrônico com consumidores (I), lealdade nas práticas
de marketing e publicidade (II),levando em conta o caráter mundial do e-commerce, as "empresas
deveria ter em consideração as diversas características regulamentares dos mercados...e não
dissimular sua verdadeira identidade ou localização para evitar ter que conformar às normas de
proteção dos consumidores..."; levar informações sobre a empresa, os bens e serviços e sobre a
transação (claras, facilmente acessíveis, em mais de uma língua, com possibilidades de guardá-las-
perenizá-las) (III), sobre o processo de confirmação (IV), sobre forma de pagamento (V), com
segurança e responsabilidade pelos fornecedores e distribuidores que detém estas informações ,
sobre regulamentação de litígios e recursos (VI), com proteção pelo menos equivalente aos outros
tipos de comércio, com proteção da vida privada e dados, acesso ao Judiciário e vias alternativas de
solução de controvérsias.
416 Publicada em inglês e alemão, in IPRAx 1991, p. 291.
417 Veja sobre o tema também JAYME/KOHLER, IPRAX 1999,p. 405.
418 Assim texto IPRAX, 1999, p. 291.
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do país de origem do produto ou serviço, isto é, onde está situado o fornecedor que
conclui o contrato Business to Bussiness ou Bussiness to Consumer (Art.3,1):
"Cada Estado-membro assegura que os serviços da sociedade de informação
fornecidos por um prestador estabelecido em seu território respeitem as
disposições nacionais nele aplicáveis que decorram do domínio coordenado
da presente directiva." Mas esta regra sofre duas limitações importantes:  a) só
se aplicará para as regras regulando os contratos eletrônicos (Art.9), os deveres
de informação (Art. 10) e regras que determinam o momento de conclusão do
contrato (Art.11), se "a lei do Estado-membro seja aplicável por força das
normas de direito internacional", em uma espécie de regra de lex fori de país
da U.E. , pois o Art.3, 3 assim determina: "3. O nr. 1 não se aplica às
disposições dos artigos 9, 10, e 11 a não ser na medida em que a lei do
Estado-membro seja aplicável por força das normas de direito
internacional". Em outras palavras, quando a lei aplicável é de país terceiro, se
aplicam obrigatoriamente os Art. 9, 10 e 11 e não a lei do país de origem.  No
mais, os deveres de contratos oriundos de contratos de consumo, de acordo com o
Art. 22,2 combinado com o Anexo II estão excluídos do campo de aplicação do
art. 3 ou do princípio de origem, pois assim dispõe a Diretiva: "Art.22. 2. O artigo
3º da presente directiva não se aplica aos domínios enunciados no Anexo
II." "Anexo II- O Art. 3º não se aplica...-às obrigações contratuais relativas
aos contratos celebrados pelos consumidores" Em resumo, para consumidores
não se aplica a lei do país de origem, lei do fornecedor. Para saber que lei se
aplica aos contratos de consumo temos que recorrer ao regime geral das Diretivas
(de cláusulas abusivas, contratação à distância e garantias), mais à Convenção de
Roma de 1980. Isto porque a Diretiva expressamente anuncia, em seu Art. 1,4:
"Esta Diretiva não cria normas suplementares em Direito Internacional
Privado, nem trata da jurisdição." 419 Segundo a doutrina dominante sobre a
Diretiva de contratação à distância (e agora comércio eletrônico),420 a publicidade
no país de residência habitual do consumidor através da Internet é suficiente para
estabelecer o "vínculo mais estreito"421 e os requisitos dos Art.5 da Convenção de
Roma e Art. 29 da EGBGB alemã: se aplicará a lei do país da residência do
consumidor!

B) Os ensinamentos da Experiência no Mercosul: unificação material
impossível e insuficiência da opção pelo processo civil

Apesar de no momento estarmos vivendo um impasse no Mercosul, com
grave esvaziamento dos trabalhos de harmonização das normas materiais realizado
pelo Comitê Técnico nr. 7 da Comissão de Comércio do Mercosul, especializado
justamente em temas de Direito do Consumidor, tanto as tentativas deste CT 7
como os Protocolos elaborados pela Reunião de Ministros de Justiça do Mercosul

                                                
419 No original, Art. 1,4: "Diese Richtlinie schafft weder zusätzliche Regeln im Bereich des
internationalen Privatrechts, noch befasst sie sich mit der Zuständigkeit der Gerichte."Amtsbaltt L
178/8, 17.7.2000.
420 Assim THORN, IPRAx 1999, p. 4 e 5.
421 Neste sentido também VON BAR, p. 323 (Rdn. 437).
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merecem nossa atenção e podem servir de base para uma comparação com os
trabalhos da União Européia sobre o mesmo assunto.

Em Direito Comparado vale mencionar também que, se o Mercosul falhou em
estabelecer normas harmonizadas de defesa dos interesses dos consumidores, 422 
hoje seus quatro Estados membros possuem legislação especializada sobre o
assunto. Brasil, através do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, e
Argentina, através da Ley de Defensa del Consumidor, Lei 24.240/93, modificada
substancialmente em 1998,423 o Paraguai aprovou sua lei sobre proteção do
consumidor em dezembro de 1998,424 o Uruguai, aprovou a Ley 17.189/99 em
setembro de 1999.425

Mister observar, inicialmente, que o método de harmonização (ou tentativa de
unificação) das normas utilizado pelo Mercosul, face a sua reduzida
supranacionalidade, falhos instrumentos jurídicos e inexistente autonomia dos
órgãos inter-estatais, é diferente da usada na União Européia. O processo de
harmonização no Mercosul avança somente através do Direito Internacional
Público clássico, com Tratados, Protocolos, Acordos e incorporações voluntárias
das normas elaboradas nos órgãos do Mercosul.426

A legislação já elaborada e aprovada por órgãos do consumidor em matéria de
consumo e de direitos do consumidor pode ser dividida em dois grupos, aquelas
normas que foram aprovadas em Tratados e atos internacionais convencionais e
clássicos de Direito Internacional Público e aquelas que foram aprovadas de
forma interna pelo Mercosul, através de seus instrumentos de direito comunitário
derivado, se assim o podemos chamar.427

1. As tentativas frustadas de unificação e harmonização de normas
materiais de proteção  do consumidor no Mercosul

No Mercosul, o tema da defesa do consumidor não se desenvolveu com base
na preocupação da defesa da concorrência leal (ou da economia) no mercado
unificado, como nas Comunidades Européias428, mas sim foi proposta institucional,
especialmente da Reunião de Ministros da Justiça, preocupados estes com a
proteção jurídica dos indivíduos no Mercosul. Apesar da Reunião de Ministros da
Justiça ter elaborado uma série de normas de verdadeira proteção dos
consumidores, foi no âmbito do Grupo Mercado Comum, mais especificamente do

                                                
422 Veja sobre a importância do tema e de uma harmonização séria e internacional sobre o tema,
STIGLITZ, Gabriel, Modificaciones a la ley argentina de defensa del consumidor y su influencia en
el Mercosur, in Revista Direito do Consumidor, vol. 29 (1999), p. 19 (9-20).
423 Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240/93, modificada pela Ley 24.999, de 1 de julho de
1998, publicada na íntegra, in Revista Direito do Consumidor, vol. 27 (1998), p. 239-240.
424 Ley 1.334, 27 de outubro de 1998, publicada na íntegra, in Revista Direito do Consumidor, vol.
30 (1999).
425 Normas Relativas a las Relaciones de Consumo, Ley n.º 17.189, de 20 de setembro de 1999,
publicada na íntegra, in Revista Direito do Consumidor, vol. 33 (2000), p. 262-270.
426 Assim também a opinião de SIMIONATO, p. 139-140.
427 Veja críticas de Lavopa pelo uso excessivo de Tratados no Mercosul, LAVOPA, p. 85.
428 Assim ensinam BEUTLER/BIEBER/PIPKORN/STREIL, 1987, p. 501.
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Sub-Grupo Nr. 10 de Coordenação de Políticas Macroeconômicas que surgiu a
"Comissão de Estudos de Direito do Consumidor", esta sim órgão legislador sobre
o assunto.

A referida comissão de estudos transformou-se, em 1994, em Comitê Técnico
(CT) da Comissão de Comércio, novo órgão do Mercosul, por força do Protocolo
de Ouro Preto, Tratado complementar do Tratado de Assunção. O Regimento
Interno da Comissão de Comércio429 já prevê um Comitê Técnico especializado
para legislar e velar sobre a defesa do consumidor: o CT nr. 7.430 Note-se que
todos estes órgãos são formados por servidores públicos dos Ministérios da
Economia, das Relações Exteriores e da Justiça, sem participação dos
parlamentares ou dos consumidores, o que torna por vezes os interesses
momentâneos governamentais mais fortes , do que as iniciais longínquas idéias de
proteção da justiça individual e do mais fraco no mercado. Um exame, mesmo que
rápido, da frágil estrutura jurídico-institucional do Mercosul se impõe.

O Mercosul é hoje uma União Aduaneira  inicial e imperfeita, pois, apesar de
ter criado uma Tarifa Externa Comum, ainda utiliza-se de um regime de origem  e
de uma estrutura muito tênue do modelo BENELUX, típica de uma Zona de
Comércio  Livre.431   Segundo o Tratado de Assunção, o Mercosul deve tornarse
um  verdadeiro Mercado Comum, o que pressupõe segundo o art. 1 do Tratado a
livre circulação de produtos e de serviços e dos fatores de produção. Segundo o
seu Protocolo complementar sobre a estrutura institucional, o Protocolo de Ouro
Preto de 1994, o Mercosul passou a ser, após o período de transição de 1991 a
dezembro de 1994, uma união aduaneira imperfeita.432

Um verdadeiro Mercado Comum pressupõe uma união aduaneira efetiva, e
com a criação de uma estrutura supranacional passa a assegurar e controlar as
quatro liberdades básicas dos mercados comuns: livre circulação de produtos, de
serviços, de pessoas e de capitais, e a ditar a política macroeconômica comum.433

Uma estrutura supranacional significa uma estrutura institucional autônoma e
independente dos Estados membros, e ,portanto, não mais puramente
intergovernamental, à qual são, então,  transferidas algumas competências
nacionais, isto é, parte da soberania dos Estados, capacitando-a a tomar decisões
econômicas, sociais e principalmente políticas, como ocorre hoje na União
Européia, que legisla sobre vários assuntos de forma exclusiva e em outros de
forma subsidiária, como em matéria de direitos do consumidor.434 A visão jurídica

                                                
429 Veja Mercosur/CMC/DEC n.09/94 sobre a estrutura e funcionamento da Comissão de
Comércio, in: Boletim de Integração Latino-Americana nr. 14,  p. 325 e seg.
430 A primeira Diretriz da Comissão de Comércio estabeleceu a competência do CT 7 de dar
cumplimiento al mandato estabelecido por la RES do GMC 126/94, que consiste en continuar los
trabajos destinados a la elaboración de un proyecto de Reglamento Común para la Defensa del
consumidor del Mercosur.“ in: MERCOSUR/CCM/DIR.1/95, in: Boletim de Integração Latino-
Americana n. 16, jan.Abril 1995, p. 106 e 107.
431 Veja MEDEIROS, José Artur Denot, Mercosul: Quadro Normativo e Institucional Pós-Ouro
Preto, in: Boletim de Integração Latino-Americana, n. 16, janeiro-abril/1995, p. 1ss.
432 Segundo enfatiza  Werter FARIA, um „mercado comum compõe-se de três elementos: a união
aduaneira, as liberadedes fundamentais e as políticas comuns.“, (p.11).
433 Veja detalhes em BONILLA, p. 14.
434 GAUTRON, p. 13.
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da integração econômica tende a avaliar a firmeza e a seriedade do processo de
integração com base em três pressupostos: se o processo é supranacional, se os
órgãos criados são autônomos e independentes e se o Tratado instituidor do
processo integracionista criou também mecanismos, instrumentos legislativos,
normas e princípios básicos que permitam controlar o processo e garantir-lhe
segurança jurídica e segurança para os cidadãos afetados.

Lamentavelmente, em todos estes itens o Mercosul não poderia ser
classificado como um processo de verdadeira integração ou somente como um
processo inicial de integração,  o que afetaria gravemente a sua possibilidade de
legislar e impor esta legislação nova em matéria de direitos do consumidor, tema
que nos interessa neste artigo.

Segundo o Art. 1 e 2 do Protocolo de Ouro Preto de 17 de dezembro de 1994,
os órgãos com capacidade decisória no Mercosul são o Conselho do Mercado
Comum, que aprova Decisões obrigatórias para os Estados Membros (Art. 9 do
Protocolo), o Grupo Mercado Comum, que aprova Resoluções também obrigatória
para os Estados (Art. 15 do Protocolo) e a Comissão  de Comércio que aprova
Diretrizes, também obrigatórias para os Estados (art. 20 do referido Protocolo). O
Grupo (GMC) e a Comissão (CCM) são os órgãos que elaboram as „normas“ ou
Tratados do Mercosul (Art. 14,II e VI, Art. 19 VII e Art. 41 do Protocolo).
Ocorre que os órgãos criados nos Tratados de Assunção e Ouro Preto, ao
contrário da experiência da União Européia, são órgãos formados exclusivamente
por representantes dos governos dos países membros, servidores públicos de
carreira ou não, ministros e mesmo, presidentes.

Os órgãos políticos de decisão do Mercosul , responsáveis pela execução e
decisões legislativas (Conselho, Grupo e Comissão), e mesmo pela decisão de
conflitos (Grupo e Comissão de Comércio) são órgãos dependentes da política
nacional, que decidem por consenso e que não tem maior autonomia.435 As demais
instituições auxiliares são a Comissão Parlamentar Conjunta, que visa somente
auxiliar na realização rápida da política do Mercosul e nem mesmo papel
consultivo tem, e a Secretaria Administrativa, com sede em Montevidéu e funções
de arquivo.436 Como   órgão consultivo auxiliar temos o Foro Consultivo
Econômico-Social, única instituição que é formada por representantes da
sociedade.437 Para decidir os conflitos oriundos no Mercosul, e prioritariamente
entre Estados, foi criado um sistema de solução de controvérsias de cunho
diplomático, onde os primeiros juizes são os servidores públicos das seções
nacionais da Comissão e do Grupo, depois o próprio Grupo ou a Comissão, experts
por eles escolhidos ou Árbitros nacionais indicados para um Tribunal Arbitral ad
hoc, este efetivamente não formado por servidores públicos.438

Mister frisar também que o Mercosul não é um processo verdadeiramente
supranacional.439  Não há, nem no Tratado de Assunção de 1991, nem no

                                                
435 Veja Art.2 a 21 e Art. 37 do Protocolo de Ouro Preto.
436 Veja Art. 22 a 27 e Art. 31 a 33 do Protocolo de Ouro Preto.
437 Veja Art. 28 a 30 do Protocolo de Ouro Preto.
438 Veja Protocolo de Brasília, Decreto 1220, de 27 de janeiro de 1994, com as modificações que
lhe impôs o Protocolo de Ouro Preto.
439 O diplomata MEDEIROS,p. 3 resume: „A opção por uma estrutura supranacional, neste
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Protocolo complementar de Ouro Preto de 1994, menção clara das competências
nacionais ou supranacionais que teriam sido transferidas para os órgãos do
Mercosul para que realizassem a integração econômica, a formação de um
mercado comum.440 Enquanto os tratados instituidores das três comunidades
européias, hoje União Européia, foram claros quanto às competências econômicas
transferidas e os poderes soberanos de legislar, administrar e julgar transferidos
aos órgãos das Comunidades, no Mercosul tal clareza foi conscientemente
deixada de lado. Temia-se um atentado à forte soberania nacional dos países
envolvidos. A tradição latino-americana e brasileira, em especial, é no sentido de
negar a transferência implícita de competências soberanas a órgãos
supranacionais.441 Sendo assim, a não ser que se aceite o princípio da Kompetenz-
Kompetenz , da competência implícita na sua própria criação com finalidade
integrativa, não pode haver hoje, igualmente, clareza sobre quais poderes
soberanos dos Estados-partes teriam sido transferidos ao Mercosul.

Os Art. 34 e 35 do Protocolo de Ouro Preto reconhecem a personalidade
jurídica ao Mercosul, tornando-o assim um organismo internacional autônomo,
distinto de seus países membros, como um pessoa jurídica, uma sociedade
comercial distinta de seus sócios e afirmam ainda que „O Mercosul poderá, no
uso de suas atribuições, praticar todos os atos necessários à realização de
seus objetivos...“ Nesta „autorização“ poderia estar o cerne do reconhecimento
de alguma supranacionalidade ao Mercosul, que está sendo chamada pela doutrina
como „supranacionalidade mínima“.442

Resumindo, deu-se ao Mercosul a menor supranacionalidade possível, a de
existir, sem esclarecer, porém, com clareza quais dos poderes soberanos dos
Estados que poderia exercer, deixando assim um vácuo jurídico que será
preenchido conforme a vontade política momentânea dos Estados-partes e sempre
por consenso (Art. 37 do Protocolo de Ouro Preto) entre os países membros.

O problema teórico que se esconde por esta frágil e incerta estrutura jurídico-
institucional é o da divisão dos poderes soberanos ou parte deles a ser transferido
a um órgão supranacional. O art. 19 ,inciso VII do Protocolo de Ouro Preto
afirma que a Comissão de Comércio tem competência para propor ao Grupo
Mercado comum "novas normas ou modificações às normas existentes
referentes à matéria comercial e aduaneira do Mercosul", tal competência
parece-nos, porém, uma competência interna, para modificação das normas
comunitárias ("do Mercosul") já existentes e não uma competência genérica para
legislar sobre todo o direito comercial e fiscal dos quatro países.
                                                                                                                         
momento, seria inviável, uma vez que exigiria ampla renúncia à soberania, que nenhum dos quatro
governantes estão dispostos a empreender.“
440 Veja FARIA, Werter, Métodos de harmonização aplicáveis no MERCOSUL e incorporação
das normas correspondentes nas ordens jurídicas internas, in: Mercosul- Seus efeitos jurídicos,
econômicos e políticos nos Estados-Membros, Maristela Basso (Org.), Livraria do Advogado
Editora: Porto Alegre, 1995, p. 77ss.
441 Assim a análise profunda, antevendo problemas constitucionais, de SAMTLEBEN, Jürgen e
SALOMÃO, Calixto filho, O Mercado Comum Sul Americano, in: RODAS, Grandino, Contratos
Internacionais, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1995, p. 268 e seg.
442 Sobre as críticas a chamada supranacionalidade mínima do Mercosul, veja meu texto in Revista
Direito do Consumidor, vol. 23-24, p. 82 e seg.
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A competência para o Mercosul legislar sobre consumo em geral, poderia
advir do sexto considerando do Tratado de Assunção, tratado base do Mercosul,
que estabelece a necessidade de modernização das economias nacionais, com a
finalidade de melhorar as condições de vida dos habitantes destes países.443 Esta
base legal foi, porém, considerada pela doutrina como muito ampla e pouco
consistente,444 podendo estabelecer no máximo uma competência legislativa
subsidiária para o Mercosul, sempre que o objetivo seja realmente a melhoria das
condições de vida, que pressupõe o respeito aos seus direitos fundamentais e
garantias legais, e não a destruição ou diminuição destas.

Outra base legal possível seria o Art. 1, in fine do Tratado de Assunção que
estabelece um compromisso geral de harmonização das normas nacionais em
matérias necessárias ao processo de integração.445 Aqui duas dúvidas
permanecem sem resposta. A primeira diz respeito a que normas sobre consumo e
sobre direito do consumidor são „necessárias“ ou melhor devem ser harmonizadas
pelo Mercosul.

Se a doutrina dos quatro países tem sérias dúvidas sobre a legitimação dos
órgãos do Mercosul em legislar sobre direitos do consumidor, o mesmo não
acontece internamente: os órgãos do Mercosul acreditam-se legitimados para
tal.446 O Sub-Grupo Nr. 10 de Coordenação de Políticas Macroeconômicas, do
GMC, deveria propor sugestões para harmonizar as legislações que de alguma
forma impedissem o livre comércio entre os quatro países. sua legitimação vinha
do genérico e já estudado Art. 1, in fine do Tratado de Assunção e do Art. 13 do
referido Tratado que mencionava a competência do GMC, como órgão executivo
do Tratado, para „propor medidas concretas à aplicação do programa de
liberalização comercial, à coordenação de políticas macro-econômicas .„ 
Presume-se que dentro das Políticas Macro-econômicas, incluiu-se a política de
defesa do consumidor no Sub-Grupo nr. 10 do Mercosul.

Criada a  „Comissão de Estudos de Direito do Consumidor“, dentro do Sub-
Grupo Nr. 10, esta sim arvorou-se a órgão legislador sobre o assunto, pois decidiu
que a concretização da „política“ de proteção do consumidor no Mercosul deveria
ser feita através da elaboração de „pautas comuns de defesa do consumidor“.
Uma vez que a organização institucional do Mercosul ia mudar até dezembro de
1994, por força do Art. 18 do próprio Tratado de Assunção, ao elaborar-se o
Protocolo adicional de Ouro Preto, inclui-se nas tratativas diplomáticas também o
tema da defesa dos consumidores. De um lado, aprovou-se em dezembro de 1994
a Resolução Nr. 126/94447, que  em seu Art. 1 ordena a Comissão de Estudos que
elabore um „Regulamento Comum para a Defesa do Consumidor no Mercosul“ e

                                                
443 Assim também nosso artigo, O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e o Mercosul“, in:
MARQUES, Coord., p. 98ss.
444 Assim DE LUCCA, in: Boletim de Integração Latino-Americana n. 14 - MRE/SGIE/GETEC,
p. 239.
445 No original: „O compromisso dos Estados-Partes de Harmonizar suas legislações, nas áreas
pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.“
446 Ironiza FERNANDEZ-ARROYO, p. 65, que o Mercosul estaria legitimado para "legislar sobre
tudo"...
447 MERCOSUL/GMC/RES. 126/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 133
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de outro, criou-se a Comissão de Comércio, no Protocolo de Ouro Preto.
A Comissão de Comércio (CCM), segundo o Protocolo de Ouro Preto,

também é órgão executivo do Mercosul e é competente, segundo o Art. 19, para
„analisar a evolução dos instrumentos de política comercial comum para o
funcionamento da união aduaneira e formular Propostas a respeito ao
Grupo Mercado Comum“(Art. 19,IV) e para „propor ao Grupo Mercado
Comum novas normas ou modificações às normas existentes referentes à
matéria comercial e aduaneira do Mercosul“ (art. 19,VII do Protocolo de Ouro
Preto). Presume-se que a matéria de direitos do consumidor tenha sido incluída,
na interpretação dada internamente no Mercosul, como „normas de matéria
comercial já existentes“ e não como normas de direito civil e constitucional, que
efetivamente são.

Tal interpretação se torna corrente no Mercosul e é confirmada pelo Conselho
do Mercosul, que, ao definir a estrutura e o funcionamento da Comissão de
Comércio, em Decisão interna de número 9/94, de 5 de agosto de 1994, afirma no
Art. 3   que a Comissão de Comércio  terá como função e responsabilidade: „A)
Velar por la aplicación de los instrumentos comunes de política comercial
intra-Mercosul y respecto de terceros paises, tales como:...j) regímenes de
defensa de la competencia y del consumidor.“448

Esta interpretação  do Conselho de Ministros do Mercosul pode, assim,
transferir em uma penada de tinta, teoricamente, toda a competência dos
parlamentos nacionais de legislar sobre direito civil, direito comercial, direito
administrativo e direito penal em matéria de defesa do consumidor para a
Comissão de Comércio, o que não nos parece correto ou constitucional.

Se, porém, um  poder geral de fazer leis não foi transferido ao Mercosul pelos
Tratados de Assunção e Ouro Preto, certo é que o Mercosul de 1994 a 1997
começou, na prática, a legislar sobre defesa do consumidor, instituindo novas
normas (que nunca entrarão em vigor, mas foram aprovadas em forma de
Resoluções do GMC/Mercosul) sobre: a) A definição de consumidor, de
fornecedor , de relação de consumo, de produto e de serviço;449 b) Os Direitos
básicos do consumidor;450 c) Sobre níveis de qualidade, riscos, saúde e segurança
dos produtos e serviços colocados no mercado e sobre o dever de informar sobre
estes riscos;451 d) Sobre o regime da publicidade;452 e e) Sobre a garantia
contratual.453

Do ponto de vista jurídico, tal legislação oriunda do Mercosul não é

                                                
448 MERCOSUL/CMC/DEC.Nr. 09/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, n. 14, p. 325
e 326.
449 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.123/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
450 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.124/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
451 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.125/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
452 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.126/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
453 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.127/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
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imediatamente coercitiva no plano interno (não há aplicabilidade direta ou
imediata). Só é coercitiva, enquanto direito internacional público clássico, como
obrigação assumida internacionalmente pelo Estado. O próprio Tratado de
Assunção reconhece esta falta de aplicabilidade interna de suas fontes jurídicas,
dispondo no Art. 38, 39 e 40 que suas normas aprovadas no Mercosul só entrarão
em vigor  após  a sua entrada em vigor internamente nos quatro países membros,
comprometendo-se os Estados-partes „a adotar todas as medidas necessárias
para assegurar, em seus respectivos territórios, o cumprimento das normas
emanadas dos órgãos do Mercosul.“454 Para evitar esta fragilidade jurídica na
imposição de suas normas derivadas, as Reuniões de Ministros e o Conselho do
Mercosul têm aprovado as mesmas normas que formam as suas Decisões em
forma de Tratados internacionais assinados pelo poder executivo. Estes tratados
são submetidos ao processo constitucional de aprovação no Congresso e posterior
ratificação pelo executivo, ganhando assim legitimidade e coerção na ordem
jurídica interna (no Brasil, Art. 84, inciso VII e Art. 49, inciso I da Constituição
Federal de 1988). Esta fragilidade jurídica está diretamente ligada a falta de
autonomia e supranacionalidade dos órgãos do Mercosul, inclusive da  Comissão
de Comércio, onde encontra-se o tema do consumidor e o CT 7.

a. As regras materiais aprovadas através de Resolução - o Projeto de
Protocolo Comum de Defesa do Consumidor

As regras materiais sobre proteção do consumidor aprovadas pelo Mercosul
também dividem-se em dois tipos: aquelas que interessam apenas indiretamente à
proteção do consumidor e que somente de forma reflexa significam uma
preocupação do Mercosul com os consumidores da região; aquelas elaboradas
pelo CT 7, em forma de Resolução para formar um corpo unitário de normas que
se denominaria "Protocolo Comum de Defesa do Consumidor" e seria uma
espécie de Código de Defesa do Consumidor da região, mas que nunca chegou a
ser deliberado, face ao protestos do movimento de defesa do consumidor do
Brasil.

Quanto ao primeiro tipo, assemelham-se os esforços do Mercosul aos da UE
antes de 1975 ,ou antes de seu primeiro plano de ação ou programa de caráter
político para à proteção do consumidor, em que a defesa do consumidor era
realizada através de normas visando o fim das discriminações, a retirada das
barreiras ao comércio455 e a imposição de standard internacional de segurança e
saúde (Art. 50 Tratado da ALADI).456 Da legislação derivada de órgãos do

                                                
454 O próprio Tratado de Assunção reconhece esta falta de aplicabilidade interna de suas fontes
jurídicas, dispondo no Art. 38, 39 e 40 que suas normas aprovadas no Mercosul só entrarão em
vigor  após  a sua entrada em vigor internamente nos quatro países membros, comprometendo-se os
Estados-partes „a adotar todas as medidas necessárias para assegurar, em seus respectivos
territórios, o cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mercosul.“
455 Estas medidas são denominadas por Gustavo VEGAS-CANOVAS, in LUSTIG/BOSWORTH/
LAWRENCE, p. 200, como "negative integration".
456 No Mercosul, assim como no Art. 50 da ALADI, por força do  próprio Tratado instituidor de
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Mercosul, aprovada por Decisão do Conselho e por Resoluções do Grupo
Mercado Comum e incorporadas aos ordenamentos nacionais, sem necessidade
de tratados internacionais especiais, podemos citar como importantes457:  em
matéria de ou contribuindo para a  proteção da saúde e segurança consumidores,
as Resolução 31/92, 19/93, 46/93 83/93, 91/93 et 55/94  sobre aditivos permitidos
nos alimentos,458 a Res. 19/93 sobre colorantes permitidos,459 a Res. 56/94 sobre
toxinas no leite e farinhas,460 as  Res. 31/93,82/93 e 63/94 sobre qualidade do
leite461, as  Res. 69/93, 70/93 e 72/93 sobre a qualidade dos queijos e manteiga,462

as Res. 32/92 e 59/93 contendo regras gerais sobre qualidade dos alimentos463, as
Res. 11/93 e 44/93 contendo regras gerais sobre produtos animais e a Dec. 06/93
que aprova o Acordo Sanitário e Fitosanitário do Mercosul,464 a  Res. 57/94 sobre
resíduos tóxicos e medicamentos em produtos de origem animal, como a carne e
as Res. 59/94, 60/94 et 62/94 sobre medidas fitosanitárias e Res. 64/94, 65/94,
66/94, 67/94 sobre medidas zoo-sanitárias e qualidade da carne,465 a Res. 04/92
contendo regras sobre a fabricação e a qualidade de medicamentos,466 a Res.
54/92 harmonizando normas sobre segurança de brinquedos para crianças467e  a
Res. 58/92 contendo regras sobre a comercialização de produtos industrializados,
muitas destas regras introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro através da
mudança das regras do Instituto de Metrologia, INMETRO.468

Também em matéria de proteção do consumidor e proteção do meio ambiente
legislou o Mercosul na  Dec. 14/94 sobre transporte de produtos perigosos469, na
Res. 80/93 sobre os sprays, e nas Res. 09/91, 6/92, 9/91, 26/93  sobre a segurança
de automóveis e níveis de emissão de gás carbônico.

Em matéria de defesa dos interesses econômicos dos consumidores, as
normas elaboradas pelo Mercosul foram poucas, mais destinadas a proteção da
informação do consumidor ou do comerciante e em defesa da concorrência.
Mencione-se aqui o „Protocolo de Colonia para la promoción y protección

                                                                                                                         
Assunção as normas sobre segurança e saúde, normas de direito do consumidor reguladas no
Protocolo, não se constituem ex vi lege em restrições  ao comércio (Art. 2, b Anexo I do Tratado
de Assunção/91: "não estão compreendidas no mencionado conceito [de restrições ao
comércio] as medidas adotadas em virtude das situações previstas no art. 50 do Tratado
de Montevideo de 1980"). Veja meu artigo, in MERCOSUR-Perspectivas desde el Derecho
Privado, GHERSI (Director), p. 217.
457 Veja também lista semlehante, in DROMI, p. 364.
458 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p.93.
459 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 41.
460 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 94.
461 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 97.
462 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p.70.
463 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 36.
464 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 32.
465 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p.95.
466 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 34.
467 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 38.
468 Portarias 64/93 et 75/93 do INMETRO, Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12,
p.39.
469 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p.51.
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reciproca de inversiones en el Mercosul“ aprovado pela  Dec 11/93,470 a criação
de um Comitê de Turismo (Res.12/91), uma Comissão sobre seguros (Res.07/92),
um Regulamento de Recursos internos contra práticas desleais no Mercosul (Dec.
07/93), um Regulamento de Telecomunicações (Res. 42/93) e uma série de 
normas sobre embalagens, como as Res. 10/91, 17/92 sobre embalagens de
produtos industrializados e de alimentos e as Res. 28/93, 35/93, 36/93, 48/93  e
87/93, todas introduzidas no Brasil pelo INMETRO.471Mencione-se igualmente a
Dec. 04/92 sobre normas técnicas,472e uma Decisão do Conselho aprovando
medidas contra o subemprego e a prática de profissões de registro necessário
(Dec.08/92).473

Quanto ao segundo grupo de normas especificas, mister que se mencione o
que foi o Projeto de Protocolo Comum de Defesa do Consumidor, assinado em 29
de novembro de 1997, pelos quatro negociadores do CT7. Da idéia inicial de
harmonizar leis (Art. 1 in fine do Tratado de Assunção), impondo "Pautas
Básicas" ou regras mínimas comuns de defesa do consumidor na região, resolveu
o CT 7 em 1996 e 1997 legislar exaustivamente elaborando um "Regulamento
comum", que se transformou mais tarde em projeto de Protocolo internacional
sobre temas de defesa do consumidor. 

O projetado Regulamento Comum de Defesa do Consumidor, segundo se
observa no Anexo III Ata n. 01/97 do CT 7, da reunião de 7 de março de 1997,
em Assunção, deveria conter 44 normas dispostas em 12 capítulos, na seguinte
ordem: 1. Campo de aplicação; 2. conceitos; 3. Direitos do Consumidor; 4.
Proteção à saúde e segurança do consumidor; 5. Da oferta em geral; 6. Da oferta
de produtos; 7. Da oferta de serviços; 8. Práticas abusivas na oferta; 9. Garantia
contratual de produtos e serviços; 10. Publicidade; 11. Proteção contratual; 12.
Contratos de Adesão; 13 Cláusulas transitórias. Muitas destas normas foram
aprovadas internamente no CT 7, mas não foram elevadas à CCM e GMC.
Elevados e aprovados encontravam-se, provisoriamente, cinco capítulos
(Cap.2,3,4,9 e10 ).

Várias destas normas foram aprovadas em 1996. Destaque-se: A Resolução
MERCOSUL/GMC/RES. N.123/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13 de
dezembro de 1996, que  trazia normas unificadas sobre a definição de consumidor,
de fornecedor , de relação de consumo, de produto e de serviço.474 A Resolução
MERCOSUL/GMC/RES. N.124/96, aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13 de
dezembro de 1996 trazia uma lista não exaustiva de Direitos básicos do
consumidor.475 A Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.125/96, aprovada na
Reunião de Fortaleza, de 13 de dezembro de 1996 trazia normas sobre níveis de

                                                
470 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p. 67.
471 Portaria do INMETRO 77/93 (DOU 16/04/93,p. 49/99, e n. 208/92 (DOU 21/9/92, p. 13.160).
472 Portaria do INMETRO n. 217/92,  DOU de 21/9/92.
473 Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12,p. 31.
474 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.123/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
475 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.124/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
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qualidade, riscos, saúde e segurança dos produtos e serviços colocados no
mercado e sobre o dever de informar sobre estes riscos.476A Resolução
MERCOSUL/GMC/RES. N.126/96, aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13 de
dezembro de 1996 trazia normas  sobre o regime da publicidade, mas somente a
publicidade enganosa e a publicidade comparativa.477A Resolução
MERCOSUL/GMC/RES. N.127/96, aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13 de
dezembro de 1996 trazia normas sobre a garantia contratual e não sobre a garantia
legal de produtos e serviços.478 Pendentes encontravam-se os temas: 1. Do
alcance e interpretação do Regulamento, 2. De alguns direitos básicos do
consumidor, como da inversão do ônus da prova e da revisão de cláusulas
abusivas, 3. Da oferta de produtos e serviços (todo o capítulo 5. Da oferta em
geral; Cap. 6. Da oferta de produtos; Cap.7. Da oferta de serviços) 4. Das
práticas abusivas na oferta; 5. Da Garantia legal de produtos e serviços; 6. Da
Publicidade abusiva;7. Todo o capítulo  11 sobre proteção contratual e 8. Dos
contratos de Adesão.

Em 1997, o "Regulamento comum" trocou de nome (Ata nr. 1/97 a 7/97) e
passou a chamar-se "Protocolo", incluindo muitos dos temas pendentes, menos o
da publicidade abusiva. O Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor na sua
versão de 29 de novembro,  pretendia ser um novo Código de Defesa do
Consumidor, possuindo capítulos sobre o seu campo de aplicação (I); os novos
conceitos, de consumidor, de fornecedor e  de relação de consumo, de produto e
de serviço(II); discriminando quais os Direitos básicos do consumidor (IV-sic);
regulando de forma nova a proteção da  saúde e segurança do consumidor (V);
normas sobre a oferta em geral (VI); sobre  a oferta de produtos(VII), sobre a
oferta de serviços(VIII), as práticas abusivas na oferta (IX); a garantia
contratual(X), regulando a publicidade enganosa e comparativa (XI) e
estabelecendo novo regime ao contrato de adesão e às cláusulas abusivas na
região (XII). 479

Este uniformizante Protocolo - que poderia revogar cerca de 26 Artigos do
Código de Defesa do Consumidor brasileiro - foi inicialmente aprovado e assinado
pelo Ministério da Justiça brasileiro, no dia 29 de novembro de 1997, com o título
de PROTOCOLO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL MERCOSUR,
mas foi recusado pela Delegação brasileira na Comissão de Comércio do
Mercosul, no dia 10 de dezembro de 1997 e considerado mero "texto de trabalho",
que não deveria ser colocado para a assinatura dos Presidentes em dezembro.480

Em dezembro de 1997, a delegação brasileira na Comissão de Comércio,
coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, logo, Comissão de Comércio
ao qual se subordina o CT 7,  sublinhou  expressamente a importância do tema

                                                
476 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.125/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
477 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.126/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
478 Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.127/96,aprovada na Reunião de Fortaleza, de 13/12/96.
479 MERCOSUR/CCM/CT Nr. // Acta Nr. 08/98, Anexo I - Proyecto  de Protocolo.
480 MERCOSUR/CCM XXV/Acta N. 07/97, CtN.7- Defensa del Consumidor.
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defesa do consumidor "y reafirmó su posición de no aceptar cualquier rebaja
en el grado de protección al consumidor conferido por la legislación
brasileña", que o mandato outorgado ao CT N.7 "no fue cumplido en su
integralidad" no Projeto/Mercosul "y sugiere que se proceda a una
reevaluación de la metodologia utilizada con vistas a avanzar en la materia ."

A delegação brasileira na Comissão de Comércio foi ainda mais longe, além
de recusar o texto falho, e sua metodologia igualmente desnecessária, unificadora,
afirmou que o texto de 29 de novembro desrespeita o mandato do próprio
Mercosul e que não deveria ser um Tratado internacional: "el documento no
atiende a la orientación estabelecida en el Mercosur, según la cual en el
proceso de armonización, se tendrá como referencia la legislación más
exigente y  los standards internacionales. Por este motivo la delegación de
Brasil no aprobó dicho documento en la CCM. La delegación de Brasil ya
había manifestado, en el ámbito del CT n.7, su disconformidad con la
propuesta de conferir al documento el status de protocolo, habiendo
subrayado que el mismo carecia de consistencia ."

O projeto de protocolo foi superado e os esforços de harmonização
recomeçaram em abril de 1998, agora de forma tópica e limitada, procurando
elaborar uma declaração de direitos do consumidor e trabalhar nos temas já em
andamento de proteção do consumidor em contratos de multipropriedade, de
comércio eletrônico, no Protocolo de Santa Maria e em uma Resolução sobre
Garantia Contratual voluntária.

Em dezembro de 1998, se aprovou uma Resolução pontual (Res.  42/98) sobre
garantia contratual, que substitui a Resolução GMC 127/96 já existente, a qual
adota, com mais detalhes,  a norma do art. 50 do CDC brasileiro sobre o termo de
garantia por escrito.481 Esta Resolução GMC 42/98, assinada no Rio de Janeiro,
em 8 de dezembro de 1998, nada mais menciona sobre um "Regulamento comum"
em seus considerandos, ao contrário afirma "Que o Comitê Técnico nr. 7
(Defesa do Consumidor) CCM, em cumprimento à metodologia de trabalho
estabelecida pela CCM vem desenvolvendo negociações sobre temas
específicos".482

Destaque-se, por fim, que o Comunicado Conjunto dos Presidentes do
Mercosul, de 10 de dezembro de 1998, estabelece definitivamente que a defesa do
consumidor é "elemento indissociável do desenvolvimento econômico
equilibrado do Mercosul",  e que os presidentes atuais pretendem "atingir um
nível de proteção adequado dos consumidores", harmonizando as legislações
de forma a "garantir, entre outros, o direito à adequada proteção à saúde e
segurança, à informação e à educação, à reparação por danos sofridos, à
proteção de seus interesses econômicos e ao acesso à justiça ou a meios
alternativos de solução de controvérsias."

Os temas para a harmonização pelo CT 7 em 2000 são "el proyeto de
declaración presidencial sobre principios generales y derechos
fundamentales del consumidor en el Mercosur" 483 , "la defensa del
                                                
481 Publicada in Revista Direito do Consumidor, vol. 31 (1999), p. 239 e seg.
482 Publicada in Revista Direito do Consumidor, vol. 31 (1999), p. 239-240.
483 Segundo a Acta nr. 01/2000, CT 7: Defensa del Consumidor, sobre a reunião em Buenos Aires,
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consumidor frente al tiempo compartido y al comercio electrónico." 484

b. Propostas de regras sobre proteção do turista e multipropriedade ou
time-sharing

Quanto à proteção do turista, tema que agora passa a ser tratado pelo CT 7485

mencione-se que a Convenção de Varsóvia, pelo menos no Brasil, está em franco
enfraquecimento. O STJ, Corte Superior Civil brasileira, já permite, além da
indenização tarifada da Convenção, que se assegure uma indenização por danos
morais ao consumidor, seja por fato do serviço (acidente) ou vício do serviço
(perda de malas, overbooking etc.).486 Tal cumulatividade de indenizações é

                                                                                                                         
em 29 de fevereiro de 2000, p. 3 e 4 , os "derecho fundamentales" em estudos são: "a) al equilibrio en
las relaciones de consumo, asegurando el respecto a los valores de dignidad y lealdad, sobre la base
del princípio de la buena fe;
b) a la protección eficaz contra los riesgos a la vida, salud y seguridad del consumidor, y al medio
ambiente;
c) a la provisión de servicios (incluidos los públicos) y productos, en condiciones de calidad,
eficiencia y seguridad. (Acta 01/2000, publicada no Jornal La Ley (Buenos Aires), p. 3, 6.4.2000);
d) al aceso al consumo con libertad de elección, sin discriminaciones ni arbitrariedades;
e) a la efectiva prevención y reparación por daños patrimoniales y extrapatrimoniales al consumidor,
y la sanción a los responsables;
f) a la promoción de la educación para el consumo, e incentivo a la creación y desarollo en la región,
de entidades que tengan por objeto la defensa del consumidor;
g) a una información suficiente, clara y veraz;
h) a la protección contra infracciones publicitarias;
i) a la proteción contra prácticas abusivas y métodos coercitivos o desleales;
j) a la protección contra cláusulas contractuales abusivas, conforme la legislación vigente ;
k) a la facilitación del acesso a los órganos judiciales, administrativos y a medios alternativos de
solución de conflitos, mediante procedimento ágiles y eficaces, para la protección de los intereses
individuales y difusos de los consumidores."
484Assim informa a Acta nr. 01/2000, CT 7: Defensa del Consumidor, sobre a reunião em Buenos
Aires, em 29 de fevereiro de 2000, p. 3 e 4.
485 Veja Ata nr. 3/2000, RMJ.
486 Assim decisão do STJ-Superior Tribunal de Justiça: "Civil. Transporte Aéreo. Atraso de Vôo
internacional. Dano Moral. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade . Precedente da Turma. Orientação do Supremo Tribunal Federal. agravo desprovido.
I- Nos termos da orientação firmada em precedente da Turma, o "dano moral decorrente de atraso em
viagem internacional tem sua indenização calculada de acordo com o CDC"(Recurso Especial
235.678-SP, DJ 14.2.2000) II - Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, a propósito de extravio
de mala, a indenização por danos morais, no transporte aéreo, merece reparação sem qualquer
limitação (Recurso Extraordinário 172.720-RJ, DJ 12.11.99)." (AGA 209763/MG, de 05.06.2000,
Ministro Sálvio de Figueiredo). Veja também decisão do STJ-Superior Tribunal de Justiça:
"Responsabilidade Civil. Transportador. Limitação de Indenização. Código de Defesa do
Consumidor. Convenção de Varsóvia. Editada lei específica em atenção à constituição (Art.
5,XXXII), destinada a tutelar os direitos do consumidor, e mostrando-se irrecusável o
reconhecimento de existência de consumo, suas disposições devem prevalecer. Havendo antinomia, o
previsto em Tratado perde eficácia, prevalecendo a lei interna posterior que se revela com ele
incompatível. Recurso conhecido e não provido."(Recurso Especial 169.000-RJ, j. 04.04.2000,
Relator Ministro Costa Leite). Veja também sobre a ampla interpretação do que seja "dolo" e "culpa
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francamente contra o espírito da convenção, mesmo em suas versões atuais, mas
foi a saída que os Tribunais brasileiros encontraram para assegurar o cumprimento
do Código de Defesa do Consumidor, que assegura uma indenização efetiva do
consumidor (Art. 6,VI da Lei 8.078/90) e é direito fundamental segundo o Art. 5,
XXXII da Constituição Brasileira de 1988.487 A crise da Convenção de Varsóvia
é tão grande que os consumidores costumam recorrer aos Juizados Especiais de
Pequenas Causas,488 que não foi desenhado para causas complexas envolvendo
DIPr., mas onde o consumidor invariavelmente recebe indenizações -por
pequenos danos, como perda de mala ou overbooking em viagens internacionais -
superiores às da Convenção.489

                                                                                                                         
grave", ARAÚJO, Civil liability in air transportation under brazilian law, p. 132 e seg. e Recurso
especial 69.317-SP (Revista do Superior Tribunal de Justiça, ano 11, nr. 117, maio 1999, p.393-
413).
487 A jurisprudência brasileira das Cortes superiores, com base no Art. 5,XXXII, reconhece que o
direito do consumidor como direito fundamental tem preferência à Convenção de Varsóvia:
"Responsabilidade Civil. Transportador.Limitação de Indenização. Código de Defesa do
Consumidor. Convenção de Varsóvia. Editada lei específica, em atenção à Constituição (Art. 5º,
XXXII), destinada a tutelar os direitos do consumidor, e mostrando-se irrecusável o reconhecimento
da existência de relação de consumo, suas disposições devem prevalecer. Havendo antinomia, o
previsto em tratado perde eficácia, prevalecendo a lei interna posterior que se revela com ele
incompatível."(STJ-Recurso Especial 169.000-RJ, 04.04.2000, Ministro Costa Leite).
488 Também já reconhece a jurisprudência brasileira um foro especial para o consumidor
transportado internacionalmente com base no Art. 101,I do CDC, apesar das Convenções, veja 1º
Tribunal de alçada Civil de São Paulo: "Incide o art. 101,I do Código de Defesa do Consumidor.
Cuida-se de relação de consumo, plenamente configurada. Tal regra especial excepcional a norma
geral. Doutra parte, as regras da Convenção de Varsóvia visam a resolver conflitos entre as várias
justiças dos países signatários, não constituindo normas de competência interna de cada país.",
decisão mantida pela mais alta corte civil brasileira no Recurso Especial 247.724-SP, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 25.04.2000, cuja ementa é: "Competência. Transporte aéreo
internacional. Foro de domicílio do consumidor. Perda da Bagagem. A ação de indenização do
consumidor que teve sua bagagem perdida em vôo internacional pode ser promovida no foro do seu
domicílio, como permitido no art. 101,I do CDC. Recurso não conhecido."
489 Em matéria de direito aeroespacial, as Turmas Recursais do Rio de Janeiro- especialmente as da
Comarca da Capital, estudadas pelo magistrado Luis Felipe SALOMÃO , em seu trabalho ainda
inédito "Os Juizados Especiais e o Direito Aeroespacial", assim demonstram: EMENTA 23:
Bagagens desviadas durante o vôo internacional, sob a responsabilidade de três empresas. Inaplicável
a Convenção de Varsóvia e o Código Brasileiro de Aeronáutica e aplicável o Código de Defesa do
Consumidor. Bem apreciada a matéria. Sentença confirmada.(Acórdão da 3ª Turma Recursal  –
Recurso nº 028/96 – Rel. juiz Mário Assis Gonçalves.)EMENTA 194: Responsabilidade do
transportador aéreo. Violação de bagagem. Indenização cabível. Prevalência do Código de Defesa do
Consumidor sobre a Convenção de Varsóvia. (Recurso nº 1998.700.000262-0. 5ª Turma Recursal
Cível - Unânime - Relator Juiz Otávio Rodrigues. Julg. 02/04/98). EMENTA 324: Responsabilidade
civil. Transporte aéreo. Atraso de vôo. Ausência do reclamado à I.J. Decretação da revelia com
fundamento no art. 19, § 2º, da lei 9.099/95. Procedência do pedido. Inaplicabilidade da Convenção
de Varsóvia. Restando verificada nos autos, a hipótese prevista no art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95,
correta a decretação da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos marrados na inicial, quais sejam,
o atraso do vôo e os transtornos causados aos passageiros, os quais ensejam dever de indenizar.
Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia, em face do que dispõe a Lei 8.078/90. (Recurso nº 835-
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Ainda quanto à proteção do turista, houve várias manifestações da doutrina
brasileira e argentina, da necessidade de lei especial para regulamentar os
problemas mais constantes em matéria de multipropriedade no sul da América
Latina.490 Como tive a honra e oportunidade de sugerir um projeto de Resolução
sobre o tema para o Mercosul, passo agora a reproduzi-lo:

"A complexidade do contrato de time-sharing ou de multipropriedade e sua
prática massificada envolvendo consumidores nos países do Mercosul deveria
conduzir o CT 7 a manifestar-se sobre a necessidade de estabelecer pautas
básicas e regular de forma mínima estas relações de consumo, deixando a cada
um dos Estados partes a possibilidade de regulá-lo de forma ainda mais rígida, se
assim considerar necessário. O exemplo já foi dado pela Comissão da União
Européia, com sucesso, apesar da limitada competência que tem sobre o
assunto.491

A fórmula do time-sharing nasceu na França, mas foi nos Estados Unidos da
América que encontrou, nos anos 70 e 80, o seu grande sucesso, conquistando no
final dos anos 80 a Europa e , nos anos 90, a América Latina.492 O sucesso da
fórmula deve-se a seu pragmatismo e flexibilidade: resolve a crise do setor
hoteleiro e turístico-imobiliário, ao assegurar-lhe consumidores cativos, mas exige
pequeno investimento dos clientes, ávidos de alcançar o tão esperado lazer e
descanso em áreas turísticas valorizadas.493

O contrato de multipropriedade possui uma série de características complexas
como contrato de serviço prestado por toda uma cadeia de fornecedores, muitos
deles de países diferentes, sendo um contrato normalmente internacional ou
mesmo nacional com possibilidade de troca de direitos internacionais.
Desenvolvendo esta idéia, podemos dizer que o objeto é o lazer temporário, isto é
o uso de um imóvel em uma área turística e serviços conexos, por uma semana ou
duas a cada ano, um direito de habitação que inclui ou não uma série de serviços
anexos.494

Os direitos assegurados aos consumidores neste tipo especial de contrato são
                                                                                                                         
0. 12ª Turma Recursal – Unânime – Relator Juíza Ana Maria Pereira de Oliveira. Julg.
19/06/98).EMENTA 334: Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Conflito entre a
Convenção de Varsóvia e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Prevalência da lei
posterior. Mudança de escala de vôo e conseqüente atraso no horário previsto para chegada.
Passageiro constrangido a permanecer longo tempo no interior da aeronave sem qualquer serviço de
bordo. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. (Recurso nº 1096-1. 2ª Turma Recursal –
Unânime – Relator Juiz William Felisberto Fagundes. Julg. 03/11/97).
490 Veja, na Argentina, as manifestações de GHERSI/LOVECE, p. 114 e KEMELMAYER DE
CARLUCCI, p.92 e seg. No Brasil, TEPEDINO, p. 1 e seg. e GALIMBERTI,  p. 137 e seg.
491 Veja a íntegra da Diretiva européia, Diretiva 94/97/CE, in Revista Direito do Consumidor, vol.
25 (1998), p. 231-236.
492 Veja meu artigo, que serve de base a estas observações, MARQUES, Contratos de time-sharing
e a proteção dos consumidores: crítica ao direito civil em tempos pós-modernos, p. 64 e seg., ou a
versão em espanhol, in Revista "Estudios sobre consumo" , nr. 45, publicados Ministerio de Sanidad
y Consumo de España- Instituto Nacional del Consumo, tradução para o espanhol de Martha
Olivar, p. 1 -19.
493 Assim ARRIVAS, Fabio, La Multiproprietá, in:  Contratti in Generale, Guido Alpa (Coord.),
Utet, Milão, 1994, p. 1133 e TEPEDINO, p. 2.
494 Veja MARTINEK, Moderne Vertragstypen,  p. 268.
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múltiplos, mas nem todos de natureza real, já que a multipropriedade no mais das
vezes não transfere e nem envolve direitos de propriedade, só direitos reais de
uso. Estes direitos limitados de uso aliados a grande quantidade de serviços anexos
prestados podem mesmo permitir tipificar este contrato como preponderantemente
um contrato de fornecimento de serviços.495

Outra característica importante é a multiplicidade de agentes que envolvem
este fornecimento de serviços e a fruição dos direitos de uso assegurados pelo
contrato de time-sharing, desde o organizador ( o incorporador ou verdadeiro
proprietário do imóvel e do complexo turístico), o simples vendedor, o verdadeiro
proprietário, o administrador do imóvel e do complexo de turismo, os fornecedores
diretos da alimentação, de passeios etc. É muitas vezes um contrato „sem
fronteiras“ ou internacional, pois as áreas e complexos turísticos muitas vezes
localizam-se em outro país que o de domicílio ou nacionalidade do consumidor e a
participação em „Círculos de Trocas Internacionais“ torna possível que a fruição
do direito de uso temporário dê-se em qualquer parte do planeta.496

Resumindo é um contrato de múltiplos serviços, de uso compartilhado de
imóvel, que pode envolver direitos de co-propriedade, de participação em
associação, com direito a ações, como se um contrato de investimento fosse, ou
como participação em empreendimento hoteleiro. Um contrato que cuja prestação
se protrai no tempo, se renova e modifica com o passar do tempo e as múltiplas
possibilidades oferecidas ao consumidor, uma contrato fluído, aberto, múltiplo,
criador de uma dependência entre  o consumidor cativo e os vários
fornecedores.497

Não se pode afirmar que o time-sharing vise apenas alcançar e usufruir
diretamente um tempo de férias e um imóvel próprio localizado em área turística.
Os contratos de time-sharing são usados pelos consumidores visando usufruir
férias em determinado local, visando assegurar que poderão trocar de local de
férias quando desejarem, tornando mesmo um contrato nacional em contrato com
características internacionais e, por fim, podem ser usados como simples contrato
de investimento, sem que o consumidor tencione jamais usufruir pessoalmente dos
direitos assegurados pelo contrato.498

Os tipos de time-sharing hoje existente no mercado latino-americano são: 1) a
multipropriedade hoteleira ou time-sharing hoteleiro; 2. a multipropriedade
imobiliária ou de complexo de lazer; e 3. a multipropriedade acionária.

Na multipropriedade hoteleira ou time sharing hoteleiro, que  é caracterizada
pelo fato da unidade imobiliária sob a qual se atribui o direito de uso habitacional
temporário estar incluída em um complexo hoteleiro (rede de hotéis, complexo
turístico com hotéis de várias categorias ou um hotel isolado que trabalhe com

                                                
495 Assim JAYME, Erik, Europäisches Schuldvertragsübereinkommen, vergleichendes Übersetzen,
Time-Sharing-Verträge, in: IPRAX 1995, p. 135. Esta classificação como contrato envolvendo
preponderantemente serviços é importante na Europa, uma vez que a União Européia legislou sobre
contratos de Time-Sharing, em Diretiva própria, e ela, União Européia, não possui competência
para legislar sobre imóveis e direito de propriedade.
496 Assim JAYME, Cours , p. 247 e seg.
497 Veja a nossa obra, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 178 e seg.
498 JAYME,  Cours, p. 247.
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contratos de time-sharing).499 Neste tipo de time-sharing o consumidor recebe um
bom ou quota por força do qual ele poderá gozar, por certo lapso de tempo anual,
do uso de um apartamento de determinada classe no hotel e receber determinados
serviços do hotel (café da manhã, troca e lavagem de roupas de cama, campos de
esporte e lazer, viagens organizadas etc.), podendo também ceder seus direitos a
terceiros, pelo que receberá determinada quantia em seu favor.500 Segundo
Arrivas, é este o tipo de time-sharing em que as relações entre o fornecedor e o
consumidor estão em melhor equilíbrio, pois o consumidor interessa-se em receber
os serviços de um hotel e não tanto em receber o domínio, mesmo que temporário,
do imóvel em área turística,501 mas há o perigo que o empreendimento nunca
chegue a realizar-se. 502 

Na multipropriedade imobiliária ou de complexo de lazer o consumidor adquire
uma quota em um complexo imobiliário, quota esta que se estende a parte do solo
edificado, ao terreno, ao complexo de lazer comum, aos móveis existentes no
complexo e de tudo que torne possível a fruição do bem imóvel. Conjuga-se um
regime de comunhão, que disciplina a modalidade de uso da unidade habitacional ,
a destinação residencial fixa e um regime de indivisibilidade perpétua da „semi-
propriedade“ transferida e um regime de condomínio, condomínio que regula o uso
das partes comuns e os critérios de repartição dos bens comuns, assim como a
administração destes. A característica específica deste tipo de time-sharing é que
a concessão de um direito de uso ou o direito de fruição, mesmo que reais, seja
limitado no tempo, um período de algumas semanas, no ano, apesar do direito
cedido em si ter longa duração, podendo ser perpétuo.503 Trata-se de forma mista,
em que se asseguram direitos reais com certa limitação temporal de seu exercício,
e direito pessoais de mais importância na relação contratual, representando um
risco extra para os consumidores.504

O modelo de multipropriedade acionária consiste substancialmente na
constituição de uma sociedade, esta sim proprietária do imóvel, a qual imite ações
ordinárias e ações preferenciais que serão vendidas.505  As ações ordinárias ,
                                                
499 Seguimos aqui a denominação utilizada por ARRIVAS, p. 1135.
500 Veja MARTINEK, p.  282 e ARRIVAS, p. 1135.
501 ARRIVAS, p. 1135.
502 Acórdão de 15 de março de 1995, 7. Câmara TARGS, Rel. Antonio Janyr Dall'Agnoll Júnior,
Processo n. 194255485: "PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. MORA NA
CONCLUSÃO DE OBRA. PERDAS e DANOS. ... Procede a resolução de promessa de compra e
venda, proposta pelo promitente comprados quando a mora na conclusão da obra alcança extensão
que vem inutilizando a finalidade ordinaria para a qual previsto o empreendimento. Assim, a
indefinição quanto a conclusão de prédio hoteleiro em sistema de tempo repartido (time-sharing),
pelo promitente vendedor, em detrimento manifesto do promitente comprador, que cumpre,
atualizadamente, com parcelas de sua prestação. Perdas e danos que se afastam, repeitantes ao
interesse positivo, por não satisfatoriamente demonstradas e insuficientemente registradas na inicial.
Apelo parcialmente provido."
503 Veja MARTINEK, p. 277, ARRIVAS, p. 1139 e 1140 e TEPEDINO, p. 15ss.
504 Já TEPEDINO observa neste modelo uma maior segurança para os adquirentes e procura
aplicar as normas brasileiras sobre condomínio e incorporações a esta relação de time-sharing
imobiliário, veja TEPEDINO, p. 16 e seg. e 110 e seg.
505 Este tipo teve muito sucesso nos Estados Unidos e na França, onde foi regulamentado pelas leis



A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR…

749

representam a propriedade do imóvel e ficam em poder dos efetivos proprietários
do complexo imobiliário e de lazer, pois permitem aos sócios participar da gestão
social; enquanto as ações preferenciais, as quais é atribuído o direito de voto nas
assembléias, são vendidas aos usuários e consumidores do time-sharing e
conferem a estes o direito de utilização em turnos do bem compartido.506 O
promotor da iniciativa ou incorporador contrata com os consumidores e distribui as
ações preferenciais e, na maioria das vezes, compromete-se a entregar as ações
ordinárias aos co-proprietários, uma vez paga totalmente a dívida, na proporção de
sua participação na propriedade do imóvel ou compromete-se a administrar o
complexo imobiliário, constituindo ele uma outra sociedade e dando voz ativa nesta
sociedade aos proprietários das ações. Estes dois sub-modelos não evitam os
riscos de se trabalhar no mercado de ações e trazem para o time-sharing um
caráter de contrato de investimento, afastando a sua natureza de simples contrato
múltiplo de serviços e de uso habitacional para o lazer. O vínculo do time-sharing
acionário com sua finalidade primeira, de espaço imobiliário para o lazer em área
turística fica mais tênue e pode simplesmente desaparecer.507

Os contratos de time-sharing apresentam vários elementos de estraneidade ou
estrangeiros e muitas vezes podem ser considerados contratos internacionais, o
que dificulta ainda mais uma efetiva proteção dos consumidores neste tipo
contratual.508 Muitas vezes os imóveis, os complexos hoteleiros ou de lazer,  cuja
fruição é oferecida através de contratos de multipropriedade localizam-se em
áreas de turismo fora do território de domicílio ou de nacionalidade do consumidor.
Assim, no território brasileiro, oferece-se através de campanhas agressivas de
marketing e vendas contratos de time-sharing que asseguram o uso de imóveis
localizados em Punta del Este, Uruguai, ou na Argentina, enquanto oferece-se
para consumidores argentinos, contratos de multipropriedade envolvendo o uso de
imóveis localizados nas praias brasileiras. Destaca a jurisprudência a importância
do princípio da boa-fé e da proteção da confiança do consumidor, uma vez que a
publicidade e a venda acontece em território brasileiro e, seu reflexo, a teoria da
aparência para estabelecer a responsabilidade solidária e a legitimação passiva de
todos os vários fornecedores (diretos e representantes) envolvidos na negociação.
509

                                                                                                                         
de 28 de julho de 1938 e de 16 de julho de 1971, veja MARTINEK, p. 278.
506 Assim TEPEDINO, p. 9 e ARRIVAS, p. 1138.
507 Veja crítica de ARRIVAS, p. 1138 e 1139.
508 Assim também, menciona o „carácter transfronteirizo del timeshare“,  KEMELMAYER DE
CARLUCCI, p. 100.
509 Veja Acórdão de 19 de dezembro de 1996, 9. Câmara Rel. Maria Isabel de Azevedo Souza,
TARGS, processo nr. 196182760: “MULTIPROPRIEDADE. Contrato internacional. Contratação
no Brasil. Empreendimento localizado no Uruguai. Língua estrangeira. Promitente vendedor.
Mandatário. Teoria da aparência. Desconhecimento das cláusulas relativas ao uso do imóvel. Art. 49
do CDC.
1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de  resolução de contrato internacional de
promessa de compra e venda de ações relativa ao uso de imóvel pelo sistema de multipropriedade a
empresa brasileira que, no Brasil, promove a informação, publicidade e oferta do empreendimento a
ser realizado no exterior como se fosse o titular do direito. A transmissão de confiança de uma
situação jurídica e a omissão de sua real condição de mandatária importa na sua responsabilidade
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Muitos dos sujeitos envolvidos podem ser estrangeiros, como no caso de um
time-sharing vendido em Porto Alegre, Brasil, por um incorporador, em nome de
uma sociedade proprietária e administradora argentina, de um complexo de lazer
localizado no Uruguai. Os próprios contratos encontram-se em espanhol e com ou
sem tradução em português.510

Esta proposta de Resolução, ao evitar os aspectos controversos do assunto,
como as cláusulas abusivas e a definição de consumidor, possa mesmo assim
proteger efetivamente esta gama de consumidores leigos que filiam-se no Brasil e
no exterior a contratos de multipropriedade ou time-sharing localizados no
Mercosul.

Proposta de Resolução GMC nr.........

Considerando a complexidade do contrato de time-sharing ou de
multipropriedade e sua prática massificada envolvendo consumidores nos países
do Mercosul;

Considerando que é contrato de serviço prestado por toda uma cadeia de
fornecedores, muitos deles de países diferentes, sendo um contrato normalmente
internacional ou mesmo nacional com possibilidade de troca de direitos
internacionais;

Considerando que existem vários tipos de multipropriedade e de time-sharing
e que os direitos assegurados aos consumidores são múltiplos, mas nem todos de
natureza real, já que a multipropriedade no mais das vezes não transfere e nem
envolve direitos de propriedade, só direitos reais de uso e estes ainda limitados de
uso, aliados a grande quantidade de serviços anexos e pagos por taxas
diferenciadas;

Considerando as técnicas de vendas e de marketing agressivas e emocionais
usadas em nossa região para a comercialização deste tipo de contratos, que
deveria ser guiado pelo boa-fé, lealdade e possibilidade de reflexão e
arrependimento dos consumidores, como impõem as leis de defesa do consumidor
dos quatro países membros (Art. 49 da Lei 8078/90 do Brasil, Art. 34 Ley
24.240/93  da Argentina, Art. 26 da Ley 1.334/98 do Paraguai e Art. 16 da Ley
17.189/99 do Uruguai).

Considerando que, face à diversidade lingüística destes países, os
prospectos, a publicidade e os contratos deveriam ser redigidos em ambas as
línguas da região,  espanhol e português, permitindo a real informação dos
consumidores;

                                                                                                                         
pela contratação. Ainda mais quando foi a responsável pela elaboração do contrato tendo infrigido o
princípio da transparência e do dever de informação. Fere o princípio da boa-fé e da doutrina dos
atos próprios a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.
2. Não obriga o consumidor a promessa de contrato de multipropriedade celebrado em língua
estrangeira e do qual não teve ciência das cláusulas relativas ao uso do imóvel a ser adquirido.
Apelação provida.”
510Acórdão de 19 de dezembro de 1996, 9. Câmara Rel. Maria Isabel de Azevedo Souza, TARGS,
processo nr. 196182760, p. 6 a 8, citando os ensinamentos de Luis Diez-Picazo e Gustavo
TEPEDINO.
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Resolve  estabelecer pautas básicas e regular de forma mínima estas
relações, deixando a cada um dos Estados partes a possibilidade de regulá-lo de
forma ainda mais rígida, de acordo com as características de seu mercado, se
assim considerar necessário.

Campo de Aplicação
Art. 1. Estas normas estabelecem um regime jurídico mínimo para o contrato

e pré-contrato de time-sharing ou multipropriedade, devendo ser aplicadas
imperativamente a todos os contratos time-sharing ou multipropriedade concluídos
entre profissionais e leigos no Mercosul e a todos os empreendimentos de lazer e
hotelaria localizados nos Estados Membros do Mercosul, em sua publicidade,
marketing, métodos de promoção e vendas, condições gerais de contratuais e
atividades de pós-vendas, não importando o domicílio, residência habitual, sede
principal e a nacionalidade dos co-contratantes e seus representantes.

Fonte: Doutrina brasileira e argentina, Lei espanhola, lei alemã e Art. 11 da
Diretiva Européia 94/47/CE  de 26 de outubro de 1994.

Direitos do co-contratante não profissional ou consumidor
Art. 2. As relações contratuais, através do  contrato e pré-contratos, de time-

sharing ou multipropriedade ou direito de aproveitamento por turno de bens
imóveis atribuem ao consumidor seu titular:

I. A faculdade de desfrutar e usar para habitação, com caracter exclusivo,
durante um período específico por ano, não inferior a 7 dias, um apartamento ou
quarto de hotel, suscetível de utilização independente por ter saída própria e
mobiliado.

II. A faculdade de desfrutar gratuitamente de serviços de lazer e hotelaria
conexos ao empreendimento, edifício ou complexo de hotéis, devendo informar-se
de forma clara e destacada quais os serviços estão excluídos e devem ser pagos
individualmente, assim como seu exato preço para o titular do time-sharing e o
preço normal.

III. O direito de ser informado, por escrito, em ambas as línguas do Mercosul,
espanhol e português, nos prospectos, pré-contratos, contratos e nos demais
documentos e material de marketing sobre seus direitos temporários de uso, seus
direitos reais e sobre a eventual co-propriedade, do preço exato, da forma de
pagamento, das taxas de manutenção e taxas extras incidentes na relação e
modos de utilização (água, telefone, gás, energia, serviços de garagem, portaria
etc.), do direito de voto nas associações, das possibilidades de troca e de seu
custo, da previsão exata de conclusão e ocupação do empreendimento, e do nome
e endereço do proprietário, do administrador, do promotor e dos vendedores
autorizados e representantes autônomos naquele país.

IV- O direito de ser informado detalhadamente sobre o seu direito de
arrependimento imotivado e de receber, por escrito, formulários para o exercício
deste direito, bem como sobre o direito de não pagar ou ver recolhida qualquer
pagamento ou garantia nos 10 primeiros dias.

V - O direito de receber o texto contratual completo e de todas as condições
gerais de uso do imóvel, decisões do condomínio ou dos acionistas que influenciem
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seu direito de uso e/ou propriedade, bem como uma informação que o vínculo
contratual terá como duração entre 15 a 30 anos, assim como os direitos reais dele
resultantes, cabendo ao consumidor a decisão de renovar o vínculo ou rescindi-lo
sem nenhuma contraprestação final.

VI - O direito de ver escriturado ou registrado seu direito real de uso e/ou co-
propriedade ou sua participação na sociedade acionária, conforme a espécie de
contrato.

Fonte: Lei espanhola (projeto 16.set.1997, BO Congreso de los Diputados, nr.
80-1) e Art. 5, Diretiva Européia 94/47/CE  de 26 de outubro de 1994.

Proteção quanto ao marketing e métodos agressivos de venda
Art. 3. O co-contratante leigo de pré-contrato ou contrato de time-sharing ou

multipropriedade ou direito de uso/aproveitamento por turno de bens imóveis
poderá, sem necessitar especificar a causa, arrepender-se e rescindir o contrato
sem ônus nos 10 dias seguintes a assinatura do ato, proibido qualquer pagamento
ou assinatura de boletos de cartões de crédito neste período.

§ 1. Este direito de arrependimento imotivado de 10 dias será prorrogado por
até 3 meses, a contar da assinatura, caso uma das informações obrigatórias
previstas no art. 2 , inciso III e IV não constem do contrato ou pré-contrato ou não
tenham sido convenientemente informadas ao consumidor por escrito, em
documento por ele assinado.

§ 2. A partir da data da entrega das informações obrigatórias do art. 2, por
escrito e no domicílio do consumidor, que as rubricará, começam a correr o prazo
de 10 dias para o exercício do direito de arrependimento imotivado.

Fonte: Jurisprudência brasileira e Art. 5, Diretiva Européia 94/47/CE  de 26
de outubro de 1994.

Art. 4. Em caso de exercício do direito potestativo de arrependimento, os
pagamentos eventualmente realizados devem ser devolvidos ao co-contratante
leigo, monetariamente atualizados, descontados ao máximo de 1% da entrada
inicial, como taxa administrativa de reembolso, nacional e internacional, correndo
por conta do profissional qualquer outro custo que incidir nesta devolução,
inclusive os tributários de seu país.

§ 1. Em caso de exercício do direito potestativo de arrependimento do art. 3,
fica resolvida a tradição de bens ou garantias e os pagamentos realizados, bem
como os contratos de financiamento acessórios e por cartões de crédito.

§2. Em caso de exercício do direito potestativo de arrependimento do art. 3,
as empresas exploradoras de time-sharing e seus representantes ficam obrigados
a devolver os boletos de cartão de crédito, eventualmente assinados, como
quaisquer outros títulos de crédito dados em pagamento e todos os documentos
assinados pelo contratante não-profissional e a avisar imediatamente as empresas
de cartões de crédito e quaisquer terceiros em posse destas garantias para evitar
seu uso.

§3 . Havendo uso, desconto ou protesto destes boletos de cartão de crédito, as
empresas operadoras de time-sharing responsabilizam-se pelo pagamento em
dobro da quantia cobrada e, em caso de protesto, além deste reembolso em dobro
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igualmente pelo pagamento de danos morais.
Fonte: Jurisprudência brasileira,art. 42 e 52 CDC e Art. 7 da Diretiva

Européia 94/47/CE  de 26 de outubro de 1994.

Direito Internacional Privado
Art. 5. 1. Ao contrato de multipropriedade e aos direitos reais dele resultantes

aplicar-se-á a lei do pais em que ocorrer a celebração do contrato, não importando
o lugar de situação do bem imóvel ou complexo hoteleiro principal.

2. Mesmo que o contrato seja celebrado no país de situação do bem imóvel ou
complexo hoteleiro principal, aplicar-se-á a lei do pais de domicílio do co-
contratante não profissional, sempre que coincidir com o país onde foi veiculada a
publicidade ou utilizadas técnicas de agressivas de venda, tais como telefonemas,
entrega de prêmios, convites para festas e recepções, entrega de prospectos e
utilização de vídeos promocionais etc.

3. Quando o contrato de multipropriedade não transferir ao consumidor
direitos reais de propriedade ou co-propriedade, aplicar-se-á para reger o contrato
e os direitos reais de uso a lei do país de domicílio do co-contratante não
profissional, não importando o lugar da celebração do contrato.

Fonte: Jurisprudência e doutrina brasileira, §8 da lei alemã TzWrG, 20 de
dezembro de 1996."

Esta proposta encontra-se atualmente em estudos.511

2. As normas de DIPr. e de Processo Civil Internacional oriundas do
Mercosul e a proteção do consumidor

Segundo os autores argentinos há um DIPr. do Mercosul,512 já autores
uruguaios513 e brasileiros preferem destacar as normas como sendo de Processo
Civil Internacional.514  Certo é que o Protocolo de San Luis de 1996, regula o foro
e a lei aplicável a responsabilidade civil por acidentes de trânsito, logo, traz normas
de DIPr., enquanto os demais tratados tratam efetivamente de processo e de
normas auxiliares ao DIPr.515

FERNANDEZ ARROYO destaca a ampla competência do Mercosul516 e
sua atuação tratando, por convenções internacionais (sempre denominadas
Protocolos e Decisões, ou normas internas), dos seguintes temas: reconhecimento
e execução de decisões e cooperação judicial internacional, com o Protocolo de
Las Leñas sobre cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil,
comercial, laboral e administrativa de 1992, complementado pelo Protocolo de

                                                
511 Assim informa a Acta nr. 01/2000, CT 7: Defensa del Consumidor, sobre a reunião em Buenos
Aires, em 29 de fevereiro de 2000, p. 3 e 4.
512 Assim KLOR, p. 229 e seg. e FERNANDEZ ARROYO, p. 42.
513 Assim HARGAIN/MIHALI, p. 537 e seg.
514 Assim PABST, IPRAX 1999, p. 76, que cita opiniões de ARAÚJO, ALMEIDA, MARTINS,
BORBA CASELLA  e PABST, p. 31.
515 Esta também é a opinião de SAMTLEBEN, em seu artigo publicado in RabelsZ 63 (1999), p. 1
e seg.
516 FERNANDEZ ARROYO, p. 49.
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Medidas Cautelares de 1997 e o Acordo complementar ao Protocolo de las Leñas
de 1997, a competência judicial internacional em mateira contratual, com o
Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual de
1994 e o Protocolo de Santa Maria de 1996, sobre jurisdição internacional em
matéria de relações de consumo, ainda não em vigor , além de em 1996, regular o
foro e a lei aplicável a responsabilidade civil por acidentes de trânsito, no Protocolo
de San Luis. Em 1998, tratou-se da Arbitragem, com o Acordo sobre Arbitragem
comercial internacional assinado em Ushuaia. Também foram regulados temas
conexos, como a defesa da concorrência, os investimentos estrangeiros e o
transporte multimodal.517

O resultado é criticado pelo autor argentino, pois a inflação de Convenções
poderia criar conflitos de segundo grau (entre Tratados) e conflitos de normas
nacionais e tratados,518 sugerindo a necessidade de uma melhor racionalização de
esforços.519 As primeiras decisões jurisprudenciais brasileiras não foram
positivas,520 pois não utilizaram as normas do Mercosul (consideradas não ainda
em vigor) em conflito com as normas internas.521 Vejamos, pois, estas normas em
detalhes.

a. Os Protocolos elaborados pela Reunião de Ministros de Justiça

A legislação derivada do Mercosul que utiliza-se de atos ou tratados
internacionais para facilitar a sua incorporação nos ordenamentos nacionais
concentrou-se no tema do acesso do consumidor ou do comerciante à Justiça, isto
é, em sua maioria são tratados de direito processual internacional e de cooperação
judiciária.522

É necessário, inicialmente, citar a  Dec. 01/91 do Conselho que aprovou o
Protocolo de Brasília sobre a solução de controvérsias no Mercosul.523 O
Protocolo de Brasília é muito criticado, porque deixa de criar um sistema
verdadeiro de acesso à Justiça, perde a chance de criar um verdadeiro Tribunal do
Mercosul e contenta-se com um sistema ad hoc de arbitragem que de tão
tradicional e diplomático já foi usado três vezes no Mercosul,524 demonstrando que

                                                
517 FERNANDEZ ARROYO, p. 40 e 41.
518 FERNANDEZ ARROYO, p. 45.
519 FERNANDEZ ARROYO, p. 51.
520 Veja na íntegra decisão do Supremo Tribunal Federal  brasileiro não aplicando o Protocolo de
Medidas Cautelares do Mercosul, Carta Rogatória 8279-4-Arg., de 4 de maio de 1998, in Revista de
Derecho del Mercosur, ano 2, nr. 4,a gosto de 1998, p. 221.
521 Assim noticia crítico, FERNANDEZ ARROYO, p. 49 e 50.
522 Note-se que há também um Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais,
assinado em 13 de junho de 1996, que não foi comentado uma vez que o curso se limita a assuntos
"privados", direta ou indiretamente.
523 Em vigor desde 24/04/93, ratificado pela Argentina em 28/12/92, Brasil em 28/12/92, Paraguai
em 16/07/92 e Uruguai em 24/04/93, Veja Boletim de Integração Latino-Americana, 12, p.29. Veja
também  Decisão sobre a localização do Tribunal em Asunción (Dec 28/94),in: Boletim de
Integração Latino-Americana,15, p.65.
524 No primeiro laudo, de 28 de abril de 1999, conforme NOODT, Maria Blanca TAQUELA, La
primacia del derecho del Mercosur en su primer laudo arbitral, trabalho ainda não publicado, p. 1 do
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as demandas e os litígios estão sendo abafados por um sistema diplomático em
excesso. Após Ouro Preto o sistema diplomático aumentou incluindo-se a
Comissão de Comércio como órgão semi-judicial, além do GMC. Somente
esgotada a fase de conversações diplomáticas, pode, o órgão do Mercosul, de
forma soberana chamar os três árbitros ad hoc para decidirem a questão. Nota-se
que tal sistema não uniformiza a jurisprudência, além , é claro, de reprimir a
demanda de litígios dos particulares, que necessitam de apoio de sua Seção
nacional do GMC ou CCM para reclamarem de forma efetiva. A experiência
européia demonstrou a importância do Tribunal como órgão uniformizador da
jurisprudência, garantidor os direitos humanos dos cidadãos europeus e dos direitos
de não discriminação das empresas européias, verdadeiro „motor“ da integração.

Mais grave ainda no sistema do Mercosul é a impossibilidade do juiz nacional,
observando que a interpretação de uma norma derivada ou oriunda do Mercosul
seria importante para a decisão do caso concreto, requer ao Tribunal Arbitral do
Mercosul que decida ou interprete a questão relevante, a exemplo do que ocorre
na Europa (ex-Art. 177 do Tratado de Roma). 525

Se o Protocolo de Brasília não facilita o acesso do consumidor à Justiça, três
convenções internacionais assinada no âmbito do Mercosul procuram facilitar o
trabalho da justiça nacional e uma convenção facilita a determinação do foro
privilegiado do consumidor em caso de litígios contratuais de consumo. As três
primeiras são a Dec. 05/92, isto é, o Protocolo de Las Leñas sobre a Cooperação
e Assistência Jurisdicional em matéria civil, comercial, administrativa e do
trabalho,526 o Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria

                                                                                                                         
original, o "objeto de la controversia de este  primer caso que llega a arbitraje, era determinar la
compatibilidad de ciertas normas internas dictadas por Brasil (Comunicados Nos. 37/97, 7/98 y
23/98),  que modificaron el régimen de licencias de importación, con los compromisos establecidos
en el Tratado de Asunción (TA) y en la normativa del Mercosur Argentina pretendía que se
condenara a  Brasil  a tomar las medidas necesarias para eximir a las exportaciones originarias y
provenientes del Mercosur de los requisitos de licencias no automáticas (LNA) o licencias
automáticas condicionadas (LAC) establecidos en los comunicados objeto de la controversia. (cons.
22, 23 y 52).", o segundo foi o "LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC DEL
MERCOSUR CONSTITUIDO PARA ENTENDER ENLA RECLAMACION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA AL BRASIL, SOBRE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y
EXPORTACION DE CARNE DE CERDO", de 27 de setembro de 1999,    e o no terceiro,
"LAUDO ARBITRAL -APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA SOBRE
PRODUCTOS TEXTILES (RES.861/99) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS”,em que o Tribunal Arbitral "ad hoc", constituído ao abrigo do Protocolo
de Brasília do MERCOSUL, tomou decisão no dia 10 de março de 2000, que acolheu a posição do
Governo brasileiro contrária às salvaguardas argentinas que vêm prejudicando as nossas exportações
de tecidos de algodão para aquele país. Veja a Revista Jurisprudência Argentina- Especial Mercosul
1999 e 2000.
525 Com opinião positiva sobre o Protocolo de Brasilia, ARRIGHI, p. 135.
526 Texto em espanhol, in: MARQUES, Coord.,p. 295-303, Veja no Brasil Dec.Leg 47, 13.04.95
(DOU 13.04.95, p.5282); veja também TELLECHEA BERGMAN, Protocolo de cooperação e
assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa entre os Estados-
Membros do Mercosul, in. Lima-Marques(Coord.), p. 219 ss.
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contratual,527 e o Protocolo sobre medidas cautelares.528 
O Protocolo de Las Leñas, assinado em 26 de agosto de 92, tem por fim

facilitar as provas, as trocas de informação, o reconhecimento de sentenças, a
cooperação em geral entre os poderes judiciários dos países do Mercosul.
Estabelece uma igualdade de trato processual com conteúdo amplo, incluindo a
eliminação de barreiras e cauções para estrangeiros e pessoas jurídicas do
Mercosul, e inova a possibilitar os trâmites de reconhecimento e execução por
carta rogatória.529 Efetivamente seu texto impõe: " Art. 3. Os cidadãos e os
residente permanentes de um dos Estados-Partes gozarão, nas mesmas
condições dos cidadãos e residentes permanentes do outro Estado-Parte , do
livre acesso à jurisdição desse Estado para a defesa de seus direitos e
interesses. O parágrafo anterior aplicar-se-á às pessoas jurídicas
constituídas, autorizadas ou registradas conforme as leis de qualquer dos
Estados Partes."530

O Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria
contratual, assinado em 5 de agosto de 1994, aproxima-se da já analisada
Convenção de Bruxelas de 1968 da Comunidade Européia e permite a autonomia
da vontade quanto à eleição do foro, uma eleição do foro expressa ou tácita e
ainda a possibilidade de submeter-se voluntariamente à arbitragem.531 O Protocolo
de Buenos Aires retirou de seu campo de aplicação os contratos concluídos com
consumidores (Art.2,nr.6), os contratos de seguros (art.2,nr.8), os contratos de
transporte (Art.2,nr.7) e os problemas de direito real (art.2,nr.9).532

Em Ouro Preto, em 16 de dezembro de 1994, aprovou-se a Decisão 27/94,
que contém o texto do „Protocolo de medidas cautelares“, em cujo campo de
aplicação inclui medidas cautelares ou de urgência em matéria de direito do
consumidor (Art. 1).533 Segundo o Art. 5:" A admissibilidade da medida
cautelar será regulada pelas leis e julgada pelos juizes ou Tribunais do
Estado requerente ."534

O Protocolo sobre Matéria de Responsabilidade Civil Emergente de Acidentes
de Trânsito entre os Estados-Partes do Mercosul, assinado em San Luis , em 25
de agosto de 1996, estabelece "o direito aplicável e a jurisdição
internacionalmente competente em casos de responsabilidade civil emergente
de acidentes de trânsito ocorridos no território de um Estado Parte, nos
quais participem, ou dos quais resultem atingidas, pessoas domiciliadas em
outro Estado Parte" (Art.1). Este protocolo foi saudado pela doutrina como

                                                
527 Texte em português, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 13, p. 101-103; sobre o
„Protocolo  sobre jurisdição em matéria contratual“, veja em alemão SAMTLEBEN, Jürgen, Ein
Gerichtsstandübereinkommen für den Südamerikanischen Gemeisamen Markt (MERCOSUL), in:
IPRax, Heidelberg, 1995, p. 129 ss.
528 Veja Protocolo, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p.334 e sua aprovação pelo
Congresso Brasileiro através do Decreto Legislativo n. 192/95.
529 Assim FERNANDEZ ARROYO, p. 42.
530 ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 109.
531 FERNANDEZ ARROYO, p. 43.
532 Veja PABST, IPRAX 1999, p. 78.
533 Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 334-341.
534 ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 138.
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necessário535 e suas normas , mais flexíveis que as atuais normas nacionais, como
adequadas.536 As normas do referido Protocolo estabelecem a aplicação da lex
loci delicti commissi e exceções para as regras com vínculos mais estritos,
respeitadas as regras imperativas do lugar do acidente. O Protocolo dispõe:

Art.3 -"La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará
por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el
acidente.

Si en el acidente participen o resulten afectadas únicamente personas
domiciliadas en otro Estado Parte, el mismo se regulará por ele derecho
interno de éste último."

Art. 5. Cualquiera fuere el derecho aplicable a la responsabilidade,
serán tenidas en cuenta las regras de circulación y seguridad en vigor en el
lugar y en el momento del accidente ."537

Em 1996 também foi assinado o protocolo específico sobre jurisdição para o
consumidor que ficou conhecido como "Protocolo de Santa Maria", cidade
brasileira onde foi negociado e que trataremos a seguir.

O Acordo sobre Mediação e Arbitragem Privada, assinado em 1998, é numa
tentativa de incentivar soluções extrajudiciais de controvérsias privadas por meio
da mediação e arbitragem.538 Seu Art. 1 estabelece sua aplicação "ao acordo ou
convenção de arbitragem firmado entre pessoas jurídicas ou físicas com
sede social, residência ou domicílio em Estados Partes diferentes, com o fim
de solucionar controvérsias que versem sobre direito patrimoniais
disponíveis."

Com se observa, com origem nos trabalhos da Reunião de Ministros da
Justiça, há no Mercosul interessante legislação derivada  de indireta "proteção"
processual do consumidor, que vem recebendo destaque até internacional. 539

b. As regras específicas sobre proteção do consumidor - A Resolução
126/94 e o Protocolo de Santa Maria sobre jurisdição especial para o
consumidor

Finalizando a análise das normas aprovadas e projetadas pelo Mercosul sobre
direito do consumidor e consumo, mister mencionar a principal norma específica
de direito internacional privado unificado visando a defesa do consumidor. Esta
norma determina -indiretamente- qual a lei aplicável em caso de conflitos de
consumo ao impor a regra do país de destino: os produtos e serviços que circulam
livremente no Mercosul devem respeitar a lei do país onde serão comercializados,
lei do mercado de destino,  quanto à defesa do consumidor. Tal regra fixa assim
um campo de aplicação espacial e territorial das normas nacionais de direito do

                                                
535 Assim FERNANDEZ ARROYO, p. 43.
536 Veja meu artigo sobre o tema, onde há sugestão de normas para o Brasil, que foram elevadas
para a Reunião de Ministros, RT 629 (mar/1988), p. 89-92.
537 Texto reproduzido de ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 155 e 156.
538 Assim FERNANDEZ ARROYO, p. 41.
539 Assim noticia PABST, IPRAX 1999, p.  76 e seg, com
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consumidor540 e recusa a regra européia de aplicação das leis do país de origem
do produto ou serviço.

É o Art. 2 da Resolução 126/94541 : "hasta que sea aprobado un
Reglamento común para la defensa del consumidor en el Mercosur, cada
Estado Parte aplicará su legislación de defensa del consumidor y
reglamentos técnicos pertinentes, a los produtos y servicios comercializados
en su territorio."542

Esta Resolução do Grupo Mercado Comum n. 126/94, 543 aprovada em 16 de
dezembro de 1994, estabelece, pois,  a aplicabilidade das normas do mercado
nacional de comercialização, isto é, as normas de defesa do consumidor do
mercado onde o produto ou serviço está sendo colocado ou comercializado (Art. 2,
1 parte). A resolução GMC n. 126/94 proíbe, igualmente, qualquer tratamento
discriminatório dos produtos ou serviços estrangeiros originados de outros
membros do Mercosul, tais produtos e serviços do Mercosul devem ter o mesmo
tratamento, em matéria de defesa e direitos do consumidor, que os produtos
nacionais daquele mercado (Art. 2, 2 parte). 544

A Resolução 126/94 do Grupo Mercado comum afirma em seu primeiro
considerando que a harmonização legislativa deve ter em conta o consumidor,
como agente econômico mais vulnerável e que „o Mercosul tem como um de
seus objetivos, a busca da inserção competitiva dos Estados Membros no
mercado mundial, e que a adoção de normas de defesa do consumidor
compatíveis com os padrões internacionais contribui a este propósito ."545

Esta resolução é transitória e permanecerá em vigor „até que seja aprovado
o Regulamento Comum para a Defesa do Consumidor no Mercosul“ (Art. 2),
representa, porém,  uma segurança na realidade dos países do Mercosul.

Outra regra específica para a proteção do consumidor é o Protocolo de Santa
Maria sobre jurisdição especial para as relações de consumo. O Protocolo de
Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo
foi assinado  em  26 de novembro de 1996. Seu Art. 1 dispõe:

"1. O Presente Protocolo tem como objeto determinar jurisdição
internacional em matéria de relações de consumo derivadas de contratos em
que um dos contratantes seja um consumidor, quando se tratar de:

1. venda a prazo de bens móveis corpóreos;
2. empréstimos a prazo ou de outra operação de crédito ligada ao

financiamento na venda  de bens;
3. qualquer outro contrato que tenha por objeto de um serviço ou

fornecimento de bem móvel corpóreo. Este dispositivo se aplicará sempre
que a celebração do contrato tenha sido precedida, no Estado do domicílio
do consumidor, de uma proposta específica ou de uma publicidade

                                                
540 Veja também  CIURO CALDANI, Hacia la proteccion equilibrada del consumidor en el
Derecho Internacional privado,  p.50.
541 MERCOSUL/GMC/RES. 126/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15 ,p. 133.
542 Veja STIGLITZ,  p. 22.
543 MERCOSUL/GMC/RES. 126/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 133.
544 MERCOSUL/GMC/RES. 126/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 133.
545 MERCOSUL/GMC/RES. 126/94, in: Boletim de Integração Latino-Americana, 15, p. 133.
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suficientemente precisa e que o consumidor tenha realizado os atos
necessários a conclusão do contrato.

2.Ficam excluídas as relações de consumo decorrentes de contratos de
transportes.546 Este protocolo foi assinado."

Quanto a utilização da terminologia "jurisdição internacional" pelo Protocolo de
Santa Maria e não, como o fez a Comunidade Européia, de "competência
internacional", parece ser a mais correta, segundo a doutrina brasileira.547 Apesar
do Código de Processo Civil brasileiro (arts.88 e 89) e do Código de Bustamante
(arts. 318 e seg.) utilizarem a expressão "competência internacional" é esta, na
verdade, "a obrigação de conhecer e decidir a causa que lhe for proposta", em
decorrência do dever funcional do juiz e da subsunção da causa à sua esfera de
atribuições.548 Já a "jurisdição" é o pressuposto lógico da competência do juiz, é
um poder inerente à soberania nacional, é "a função, a atividade e o poder do
Estado de aplicar as normas do ordenamento jurídico em relação ao caso
concreto".549 A jurisdição objetivamente considerada corresponde ao exercício da
função jurisdicional e subjetivamente considerada, corresponde à capacidade
genérica de cada órgão do Poder Judiciário para o exercício de funções
judicantes.550 Assim, se a Convenção ora em estudo, ou mesmo os arts. 88 e 89
do CPC traz uma atribuição genérica de capacidade para o exercício da função
judicante, fixam a atuação do Poder Judiciário nacional, trata-se de jurisdição
internacional e não, de competência.

Este Protocolo é importante  para o consumidor, pois a simples aplicação do
Protocolo de Buenos Aires aos contratos de prestação de produtos e serviços aos
consumidores no Mercosul, com certeza, acarretaria uma série de discussões
judiciais, uma vez que a cláusula de eleição do foro, quando dificulta o acesso do
consumidor à Justiça, tem sido considerada abusiva pela jurisprudência brasileira e
afastada sua aplicação na prática. O Protocolo de Buenos Aires não poderia
regular a contento os conflitos de jurisdição em matéria de relações contratuais
consumo. O Protocolo de Santa Maria prevê um regime especial de jurisdição
mais protetivo dos consumidores nas suas relações contratuais no Mercosul,551

regime este que em sua generalidade, deve merecer apoio dos especialistas em
direito do consumidor.

                                                
546 Artigo 1.º do Protocolo de Santa Maria.
547 Assim concorda ARMELIN, p. 131.
548 Assim ARMELIN, ob. cit.,p.132.
549 Assim CARMONA, Carlos Alberto,"Arbitragem e Jurisdição", in: Revista de Processo, n. 58(
1990), p. 34.
550 Conforme os ensinamentos de MARQUES, José Frederico, "Instituições de Processo Civil",
vol.I, p. 260 e ss.
551 A definição de consumidor do Protocolo está estabelecida em seu Anexo: "a) Consumidor- É
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final em
uma relação de consumo ou em função dela.Equipare-se a consumidor a coletividade de pessoas,
determináveis ou não, expostas as relações de consumo. Não se considera consumidor ou usuário
aquele que, sem constituir-se em destinatário final, adquire, armazena, utiliza ou consome produtos
ou serviços com o fim de integrá-los em processos de produção , transformação, comercialização ou
prestação de serviços."
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O Art. 4 do Protocolo estabelece a regra geral:
"Art. 4. 1. Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo

consumidor, que versem sobre relações de consumo, os juizes ou tribunais
do Estado em cujo território esteja domiciliado o consumidor.

2. O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o
consumidor perante o juiz ou tribunal do domicílio deste ."552

Como se observa esta jurisdição especial pode ser utilizada mesmo em
contratos à distância e no comércio eletrônico criando maior segurança para os
consumidores da região. Qualquer outra solução é de exclusiva opção do
consumidor, considerado parte mais fraca na relação de consumo, como dispõe o
Protocolo:

"Art. 5. Também terá jurisdição internacional, excepcionalmente e por
vontade exclusiva do consumidor, manifestada expressamente no momento
de ajuizar a demanda, o Estado:

1. de celebração do contrato;
2. de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens;
3. de domicílio do demandado."553

Através deste Protocolo, o Mercosul legislou sobre as cláusulas de eleição do
foro em detrimento do consumidor, afastando a autonomia de vontade, sempre que
o contrato for de consumo e o consumidor e o fornecedor tenham domicílio
diverso e no Mercosul (Art. 2), neste caso o consumidor (somente aquele
destinatário final e de bens ou serviços de utilização familiar) possui foro
privilegiado e a sua escolha (Art. 4), assim como é facilitado o reconhecimento de
sentenças e o juízo à distância. 554

O Protocolo é positivo e necessário para o consumidor. O protocolo não
regula a lei aplicável ao caso, somente o foro (e a lei processual a ser utilizada
pelo foro-lex fori, art. 10). Cria apenas um foro privilegiado para o consumidor, o
de seu domicilio (art. 4), a exemplo do CDC e da Convenção de Bruxelas (EU).
Permite-se, porém, que o consumidor - e só ele- prorrogue o seu foro preferencial
para outros foros (art. 5). Utiliza o protocolo a teoria da sede social efetiva (teoria
em voga na Europa desde a CEE para pessoas jurídicas),  art. 3.2 , e valoriza-se
as filiais (art. 6), o que beneficia o consumidor. Trata o protocolo do foro judicial e
dos foros alternativos, arbitragem etc., como se judiciais fossem. Da forma como
está redigido, cada pais resolve o problema segundo sua lei processual. No Brasil,
os Juizados Especiais de Pequenas causas usam a arbitragem e a mediação, mas
tem presença estatal. Na Argentina, não existem estes juizados de pequenas
quantias, mas sim há uma arbitragem normal, feita pelos fornecedores, que serve
de arbitragem de consumo e já tem seus primeiros casos em 1999.

As falhas ou lacunas que poderiam ser apontadas no Protocolo de Santa
Maria  são as seguintes:

1. A primeira lacuna é o fato do protocolo não se aplicar ao consumidor-
turista, isto porque o art. I, letra c só inclui no seu campo de aplicação relações de
consumo onde tenha havido "publicidade" no Brasil, logo, não o caso do turista

                                                
552 Texto in ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 161.
553 Texto in ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 162.
554 Texto in ARAÚJO/MARQUES/REIS, p. 162.
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normal. O tema dos turistas é bastante importante em um processo de integração
para evitar um sentimento de fraqueza da instituição Mercosul face a impunidade
social de violações a direitos dos cidadãos nacionais na área. Parece-me viável  a
possibilidade de criar um foro  preferencial para o turista do Mercosul, por ex. no
país da agência de viagem ou da transportadora, sem ter necessariamente de
escolher o país de domicílio do turista ativo que viaja para consumir.

2. Também foram excluídos do Protocolo todas as discussões envolvendo os
contratos de transportes (excluídos pelo art. I,2), o que não parece realmente
desejável, pelas mesmas razões antes expressas sobre a importância do turismo.
Em matéria de contratos de transporte, porém, o consumidor não está tão
desprotegido face aos inúmeros Tratados internacionais sobre o tema, desde a
CIDIP até os elaborados em Haia e outros foros internacionais. Melhor teria sido
uma exclusão apenas para os temas já tratados em outros acordos internacionais,
a exemplo da Convenção de Bruxelas.

3. Outras falha do protocolo é o seu campo meramente contratual, quando se
sabe que a proteção do consumidor é também extra-contratual (acidentes de
consumo), pré e pós contratual (publicidade, recall, pós-venda etc.), protegendo
interesses coletivo e difusos, pelo menos no Brasil. O Protocolo assinado só se
aplica a contratos de consumo (art. I, 1 caput) e define o que é relação de
consumo de forma contratual. Outra possibilidade para preencher esta lacuna
seria a de elaborar um novo protocolo especialmente sobre acidentes
"transfronteiriços" de consumo no Mercosul, assim como o Protocolo especial de
San Luis sobre acidentes de trânsito555 ou um sistema de informações rápidas
sobre produtos perigosos, como fez a União Européia e que se tentou na
Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N.125/96,556 ou mesmo integrar o sistema da
projetada CIDIP VI sobre o tema .

O Protocolo de Santa Maria avançou ao assegurar ao fornecedor a
possibilidade de litigar à distância,557 mas opta por um sistema clássico de
reconhecimento de sentenças e exequatur, com pouca força para as Autoridades
Centrais.

Problemática é a entrada em vigor deste Protocolo de Santa Maria. Elaborado
pela Reunião de Ministros em 17 de dezembro de 1996558, época em que o CT 7
aprovava vários capítulos de seu futuro "Código-Protocolo de Defesa do
Consumidor", resolveu a Reunião de ministros incluir no Art. 18 do Protocolo de
Santa Maria que este só entraria em vigor após terminados os trabalhos de
„unificação“ da CCM, isto é, findo o hoje superado "Regulamento Comum de
Defesa do Consumidor em sua totalidade". A decisão de conectar entre estas
duas normas do Mercosul não foi feliz, e significa, na prática, que este útil e
necessário Protocolo ficou em um limbo jurídico, nunca entrando em vigor, apesar

                                                
555 Sobre o Protocolo de San Luis sobre acidentes de trânsito, de  25.06.1996, veja o artigo de
Stocco, Rui, Protocolo de San Luis-Responsabilidade Civil decorrente de Acidentes de trânsito
ocorridos nos países integrantes do Mercosul, in RT 741, p. 100 a 112.
556 Veja sobre esta Resolução BATISTI, p.428 e seg.
557 FERNANDEZ ARROYO, p.43.
558 Decisão MERCOSUL/CMC/DEC N. 10/96, aprovada na Reunião de Fortaleza,em 17/12/96.
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dos esforços nacionais.559

O CT 7 e a Reunião de Ministros de Justiça reexaminam o Protocolo desde
1999, mas a verdade é que o texto já foi aprovado internacionalmente com o
mencionado Art. 18 e para sua entrada em vigor seria necessário uma nova
assinatura, momento em que provavelmente se reelaborará o texto. O 51º
Encontro da Comissão Técnica da Reunião de Ministros, em 2000, demonstrou
que Chile e Bolívia estão interessados em aderir ao Protocolo de Santa Maria,
mas que a delegação argentina sugere que se incluam normas de Direito
Internacional Privado a este.560 O futuro do Protocolo de Santa Maria é incerto.
Melhor seria para os consumidores do Mercosul que ele fosse reativado mesmo
que com o seu texto atual. Uma vez aprovado seu foro especial começaria
funcionar, assim como seu interessante "processo à distância",  demonstrasse os
seus impactos positivos na prática, com certeza ficaria facilitaria a adesão de
outros Estados ao sistema e a complementação futura do texto para preencher
eventuais lacunas. Esperamos que o Mercosul possa solucionar esta situação de
impasse e manifeste-se positivamente por normas especiais de proteção do
consumidor.

                                                
559 Veja que o Protocolo até transformou-se em lei paraguaia (Lei 1081 de 7.7.97), como noticia
PABST, IPRAX 1999, p. 79.
560 Assim MERCOSUR/CT-RMJ/ACTA nr. 3/2000, nr. 8.
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Conclusão : Sugestão de futura Convenção CIDIP

Em conclusão ao estudo aqui realizado, proponho que o Comitê Jurídico
Interamericano estude a conveniência de elaborar uma Convenção Interamericana
de Direito Internacional Privado sobre alguns contratos e transações com
consumidores. Neste sentido aproveito para fazer algumas sugestões de regras: 

Proposta de Convenção CIDIP

I - REGRAS GERAIS

Campo de aplicação

Art. 1 - Definição de Consumidor

1. Consumidor para efeitos desta Convenção é qualquer pessoa física que, frente
a um profissional e nas transações, contratos e situações abrangidas por esta
Convenção, atue com fins que não pertençam ao âmbito de sua atividade
profissional.
2. Consideram-se consumidores também os terceiros pertencentes a família do
consumidor principal ou os acompanhantes outros, que usufruam diretamente dos
serviços e produtos contratados, nos contratos abrangidos por esta Convenção,
como destinatários finais destes.
3. Para o caso de contratos de viagens e de multipropriedade, considerar-se a
consumidores:
a. o contratante principal ou pessoa física que compra ou se compromete a
comprar o pacote turístico, a viagem ou o time-sharing para o seu uso próprio;
b. os beneficiários ou pessoas terceiras em nome das quais compra ou se
compromete o contratante principal a comprar a viagem ou o pacote turístico e os
que usufruem da viagem ou da multipropriedade por algum espaço de tempo,
mesmo não sendo contratantes principais;
c. o cessionário ou pessoa física aos qual o contratante principal ou o beneficiário
cede a viagem ou pacote turístico ou os direitos de uso;
4. Se a lei indicada aplicável por esta convenção definir de forma mais ampla ou
benéfica quem deve ser considerado consumidor ou equiparar outros agentes a
consumidores, o juiz competente pode ter em conta esta extensão do campo de
aplicação da convenção, se for mais favorável aos interesses do consumidor.

Art. 2 - Proteção contratual geral

1. Os contratos e as transações envolvendo consumidores, especialmente os
contratados à distância, por meios eletrônicos, de telecomunicações ou por
telefone, estando o consumidor em seu país de domicílio, serão regidos pela lei
deste país ou pela lei mais favorável ao consumidor, escolhida entre as partes, se
lei do lugar da celebração do contrato, lei do lugar da execução do contrato, da
prestação característica ou lei do domicílio ou sede do fornecedor de produtos e
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serviços.

2. Aos contratos celebrados pelo consumidor estando fora de seu país de domicílio
será aplicada a lei escolhida pelas partes, dentre a lei do lugar de celebração do
contrato, a lei do lugar da execução e a lei do domicílio do consumidor.

Art. 3 Normas imperativas

1. Não obstante o previsto nos artigos anteriores, aplicar-se-á necessariamente as
normas do país do foro que tenham caráter imperativo, na proteção do
consumidor.

2. Tendo sido a contratação precedida de qualquer atividade negocial, de
marketing, do fornecedor ou de seus representantes, em especial envio de
publicidade, correspondências, e-mails, prêmios, convites, manutenção de filial ou
representantes e demais atividades voltadas para o fornecimento de produtos e
serviços e atração de clientela no país de domicílio do consumidor, aplicar-se-á
necessariamente as normas imperativas deste país, na proteção do consumidor,
cumulativamente àquelas do foro e à lei aplicável ao contrato ou relação de
consumo. 

Art. 4. Cláusula escapatória

1. A lei indicada como aplicável por esta Convenção pode não ser aplicável em
casos excepcionais, se, tendo em vista todas as circunstâncias do caso, a conexão
com a lei indicada aplicável mostrar-se superficial e o caso encontrar-se muito
mais vinculado estreitamente a outra lei, mais favorável ao consumidor.

Art. 5 . Temas excluídos

1. Ficam excluídos do campo de aplicação desta convenção:
a. Os contratos de transporte regulados por Convenções Internacionais;
b. Os contratos de seguros;
c. As obrigações contratuais excluídas expressamente do campo de aplicação da
CIDIP V sobre contratos internacionais .
d. os contratos comerciais internacionais entre comerciantes ou profissionais;
e. os demais contratos e relações de consumo, e as obrigações dai resultantes,
envolvendo consumidores regulados por convenções específicas;
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II - PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 6 - Contratos de viagem e turismo

1. Os contratos de viagem individual contratados em pacote ou com serviços
combinados, como grupo turístico ou conjuntamente com outros serviços de
hotelaria e/ou turísticos serão regulados pela lei do lugar do domicílio do
consumidor, se este coincidir com a sede ou filial da agência de viagens que
vendeu o contrato de viagem ou onde foi feita a oferta, publicidade ou qualquer ato
negocial prévio pelo comerciante, transportador, agência ou seus representantes
autônomos.

2. Nos demais casos, aos contratos de viagem individual contratados em pacote ou
combinados, como grupo turístico ou conjuntamente com outros serviços de
hotelaria e/ou turísticos será aplicável a lei do lugar onde o consumidor declara a
sua aceitação ao contrato.

3. Aos contratos de viagem, não regulados por convenções internacionais,
concluídos através de contratos de adesão ou condições gerais contratuais, será
aplicável a lei do lugar onde o consumidor declara a sua aceitação ao contrato.

Art. 7 - Contratos de multipropriedade ou time-sharing

1. As normas imperativas de proteção dos consumidores do país de localização
física dos empreendimentos de lazer e de hotelaria que utilizem-se do método de
venda, de uso ou de habitação em multipropriedade ou time-sharing, localizados
nos Estados Partes, aplicam-se cumulativamente a estes contratos, a favor dos
consumidores.

2. As normas do país em que for realizada a oferta, a publicidade ou qualquer
atividade de marketing, como telefonemas, convites para recepções, reuniões,
festas, o envio de prêmios, sorteios, estadias ou vantagens gratuitas, dentre outras
atividades negociais dos representantes ou dos proprietários, organizadores e
administradores de time-sharing ou multipropriedade ou a assinatura de pré-
contratos ou contratos de multipropriedade ou direito de uso/aproveitamento por
turno de bens imóveis, deverão ser levadas em conta a favor do consumidor,
quanto à informação, o direito de arrependimento e seus prazos, bem como as
causas de rescisão do contrato ou pré-contrato, assim como determinarão o exato
conteúdo do contrato acertado e a possibilidade ou não de pagamento ou de
assinatura de boletos de cartões de crédito neste período.
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