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Black Friday do Arrependido 

Miguel Cunha Machado 
advogado Nuno Cerejeira Na-
mora Pedro Marinho Falcão & 
Associados 

O Direito do Consumidor tem so- 
frido uma permanente evolução 
ao longo dos últimos trinta anos. 

N
a sociedade hodierna de 
abundáncia, em que os 
métodos agressivos proli-

feram e se regista um desequi-
libro de forças sem precedente. 
o tema passou, naturalmente, a 
ser de eleição. 
Assistimos, neste momento, a um 
modelo de comércio dinâmico e 
ativo que procura os consumido-
res, apetrechando-se das mais 
inovadoras técnicas de conven-
cimento. 
Não podemos descurar que a 
proteção do consumidor se tra-
ta de uma invenção recente da 
história: começou a sua carreira 
nos finais do século XIX e irrom-
peu em rápida ascensão. 
Só com a evolução da socieda-
de de consumo e com o desen-
volvimento económico é que se 
sentiu a necessidade de tratar 
qua tale o consumidor. 
Num momento em que nos de-
paramos com o Black Friday e 
que cogitamos sobre a proteção 
do consumidor, apraz-nos reite-
rar aquilo que, quase intuitiva-
mente, se conclui: o limite das 
leis avulsas, no âmbito do direito 
do consumidor, chegou ao limite 
do inultrapassável. 
Sucintamente, são evidentes as 
vantagens de reunir, urgente-
mente, num único diploma, as 
centenas de normas dispersas, 
conquanto facilitará o conheci-
mento e a compreensão, bene-
ficiando a sua aplicação prática. 
Urge combater a fragmentação 
das normas. promovendo um 
quadro normativo mais rigoroso.  

sistematicamente ordenado, in-
centivando o nível de confiança 
dos consumidores. 
A elaboração do afamado códi-
go possibilitaria, num único di-
ploma, de forma ordenada, coe-
rente e racional, a concentração 
da maior parte das normas da 
legislação avulsa. 

Para além da facilidade de con-
sulta que um código possibilita-
ria, acresce a consequente auto-
nomia do direito do consumidor. 
Aliás, o nosso legislador nem 
seria inovador, porquanto a ten-
déncia europeia assume a codi- 

ficação. Entre outros, destaque 
para países como a Alemanha, 
França e Itália que optaram por 
esse caminho. 
Como afirmava Pascal, o homem 
é feito de contrariedades. 
Para impedir a exploração das 
vulnerabilidades cognitivas do 
consumidor, surgiu, no âmbito 

dos contratos celebrados à dis-
tância e fora do estabelecimento 
comercial. o tão almejado direito 
de arrependimento. 
Como alicerce de futuro e ins-
trumento de transformação da 
vida social, este direito tem ain- 

da como desiderato evitar as 
compras por impulso e sob forte 
influência da publicidade sem a 
possibilidade do consumidor ter 
contacto com o bem. 
O Direito não pode ser imune às 
alterações comportamentais da 
nossa sociedade e dos padrões 
de consumo. 

Neste Black Friday, enuncie-se 
um direito que a prática judiciá-
ria tem revelado que é do desco-
nhecimento dos consumidores. 
O Decreto-Lei 24/2014 concede 
um direito ao arrependimento ao 
consumidor nos contratos ce- 

lebrados à distância ou fora do 
estabelecimento, sob a desig-
nação de "direito de livre reso-
lução". 
O artigo 10.° n.° 1 estatui que 'o 
consumidor tem o direito de re-
solver o contrato (...) no prazo de 
14 dias", prazo esse de conta-
gem contínua. 
Os dois efeitos do exercício do 
direito de arrependimento são. 
primeiramente, o dever do pro-
fissional reembolsar o consumi-
dor pelo valor pago e, em segun-
do lugar, o dever do consumidor 
de conservar e restituir o bem. 
Nestes casos, o profissional tem 
de reembolsar o consumidor no 
prazo de 14 dias a contar da 
data em que a declaração se 
torne eficaz. 
Concomitanternente. destaque 
para a seguinte imposição legal 
que tem escapado ao olhar (des) 
atento de muitos consumidores: 
O incumprimento da obrigação 
de reembolso dentro do prazo 
previsto, obriga o fornecedor de 
bens ou prestador de serviços a 
devolver em dobro, no prazo de 
15 dias úteis, os montantes pa-
gos pelo consumidor, sem pre-
juízo do direito do consumidor a 
indemnização por danos patri-
moniais e não patrimoniais. 
Entre as maiores manifestações 
da consciência social ligadas 
ao consumidor, a instituição do 
direito à livre resolução é certa-
mente uma das mais generosas. 
A introdução desta figura justifi-
ca-se pela condição de debilida-
de, fraqueza ou vulnerabilidade. 
fruto da consciência de que o 
consumo está, amiudadas ve-
zes, associado às frustrações 
da vida contemporânea. numa 
gigantesca batalha entre o ser e 
o ter. 
O presente apontamento forne-
ce aquilo que nos parece ser es-
sencial no processo de decisão 
do consumidor no momento da 
compra. maxime a informação, 
que deve ser conjugada com 
medidas de formação e educa-
ção para o consumo — escolas. 
universidades, autarquias, asso-
ciações e empregadores. 
Em jeito de nota conclusiva, não 
nos desviamos do pensamen-
to de Gilles Lipovetsky quando 
afirma que: "0 homem não e só 
um comprador, é também um ser 
que pensa, que cria, que luta, 
que constrói. Deveríamos guiar-
nos por esta máxima de sabedo-
ria: age ta tal maneira que o con-
sumismo não seja omnipresente 
ou hegemónico na tua existência 
e dos outros.'  El 
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Black Friday de 
Arrependido 

O Direito do Consumidor 
tem sofrido uma permanente 
evolução ao longo dos 
últimos trinta anos. 
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ESCAPADA RURAL 
A combinação de um 
elevado fluxo turístico e 
da afirmação de Portugal 
como um destino turístico 
de referência tem vindo a 
contribuir para que o turismo 
rural se torne numa área de 
investimento cada vez mais 
interessante 
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Nespresso reforça presença 
em Portugal com dois novos 
conceitos de retalho 

i
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A Nespresso acaba de alargar a sua presença no território nacional 
com a abertura de dois novos conceitos de retalho - N-Point e Nano 
Boutique - que vão reforçar a acessibilidade e a proximidade da marca 
junto dos seus consumidores. 

Amarca vai estrear um novo 
formato de ponto de ven-
da de café, inserido em lo-

jas de parceiros que já vendem 
máquinas Nespresso. Os pri-
meiros N-Points oferecem uma 
variedade de entre 14 cafés da 
gama permanente Nespresso e 
já estão disponíveis na Worten 
do Centro Colombo e na Worten 
do Fórum Montijo. 
No norte, a estreia é no Centro 
Comercial Parque Nascente que 
vai receber a primeira Nano Bou-
tique em Portugal. Para além de 
uma área mais pequena, que 
possibilita estar num corredor 
central do centro comercial ofe-
recendo maior proximidade com 
o cliente, apresenta o novo con-
ceito visual da marca (que tam-
bém pode ser visto na Boutique  

do Chiado e do Dolce Vita Tejo). 
com cores mais claras, móveis 
mais redondos e sem barreiras 
entre os Coffee Specialists e os 
consumidores, para uma expe-
riència de compra ainda mais 
personalizada. Na nova Nano 
Boutique. os consumidores po-
dem encontrar os cafés Nes-
presso da gama permanente. 
bem como edições limitadas de 
café e uma seleção de modelos 
de máquinas. Dispõe, ainda. da 
zona de degustação e do ponto 
de reciclagem de cápsulas Nes-
presso. ■ 

A
época oficial das com-
pras já abriu e isso no-
ta-se no trânsito, nos 
centros comerciais, na 

dinâmica acima do normal nas 
ruas. É também um tempo de  

reflexão sobre o consumo que nheiro. Uma criança que cresça 
fazemos, de repensar na forma consciente do que custa ganhar 
como damos. dinheiro, tem mais probabilidade 
Aproveitar a ocasião para ensinar de crescer com uma noção equi-
as nossas crianças o verdadeiro librada e sensata de gestão de 
valor do 'oferecer" e o valor do di- orçamentos. 


