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NOTA JURÍDICA 

 

Ref: Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva nº 2009/140/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009 

 

1. A ACEPI está, genericamente, de acordo com a proposta, tal como nos foi submetida para 

análise, sendo certo que sempre nos pareceu que a metodologia escolhida - qual seja, a de 

seguir de perto o parâmetro jus comunitário é a mais indicada. De contrário, o intérprete tem, 

na vida prática, enorme dificuldade em lidar com as normas nacionais; 

2. A ACEPI manifesta, também, o seu apoio à abertura demonstrada numa solução equilibrada e 

pluralista quanto à transposição da nova redacção do artº 5º, nº3 da Directiva 2002/58/CE, isto 

é, o artº 5º desta Proposta de Lei. 

Efectivamente, ao legislador não deve ser indiferente o entorno económico e social em que se 

vai inserir a lei, sendo certo que o Comércio Electrónico é hoje uma das poucas actividades 

dinâmicas na nossa economia, com taxas de crescimento sem par com a das actividades 

tradicionais. Tudo o que seja destinado a criar dificuldades ao sector, deve ser, 

cuidadosamente, evitado a fim de não contribuir para a criação de barreiras que dificultem um 

sector, repete-se, dinâmico da nossa economia; 
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3. Se, no plano de política legislativa, já sublinhámos o nosso acordo com as duas fundamentais 

opções tomadas, temos, contudo, algumas observações a enumerar, mais de técnica 

legislativa; 

4. Com efeito, na nova redacção dos artºs 14º e 15º da Lei nº 41/2004, de 18 de Agosto, verifica-

se a utilização de uma técnica remissiva no que tange ao enunciado de contra-ordenações, a 

qual deveria ser evitada. Com efeito, uma contra-ordenação é um ilícito, ainda que 

administrativo, mas o seu enunciado obedece aos mesmos princípios da legalidade e da 

tipicidade válidos para o Direito Penal; 

5. Ainda, no artº 15º, deveria ser evitada a cumulação, na mesma entidade, dos poderes de 

instrução do processo e dedução da sanção. Por outro lado, deveria a lei identificar quem 

realmente aplica a sanção, por exemplo, o Presidente da CNPD ou o Presidente do Conselho 

de Administração do ICP; 

6. Ainda neste domínio, valeria a pena fazer uma análise cotejando a nossa Lei de Protecção de 

Dados Pessoais e a Lei do Cibercrime para ver se a opção única pelas contra-ordenações, 

nesta Proposta de Lei, se justifica. Ou seja, noutros países, como a França, algumas condutas 

típicas desta Directiva foram convoladas em ilícitos criminais, pelo que conviria, também aqui,, 

velar pela harmonia do nosso sistema sancionatório; 

7. Em sede de aditamento à Lei nº 41/2004, de 18 de Agosto, parece-nos que se deveria incluir 

também o artº 21º do DL nº 7/2004, de 7 de Janeiro.  
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É certo que o erro está neste último enunciado normativo que transpôs uma directiva que não 

caberia transpor, bifurcando a nossa ordem jurídica. Dizemos isso pois não nos parece boa 

técnica legislativa inserir uma proibição, no nº 4 do artº 13º-A, remetendo, uma vez mais, para 

a norma de uma outra lei, no caso o artº 21º do DL nº 7/2004, de 7 de Janeiro.  

Deveria aproveitar-se a oportunidade para deixar tudo mais claro e devidamente arrumado em 

cada instrumento normativo; 

8. Finalmente, gostaríamos, ainda, de referir o artº 15º-C como merecedor de alguma reflexão. A 

epígrafe alude a Sanções Pecuniárias Compulsórias. Ora, esta é uma sanção civil prevista no 

artº 829º-A do Código Civil e a competência para a sua aplicação cabe a um Juiz. Por isso, 

cabe interrogarmo-nos que tipo de sanção é esta que a proposta nos traz. Não é, obviamente, 

a sanção pecuniária compulsória do Código Civil, pelo que deveria evitar-se esta confusão de 

“etiquetas”. Parece ser uma sanção de tipo novo que, de alguma forma, também parece inserir-

se num elenco de sanções complementes da típica sanção administrativa que é a coima. Ora, 

assim sendo, temos dúvidas que uma sanção possa ser criada, assim, ad hoc, quando nem 

sequer figura no regime geral das contra-ordenações. 

 

 

Seja como for, e sem prejuízo de um ou outro aspecto técnico que apontamos, quer a opção política, 

quer a maioria das opções técnicas, na elaboração desta Proposta de Lei, merecem o nosso acordo e 

disponibilizamo-nos para prosseguir a nossa colaboração com a Direcção-Geral do Consumidor.    


