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Fundamentos Conceptuais na Doutrina do Direito  
do Consumo e das Ciências Comportamentais*

F'=#*>*" E02"0*3"

Resumo. Este artigo faz duas coisas. Em primeiro lugar, dar orientações sobre como se 
orientar na crescente literatura sobre direito e ciências comportamentais, especialmente 
no campo da pesquisa de consumo. Em segundo lugar, apresentar sugestões (talvez 
instigantes) para questões de investigação no domínio do direito do consumo e das 
ciências comportamentais. A primeira é indiscutivelmente instrutiva para a segunda. 
Bases sólidas são úteis para compreender para onde vai o debate e qual o contributo que 
podemos dar.

Palavras-chave: ciências comportamentais; insights comportamentais; nudge; conceitos 
comportamentalmente porosos; inferioridade do consumidor.

%.&Introdução

Os insights de estudos comportamentais representam, sem dúvida, 
a contribuição científica mais significativa para a erudição jurídica 
no século XXI – pelo menos até agora+. O direito e as ciências com-

*<A versão original deste artigo foi publicada como “Conceptual Foundations For a 
European Consumer Law and Behavioural Sciences Scholarship, in Hans-W. Micklitz, 
Anne-Lise Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law:  
A Handbook (Edward Elgar /,+6). O autor deseja agradecer a Edward Elgar pela permissão 
para republicar o artigo, Eva Tscherner pelas discussões esclarecedoras, Hans-W. Micklitz 
e Anne-Lise Sibony por seu apoio de tantas maneiras que tentar listá-los é inútil, e Lucila 
De Almeida por comentários úteis. Todos os erros recaem sobre o autor. 

+<Da mesma forma, Thomas Ulen, “European and American Perspectives on Behavioural 
Law and Economics” in Klaus Mathis (ed), European Perspectives on Behavioural Law and 
Economics, Springer /,+9, 7 (citando estudos empíricos como a outra inovação importante 
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portamentais são uma abordagem do direito baseada na ciência e 
multidisciplinaridade. A sua principal promessa é uma compreensão mais 
realista dos impulsionadores do comportamento humano, permitindo a 
elaboração e o cumprimento de leis mais eficazes. Como o título sugere, 
este artigo oferece uma introdução ao tema do direito e das ciências 
comportamentais, com especial incidência no direito do consumo. Mais 
precisamente, o artigo discute o significado de uma série de expressões-
-chave no vocabulário do direito e das ciências comportamentais, e depois 
enfatiza o que é indiscutivelmente o problema arquimedeu de um ponto 
de vista jurídico, ou seja, como incorporar insights comportamentais no 
discurso jurídico – como os insights comportamentais podem ser usadas 
para construir argumentos jurídicos a favor ou contra uma interpre-
tação de uma disposição legal ou, mais geralmente, a solução de uma 
controvérsia.

Este artigo centra-se essencialmente na vertente europeia das 
ciências jurídicas e comportamentais, em que “europeu” se refere à 
nacionalidade/ do académico, mas também do corpo legislativo, jornal ou 
editora analisado. Duas observações conexas justificam a concentração 
nas contribuições europeias. Em primeiro lugar, existe um interesse 
crescente na academia jurídica europeia por insights comportamentais, 
desenvolvidos em paralelo e/ou em paralelo com o debate americano 
em curso. O resultado é uma literatura já vasta, da qual uma boa parte 
diz respeito ao direito do consumo. Em segundo lugar, os juristas 
europeus interessados em acrescentar as ciências comportamentais às 
suas competências estão provavelmente em melhor situação assim que 
se orientam para o debate na Europa e identificam autores, revistas e 
editoras interessados nestes tópicos.

Para ter uma discussão sólida sobre o assunto, é útil esclarecer que 
os insights comportamentais podem ser usados em diferentes níveis de 
análise. Neste sentido, um bom ponto de partida é a distinção entre os 

na bolsa de estudos jurídica actual); Orly Lobel, “A Behavioural Law and Economics 
Perspective: Between Methodology and Ideology When Behavioural Sciences Meet Law” 
in Rob van Gestel, Hans-W. Micklitz e Edward L. Rubin (eds), Rethinking Legal Scholarship 
(CUP /,+8), 78;.

/<A nacionalidade é aqui tomada como um substituto para a educação jurídica, estilo 
e cultura de um académico.
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níveis de análise descritiva, axiológica e prescritiva, que vem ganhando 
força na literatura comportamentalmente informada.. A nível descritivo, 
estes estudos contribuem para uma compreensão mais precisa da tomada 
de decisões e dos fatores determinantes do comportamento. 

Aqui, é importante fazer a distinção entre reivindicações empíricas e 
teóricas. As duas estão interligadas na medida em que as reivindicações 
teóricas são fundamentadas em resultados empíricos e as reivindicações 
teóricas originam novas hipóteses que são então testadas empiricamente. 
A diferença crucial é que uma reivindicação teórica sistematiza as obser-
vações empíricas, generalizando-as ou estendendo-as a novos contextos. 
Em ciências comportamentais, o cerne deste processo de construção da 
teoria é o conceito de racionalidade limitada, com declinações adicionais 
de racionalidade limitada no sentido estrito (limitações cognitivas), força 
de vontade limitada e interesse próprio limitado7. Assim, o conceito de 
racionalidade limitada não está apenas relacionado a uma variedade de 
vieses cognitivos e heurísticos, mas também a outras preferências e a uma 

.<Por exemplo, Eva M. Tscherner, “Can Behavioral Research Advance Mandatory 
Law, Information Duties, Standard Terms and Withdrawal Rights?” (/,+7) + Austrian 
Law Journal +77, +79-;. A tricotomia, tanto quanto sei, foi usada pela primeira vez em 
Daniel Kahneman e Amos Tversky, “‘Prospect Theory’: An Analysis of Decision under 
Risk” (+-8-) 78 Econometrica /;. e depois utilizada em Christine Jolls, Cass R. Sunstein 
e Richard Thaler, “A Behavioral Approach to Law and Economics” (+--6) 9, Stanford 
Law Review +78+. Normalmente, o nível axiológico é referido como “normativo”. Nesta 
publicação, prefiro usar o termo ‘axiológico’ (significado, sobre valor) porque ‘normativo’ 
é vago e pode facilmente abranger também considerações no nível prescritivo. Este é par-
ticularmente o caso da literatura sobre direito e economia, onde ‘normativo’ é tipicamente 
melhor entendido como ‘prescritivo’. Desenvolvo esta visão em Fabrizio Esposito, “How the 
Behavioural Turn in Law and Economics Vindicates the New Haven School” (/,+8) 8(.)  
Œconomia .89.

7<Philipp Hacker, “The Behavioral Divide (in US and EU Courts/Agencies’ Use of 
Behavioral Economics)” (/,+9) ++ European Review of Contract Law /--; ver Lobel (n +),  
76,-66 que distingue racionalidade limitada, autocontrolo limitado, ética limitada e 
interesse próprio limitado. Para uma análise do conceito de racionalidade limitada e sua 
complicada relação com estudos comportamentais, ver Graham Mallard, Bounded Rationality 
and Behavioural Economics (Routledge /,+9). Para uma visão geral das teorias comporta-
mentais e sua garantia empírica, ver Matthias Klaes e Nick Wilkinson, An Introduction to 
Behavioral Economics (/nd edn, Palgrave Macmillan /,+/).
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tendência natural de confiar nos outros9. Em conjunto, as causas psico-
lógicas da racionalidade limitada são aqui denominadas “características 
comportamentais”. Este nome tem uma dupla vantagem. Primeiro, é 
abrangente. Segundo, é neutro. Nem sempre acontece que uma carac-
terística comportamental seja prejudicial para o agente;.

O nível axiológico está preocupado com o que deve ser alcançado. À 
primeira vista, pode parecer que os insights comportamentais não têm 
muito a dizer a nível axiológico8. No entanto, esta não é uma compreensão 
caritativa das profundas implicações dos insights comportamentais. Em 
última análise, os insights comportamentais questionam a santidade das 
preferências (reveladas). Ao fazê-lo, eles descobrem profundas divergên-
cias normativas6.

Finalmente, o nível prescritivo diz respeito à instrumentalização 
dos insights comportamentais para alcançar os objetivos estabelecidos 
no plano axiológico – como criar um meio para um determinado fim. A 
alegação de que os nudges podem tornar a intervenção legal mais eficaz 
é o principal exemplo de discurso prescritivo no campo do direito e das 
ciências comportamentais. Outros exemplos de discurso prescritivo 
incluem as críticas ao paradigma de informação da União Europeia (UE) 
e ao conceito de falhas comportamentais do mercado.

9<Na literatura, existe alguma controvérsia sobre se o interesse próprio limitado já 
não faz parte da teoria da escolha racional padrão. Ver Fernando Gómez Pomar e Mireia 
Artigot Golobardes, “Rational Choice and Behavioural Approaches to Consumer Issues”, 
in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in 
Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6); Sabine Frerichs, “What Is the ‘Social’ in 
Behavioural Economics? The Methodological Underpinnings of Governance by Nudges”, 
in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in 
Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6); Florian Möslein, “Behavioural Analysis 
and Socio-legal Research – Is Everything Architecture? “, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise 
Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward  
Elgar /,+6).

;<Veja abaixo, seção /...
8<Gerald Spindler, “Behavioural Finance and Investor Protection Regulations” (/,++) 

.7 Journal of Consumer Policy .+9, ./9-8.
6<Peter D. Lunn, Regulatory Policy and Behavioural Economics (OCDE /,+7), 9/; Riccardo 

Rebonato, “A Critical Assessment of Libertarian Paternalism” (/,+7) .8 Journal of Consumer 
Policy .98, .;/.
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Este artigo está estruturado da seguinte forma. A seção / enfatiza a 
contribuição europeia para os fundamentos conceituais da disciplina de 
direito e ciências comportamentais, o do conceito de “nudge” e de algumas 
taxonomias úteis de nudge, explica por que motivo as “ciências jurídicas e 
comportamentais” parecem ser o nome mais convincente para esta área 
de investigação e, finalmente, discute o conceito de falha comportamen-
tal do mercado. A seção . se desloca para o nível axiológico e oferece 
considerações introdutórias sobre os principais conceitos justificativos 
utilizados no campo: autonomia e bem-estar. A secção avança a alegação 
de que os argumentos baseados na autonomia e os argumentos baseados 
no bem-estar não estão tão distantes uns dos outros como poderíamos 
pensar. Indica ainda que uma linha de investigação interessante consiste 
em analisar a importância concedida às preferências individuais. A secção 
conclui observando que, na legislação da UE, as preferências individuais 
muitas vezes não desempenham um papel de justificação particularmente 
importante. A seção 7 inicia a discussão do nível prescritivo. Descreve 
o conteúdo do conjunto de ferramentas de regulamentação comporta-
mental mais relevante para o direito do consumo. Começa por apresentar 
observações gerais sobre a utilização do defaults e de outros nudges para 
fins regulamentares. Prossegue com a revisão da análise comportamental 
do direito de retratação, que é muito ilustrativa da utilização de insights 
comportamentais para apresentar novas propostas políticas. A seção 
7 conclui com uma discussão sobre a relação entre mandatos e insights 
comportamentais, com foco na divulgação de informações.

A este respeito, o artigo avança a proposição de que os insights compor-
tamentais implicam que, sendo o mercado um ambiente mais insidioso 
e a divulgação de informação uma técnica menos fiável de política do 
consumidor, é mais fácil justificar formas mais intrusivas de intervenção 
no mercado. A seção 9 analisa o problema arquimedeu para as ciências 
jurídicas e comportamentais, como a lei pode incorporar insights compor-
tamentais. A tónica é colocada na legislação da UE. Em primeiro lugar, a 
seção apresenta uma taxonomia das possíveis estratégias de incorporação. 
Em segundo lugar, sugere que a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE) proporciona, de facto, uma ampla margem 
de manobra para utilizar insights comportamentais na definição das 
imagens do consumidor no direito da UE e na construção do conceito de 
fragilidade do consumidor. Em terceiro lugar, desenvolve um argumento 
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baseado na jurisprudência do TJUE a favor da legitimidade da utilização 
de insights comportamentais na argumentação jurídica da UE, mesmo 
face à falta de transparência científica. A secção ; conclui.

'.& Contributos europeus para o vocabulário comportamental básico:  
um relato crítico

Os académicos europeus ofereceram contributos significativos para 
o desenvolvimento de um vocabulário fundamentado no âmbito da 
pesquisa comportamentalmente informada. A este respeito, dois temas 
revestem-se de particular importância: em primeiro lugar, a definição e 
a taxonomia dos nudges (secções /.+ e /./); em segundo lugar, a questão 
da rotulagem – ou seja, como rotular o campo de pesquisa (secção /..). 

A estes dois tópicos, esta secção acrescenta a distinção entre duas 
noções de falha comportamental do mercado (secção /.7). Embora 
estas contribuições sejam importantes, nem sempre são inteiramente 
persuasivas. Por isso, a análise também inclui sugestões para melhorar 
ainda mais a clareza do vocabulário básico das ciências comportamentais.

!.".#O que é um Nudge? Uma Proposta

A definição de nudge e da sua taxonomia é um domínio em que os 
académicos europeus deram contributos importantes. Sobre a definição 
de nudges, H'&0%& oferece uma discussão particularmente ponderada 
sobre o estado da arte-. Com base numa cuidadosa revisão da literatura, 
que destaca várias tensões e inconsistências no uso do termo ‘nudge’, 
H'&0%& conclui que:

O nudge é uma função da arquitetura de escolha que altera o com-
portamento das pessoas de uma forma previsível (+) que é necessária 
devido a fronteiras cognitivas, preconceitos, rotinas e hábitos na tomada 
de decisões individuais e sociais e que (/) funciona utilizando essas 
fronteiras, preconceitos, rotinas e hábitos como partes integrantes da 
arquitetura de escolha.

-<Pelle G. Hansen, “The Definition of Nudge and Libertarian Paternalism: Does the 
Hand Fit the Glove?” (/,+;) + European Journal of Risk Regulation +99.



Fundamentos Conceptuais na Doutrina do Direito do Consumo<<68

A definição de H'&0%& é reconhecidamente muito convincente, 
mas no que se segue argumenta-se que pode ser melhorada e tornada 
mais parcimoniosa. Para isso, são necessárias três mudanças: referir-se 
a efeitos em vez de funções, abandonar a condição de previsibilidade e 
eliminar a condição (+). O conceito de função na análise filosófica está 
associado à ideia de que a função de um objeto é um efeito benéfico para 
o seu utilizador+,. Por exemplo, um coração faz com que tanto o ruído 
como o sangue circulem no sistema cardiovascular, mas diríamos que 
apenas a circulação sanguínea é a função do coração. Reduzir o valor 
conceitual de um nudge de uma função para um efeito tem a vantagem 
de permitir a distinção entre nudges no interesse, respetivamente, do 
nudge, dos agentes passivo e ativo do nudge, de terceiros ou de ninguém. 
Uma vez que a H'&0%& também utiliza os termos “efeito” e “função” 
de forma indistinta, esta primeira alteração já consta da análise inicial 
do autor++. Segundo, a condição de ‘previsibilidade’ conflita dois níveis 
diferentes de análise. Um nível é sobre como o mundo é, o outro sobre a 
nossa conta, como humanos, de como o mundo é. O efeito de um traço 
comportamental tem de ser previsível para ser teoricamente responsável, 
mas um traço comportamental pode ser eficaz independentemente de 
qualquer pessoa (dos agentes ativos e passivos do nudge, os investigadores, 
os decisores políticos, etc.) que o preveja. Assim, ser previsível – capaz 
não pode ser importante para um efeito da arquitetura de escolha para 
se qualificar como um nudge. Caso contrário, uma arquitetura de escolha 
só pode ser um nudge quando aprendemos a prever como ele altera o 
comportamento. No entanto, se for esse o caso, torna-se impossível falar 
de nudges que fracassam porque “fazem muito pouco ou, pelo menos, 
muito menos do que o previsto”+/. 

+,<Este argumento baseia-se na discussão em Diego M. Papayannis, “Spiegazione 
Concettuale e Analisi Funzionale. Sull’Incidenza dei Modelli Economici nello Studio della 
Pratica Giuridica” (/,+.) / Ars Interpretandi ;- e respetiva literatura. Enquanto o termo 
“função” é ambíguo porque tem um significado matemático diferente do filosófico, Hansen 
(n -) usa o termo em várias ocasiões neste segundo sentido.

++<Ver, em particular, quando o autor escreve: “não é a informação como tal que causa 
o efeito ou função comportamental”; Hansen (n -), +;-.

+/<Cass R. Sunstein, “Nudges that Fail” (/,+8) + Behavioural Public Policy 7, ;.
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Finalmente, é aconselhável eliminar a condição (+) porque ela é ampla-
mente sobreposta à condição (/), mas a condição (+) implica que os nudges 
devem ser intencionais. S1&03%*& e T?'4%# afirmam inequivocamente 
que “alguns nudges não são intencionais”+.. Por conseguinte, qualquer 
efeito comportamental derivado da arquitetura de escolhas com base 
numa característica comportamental é um nudge, independentemente 
da intenção do agente ativo do nudge. Por exemplo, a utilização de caixas 
pré-selecionadas em páginas web é um nudge, mesmo que o webmaster 
desconheça completamente que a investigação comportamental sugere 
que as caixas pré-selecionadas aumentam as vendas, as subscrições, etc., 
devido a fronteiras cognitivas, preconceitos, rotinas e hábitos. H'&0%& 
propõe, em vez disso, que os nudges sejam necessariamente intencionais 
porque esta restrição “introduz no debate as dimensões normativas da 
responsabilidade sobre a abordagem do “nudge””+7. A discussão sobre 
responsabilidade é realmente importante. No entanto, os advogados 
sabem que a responsabilidade não exige intencionalidade. Podemos ser 
responsáveis por negligência, ou apenas por não cumprir uma norma. 
Portanto, aceitar a possibilidade de que um nudge seja feito de forma 
negligente ou mesmo involuntária não exclui a dimensão da responsabi-
lidade. Pelo contrário, permite-nos refletir sobre o problema dos nudges 
e da responsabilidade sem excluir – por definição – que um nudge não 
intencional seja, no entanto, responsável, ou pelo menos responsável, 
por ter encorajado.

Com estas três alterações, a definição de “nudge” é mais precisa, mas 
ainda não inteiramente convincente nos seus próprios termos. O ponto de 
partida da análise é o que H'&0%& apropriadamente chama de “princípio 
da economia comportamental”, que sustenta que “um nudge é qualquer 
fator que altere significativamente o comportamento dos Humanos, 
mesmo que seja ignorado por Econs” (isto é, por indivíduos cujo com-
portamento se enquadre na teoria da escolha racional económica)+9. A 
definição de “nudge” não qualifica como nudge um elemento da arquitetura 
de escolha que funciona fazendo uso de um interesse próprio limitado ou 

+.<Cass R. Sunstein e Richard H. Thaler, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, 
and Happiness (Yale UP /,,6), +,.

+7<Hansen (n -), +8+.
+9<Hansen (n -), citando Sunstein e Thaler (n +.), 6.
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de normas sociais+;. Por exemplo, os efeitos de crowding-in ou crowding-out 
não contariam como nudges+8. Este é um defeito especialmente importante 
do ponto de vista jurídico. O direito é um sistema peculiar de normas 
sociais que faz uso de sanções legais, mas também tem um papel impor-
tante na criação, manifestação e difusão de valores sociais – algo referido 
como a “função expressiva do direito”. Na verdade, a função expressiva 
do direito é, por vezes, considerada como algo ameaçado pelos nudges+6. 
No entanto, seguindo o princípio da economia comportamental, como 
H'&0%& lhe chama, os resultados são diferentes. Desde que o Econ 
seja egoísta e que a motivação extrínseca decorra apenas de incentivos 
materiais, tais como dinheiro e sanções sociais, a implicação conceitual 
é que os efeitos da arquitetura de escolha que utiliza o interesse próprio 
limitado e normas sociais também são nudges+-.

Para concluir, se for aceitável usar a expressão “traços comportamen-
tais” para indicar todos os elementos da tomada de decisão ignorados 
pela teoria da escolha racional, então um “nudge” é simplesmente “um 
efeito da arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas 
fazendo uso de um ou mais traços comportamentais”.

!.!.#Variedades de Nudge

Equipado com uma definição viável de “nudge”, é agora possível ofe-
recer uma visão geral das taxonomias de nudge disponíveis na literatura 
recente.

+;<Limitações apontadas, respetivamente, em Hansen (n -), +;+ e Daniel M. Hausman 
e Brynn Welch, “Debate: To Nudge or Not to Nudge” (/,+,) +6 Journal of Political Philosophy 
+/., +/;.

+8<Ver infra, secção 7./.
+6<Feldman e Lobel, por exemplo, definem a “função expressiva do direito” como a 

capacidade “de refletir, bem como de mudar as normas e os valores da sociedade particular”; 
Yuval Feldman e Orly Lobel, “Behavioural Trade-O@s”: Beyond the Land of Nudges Spans 
the World of Law and Psychology” em Alberto Alemanno e Anne-Lise Sibony (eds), Nudge 
and the Law (Hart /,+;), .+7.

+-<Veja também Fabrizio Esposito, “Nudge and the Law: Book Review” (/,+9) Humana.
Mente /99, reimpresso em (/,+9) ; European Journal of Risk Regulation ..+, ..7.
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B'4$A*& identifica três graus de nudge com base no nível de intrusão 
na deliberação individual/,. Essa distinção é mais granular do que a dico-
tomia mais comum entre os nudges que influenciam o sistema + e os nudges 
que influenciam o sistema /. Os nudges de primeiro grau são a preservação 
da autonomia e a “melhoria da tomada de decisões reflexivas”. Os exames 
são simples revelações, avisos e lembretes. Os nudges de segundo grau 
são mais intrusivos, mas ainda relativamente fracos, na medida em que 
são prontamente identificados pelo nudge após a reflexão. Como no caso 
em questão, B'4$A*& apresenta nudges baseados em inércia, tais como 
regras default: é sempre possível optar por sair do default se prestarmos 
atenção. Os nudges de terceiro grau modificam a arquitetura de escolha 
de formas que não são prontamente identificadas pelos destinatários, 
mesmo após reflexão. Um exemplo são as advertências ilustradas nos 
maços de cigarros: provocam uma reação instintiva de repugnância que 
o fumador não consegue facilmente justificar. 

Notavelmente, a diferença entre esses três graus de nudges é empírica e 
talvez difícil de aplicar como uma questão de generalização. No entanto, 
a distinção é conceitualmente convincente, de modo que mais pesquisa 
sobre o ponto certamente seria aconselhável.

A4%B'&&" e S*="&C também oferecem uma importante taxonomia 
de nudges e conceitos relacionados com nudges, distinguindo o nudge 
privado, o contra-nudge, o nudge obrigatório, o nudge público e o nudge 
público puro/+. Um nudge privado é um nudge feito por um agente privado 
(por exemplo, um sítio web de comércio eletrónico que pré-seleciona 
uma caixa). Um contra-nudge é uma regulamentação dos nudges privados 
destinada a evitar “a exploração de (características comportamentais) 
pelas forças do mercado” (por exemplo, a proibição das caixas previa-
mente preenchidas). Com um nudge obrigatório, o regulamento obriga 
um agente privado a fazer uso de um nudge sobre outros indivíduos (por 
exemplo, mandando que uma caixa seja pré-selecionada num formulário). 

/,<Robert Baldwin, “From Regulation to Behaviour Change: Giving Nudge the Third 
Degree” (/,+7) 88 The Modern Law Review 6.+; Philipp Hacker, “Nudging and Autonomy. 
A Philosophical and Legal Appraisal”, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and Fabrizio 
Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6).

/+<Alberto Alemanno e Anne-Lise Sibony, “The Emergence of Law and Behavioural 
Sciences: A European Perspective” em Alemanno e Sibony (n +6).



Fundamentos Conceptuais na Doutrina do Direito do Consumo<<-+

Um nudge público é feito por uma entidade pública na prossecução de uma 
política pública, ao passo que, mais especificamente, o nudge público puro 
utiliza traços comportamentais na ausência da sua utilização abusiva por 
outros agentes privados. A utilização de opt-outs por defeito para a dádiva 
de órgãos é um exemplo claro de um simples nudge público; justifica-se 
por uma política pública (ter órgãos suficientes para transplantes) e as 
características comportamentais a que recorre (por exemplo, a inércia) 
não são exploradas por outros agentes privados.

Revisores de Nudge and the Law têm avançado este projeto taxonó-
mico. Por um lado, o conceito de nudge público foi mais desenvolvido. 
O conceito de puro nudge público sugere a existência de nudges públicos 
impuros//, nudges públicos com a função de contrastar nudges privados. 
Ao contrastarem os nudges privados, são também contra-nudges; isto é, os 
nudges públicos impuros são nudges públicos que contrariam os nudges 
privados. Por outro lado, e mais geralmente, os nudges podem ser divididos 
em nudges que atenuam e exploram os preconceitos/.. Por exemplo, a 
simplificação da informação é um nudge atenuante, enquanto a mudança 
da opção por defeito para o opt-in é uma intervenção de correção de  
desequilíbrios.

É particularmente importante, especialmente no contexto de um 
manual sobre a investigação jurídica em direito do consumo, salientar a 
importância dos conceitos de nudge e contra-nudge privado. Muitas vezes, 
o debate – seguindo indiscutivelmente o foco da literatura americana 
sobre paternalismo – tem negligenciado a centralidade do problema 
dos nudges privados. Os nudges privados são, no entanto, centrais na 
política dos consumidores e na sua preocupação com o desequilíbrio 
entre consumidores e profissionais. É o caso, nomeadamente, da parte 
do direito do consumo que diz respeito à regulamentação das práticas de 
comercialização. A este respeito, o conceito de falhas comportamentais 
do mercado é fundamental/7.

//<Esposito (n +-), ...-7.
/.<Philipp Hacker, “Nudge /.,: The Future of Behavioural Analysis of Law in Europe 

and Beyond” (/,+;) /7 European Review of Private Law /-8, .,.-7.
/7<Veja abaixo, seção /.7.
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!.$.# A Questão da Rotulagem: Direito e Ciências Comportamentais, 
Emoções, Heurística e Nudges

O que é um nome ou rótulo apropriado para a pesquisa jurídica do 
consumidor usando insights comportamentais? Para resolver esta questão 
da rotulagem, temos de compreender como rotular a investigação jurídica 
utilizando insights comportamentais em geral.

A principal tentativa de oferecer uma análise completa dos can-
didatos potenciais para rotular o campo de estudos jurídicos usando 
insights comportamentais é dada em Nudge and the Law por A4%B'&&" 
e S*="&C/9. Na sua opinião, o rótulo mais plausível é “direito e ciências 
comportamentais” porque, indiscutivelmente, é “ideologicamente neutro 
e descritivamente preciso”/;. Uma das principais preocupações dos dois 
autores é tornar o campo independente da pesquisa economicamente 
informada. No entanto, a independência em relação à economia é indis-
cutivelmente um risco, na medida em que os conhecimentos económicos 
são valiosos para o direito e a política e, em especial, para o direito e a 
política dos consumidores. O rótulo “direito e ciências comportamentais” 
chama também a atenção para a natureza empírica e cientificamente 
fundamentada e sublinha corretamente a multidisciplinaridade dos 
estudos comportamentais, que é expressa pelo plural “ciências”. 

Além disso, o rótulo permite outras distinções no âmbito de estudos 
jurídicos. Nesta perspetiva, vários capítulos de Research Methods in 
Consumer Law constituem um contributo para o subdomínio do “direito 
do consumo e ciências comportamentais” e alguns capítulos/8 para 
o subdomínio mais restrito do “direito do consumo da UE e ciências 
comportamentais”.

A4%B'&&" e S*="&C afirmam ainda que o direito e as ciências 
comportamentais são um subcampo do direito e emoções. A redução do 
direito e ciências comportamentais a um subcampo do direito e emoções 

/9<Alemanno e Sibônia (n /+), 9-+,. Para uma discussão mais ampla, ver Esposito (n 
+-), ../-.. 

/;<Alemanno e Sibónia (n /+), -.
/8<Por exemplo, Jan Trzaskowski, “Behavioural Innovations in Marketing Law”, in 

Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in 
Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6).
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é questionável. O direito e emoções não parecem incluir a relação entre 
as ciências comportamentais e a economia. Além disso, sugere que todos 
os traços comportamentais são baseados na emoção. No entanto, esta 
sugestão é contrária ao entendimento geral, por exemplo, da sobrecarga 
de informação – usando a própria linguagem de A4%B'&&" e S*="&C, a 
sobrecarga de informação é um problema de “largura de banda mental”. 
Um ponto relacionado (e talvez menor) é a inadequação da expressão 
inglesa “behavioural law and economics”. Behavioural law and economics/
sciences, em última análise, ofusca a interdisciplinaridade da abordagem. 
O predicado ‘comportamental’ aplica-se tanto ao direito como à econo-
mia/ciências/6. Em vez disso, é apropriado aplicá-lo apenas às ciências, 
porque o direito é direito, independentemente das outras disciplinas com 
que se envolve. Para ver isso, considere o caso de um estudo de direito 
e literatura sobre a imagem da instituição do casamento na literatura 
romântica. Seria estranho chamar “ direito e literatura românticos” ao 
domínio a que esta investigação pertence, em vez de “direito e literatura 
romântica”.

Finalmente, vale a pena discutir duas expressões: “heurística e direito” 
e “nudge e direito”. A primeira expressão é o título de um livro editado 
com base no -7º Workshop Dahlem realizado em Berlim em /,,7. Os 
editores explicam que a heurística é necessária em todas as situações 
em que “soluções ótimas são desconhecidas porque os problemas são 
computacionais – aliados intratáveis ou mal definidos”/-. Por isso, pedem 
o estudo da racionalidade ecológica, que “investiga em que ambiente 
(social ou físico) uma determinada obra heurística e em que ambiente 
(social ou físico) ela falha”.,.

/6<A expressão é o resultado de uma ambiguidade sintática, de modo que poderia ser 
correto aplicar o predicado apenas ao termo “direito”, mas esta interpretação seria absurda 
para quase todos; veja, no entanto, Thomas S. Ulen, “The Importance of Behavioral Law” em 
Eyal Zamir e Doron Teichman (eds), The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law 
(OUP /,+7). Anne-Lise Sibony salientou, com razão, que a expressão inglesa “behavioural 
law-and-economics” iria superar a crítica feita neste parágrafo.

/-<Gerd Gigerenzer e Christoph Engel, “Law and Heuristics: An Interdisciplinary 
Venture” em Gerd Gigerenzer e Christoph Engel (eds), Heuristics and the Law (MIT Press 
em cooperação com Dahlem UP /,,;), ..

.,<Gigerenzer e Engel (n /-).
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Metodologicamente, o programa de heurística e direito é extrema-
mente sofisticado e rico. Uma mensagem central é que é crucial que as 
discussões sobre políticas vão além da ideia de que a teoria da escolha 
racional continua a ser a referência normativa.+. Até agora, é justo dizer 
que o foco na heurística e no direito ainda não foi totalmente integrado 
no direito e nas ciências comportamentais. A expressão “nudge e direito” é 
o título do livro editado por A4%B'&&" e S*="&C já referido. A expressão 
“nudge e direito” é útil na medida em que coloca em evidência um tema 
central no domínio do direito e das ciências comportamentais, a saber, 
as diferentes formas como os nudges se relacionam com o direito. Seria 
tentador identificar na distinção entre a heurística e a lei e o nudge e a lei as 
duas componentes separadas do direito e das ciências comportamentais. 
Infelizmente, esta separação não funciona. 

Lembre-se de que um “nudge” é “um efeito da arquitetura de escolha 
que altera o comportamento das pessoas ao fazer uso de um ou mais 
traços comportamentais” e que algo é um traço comportamental se 
alterar o comportamento de uma forma diferente da descrita pela teoria 
da escolha racional. Ambos os quadros estão interessados na relação 
entre o indivíduo e o contexto em que as escolhas são feitas (chamado, 
num caso, de ambiente e, no outro, de arquitetura de escolha). Assim, 
eles representam fontes concorrentes e, sem dúvida, complementares, 
mas também exageradas, de insights dentro do campo do direito e das 
ciências comportamentais.

Em resumo, o “direito e ciências comportamentais” parecem ser o 
rótulo geral mais abrangente e convincente para a investigação jurídica 
que utiliza insights comportamentais. Os seus principais pontos fortes são 
a sua abrangência e a sua abertura explícita a qualquer ciência compor-
tamental. Os outros candidatos são melhor entendidos como subcampos 
parcialmente sobrepostos de direito e ciências comportamentais.

!.%.# Distinguir Dois Tipos de Falhas Comportamentais do Mercado – Se 
é Que Elas Existem de Todo

Até à data, esta secção discutiu conceitos centrais do vocabulário 
jurídico com informação comportamental que são, em grande medida, 

.+<Ver, nomeadamente, Gerd Gigerenzer, “Heuristics” em Gigerenzer e Engel (n /-).
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importantes para além das questões relacionadas com os consumidores. 
Esta subsecção discute, em vez disso, um conceito que é importante 
especificamente para o direito do consumo e para as ciências comporta-
mentais, nomeadamente o conceito de falha comportamental do mercado. 
Em termos gerais, uma falha comportamental do mercado – tal como 
outras falhas do mercado – refere-se a contextos em que o mercado não 
funciona de forma ideal. 

Mais especificamente, no caso de deficiências comportamentais do 
mercado, o mecanismo de mercado não oferece incentivos suficientes 
aos comerciantes para ajudarem os consumidores a lidar com um ou mais 
nudges que lhes sejam prejudiciais.

No âmbito desta definição, é importante salientar a presença de dois 
tipos de falhas comportamentais do mercado identificadas na literatura./. 
De um modo geral, o mercado falha mais do que o outro porque é a 
fonte dos danos para os consumidores, enquanto no outro o mercado 
simplesmente não fornece incentivos aos comerciantes para ajudar os 
consumidores a evitar as consequências prejudiciais de um nudge. Ou 
seja, no primeiro caso o mecanismo de mercado comete o prejuízo, ao 
passo que no segundo caso omite o prejuízo...

O cerne do primeiro significado é o seguinte. A análise económica 
que incorpora insights comportamentais sugere que os comerciantes 
têm incentivos para tirar partido das características comportamentais, 
especialmente dos termos e atributos contratuais não salientes.7. Ou 

./<Veja também Fabrizio Esposito, “A Dismal Reality: Behavioural Analysis and 
Consumer Policy” (/,+8) 7, Journal of Consumer Policy +-., /,,, e compare Oren Bar-Gill, 
“Consumer Transactions” in Zamir and Teichman (n /6), 7;8 e Alemanno and Sibony  
(n /+), +6 com Cass R. Sunstein, Why Nudge? (Yale UP /,+7), +;-+8.

..<Os verbos cometem e omitem são usados aqui metaforicamente porque o mercado 
não é um agente e por isso não pode cometer ou omitir nada. Os verdadeiros agentes aqui 
são os profissionais.

.7<Ste@en Huck, Jidong Zhou e London Economics Charlotte Duke, Consumer Behavioural 
Biases in Competition: A Survey (/,++) MPRA Paper .+8-7 é um estudo encomendado pelo 
ODce of Fair Trading do Reino Unido que analisa a pesquisa sobre a relação entre con-
corrência e preconceitos do consumidor. Nas conclusões, afirmam que “o resultado mais 
marcante da literatura até à data é que o aumento da concorrência através da promoção 
da entrada de mais empresas nem sempre pode, por si só, melhorar os resultados para os 
consumidores” (p. ;).
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seja, o mecanismo de preços não dissuade os comerciantes de se envol-
verem em práticas que os consumidores, mesmo quando informados, 
não consideram quando fazem as suas escolhas.9. Pensar, por exemplo, 
num contrato a longo prazo para o fornecimento de gás às famílias. Um 
retalhista oferece um desconto muito apelativo durante os primeiros dois 
anos e o seu preço normal a partir daí. No entanto, este preço normal não 
é estabelecido antecipadamente, uma vez que está sujeito a variações nos 
elementos de custo que escapam ao controlo do retalhista (por exemplo, 
o custo do gás no mercado a montante e o custo do acesso à rede). O con-
trato pode ser retratado à vontade, com um mês de antecedência. Nestas 
circunstâncias, a promoção parece ser uma forma de obter novos clientes. 
Afinal, é fácil retratar o contrato se a qualidade não for boa ou se estiver 
disponível uma oferta melhor. Esta característica torna-se especialmente 
importante para o preço no final do período promocional, em que a ame-
aça de o cliente retratar o contrato deverá pressionar o prestador a cobrar 
um preço baixo. Considere agora que, para alguns clientes, a variação 
do preço não é uma característica saliente do contrato. Neste contexto, 
se o retalhista puder razoavelmente estimar a percentagem de clientes 
para os quais a variação de preços não é saliente, ou puder encontrar 
formas (por exemplo, renegociação) de discriminar entre clientes, pode 
construir, com base nestes fundamentos, uma estratégia empresarial 
orientada para o cliente para o qual a variação de preços não é saliente.

Para que o segundo tipo de falha comportamental do mercado ocorra, 
basta que os incentivos de mercado não sejam suficientemente fortes para 
motivar os comerciantes a ajudar os consumidores a contrastar os efeitos 
prejudiciais de um nudge. 

Assim, neste segundo caso, não é necessário que os intervenientes 
no mercado tirem efectivamente partido das características comporta-
mentais. Ne Research Methods in Consumer Law são apresentados muitos 

.9<Patrick C. Leyens e Hans-Bernd Schäfer, “Judicial Control of Standard Terms and 
European Private Law” in Filomena Chirico and Pierre Larouche (eds), Economic Analysis 
of the DCFR (Sellier /,+,), +,.; Martin Engel e Johanna Stark, “Buttons, Boxes, Ticks, and 
Trust” in Klaus Mathis (ed), European Perspectives on Behavioural Law and Economics (Springer 
/,+9), ++,; Genevieve Helleringer, “A Behavioural Perspective on Consumer Finance”, in 
Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in 
Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6).
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exemplos do primeiro tipo de falha comportamental do mercado.;. 
Instâncias do segundo tipo são talvez mais difíceis de identificar. Um 
exemplo pode ser o software de impressão que tem a impressão unilateral 
como opção padrão. Um caso semelhante é um carro com uma definição 
verde, uma cidade e uma definição de desporto que não está definida por 
predefinição na definição verde. Generalizando estas ideias, sempre que 
um produto tem como opção por defeito um elevado nível de consumo 
que não conduz a um ganho para o profissional, existe indiscutivelmente 
uma falha comportamental do mercado do segundo tipo. Alguns casos 
são difíceis de classificar. Um exemplo que muitos estarão familiarizados 
é o ‘OK, vamos vê-lo’ consequência do facto de que o Netflix começa 
automaticamente a reproduzir o próximo episódio de uma série quando 
o último que você pretendia assistir termina. Embora isso pareça ser, 
muito provavelmente, a consequência da inércia, não é evidente como 
ela beneficia o Netflix.8.

Neste ponto, é importante avaliar uma crítica radical ao conceito de 
falha comportamental do mercado de L1&&.6. L1&& constrói um argu-
mento contra o conceito de falha comportamental do mercado porque 
“os fenómenos comportamentais são fundamentalmente diferentes” das 
deficiências do mercado normais por duas razões.-. Em primeiro lugar, 
as falhas comportamentais do mercado são identificadas com raciocínio 
indutivo, enquanto outras deficiências do mercado são identificadas com 
raciocínio dedutivo. 

Em segundo lugar, os fenómenos comportamentais “apresentam 
desafios que o quadro da deficiência do mercado não foi concebido para 
resolver e sobre o qual não pode dar uma orientação política clara”7,. 
Estes desafios relacionam-se, em particular, com a degradação das 

.;<Ver infra, secção ../, e ver Gómez Pomar and Artigot Golobardes (n 9); Franziska 
Weber, “US Behavioural Consumer Research”, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and 
Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6); 
Trzaskowski (n /8); Helleringer (n .9).

.8<O ponto é diferente no que diz respeito, por exemplo, ao YouTube, cujos lucros estão 
relacionados com os anúncios exibidos entre a reprodução de vídeos.

.6<Peter D. Lunn, “Are Consumer Decision-Making Phenomena a Fourth Market Failure?” 
(/,+9) .6 Journal of Consumer Policy .+9.

.-<Lunn (n .6), .+;.
7,<Lunn (n .6), .+;.
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preferências como critério normativo conclusivo e com a importância 
das consequências distributivas.

L1&& parece levar longe demais as implicações dos insights compor-
tamentais para a teoria do mercado. De facto, a sua análise assenta no 
pressuposto de que um quadro conceptual tem de ser capaz de identificar 
um problema e indicar a sua solução, caso contrário não é conceptual-
mente sólido. Este pressuposto não é persuasivo. Como L"%A%&03%*& e 
C?'3%# observaram, pode muito bem ser que “os problemas económicos 
podem ter soluções comportamentais e os problemas comportamentais 
podem ter soluções económicas”7+. Por exemplo, os nudges podem ajudar 
a resolver um problema económico clássico, como a externalidade, e, ao 
mesmo tempo, um instrumento político clássico pode ajudar a resolver 
um problema comportamental, como as internalidades7/. 

L1&& está certo de que as insights comportamentais desafiam o caráter 
conclusivo das preferências reveladas7.. No entanto, esta constatação 
torna o nível axiológico, para a economia do bem-estar, mais aberto 
aos conhecimentos de outros quadros normativos. Ao mesmo tempo, 
as análises na tradição da economia do bem-estar não parecem muito 
impermeáveis a insights comportamentais77. Além disso, a desconsi-
deração da distribuição é um elemento da análise padrão de mercado 
que sempre irritou os estudiosos do direito79, também na tradição de 
direito e economia7;. Assim, é provável que esta abertura à preocupação 

7+<George Loewenstein e Nick Chater, “Putting Nudges in Perspective” (/,+8) + 
Behavioural Public Policy /;, 76.

7/<Ver Loewenstein and Chater (n 7+), /--.,; Avishalom Tor, in Klaus Mathis e 
Avishalom Tor (eds), Nudging – Possibilities, Limitations and Applications in European Law and 
Economics (Springer /,+8), 9-;.

7.<Ver Esposito (n ./), /,/ citando Lunn (n .6) a este respeito.
77<Ver, por exemplo, Douglas Bernheim e Antonio Rangel, Beyond Revealed Preference: 

Choice-Theoretic Foundations for Behavioral Welfare Economics” (/,,-) +/7 The Quarterly 
Journal of Economics 9+; Marc Fleurbaey e Erik Schokkaert, “Behavioral Welfare Economics 
and Redistribution” (/,+.) 9 American Economic Journal: Microeconomia +6,.

79<Ver Martijn W Hesselink, “Private Law, Regulation, and Justice” (/,+;) // European 
Law Journal ;6+; Hanoch Dagan, “Between Regulatory and Autonomy-Based Private Law” 
(/,+;) // European Law Journal ;77.

7;<Ver, Guido Calabresi, The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection 
(Yale UP /,+;).
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distributiva conduza a diálogos mais frutuosos entre a economia do 
bem-estar e outras disciplinas e, em particular, a investigação jurídica. 

Em conclusão, o conceito de falha comportamental do mercado 
constitui um complemento valioso da análise do mercado. A perceção de 
que existem falhas comportamentais do mercado ajuda, em particular, 
a enfatizar que os resultados comportamentais são importantes para 
enriquecer a nossa compreensão não apenas do raciocínio individual, mas 
também do facto de que nossa racionalidade limitada requer investiga-
ções mais sofisticadas sobre o funcionamento da economia. No entanto, 
as preocupações da L1&& ilustram bem que os insights comportamentais 
também têm um impacto ao nível axiológico.

O propósito desta seção foi fornecer alguma orientação sobre o signifi-
cado de alguns dos termos centrais que são usados no campo do direito e 
das ciências comportamentais. A próxima seção estende a discussão para 
os conceitos axiológicos utilizados para avaliar a relação entre direito e 
ciências comportamentais.

(.& Autonomia, bem-estar, externalidades, mas também valores  
legais: sobre os fundamentos normativos da análise comporta- 
mental

O debate sobre o uso público de insights comportamentais ao nível 
axiológico tem sido principalmente um debate moral e/ou político, 
mesmo entre estudiosos do direito. Em termos gerais, este debate 
desenvolveu-se em torno de dois quadros conceptuais, um construído 
sobre o conceito de autonomia e outro sobre o conceito de bem-estar78. 

78<Exemplos da posição bem-estarista são Vanessa Mak, “The Myth of the “Empowered 
Consumer”: Lessons from Financial Literacy Studies” (/,+/) + Journal of European Consumer 
and Market Law /97, Joasia Luzak, “To Withdraw or Not to Withdraw? Evaluation of the 
Mandatory Right of Withdrawal in Consumer Distance Selling Contracts Taking into 
Account its Behavioural E@ects on Consumers” (/,+7) .8 Journal of Consumer Policy -+, Lunn 
(n 6 e n .6), Gómez Pomar and Artigot Golobardes (n 9), Trzaskowski (n /8), Helleringer 
(n +,). Exemplos da posição autonomista são Annette Nordhausen Scholes, “Behavioural 
Economics and the Autonomous Consumer” (/,++) +7 Cambridge Yearbook of European Legal 
Studies /-8, Rebonato (n 6), Anne Van Aaken, “Judge the Nudge: In Search of the Legal 
Limits of Paternalistic Nudging” em Alemanno e Sibony (n +6), Alemanno e Sibony (n /+) 
e Alberto Alemanno e Anne-Lise Sibony, “Epilogue: The Legitimacy and Practicability of 
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Após uma breve visão geral destes quadros (secção ..+), esta secção 
desenvolve dois argumentos. 

O primeiro argumento é que as posições assistencialistas e autonomis-
tas estão relacionadas de forma importante (secção ../). Ambos atribuem 
valor à escolha individual e partilham uma preocupação com as práticas 
de exploração, bem como com as externalidades. Talvez mais importante, 
há pelo menos duas versões de ambos os frameworks e uma versão é mais 
resistente à incorporação de insights comportamentais do que a outra. 

O segundo argumento é que a legislação da UE inclui juízos de 
valor dificilmente conciliáveis com a primeira versão de qualquer das 
abordagens (secção ...).

$.".# Estruturas Baseadas na Autonomia e no Bem-Estar: Observações 
Preliminares

Num quadro baseado na autonomia, a autonomia é o valor central que 
o direito tem de apoiar na abordagem das escolhas individuais. De acordo 
com a posição autonomista, tanto as externalidades como a exploração 
são diretamente problemáticas, porque a sua imposição aos outros viola 
a sua autonomia. De uma perspetiva autonomista, o bem-estar é impor-
tante apenas na medida em que aumentar o seu bem-estar é o objetivo 
do agente autónomo76. 

Há, no entanto, uma distinção importante a fazer entre duas conce-
ções de autonomia: autonomia como independência e autonomia como 
autodeterminação. A autonomia como independência está associada a 
ideias como liberdade negativa (liberdade de coerção e manipulação) 
e igualdade formal. A conceção de autonomia como autodeterminação 
não nega a importância da liberdade negativa e da igualdade formal, 
mas baseia-se na intuição moral de que conceder liberdades negativas 

EU Behavioural Policymaking” in Alemanno and Sibony (n /+), Hacker (n /,), Hans-W. 
Micklitz, “The Politics of Behavioural Economics of Law”, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise 
Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward 
Elgar /,+6). 

76<Hanoch Dagan e Michael Heller, The Choice Theory of Contracts (CUP /,+8), 9+-8.
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e garantir a igualdade formal nem sempre é suficiente para nos colocar 
no controlo de nossas vidas7-.

Num quadro baseado no bem-estar, os resultados, as escolhas e as 
normas são avaliados tendo em conta as suas consequências em termos 
de bem-estar. A posição “bem-estarista” parece, prima facie, estar mais 
de acordo com a abordagem do direito e ciências comportamentais, 
especialmente com a sua componente económica. 

Uma diferença central entre uma posição baseada na autonomia e uma 
posição baseada no bem-estar é que, numa abordagem de bem-estar, a 
autonomia tem valor intrínseco apenas na medida em que é preferida 
pelos indivíduos. Ao mesmo tempo, tem valor instrumental porque 
permite que os indivíduos prossigam fins que aumentam o bem-estar. 
As externalidades são problemáticas porque alinham mal o bem-estar 
individual e social. No caso de externalidades negativas, os agentes 
ignoram parte do custo das suas ações porque são suportados por outros. 
Por outro lado, no caso das externalidades positivas, os agentes não 
conseguem tomar certas ações que aumentam o bem-estar porque não 
conseguem captar todos os benefícios9,. O aproveitamento é entendido 
em termos de bem-estar como uma excessiva extração de valor por um 
agente de outro, em que o excesso está tipicamente relacionado com a 
redução do bem-estar total.

Num quadro baseado no bem-estar, o papel das preferências 
individuais como critério axiológico permite distinguir uma versão 
mais restrita e uma versão mais ampla do quadro, um ponto já feito na 
discussão da crítica de L1&& ao conceito de falha comportamental do 
mercado na secção /. A questão é saber até que ponto as preferências 
individuais contam como razão para afirmar que algo está a aumentar o  
bem-estar. 

7-<Para um relato clássico, ver Joseph Raz, The Morality of Freedom (Clarendon Press 
+-6;). Para um relato recente e articulado das duas posições e uma defesa da segunda como 
fundamento moral do direito dos contratos, ver Dagan e Heller (n 76), +--78.

9,<Nomeadamente, esta descrição familiar e direta do problema das externalidades 
assenta, até certo ponto, naqueles pressupostos de escolha racional que a economia compor-
tamental questiona. Em particular, os agentes com outras preferências altruísticas podem, 
de qualquer forma, considerar as externalidades, o que pode facilitar a relevância política 
de um problema de externalidade.
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Se é provável que as preferências sejam consideradas como um 
aumento do bem-estar, então o quadro é bastante estreito porque os argu-
mentos que não são baseados em preferências são muito improváveis de 
serem persuasivos. Quando se considera que as preferências individuais 
não aumentam necessariamente o bem-estar, torna-se central encontrar 
novos critérios para a determinação do que aumenta o bem-estar. Dentro 
do escopo do bem-estar, este ponto está longe de ser consensual9+. No 
entanto, é claro que quanto mais amplo o conjunto de considerações 
levadas em conta para avaliar se algo está aumentando o bem-estar, mais 
amplo é o quadro assistencialista.

Na aparência, as estruturas baseadas na autonomia e no bem-estar são 
muito diferentes. No entanto, a próxima subseção sugere que talvez seja 
mais importante focar na distinção entre teorias de valor mais amplas e 
mais rígidas, independentemente de serem baseadas na autonomia ou 
bem-estar.

$.!.# Estruturas Baseadas na Autonomia e no Bem-Estar: Há tanta 
diferença?

Esta subsecção argumenta que é aconselhável concentrar-se princi-
palmente no que torna uma escolha boa, digna e valiosa e não no facto 
de o enquadramento correto para a análise se basear na autonomia ou 
no bem-estar. A alegação é apoiada por dois exemplos que mostram a 
semelhança no uso do conceito de preferência pelos autores que pensam 
em quadros baseados na autonomia e no bem-estar. 

Em primeiro lugar, em ambos os quadros há um erro recorrente, que 
é uma herança da forte confiança na agência individual típica da versão 
mais rigorosa das teorias. O erro é que descobrir as nossas “verdadeiras” 
preferências é assumido como um passo crucial para resolver desacordos 
no nível axiológico. Em segundo lugar, mostra-se como as propostas de 
respeitar a gestão da largura de banda mental por A4%B'&&" e S*="&C 
(baseada na autonomia) e de aumentar a navegabilidade por S1&03%*& 
(baseada no bem-estar) acabam por partilhar um nível semelhante e 
bastante elevado de confiança nas preferências individuais.

9+<Ver, por exemplo, a discussão em Lunn (n .6).
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Uma das maneiras pelas quais o uso de insights comportamentais é 
discutido no nível axiológico é em termos de busca pelas preferências 
verdadeiras ou reais dos indivíduos – com os termos “verdadeiro” e “real” 
às vezes usados entre aspas invertidas da precaução. Estas expressões 
são enganadoras porque, em última análise, significam que as nossas 
preferências verdadeiras e reais não são necessariamente os nossos 
estados mentais, que são contraintuitivos, na melhor das hipóteses9/. 
Contudo, mais importante para finalidades correntes, eles são usados 
tanto em quadros baseados na autonomia como em quadros baseados 
no bem-estar9..

Consideremos agora com algum detalhe os conceitos de gestão da 
largura de banda mental e da crescente navegabilidade, utilizados respe-
tivamente por A4%B'&&" e S*="&C num quadro baseado na autonomia 
e por S1&03%*& num quadro baseado no bem-estar. 

A4%B'&&" e S*="&C sugerem que a ideia de “respeitar as diferenças 
individuais na forma como as pessoas gerem a sua “largura de banda 
mental”” é um ponto de partida promissor para reconcetualizar a auto-
nomia97. Para S1&03%*&, ao invés disso, “muitos nudges têm o objetivo 
de aumentar a navegabilidade – de tornar mais fácil para as pessoas 
chegarem ao seu destino preferido”99. Nomeadamente, ambos os quadros 
atribuem um papel proeminente às preferências do agente. Por um lado, 
A4%B'&&" e S*="&C querem respeito pelas decisões tomadas por um 
agente em relação ao grau de atenção que ela quer dar a um determinado 
problema. Por outro lado, S1&03%*& quer respeito pela decisão tomada 
por um agente em relação ao resultado que ela quer realizar. 

Embora o tipo de preferência em que as duas propostas se centram 
seja diferente – sendo a proposta baseada na autonomia uma preferência 
de segunda ordem e a proposta baseada no bem-estar uma de primeira 

9/<Considere o seguinte uso da palavra ‘preferência’: ‘Se eu puder escolher entre X e Y 
e eu escolher X, eu prefiro X (sobre Y)’; este uso não é afetado pelo facto da minha escolha 
ter sido influenciada pelo nudge N, de modo que sem N eu teria preferido Y (sobre X). Ou 
seja, as preferências deixam de ser estados mentais e tornam-se construções normativas 
construídas com um contrafactual. É indiscutivelmente correto dizer que este é outro 
exemplo da falácia da concretude deslocada. Sobre esta falácia, ver Frerichs (n 9).

9.<Ver, por exemplo, Lunn (n .6); Rebonato (n 6) e Helleringer (n .9).
97<Alemanno e Sibónia (n 78), ....
99<Sunstein (n +6), viii.
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ordem – é evidente que ambas pressupõem um forte grau de fiabilidade, 
confiança e fidúcia nas escolhas feitas pelo agente. Assim, em grande 
medida, eles estão abertos a críticas igualmente fundamentadas num 
desafio à fiabilidade e confiança nas escolhas feitas pelo agente.

Até agora, nesta secção, vimos que a distinção entre a estrutura 
baseada na autonomia e a baseada no bem-estar esconde diferenças e 
semelhanças que são melhor compreendidas quando se analisa o papel 
das preferências individuais na análise. Por estes motivos, a subsecção 
seguinte apresenta algumas perspetivas sobre o grau de fiabilidade, 
confiança e fidúcia nas preferências individuais no direito da UE.

$.$.# Estruturas Baseadas na Autonomia e no Bem-Estar: Insights da 
Legislação da UE a Favor de Noções Mais Amplas

A subsecção anterior mostrou que o conceito de preferência é central 
tanto para os quadros baseados na autonomia como para os quadros 
baseados no bem-estar. Os insights comportamentais são extremamente 
desafiadores para ambos, uma vez que diminuem a importância axiológica 
das preferências. A questão então torna-se em ir além das preferências 
individuais. Aqui, não se chegou a nenhum consenso9;. 

Neste contexto, o que é que um advogado deve fazer? Os advogados 
podem olhar para o discurso jurídico e ver quais insights podem ser 
encontradas lá e trazidas para o debate mais amplo. Esta proposta é 
incrivelmente simples, mas surpreendentemente rica para a investigação 
jurídica interdisciplinar. Nesta perspetiva, a legislação da UE permite a 
formulação de pelo menos duas linhas de argumentação a favor do alarga-
mento das noções de autonomia, da independência à autodeterminação, 
e oferece perspetivas sobre como ir além das preferências individuais.

O primeiro argumento é que as versões estreitas de ambos os quadros 
estão em tensão mesmo com o paradigma da informação. A razão para a 
exigência de divulgação não é apenas a de que os vendedores aproveitem 

9;<Ver, por exemplo, Lunn (n .6), discutindo assertivamente as propostas de John 
Beshears, James J. Choi, David Laibson e Brigitte C. Madrian, ‘’How Are Preferences 
Revealed?’’ (/,,6) -/ Journal of Public Economics +868 e o recente estudo de Anna 
Alexandrova, A Philosophy for the Science of Well-Being (OUP /,+8).
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a assimetria de informação, reduzindo, assim, a independência e o grau 
de satisfação preferencial do consumidor. 

Mais geralmente, a razão é que a escolha desinformada pode ser pre-
judicial para o agente. Por exemplo, o problema das práticas comerciais 
enganosas é que “ao enganar o consumidor [estas práticas] impede-o de 
fazer uma escolha informada e, por conseguinte, eficaz”98.

O segundo argumento é que a própria estrutura do raciocínio da 
proporcionalidade96 implica que as reduções da autonomia individual 
– tal como a redução de qualquer outro valor jurídico – podem ser 
justificadas por resultados que sejam suficientemente benéficos para os 
consumidores, como a proteção da saúde e da segurança, mas também 
do seu interesse económico9-. 

Assim, a questão principal deve ser a identificação do valor jurídico 
da autonomia individual face a estes outros valores explicitamente 
reconhecidos do direito europeu. A ausência desta relação permitiria, 
assim, avaliar a proporcionalidade da restrição da autonomia de uma 
forma mais baseada em princípios. 

Neste sentido, a linguagem do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) sugere que, em questões cruciais como a saúde 
e a segurança, mas também em questões económicas, as verdadeiras 
preferências dos consumidores não são assim tão importantes. O n. + 
do artigo +;- tem a seguinte redação: “A fim de promover os interesses 
dos consumidores e assegurar um elevado nível de defesa destes, a União 
contribuirá para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses 
económicos dos consumidores, bem como para a promoção do seu 

98<Considerando +7 da Diretiva /,,9//-/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
++ de maio de /,,9, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consu-
midores no mercado interno e que altera a Diretiva 67/79,/CEE do Conselho, as Diretivas 
-8/8/CE, -6//8/CE e /,,//;9/CE e o Regulamento (CE) n.o /,,;//,,7 [/,,9] JOL +7-///.

96<Para uma introdução à prática do TJUE, ver Wolf Sauter, “Proportionality in EU 
Law: A Balancing Act?” (/,+.) +9 Cambridge Yearbook of European Legal Studies 7.-. Para 
investigações teóricas, ver Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Julian Rivers 
trans, OUP /,,/) e Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations 
(CUP /,+/). Para uma análise do uso de conceitos económicos nos inquéritos teóricos, 
ver Fabrizio Esposito, ‘’Economic Concepts in the Analysis of Proportionality Reasoning 
between Similarity and Identity’’ (/,+6) ///,+8 Analisi e Diritto +69.

9-<Artigo +;-, n. +, TFUE.
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direito à informação, à educação e à organização para a defesa dos seus 
interesses”. Esta disposição fundamenta de forma crucial a proteção dos 
consumidores no interesse dos consumidores e num elevado nível de 
proteção e não nas suas preferências.

O papel limitado das preferências nos fundamentos axiológicos do 
direito do consumo da UE é confirmado pela responsabilidade por pro-
dutos defeituosos estabelecida pela Diretiva relativa à responsabilidade 
decorrente dos produtos defeituosos;,. 

Pelo menos à primeira vista, a definição de “defeito” aí encontrada 
parece particularmente porosa para as preferências reais dos consumido-
res. Nos termos do artigo ;, n. +, da Diretiva relativa à responsabilidade 
decorrente dos produtos defeituosos, “Um produto é defeituoso quando 
não oferece a segurança que se pode legitimamente esperar, tendo em 
conta todas as circunstâncias”. A ideia de expectativas não se refere ape-
nas aos estados mentais dos consumidores sobre como um produto deve 
ser, mas também ressoa com o conceito económico de utilidade esperada. 

No entanto, a compreensão do conceito de defeito na Diretiva mostra 
o papel limitado das preferências dos consumidores na identificação 
dos produtos defeituosos;+. As decisões sobre o caráter defeituoso de 
um produto não se baseiam numa análise das expectativas, desejos e 
preferências reais dos consumidores. Embora o que os consumidores 
esperam possa desempenhar um papel, esse papel não é conclusivo nem 
necessário. Por conseguinte, o que os consumidores têm o direito de 
esperar é, em última análise, estabelecido com base no entendimento 
dos juízes sobre o que os consumidores têm o direito de esperar;/.

A questão de fundo desta subsecção, que está longe de ser uma 
descrição exaustiva do problema, é que, no que se refere ao direito do 

;,<Diretiva 69/.87/CEE do Conselho, de /9 de julho de +-69, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos [+-69] JOL /+,//-.

;+<Ver Geraint Howells, “Defect in English Law – Lessons for the Harmonisation of 
European Product Liability” in Duncan Fairgrave (ed), Product Liability in a Comparative 
Perspective (CUP /,,9), +7/-.; Cees van Dam, European Tort Law (/nd edn, OUP /,+.), 7/8--.

;/<Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt-Die Gesundheitskasse 
(C-9,./+.), Company Health Insurance RWE (C-9,7/+.), processos apensos C-9,./+. e 
C-9,7/+., ECLI:EU:C:/,+9:+76. Ver também o relatório dos processos nacionais em van 
Dam (n ;+), 7/--...



Fundamentos Conceptuais na Doutrina do Direito do Consumo<<+,8

consumo da UE, a redução das preferências dos consumidores não cons-
titui um desafio especial. Isto acontece porque as preferências efetivas 
dos consumidores não são um conceito central neste domínio do direito. 
Do ponto de vista interdisciplinar, e dada a atual controvérsia económica 
sobre como ir além das preferências reais, há amplo espaço para propostas 
justificadas pela sua adequação à prática jurídica atual e pela sua com-
patibilidade com a visão da escolha do consumidor refletida no direito.

).&Uma visão geral do conjunto de ferramentas comportamentais

Esta seção move a discussão para o nível prescritivo, que se concentra 
nos meios para alcançar os objetivos propostos. Do ponto de vista jurídico, 
a discussão nas duas secções anteriores pode ser entendida como prelimi-
nar e instrumental para a análise no nível prescritivo. Esta secção oferece 
uma visão geral da forma como os insights comportamentais se relacionam 
com as principais ferramentas disponíveis no sistema UE de defesa do 
consumidor. A próxima seção continua este inquérito, incluindo na 
discussão a questão de como incorporar os insights comportamentais no 
discurso jurídico.

Esta seção primeiro oferece alguns conselhos para o estudioso jurídico 
interessado no papel dos insights comportamentais e no enriquecimento 
dos instrumentos disponíveis para a recomendação de políticas públicas 
(secção 7.+). Em seguida, passa-se à discussão da relação entre os insights 
comportamentais e os principais instrumentos utilizados pelo direito 
UE do consumo, nomeadamente a divulgação de informações e formas 
mais intrusivas de regulação sob o título “controlo dos atributos” (secção 
7..). Antes disso, a secção 7./ é dedicada ao direito de retratação, pois o 
debate é ilustrativo da observação feita na secção 7.+.

%.".#Seja Esperto: Sobre o Uso de Regras Default e Outros Nudges 

Uma das razões pelas quais o interesse em insights comportamentais 
na pesquisa jurídica está a espalhar-se tão rapidamente é que eles abrem 
caminho para novas soluções regulatórias e nos fazem reconsiderar 
soluções regulatórias antigas. 
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O uso de regras default como nudge é, sem dúvida, a escolha arqui-
tetónica que tem atraído mais atenção nos primórdios dos estudos 
comportamentais. O ponto de partida da discussão é que as insights 
comportamentais sugerem que muitas pessoas ficarão com o default 
simplesmente porque a inércia e o status quo bias levam as pessoas a não 
mudar sua situação – isto é, os defaults são colantes;.. No entanto, uma 
regra por defeito não impõe a escolha porque é sempre possível optar pela 
exclusão, pelo que, num sentido importante, a escolha de ficar vinculado 
ou não vinculado pela regra de default continua a ser livre.

À primeira vista, podemos pensar que, no domínio da defesa do 
consumidor, o papel das cláusulas contratuais supletivas é banalizado 
pela difusão de cláusulas-tipo que anulam qualquer regra default. Isto é 
possivelmente verdade, mas não significa que os defaults não desempe-
nhem qualquer papel. 

O papel prima facie limitado dos defaults no direito dos contratos 
permite ilustrar muito claramente a questão acima referida sobre as 
possibilidades abertas pelos insights comportamentais à investigação 
jurídica em matéria de consumo. Há pelo menos dois casos em que, no 
sistema UE de proteção dos consumidores, os casos de incumprimento do 
opt-in fazem ou fizeram parte da discussão: as ações coletivas e o direito 
europeu comum da compra e venda (DECD). 

Os insights comportamentais sugerem que os casos de default por opt-
-out tornariam os instrumentos jurídicos mais eficazes. Assim, a escolha 
de um sistema de opt-in era suscetível de tornar o DECD (um regime 
facultativo) largamente ineficaz;7. 

;.<Ver Weber (n .;).
;7<Jan Smits, ‘’Full Harmonization of Consumer Law? A Critique of the Draft Directive 

on Consumer Rights “ (/,+,) + European Review of Private Law 9, +/; Engel and Stark (n 
.9), +//-.; Geneviève Helleringer e Anne-Lise Sibony, “Consumer Law and Behavioural 
Sciences” in Alemanno and Sibony (n +6), //--.+. Note-se que as iniciativas legislativas que 
substituíram o que teria sido o regulamento DECD são diretivas de harmonização total, 
o que significa que os incumprimentos já não são relevantes; ver “Proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspetos relativos aos contratos de forneci-
mento de conteúdos digitais “, COM(/,+9) ;.7 final e “Proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa a certos aspetos que dizem respeito a contratos de vendas 
em linha de bens e outras vendas à distância de bens”, COM(/,+9) ;.9 final.
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No caso das ações coletivas, este problema também é de grande 
importância. Um dos principais problemas percebidos da proteção ao 
consumidor é que os consumidores educados e abastados exercem os 
seus direitos de consumidor, levando em última instância a efeitos redis-
tributivos dos pobres para os ricos. A regra default, por causa do opt-out, 
tornaria as ações coletivas mais eficazes não só em geral, mas sobretudo 
para os consumidores com poucas probabilidades de intentarem uma 
ação judicial individual;9.

Trata-se de dois casos de escolhas regulamentares entre opt-ins e 
opt-outs, para os quais são relevantes as perspetivas comportamentais. 
Eles devem ser tomados como exemplo de como os estudiosos do direito 
podem dar rédea solta à sua ingenuidade na reflexão sobre como os 
defaults e outros nudges podem ser usados para promover o interesse do 
consumidor. A subseção seguinte fornece mais ilustrações sobre o direito 
de retratação.

%.!.# O Potencial do Direito e das Ciências Comportamentais Ilustrado 
pelo Direito de Retratação

A investigação recente sobre o direito de retratação ilustra bem o 
potencial de propostas políticas inovadoras abertas pela reconsideração 
dos meios existentes de defesa do consumidor.

H"%22&%# e L1>'E apresentam propostas semelhantes para uma 
retratação presumida;;. O primeiro centra-se nos contratos no domicílio 
e o segundo nos contratos celebrados à distância. Ambos concordam que 
as assimetrias de informação e os nudges privados justificam, em conjunto, 
uma preocupação relativamente a este tipo de contratos. 

;9<Astrid Stadler, “European Developments in Collective Redress” (/,+7) . Journal of 
European Consumer and Market Law 6,, 6.-7; Anne-Lise Sibony, “A Behavioural Perspective 
on Collective Reddress” em Eva Lein, Duncan Fairgrieve, Marta Otero Crespo e Vincent 
Smith (eds), Collective Redress in Europe Why and How? (British Institute of International and 
Comparative Law /,+9).

;;<Sven Hoeppner, “The Unintended Consequence of Doorstep Consumer Protection: 
Surprise, Reciprocation, and Consistency” (/,+7) .6 European Journal of Law and Economics 
/78; Luzak (n 78).
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SB*30, em vez disso, critica direitos obrigatórios de retirada para os 
seus efeitos prejudiciais sobre o processo de criação de confiança gerado 
por um direito contratual de retirada;8.

No que se refere aos contratos celebrados à porta, H"%22&%# alega 
que os vendedores beneficiam de um monopólio situacional e que os 
consumidores sofrem de uma assimetria de informação. Tal assimetria é 
menor do que nos contratos à distância, mas aumenta a pressão social que 
o vendedor ambulante pode exercer sobre o consumidor. A estratégia de 
venda reconstruída pelo autor começa na fase pré-contratual, em que o 
consumidor assume vários compromissos face a face com o vendedor que 
tornam a retratação improvável devido ao bias do status quo;6. Do ponto de 
vista político, H"%22&%# salienta a dificuldade de reduzir diretamente 
os incentivos de que beneficiam os vendedores.

A análise oferecida por L1>'E é mais descritiva. Segundo o autor, 
a teoria do dano ao consumidor desenvolvida por H"%22&%# não se 
aplica aos contratos à distância, onde o recurso a decisões informadas e 
fundamentadas é muito mais fácil para o consumidor. 

L1>'E considera diferentes regimes jurídicos que poderiam teori-
camente ser utilizados para regular os contratos à distância e analisa os 
argumentos económicos e comportamentais a favor e contra o direito de 
resolução. Em especial, o autor refere que o prolongamento do período 
de reflexão pode tornar o exercício do direito menos provável devido a 
um adiamento. Em última análise, L1>'E pede mais pesquisa empírica.

Tanto a H"%22&%# como a L1>'E observam que é possível alterar 
a técnica de defesa do consumidor, passando de direito de retratação 
voluntario para uma retratação presumida do contrato. Ou seja, no final 
do período de reflexão, o contrato será retratado a menos que o consumidor 
o confirme. 

Do ponto de vista comportamental, o argumento assenta no cará-
ter colante dos defaults. No regime atual, para retratar o contrato, o 

;8<Jan Smits, “Rethinking the Usefulness of Mandatory Rights of Withdrawal in 
Consumer Contract Law: The Right to Change Your Mind? (/,++) /- Penn State International 
Law Review ;8+.

;6<Hoeppner (n ;;), /;6--. A estratégia descrita está muito próxima da estratégia de 
repartição descrita por Willem H. Van Boom, “Price Intransparency, Consumer Decision 
Making and European Consumer Law” (/,++) .7 Journal of Consumer Policy .9-.
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consumidor deve exercer o direito de retratação antes do termo do prazo. 
De acordo com a proposta dos autores, o contrato seria automaticamente 
retratado, a menos que o consumidor manifestasse vontade de manter 
o contrato em vigor. 

Embora, para a entrega de mercadorias, esta proposta possa gerar 
inconvenientes e custos não triviais relacionados com o transporte da 
mercadoria, no caso dos serviços e das ofertas no contexto de contratos 
a longo prazo (especialmente no caso de serviços adicionais), este meca-
nismo poderia merecer uma análise mais aprofundada. Esta proposta 
nova e interessante ilustra bem que é possível ser inteligente na conceção 
de regulamentação com base em informações comportamentais;-.

Em vez disso, SB*30 critica um direito de retirada obrigatório, porque 
“o processo de criação de confiança pode ser prejudicado se a legislação 
impuser direitos legais de retirada, conduzindo a efeitos de exclusão”8,. O 
principal argumento do autor é que um direito voluntário de retratação é 
concedido para criar uma relação de confiança, um processo dificultado 
se a retratação se tornar um direito obrigatório. SB*30 receia que, se 
for dado ao consumidor o direito de retratação por um comerciante 
eletrónico, esse direito seja utilizado de forma mais equitativa do que se 
estiver previsto na lei. 

Embora interessante, esta afirmação não é inteiramente convincente. 
Em primeiro lugar, o argumento não explica qual é o problema quando – 
como o autor admite, acontece frequentemente – um vendedor concede 
um direito contratual de resolução que é mais generoso do que o direito 
contratual legal. 

Parece plausível que, nessas situações, o vendedor possa sinalizar 
facilmente que o termo oferecido supera o padrão legal. Em segundo 
lugar, o argumento ignora a observação da L1>'E sobre o efeito preju-
dicial da concessão de um prazo de retratação demasiado longo. L1>'E 
observa que, devido à procrastinação, é importante ref letir sobre a 
“extensão cognitivamente ótima” do direito de se retirar. Uma terceira 

;-<Ver acima, secção 7.+.
8,<Smits (n ;8), ;8/. Smits apoia sua crítica com evidências experimentais fornecidas 

por Georg Borges e Bernd Irlenbusch, “’Fairness Crowded Out by Law’: An Experimental 
Study on Withdrawal Rights” (/,,8) +;. Journal of Institutional and Theoretical Economics/
Zeitschrift für die gesamte Staatswissen- schaft 67.
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limitação do argumento é que não existe uma análise do valor da criação 
de confiança nas relações de mercado. A este respeito, a análise efetuada 
por H"%22&%# sugere que os vendedores podem tirar partido da relação 
de confiança com o consumidor, pelo menos em situações de venda ao 
domicílio.

No contexto deste artigo, não é essencial tomar uma posição sobre a 
qual a análise comportamental informada do direito de retratação seja 
a mais persuasiva. O que importa aqui é apenas a capacidade de insights 
comportamentais para enriquecer o quadro analítico disponível para os 
estudiosos do direito.

%.$.#Controle de Atributos: Informação e Mais Além

O direito de resolução obrigatória é diferente do tipo de controlo de 
atributos discutido nesta subsecção. O direito de resolução obrigatória 
confere ao consumidor o poder de resolver unilateralmente o contrato, 
ao passo que o controlo dos atributos centra-se no conteúdo da relação 
contratual – ou seja, nos direitos e deveres das partes. 

O direito regula muitos elementos de uma relação contratual, muito 
além dos termos contratuais. Os regulamentos em matéria de saúde e 
segurança, por exemplo, são extremamente abrangentes na determinação 
do que é comercializável. Além disso, muitos deveres de informação têm 
de ser cumpridos antes da celebração do contrato. Para se referir a todos 
os elementos de uma relação contratual que são relevantes do ponto de 
vista de uma política pública, este artigo utiliza o termo “atributos”.

A ideia principal dos insights comportamentais diz respeito à infor-
mação. A informação tem duas características importantes do ponto de 
vista comportamental. Em primeiro lugar, a informação é importante 
para se chegar a uma decisão significativa. Em segundo lugar, como e 
quanto de informação é dada é crucial. O enfoque na quantidade de 
informação é o “novo” insight comportamental, que desafia diretamente 
o chamado paradigma da informação da legislação da UE. Assim, de uma 
perspetiva distintamente comportamental, o perigo da informação para 
os consumidores é duplo. Em primeiro lugar, dar informações é a ocasião 
para nudges privados exploradores. Segundo, demasiada informação não 
é cognoscível.
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O paradigma da informação da UE centra-se principalmente no 
aumento da informação, para ajudar o consumidor a tomar uma decisão 
racional e informada8+. O único aspeto desta abordagem é “quanto mais, 
melhor”. Como um impulso básico das ciências comportamentais é que 
“menos é mais”, as suas conclusões têm um grande impacto no paradigma 
da informação8/. Duas especificações deste pedido estão em ordem. A 
primeira é que “menos é mais” não capta inteiramente o paradigma da 
informação comportamental, que é melhor descrito com a expressão 
(reconhecidamente) menos cativante “divulgação cognitivamente 
otimizada”8.. A segunda é que, de uma perspetiva mais ampla, num 
trabalho de enquadramento comportamental é mais fácil justificar formas 
mais intrusivas de intervenção legal. Vejamos estas duas especificações 
com mais detalhe.

A divulgação otimizada de forma cognitiva tem duas dimensões 
principais. Em primeiro lugar, ao conceber a divulgação obrigatória de 
informação, é importante mantê-la simples e, por conseguinte, fazer 
juízos de valor sobre qual informação deve ser dada e em que fase da 
relação. O que parece ter passado despercebido é a segunda implicação, 
que é sobre a divulgação voluntária. A divulgação obrigatória exige a 
partilha de uma quantidade mínima de informação. Se o consumidor for 
exposto a uma enorme quantidade de informação, a implicação é que a 
maior parte da informação não será considerada. 

Há mais. Os comerciantes tendem a dar informações aos consumi-
dores de forma defensiva, para escapar à responsabilidade87. Assim, o 
paradigma da informação exacerba o problema da sobrecarga, tanto 
diretamente como indiretamente. A primeira implicação dessa situação é 

8+<Para uma excelente discussão, considerando também a contribuição da economia 
comportamental, ver Geneviève Helleringer e Anne-Lise Sibony, “European Consumer 
Protection through the Behavioral Lens” (/,+;) /. Columbia Journal of European Law ;,8.

8/<Gerrit De Geest, “The Signing-without-Reading Problem: An Analysis of the 
European Directive on Unfair Contract Terms” in Hans-Bernd Schäfer and Hans-Jürgen 
Lwowski (eds), Konsequenzen wirtschaftsrechtlicher Normen (Springer /,,/); Omri Ben-Shahar, 
“The Myth of the “Opportunity to Read” in Contract Law” (/,,-) 9 European Review of 
Contract Law +.

8.<Hacker (n 7), .+..
87<Geraint Howells, ‘The Potential and Limits of Consumer Empowerment by 

Information’ (/,,9) ./ Journal of Law and Society .7-, .;.; Mak (n 78), /96.
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que a regulação cognitivamente otimizada da divulgação deve abandonar 
uma abordagem de requisitos mínimos e endossar uma abordagem de 
otimização, que proteja o consumidor de muito pouca, mas também de 
muita informação89.

Antes de os insights comportamentais estarem no centro das atenções, 
a legislação da UE já tinha aceitado que o controlo da informação não 
era a única resposta, e por vezes não era viável, às questões de política 
dos consumidores. Esta circunstância está sintetizada na distinção entre 
a capacitação dos consumidores e a sua proteção. O empoderamento do 
consumidor tem a ver com “ajudar os consumidores a ajudarem-se a si 
próprios”8;. O seu objectivo é, assim, colocar os consumidores na condição 
de exercerem de forma mais significativa a sua liberdade contratual. Em 
vez disso, a proteção dos consumidores é mais intrusiva porque controla 
o conteúdo do contrato para proteger os consumidores, por exemplo, de 
cláusulas abusivas ou produtos defeituosos.

Uma vez que reduzimos toda a complexidade do conjunto de ferra-
mentas de direito do consumo à distinção binária entre empoderamento 
e proteção, torna-se mais fácil destacar a contribuição dos insights com-
portamentais para a pesquisa jurídica do consumidor. 

Encapsulei esta contribuição noutra parte da tese da “sombriedade” 
(dismality thesis)88. A dismality thesis é uma afirmação sobre o impacto das 
ciências comportamentais na política de consumo que está implícita nos 
escritos de numerosos (principalmente, mas não só) académicos euro-
peus. O seu nome deriva do facto de a economia ser por vezes chamada 
de ciência sombria86. A tese da “sombriedade” sustenta que o relaxamento 
do pressuposto da racionalidade revela uma realidade sombria onde, para 
consumidores racionalmente limitados, os mercados são mais perigosos 
e a divulgação de informação menos eficaz do que se pensava. 

89<A este respeito, uma possibilidade é exigir documentos de divulgação de forma 
curta, além de documentos mais detalhados; outra é prestar mais atenção ao contexto e 
ao momento da divulgação. Sobre a primeira possibilidade, ver Helleringer (n .9); sobre a 
segunda, ver Helleringer e Sibony (n 8+), ;/;-6.

8;<Comissão Europeia, Plano de Acção para a Política dos Consumidores !"""-#$$!, 6.
88<Para uma conta mais completa, ver Esposito (n ./).
86<Robert J. Dixon, ‘’The Origin of the Term “Dismal Science” to describe Economics’’ 

(+---) University of Melbourne – Department of Economics Working Paper No. 8+9.
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A principal implicação da aceitação da dismality thesis é argumentativa: 
é mais fácil argumentar a favor de formas intrusivas de regulação do 
mercado. Notavelmente, isto não significa necessariamente que o controlo 
dos atributos seja sempre necessário, mas simplesmente que a análise 
comportamental é mais compatível com uma regulação mais intrusiva. 
Ou seja, o direito do consumo cognitivamente otimizado é menos cético 
quanto à conveniência de uma regulação mais intrusiva. Deste ponto 
de vista, tornar mais fácil encontrar uma cláusula contratual abusiva, 
inconcebível ou inexequível é capaz de sustentar a tese da “sombriedade”. 
A tese também é apoiada por afirmações sobre a necessidade de uma 
regulamentação mais rigorosa da divulgação de informações sobre a 
quantidade de informações que devem ser prestadas e como8-. 

Nas secções /-7, este artigo oferece uma introdução aos conceitos 
centrais do vocabulário comportamental, às questões levantadas pelos 
insights comportamentais sobre os fundamentos axiológicos geralmente 
aceites nos estudos de consumo e à relação entre os insights comporta-
mentais e as ferramentas primárias utilizadas na política do consumidor. 

A próxima secção aborda um problema mais sofisticado, mas verda-
deiramente fulcral (provavelmente, o problema arquimediano) para a 
investigação em direito do consumo: como incorporar, tornar relevantes, 
os insights comportamentais sobre o direito do consumo.

*.& Conceitos jurídicos porosos e a incorporação de perspetivas com-
portamentais no direito do consumo da UE

De um ponto de vista jurídico, o problema arquimediano de pesquisa 
em direito do consumo e ciências comportamentais é como incorporar 
insights comportamentais na prática jurídica. Ou seja, a questão mais 
premente é como um jurista (um juiz, um advogado ou um académico) 
pode e não pode usar insights comportamentais para interpretar o direito 
e provar fatos.

8-<Helleringer e Sibony (n. 8+); Christoph Busch, ‘’The Future of Pre- Contractual 
Information Duties: From Behavioural Insights to Big Data” in Christian Twigg-Flesner 
(ed), Research Handbook on EU Consumer and Con- tract Law (Edward Elgar /,+;), /.,-.6.
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As reflexões e inquéritos sobre nudges, falhas comportamentais do 
mercado, etc., continuarão simplesmente a ser peças de informação 
intelectualmente estimulantes, a menos que sejam incorporadas, intro-
duzidos ou traduzidos em teses e argumentos que sejam juridicamente 
relevantes. Ou seja, é essencial refletir sobre como incorporar, introduzir 
ou traduzir insights comportamentais na argumentação jurídica.

Este tema tem permanecido principalmente implícito no crescente 
campo do direito e dos estudos comportamentais6,. A maioria dos 
académicos centrou-se em propostas relevantes para a elaboração de 
políticas e não para a adjudicação. Este foco em amplas e/ou novas 
implicações políticas é compreensível considerando o quão desafiadores 
os insights comportamentais são para alguns pressupostos comuns sobre 
o comportamento humano. No entanto, implica o risco de minimi-
zar o potencial dos insights comportamentais na prática jurídica, tal  
como está.

Uma tricotomia proposta num importante relatório do Joint Research 
Center da Comissão (JRC) é ilustrativa deste ponto. Os autores distin-
guem três tipos de iniciativas de políticas comportamentais6+: testadas 
comportamentalmente (ou seja, iniciativas baseadas num teste ad hoc ou 
escalonadas após um experimento inicial), informadas comportamental-
mente (ou seja, iniciativas projetadas explicitamente sobre evidências 
comportamentais previamente existentes) ou alinhadas comportamental-
mente (iniciativas que, pelo menos a posteriori, podem ser consideradas 
alinhadas com evidências comportamentais). 

Esta classificação é de grande interesse porque sinaliza três maneiras 
pelas quais os insights comportamentais podem ser incorporados no 
discurso jurídico. Além disso, os autores avançam com a alegação, que 
obviamente exige mais pesquisas, de que o foco em “aplicações de política 
comportamental strictu sensu” [sic] é como olhar apenas para a ponta de 
um iceberg, com a maioria das iniciativas permanecendo invisíveis sob 

6,<Uma exceção notável é Anne-Lise Sibony, “Can EU Consumer Law Benefit from 
Behavioural Insights? An Analysis of the Unfair Practices Directive” (/,+7) // European 
Review of Private Law -,+, -./-8.

6+<Joana Sousa Lourenço, Emanuele Ciriolo, Sara Rafael Rodrigues Vieira de Almeida 
e Xavier Troussard, Behavioural Insights Applied to Policy: European Report #$!% (Serviço das 
Publicações da União Europeia /,+;), ; (sublinhados adicionados).
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a superfície6/. Igualmente importante é o facto de a classificação não 
considerar cuidadosamente o ponto de vista jurídico. O critério para a 
distinção é “o grau em que as considerações comportamentais ajudaram 
a moldar” as consideradas “iniciativas de política comportamental”6..

As iniciativas políticas são consideradas no relatório de uma forma 
diferente da forma como os advogados são normalmente treinados para 
considerá-las – ou seja, como disposições, texto e materiais legais a 
serem interpretados para atribuir-lhes conteúdo. Ou seja, o que falta é a 
dimensão do direito como uma prática interpretativa, na qual são dadas 
razões para justificar uma certa interpretação de uma fonte jurídica.

Enquanto o papel do JRC – intervir na conceção das políticas públicas 
antes da fase de elaboração – explica esta limitação, juristas não podem 
restringir a sua atenção de forma semelhante. Além disso, olhar para o 
direito como uma prática interpretativa é importante do ponto de vista 
interdisciplinar. Um conceito jurídico não alinhado aos insights compor-
tamentais pode ser suficientemente poroso para incorporá-las. Seguindo 
esta linha de raciocínio, um ponto central da agenda de investigação do 
direito do consumo e das ciências comportamentais deveria ser encontrar 
os argumentos mais suscetíveis de tornar o direito poroso do ponto de 
vista comportamental67. Encontrar uma fonte de direito que seja porosa do 
ponto de vista comportamental abre a possibilidade de usar insights com-
portamentais para a elaboração de argumentos jurídicos interpretativos. 
Mais precisamente, o que é necessário é identificar conceitos jurídicos 
que sejam suficientemente porosos para serem usados como pontes 
inferenciais entre as ciências comportamentais e o discurso jurídico.

A subsecção seguinte centra-se em dois conceitos centrais do direito 
do consumo da UE, a saber, os conceitos da inferioridade dos consu-
midores e as imagens que deles se encontram no direito69. A subseção 

6/<Lourenço et al. (n 6+), +9.
6.<Lourenço et al. (n 6+), +9.
67<Construo esta expressão sobre a frase “descobrimos que as regras existentes mostram 

mais porosidade às perceções comportamentais do que se poderia imaginar”; Helleringer 
e Sibony (n 8+), ;+..

69<Ver também Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, Fabrizio Esposito, “The Bright 
and Adventurous Future of Consumer Law Research”, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise 
Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward 
Elgar /,+6).
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final sugere uma resposta fundamentada na jurisprudência do TJUE ao 
desafio contra a incorporação de insights comportamentais baseadas na 
incerteza científica.

&.".# Sobre a Porosidade Comportamental das Imagens e Inferioridade 
dos Consumidores no Direito da UE

A noção de “consumidor médio” e, de um modo mais geral, as ima-
gens do consumidor na legislação da UE são um exemplo de conceitos 
jurídicos potencialmente porosos do ponto de vista comportamental. 
Os comentadores veem na jurisprudência do TJUE, especialmente no 
domínio do direito da livre circulação, um consumidor cujo comporta-
mento se enquadra na teoria da escolha racional. No entanto, a mesma 
jurisprudência mostra que o Tribunal está comprometido com esta noção 
porque afirma que é descritivamente correta. A questão encontrou uma 
análise exaustiva no caso histórico Gut Springenheide6;. 

O órgão jurisdicional de reenvio perguntou se o caráter enganador das 
declarações promocionais deve ser apreciado à luz das “expectativas reais 
dos consumidores” ou à luz de “um conceito normativo de comprador, 
a interpretar em termos exclusivamente jurídicos”68. O TJUE observou 
que, em processos anteriores relativos a informações enganosas, “o 
Tribunal de Justiça tomou em consideração a presumível expectativa de 
um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento 
e advertido, sem ter ordenado qualquer exame pericial ou encomendado 
uma sondagem de opinião”66.

O TJUE exprimiu então a opinião de que os juízes nacionais são nor-
malmente competentes o suficiente para fazer o mesmo. Essencialmente 
para os fins atuais, o TJUE observou que, quando “não dispunha de 

6;<Gut Springenheide, C-/+,/-;, EU:C:+--6:.;-. Para comentários que tenham em 
conta os conhecimentos comportamentais, ver Jens-Uwe Franck e Kai Purnhagen, “Homo 
Economicus, Behavioural Sciences, and Economic Regulation: EDciency Analysis and 
General Principles of EU Law” in Klaus Mathis (ed), Law and Economics in Europe (Springer 
/,+9), ..6; Sibony (n 6,), -,8.

68<Gut Springenheide (n 68) [+9].
66<Gut Springenheide (n 68) [.+].
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informações necessárias ou em que a solução não parecia impor-se no 
estado em que se encontravam os autos de que dispunha”, a decisão foi 
deixada ao critério dos tribunais nacionais. Também para os efeitos atuais, 
esta delegação implica, em especial, que cabe aos tribunais nacionais 
decidir se e como incorporar os conhecimentos especializados na sua 
decisão6-.

A leitura atenta de Gut Springenheide sugere que o TJUE está empe-
nhado em considerar provas empíricas, se recebidas. Com efeito, a norma 
aplicada pelo Tribunal de Justiça não é apenas a do chamado consumidor 
razoável, mas a das “presumíveis expectativas” do consumidor razoável. 
Sendo uma presunção empiricamente fundamentada, é de facto refutável 
com argumentos empiricamente fundamentados. Num sentido impor-
tante, esta observação desafia a atitude crítica de muitos académicos em 
relação ao direito comunitário em geral e à jurisprudência do Tribunal de 
Justiça em particular, devido ao seu alegado baixo grau de incorporação 
de insights comportamentais-,.

Embora outros estudiosos tenham observado que uma tal descrição 
da relação entre o direito comunitário e, em especial, o conceito de 
consumidor médio é talvez demasiado simplista-+, a análise anterior do 

6-<Gut Springenheide (n 68) [.-.8].
-,<Ver, por exemplo, Giuseppe B. Abbamonte, “The Unfair Commercial Practices 

Directive and its General Prohibition” in Stephen Weatherill e Ulf Bernitz, The Regulation 
of Unfair Commercial Practices under EC Directive #$$&/#": New Rules and New Techniques (Hart 
/,,8), /7; Hacker (n 7); e Bram B. Duivenvoorde, The Consumer Benchmarks in the Unfair 
Commercial Practices Directive (Springer International /,+9), +;,-;9.

-+<Ver, Stephen Weatherill, “Who is the “Average Consumer”?” em Weatherill e Bernitz 
(n -,) e Peter Cartwright, “The Consumer Image within EU Law” em Twigg-Flesner  
(n 8-), /,7-9. Os elementos da jurisprudência responsáveis em termos de teoria da escolha 
racional económica são discutidos, por exemplo, em Rossella Incardona e Cristina Poncibò, 
“The Average Consumer, the Unfair Commercial Practices Directive, and the Cognitive 
Revolution” (/,,8) ., Journal of Consumer Policy /+, //-;; Irina Domurath, “The Case for 
Vulnerability as the Normative Standard in European Consumer Credit and Mortgage Law 
– an Inquiry into the Paradigms of Consumer Law” (/,+.) / Journal of European Consumer 
and Market Law +/7, +/;-8; Stephen Weatherill, “Empowerment Is Not the Only Fruit” 
em Dorota Leczykiewicz e Stephen Weatherill (eds), The Images of the Consumer in EU Law: 
Legislation, Free Movement and Competition Law (Hart /,+;), /,8--; Sybe A. De Vries, ‘The 
Court of Justice’s “Paradigm consumer” in EU Free Movement Law’ em Leczykiewicz e 
Weatherill (n -+), 7,6-+9. 
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Gut Springenheide sugere que a decisão vai mais fundo na crítica a este 
relato. A análise sugere que o TJUE descreve o consumidor razoável como 
semelhante ao “Econ” apenas com base num compromisso empírico. 
Assim, o compromisso com a teoria da escolha económica racional na 
jurisprudência do TJUE – caso exista – não é direto, mas indireto, no 
sentido de que a imagem do consumidor aceite, de resto, pelo Tribunal 
de Justiça é a que é oferecida pela teoria da escolha económica racional.

A participação em Gut Springenheide sugere uma observação adicional. 
Em vez de se concentrar no que o “consumidor razoável”-/ faz segundo 
o Tribunal, é talvez mais importante analisar os processos, que são con-
siderados muitos-., nos quais o TJUE se tem mostrado inseguro quanto 
à resposta às questões relativas ao comportamento dos consumidores. 
Assim, juntamente com as imagens do consumidor na legislação da UE, 
é talvez tão importante centrarmo-nos nos seus aspetos negativos-7.

Outro conceito que se reveste de grande importância para a prática 
do direito do consumo da UE é a inferioridade do consumidor. 

Os consumidores são mais fracos do que os seus homólogos profissio-
nais. A jurisprudência do TJUE repete constantemente que a “proteção 
(...) deve ser dada ao consumidor por se encontrar numa situação de 
inferioridade face ao profissional, no que respeita quer ao poder de 
negociação quer ao nível de informação”-9.

-/<Helleringer e Sibony (n 8+), ;+8 oferecem a seguinte descrição, clara, completa e 
concisa: ‘’O consumidor médio é considerado como tendo folga suficiente na sua largura de 
banda mental para ser “razoavelmente bem informado e razoavelmente atento e circuns-
pecto”. Este sábio comprador não é seriamente afetado pela tendência de não leitura. Ele 
consulta a Internet para verificar o que está por trás da letra pequena num anúncio atraente 
e vai ler rótulos de alimentos. Não confia nas aparências e não se deixa enganar facilmente 
pelas cores. O consumidor médio também não é induzido em erro pela dimensão das marcas 
promocionais de uma embalagem” (omitidas notas de rodapé).

-.<Trzaskowski, “Behavioural Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial 
Practices Directive” (/,++) .7 Journal of Consumer Policy .88, .6.-7.

-7<Sobre os silêncios do TJUE, ver Daniel Sarmiento, “ The Silent Lamb and the Deaf 
Wolves: Constitutional Pluralism, Preliminary References and the Role of Silent Judgments 
in EU Law” em Matej Avbelj e Jan Komárek (eds), Constitutional Pluralism in the European 
Union and Beyond (Hart /,+/); Suvi Sankari, European Court of Justice Legal Reasoning in Context 
(Europa Law /,+.).

-9<Air Berlin, Processo C-/-,/+;, ECLI:EU:C:/,+8:9/., [77].
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Neste cenário, os insights comportamentais podem ser incorporados 
argumentativamente de pelo menos duas maneiras. A primeira é explicar 
como os resultados comportamentais enriquecem a nossa compreensão 
dos conceitos de poder de negociação e do nível de conhecimento. Por 
exemplo, poderíamos argumentar que os nudges privados exploradores 
contam como um novo exercício de poder de negociação na transação 
do consumidor. Esta leitura encontra algum apoio na teoria económica, 
especialmente no campo da teoria comportamental dos contratos-;. 
Considerações semelhantes aplicam-se ao nível de conhecimento. De 
facto, é plausível argumentar que a sobrecarga de informação é um 
fenómeno causado por um conceito de custo da informação que é mais 
amplo do que o tipicamente utilizado para discutir as assimetrias de 
informação-8. 

Daqui decorre que o conceito de fragilidade do consumidor tem de 
incluir problemas de sobrecarga de informação, porque estes problemas 
também conduzem a fragilidades do consumidor em termos de dispari-
dade nos níveis de conhecimento. 

Em resumo, esta primeira linha de argumentação tenta incorporar 
os insights comportamentais no conceito de inferioridade dos consumi-
dores – e, a partir daí, no direito comunitário do consumo – através dos 
conceitos de poder de negociação e nível de conhecimento, atualizando 
o seu significado à luz dos resultados comportamentais.

Uma segunda estratégia, mas relacionada, consiste em centrar-se 
diretamente no conceito de inferioridade do consumidor. A premissa 
desta segunda estratégia é que a inferioridade do consumidor não advém 
apenas do desequilíbrio do poder de negociação e do acesso à informação. 
Ou seja, a lista das causas das deficiências dos consumidores apresentada 
pelo TJUE não é exaustiva. 

Este parece ser o caso se tivermos em conta a origem do conceito de 
vulnerabilidade do consumidor no caso Buet. Tratava-se da compatibili-
dade com o direito comunitário da proibição da prospeção para inscrição 

-;<Botond Koszegi, “Behavioral Contract Theory” (/,+7) 9/ Journal of Economic Literature 
+,89, +,8;, designa os contratos de exploração “cujo objetivo exclusivo ou principal consiste 
em tirar partido dos erros dos agentes”.

-8<Para uma revisão criteriosa da literatura, ver Andreas Hefti e Steve Heinke, ‘’On the 
Economics of Superabundant Information and Scarce Attention’’ (/,+9) 9 Œconomia .8.
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num curso de instrução ou da venda de material didático. O Tribunal 
considerou que, embora um direito de retratação fosse, em princípio, 
suficiente para proteger os consumidores em caso de “promoção de 
vendas ao domicílio”, quando o comprador potencial pertence frequente-
mente a uma categoria de pessoas que, “por qualquer razão, (...) torna-os 
especialmente vulneráveis”, uma proibição é justificável-6. 

O direito derivado da União Europeia dá novo apoio a esta linha de 
raciocínio. Por exemplo, o dever de empréstimo responsável imposto 
ao sistema financeiro e o dever de contrastar a pobreza energética 
imposto aos Estados-Membros parecem basear-se em noções amplas de 
inferioridade dos consumidores, não redutíveis a problemas de poder de 
negociação ou de assimetria de informação--. 

As considerações anteriores dizem respeito à forma como os insights 
comportamentais podem ser incorporados na argumentação jurídica no 
contexto do direito da UE. No entanto, estas considerações não implicam 
que os argumentos interpretativos que incorporam estas ideias sejam 
necessariamente bem-sucedidos. É o que acontece sobretudo porque os 
argumentos teleológicos ou objetivos baseados nas imagens do consumi-
dor ou na inferioridade do consumidor não são o único tipo de argumento 
utilizado pelo TJUE para justificar as suas decisões. Em alguns casos, a 
Corte considera que o significado de uma disposição é suficientemente 
claro para não exigir esse tipo de argumento.

-6<Buet e outros contra Ministère public, Processo C-.6//68, ECLI:EU:C:+-6-:+-6  
[+/-+.].

--<Ver Art. .(.) Diretiva /,,-/8//CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de +. de 
Julho de /,,-, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva /,,./97/CE [/,+7] JOL /++/99 e considerando 7. Diretiva /,,-/8./CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de +. de Julho de /,,-, que estabelece regras comuns 
para o mercado interno de gás natural e que revoga a Diretiva /,,./99/CE [/,,-] JOL 
/++/-7. Ver também, sobre o primeiro, Fabrizio Esposito e Stefan Grundmann, “Investor-
Consumer or Overall Welfare: Searching for the Paradigm of Recent Reforms in Financial 
Services Contracts” (/,+8) EUI Law Department Research Paper Series, /,+8/9, .,-.7 e, 
sobre o segundo, Marija Bartl, “The A@ordability of Energy: How Much Protection for the 
Vulnerable Consumers? (/,+,) .. Journal of Consumer Policy //9 e Simon Pront-van Bommel, 
“A Reasonable Price for Electricity” (/,+;) .- Journal of Consumer Policy +7+.
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O julgamento nos Content Services é um caso ilustrativo da questão+,,. 
Foi perguntado ao Tribunal de Justiça se uma hiperligação a uma página 
web que contenha as condições gerais aplicadas por um profissional pode 
ser considerada como dando e recebendo informações num suporte 
duradouro na aceção do n. + do artigo 9º da Directiva -8/88/CE. O 
Tribunal respondeu negativamente. No seu raciocínio, nem a imagem 
do consumidor, nem o conceito de inferioridade do consumidor desem-
penha qualquer papel de justificação. A solução é encontrada dando aos 
termos “fornecer”, “receber” e “suporte duradouro” o seu significado 
quotidiano (fornecer, receber) e uma interpretação sistemática (suporte 
duradouro). No entanto, o Tribunal de Justiça esclarece que o termo 
“[receber] exprime a ideia de que, relativamente à confirmação das 
informações aos consumidores, basta um comportamento passivo por 
sua parte”+,+. Embora a decisão resultante possa oferecer elementos úteis 
para o desenvolvimento de argumentos jurídicos, o trabalho justificativo 
não é feito por considerações da imagem dos consumidores ou dos seus 
pontos fracos. O contrário é verdade: o TJUE extrai considerações sobre a 
imagem dos consumidores do significado claro da Diretiva interpretada.

Esta subsecção debateu algumas formas de a interpretação da 
legislação da UE poder incorporar os insights comportamentais. Mais 
precisamente, o foco foi nas imagens do consumidor e no conceito de 
inferioridade do consumidor como possíveis conceitos comportamental-
mente porosos – isto é, conceitos que permitem a incorporação de insights 
comportamentais no discurso jurídico. Em primeiro lugar, constatou-se 
que, sobre o importante tema das imagens do consumidor, o TJUE está 
empenhado em considerar a evidência empírica, se recebida. Além 
disso, quando as provas se afiguram inconclusivas, a questão é deixada 
ao critério dos tribunais nacionais. Este ponto sugere a importância 
dos casos em que o Tribunal decidiu não acrescentar à sua carteira uma 
outra imagem do consumidor. Em segundo lugar, argumentou-se que 

+,,<Content Services Ltd contra Bundesarbeitskammer, Processo C-7-/++, ECLI:EU: 
C:/,+/:7+-.

+,+<Content Services (n +,,), [.9]. Para uma análise mais pormenorizada, ver Joasia Luzak, 
“Online Disclosure Rules of the Consumer Rights Directive: Protecting Passive or Active 
Consumers?” (/,+9) 7 Journal of European Consumer and Market Law 8-. Ver também Engel 
e Stark (n .9), ++-.
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o conceito de inferioridade do consumidor é, sem dúvida, poroso do 
ponto de vista comportamental de duas formas. Por um lado, como os 
consumidores são normalmente fracos em termos de poder de negociação 
e nível de conhecimento, estes dois conceitos podem constituir pontos 
de partida para uma visão comportamental. Por outro lado, os insights 
comportamentais podem ser utilizados para enriquecer diretamente o 
conceito de inferioridade do consumidor.

Embora estas considerações estejam longe de ser conclusivas sobre o 
assunto, no mínimo provam que este tema exige investigação adicional.

&.!.# Heterogeneidade dos Consumidores, Incerteza Científica e as Orien-
tações Dadas Pelo TJUE

Uma análise cuidadosa da lei também pode ser útil no debate acadé-
mico sobre a relevância política dos insights comportamentais. 

Veja-se, por exemplo, a preocupação premente com a heterogeneidade 
dos consumidores e, em particular, a distinção doutrinal entre consumi-
dores sofisticados e não sofisticados. Este tipo de heterogeneidade tem 
duas implicações principais+,/. Em primeiro lugar, uma norma aplicável 
a consumidores sofisticados e não sofisticados implica efeitos redistribu-
tivos entre as duas classes. Em segundo lugar, a norma comporta o risco 
de ser ineficaz ou inútil para muitos consumidores. Neste cenário, alguns 
argumentam que os insights comportamentais só podem ser incorporados 
no discurso jurídico se forem consideradas suficientemente robustas entre 
economistas. Ou seja, enquanto houver incerteza científica sobre a exis-
tência ou o efeito de um traço comportamental, as considerações sobre o 
traço comportamental não devem ser incorporadas no discurso jurídico+,..

+,/<Ver, por exemplo, Howells (n.o 87), .98; Oren Bar-Gill e Omri Ben- Shahar, 
“Regulatory Techniques in Consumer Protection: A Critique of European Consumer 
Contract Law” (/,+.) 9, Common Market Law Review +,-, ++.-+9; Avishalom Tor, 
“Some Challenges Facing a Behaviorally-Informed Approach to the Directive on Unfair 
Commercial Practices” em Tihamér Tóth (ed) Unfair Commercial Practices: The Long Road to 
Harmonized Law Enforcement (Pazmany Press /,+.), +;-+6; Stefan Grundmann, “Targeted 
Consumer Protection” em Leczykiewicz e Weatherill (n -/), //;-6.

+,.<Por exemplo, consulte Gómez Pomar and Artigot Golobardes (n 9) e Kai Purnhagen, 
“Regulatory Validity”, in Hans-W. Micklitz, Anne-Lise Sibony, and Fabrizio Esposito (eds), 
Research Methods in Consumer Law: A Handbook (Edward Elgar /,+6)
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O TJUE abordou ocasionalmente a questão da incerteza científica. 
Coloca-se, então, a questão de saber se a jurisprudência do Tribunal 
fornece orientações sobre a matéria. O recente acórdão no processo Sanofi 
Pasteur é particularmente interessante e relevante para os objetivos atuais. 
O juiz de reenvio francês pediu ao Tribunal de Justiça que fornecesse 
orientações sobre a forma de decidir sobre uma questão de causalidade 
entre uma vacinação e o desenvolvimento da esclerose múltipla na 
ausência de consenso científico sobre o nexo de causalidade entre os 
dois. Na sua decisão, o Tribunal considerou que o nexo de causalidade é 
provado quando, considerando todas as provas disponíveis, “um defeito 
do produto é (...) a explicação mais plausível para a ocorrência do dano”+,7. 
Nesta decisão, o TJUE adota uma atitude muito aberta em relação à 
incorporação de conhecimentos científicos no direito do consumo e 
exige que os juízes decidam, com base nas provas disponíveis, qual é a 
explicação “mais plausível” de um acontecimento.

Aplicada ao problema da incorporação de insights comportamentais, 
a orientação fornecida pelo Tribunal parece ser a seguinte: uma pessoa 
tem direito a uma alegação que inclua insights comportamentais quando 
a descrição do fenómeno apresentado por essa alegação é a mais plausível 
disponível. Para ver como isto pode funcionar na prática, tome como 
exemplo a utilização de caixas pré-selecionadas nas subscrições online. 
Um possível argumento é que as caixas pré-selecionadas constituem um 
meio adequado para expressar o consentimento contratual. O argumento, 
no entanto, entra em conflito com a observação de que as defaults, como 
visto acima, são colantes. Assim, é provável que o número de assinantes 
seja mais elevado se a caixa for previamente assinalada. 

Os conceitos comportamentais de inércia e saliência sugerem que 
é pouco provável que estas pequenas caixas no final ou ao lado de uma 
página web sejam desmarcadas, mesmo que o consumidor não tenha 
realmente vontade de, por exemplo, comprar um seguro de viagem ou 
subscrever mais uma newsletter.

Como discutido na subseção anterior, a incorporação de insights com-
portamentais num argumento interpretativo pode não ser suficiente para 
convencer um juiz de que as caixas previamente preenchidas devem ser 

+,7<W. e Outros/Sanofi Pasteur, Processo C-;/+/+9, ECLI:EU:C:/,+8:767 [.8], ver também 
[7+].
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inaplicáveis. No entanto, o artigo //º da Diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores estabelece claramente que é esse o caso+,9. Nesta ocasião, 
a decisão foi claramente tomada pela legislação da UE+,;. No entanto, o 
julgamento da Corte em Sanofi Pasteur dá muito espaço para construir um 
argumento contra esta prática com base numa mera revisão da literatura 
comportamental.

Assim, o discurso jurídico da UE não pode ser protegido contra a 
incorporação de insights comportamentais simplesmente contestando o 
grau de robustez dos dados subjacentes ou invocando a falta de consenso 
científico sobre os mesmos. Ou seja, a incerteza científica não é uma 
razão categórica contra a incorporação de insights comportamentais na 
legislação da UE.

+.& Balanço: sugestões para a investigação em matéria de direito 
europeu do consumo e ciências comportamentais

Este artigo fez duas coisas. Em primeiro lugar, dar orientações sobre 
como se orientar na crescente literatura sobre direito e ciências do 
comportamento, especialmente no campo da pesquisa de consumo. Em 
segundo lugar, apresentar sugestões (talvez instigantes) para questões 
de investigação no domínio do direito do consumo e das ciências com-
portamentais. A primeira é indiscutivelmente instrutiva para a segunda. 
Bases sólidas são úteis para compreender para onde vai o debate e qual 
o contributo que podemos dar.

Há muito trabalho a ser feito em todos os níveis de investigação 
(descritivo, axiológico e prescritivo). Ao nível descritivo, a contribuição 
das outras ciências comportamentais (por exemplo, a psicologia social, 
a economia, sociologia e antropologia) é largamente inexplorada e 
muito promissora. Dentro da área mais estabelecida da economia 

+,9<Diretiva /,++/6./UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de /9 de outubro de 
/,++, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva -./+./CEE do Conselho 
e a Diretiva +---/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 
69/988/CEE do Conselho e a Diretiva -8/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
[/,++] JOL .,7/;7.

+,;<Lourenço et al. (n 6+), +;.
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comportamental, verificou-se que a heurística e a investigação jurídica 
também têm muito a oferecer. 

Ainda mais pormenorizadamente, as falhas comportamentais do 
mercado são de grande importância para o direito do consumo. A nível 
axiológico, foi salientado que os quadros baseados na autonomia e no 
bem-estar enfrentam dificuldades semelhantes na conceptualização das 
implicações das ciências comportamentais quando se trata do papel das 
preferências individuais. A este respeito, foi sugerido que o estudioso 
do direito pode contribuir para este debate refletindo sobre o papel que 
as preferências individuais realmente desempenham na prática jurídica. 
Por último, a nível prescritivo, o artigo sublinhou, em primeiro lugar, a 
oportunidade de desenvolver propostas inteligentes de políticas públicas, 
como a opção de retratação default de (alguns) contratos. Em seguida, 
enfatizou a necessidade de refletir sobre como otimizar cognitivamente 
o direito do consumo. O artigo concluiu com algumas propostas sobre 
o que é, na opinião deste autor, o problema arquimedeu da investigação 
jurídica em direito e ciências comportamentais, nomeadamente ofer-
tando a orientação aos membros da comunidade jurídica sobre como 
incorporar os insights comportamentais no discurso jurídico, em particu-
lar através da identificação de conceitos jurídicos comportamentalmente  
porosos.

Uma observação final. Neste contexto, é importante que os juristas 
mantenham o compasso na direção de perguntas juridicamente relevan-
tes, e como os insights comportamentais podem contribuir para lhes dar 
melhores respostas é digno de ênfase. A este respeito, a conclusão do 
ponto 9./ – a legislação da UE está também aberta a conclusões compor-
tamentais incertas – tem consequências particulares para a investigação 
sobre os consumidores. A relevância jurídica das provas científicas 
quando não existe consenso científico implica que a investigação jurídica 
pode contribuir ativamente para a incorporação de insights comporta-
mentais no direito do consumo europeu. Se devidamente explorada, 
esta consideração torna mais provável que os pedidos de financiamento 
apresentados por académicos do direito, também ao setor privado, sejam 
bem-sucedidos.






