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Abstract: This article addresses the development
of consumer protection in China, going through an
analysis of regional and international efforts and
the consequent impacts of international examples
on Chinese legislation.
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Resumo: Este artigo aborda o desenvolvimento da
defesa do consumidor na China, passando por uma
análise dos esforços regionais e internacionais e os
consequentes impactos de exemplos internacionais
na legislação chinesa.
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Sumário: 1. Fragmentação e variações da lei do consumidor. 2. Esforços regionais e internacionais de harmonização do direito do consumidor. 2.1. A necessidade de harmonização do direito
do consumidor para a justiça e a equidade global. 2.2. Esforços a nível regional e internacional. 2.3. Observações. 3. Da fragmentação à harmonização: a perspectiva da China. 3.1. Lições
aprendidas nos exercícios legislativos. 3.2. Ambiente convergente de proteção do consumidor
devido a desafios globais. 3.2.1 Comentários gerais. 3.2.2. Comércio electrônico. 3.2.3. Regras
da lei aplicável aos contratos internacionais de consumo. 3.2.4. Proteção de turistas. 3.3. Um
olhar mais atento à coordenação das leis do consumidor na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. 4. Comentários finais: quais são os próximos passos propostos?
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UNCTAD, que serviu aos legisladores nacionais, uma futura Lei Modelo de Proteção
do Consumidor, com uma compilação anexa de referências legislativas existentes em
todo o mundo, poderia ser uma base para o desenvolvimento da legislação nacional
e melhorar o processo de harmonização. Esse instrumento não vinculativo é tecnicamente neutro, que permite que os relatores legislativos dos países em desenvolvimento adotem livremente ou melhorem suas instituições domésticas. Comparado
com o UNGCP, uma futura lei modelo poderia ser mais específica com dispositivos
concretos. Uma comparação detalhada e precisa sobre as palavras do mesmo tópico
também poderia facilitar o processo de harmonização.
As principais disposições sugeridas para uma futura lei modelo 45 devem incluir:
(1) combate a práticas desleais e injustas; (2) segurança do produto; (3) conformidade de bens e serviços (obrigações mínimas de desempenho para fornecedores); (4)
responsabilidade dos prestadores de serviços financeiros; (5) reembolso/reparação;
(6) administração do consumidor/poderes de execução; (7) novas questões tecnológicas e transfronteiriças; (8) conflito de lei; e (9) problemas de comércio electrônico
(privacidade dos dados).
O objetivo final da redação de uma lei modelo não é obter uniformidade completa, mas coordenar diferentes sistemas jurídicos, pela eliminação de grandes diferenças e criação de requisitos ou padrões mínimos de proteção ao consumidor em todo
o mundo.
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