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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA
DE LITÍGIOS DE CONSUMO
b r e v e a p r e s e n ta ç ã o

1. Tempo de incertezas
Vivemos um tempo de incertezas! A crise que nos afecta
contribui para isso, crise financeira, sem dúvida, mas também
crise económica, social e da própria justiça. Tempos de crise são
tempos de instabilidade, de insegurança e de incerteza.
Mas o próprio dinamismo da vida económico-social contribui, desde sempre, para isso. Já dizia o Poeta que “todo o
mundo é composto de mudança”. Ora, o ritmo vertiginoso a
que se processa actualmente a “aceleração da história” acentua essas mudanças e transformações, em todos os planos e sectores
da vida contemporânea, com consequências evidentes no clima
de incerteza que paira sobre todos.
Qual o papel do direito perante tudo isto? Que contributos poderemos esperar do direito para combater a incerteza?

ANTÓNIO PINTO MONTEIRO

2. Funções do direito
Em primeiro lugar e desde logo, a mera existência da regra jurídica contribui para a importante função estabilizadora que
o direito desempenha. Cada um de nós sabe antecipadamente
com o que pode contar, sabe previamente como deve agir e
como é que a ordem jurídica valora o seu comportamento, fundando, assim, o valor da confiança.
Mas esta própria função do direito está hoje também
“em crise”, perante as profundas e rápidas mudanças da vida
económica e social, avultando, neste cenário, a função dinamizadora do direito, através de um sistema aberto e dinâmico, capaz de
acompanhar e, ao mesmo tempo, orientar a evolução social, de
que ele próprio é agente activo. A sua permeabilidade às transformações da realidade económica e social é, assim, conscientemente assumida, tendo em conta precisamente a historicidade e
a natureza prática do universo normativo.
Compreende-se, pois, que a aceleração do processo histórico se repercuta no direito. E que este procure encontrar medidas para combater os riscos e incertezas inerentes à marcha do
tempo. Ora, uma dessas medidas, melhor, um dos caminhos a
percorrer em ordem a encontrar soluções adequadas tem consistido em devolver à autonomia privada essa (ou parte dessa) tarefa.

3. A autonomia privada
Como se sabe, o princípio da autonomia privada significa que os particulares são livres de disciplinar juridicamente os
seus interesses, conformando autonomamente, por si próprios,
segundo a sua vontade, as relações jurídicas que decidam estabelecer, criando, por acto próprio, direito objectivo.
O direito subjectivo e o negócio jurídico, “maxime” o
contrato, surgem como instrumentos privilegiados de realização da autonomia privada. Daí o importante princípio da liberdade
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contratual, tanto da liberdade de celebração como da liberdade
de fixação ou de modelação do conteúdo contratual. No exercício desta liberdade, têm as partes a possibilidade de fazer frente
ao tempo de incertezas em que vivemos, acautelando, por acordo
prévio, a disciplina dos seus interesses.
É assim que temos assistido à criação de vários contratos legalmente atípicos, como o leasing, o factoring, o franchising,
as garantias on first demand, as comfort letters, os swaps, etc, etc. E
se alguns deles foram entretanto já acolhidos pelo legislador, a
verdade é que começaram por ser contratos “fora da lei”, mas
dentro do sistema, graças, exactamente, à reconhecida capacidade jurisgénica da autonomia privada.
Tudo isto para lá da criação de outras figuras, igualmente muito importantes do ponto de vista da fixação contratual dos
direitos do credor e, assim, aptas a combater os riscos da incerteza
em tempos de acelerada mudança. Entre tantos e tantos exemplos, pensemos nas cláusulas de hardship, nas cláusulas penais,
de garantia, resolutivas, limitativas e de exclusão de responsabilidade, limitativas do objecto contratual, cláusulas de força
maior equiparada e até as cláusulas contratuais gerais.
Mas uma outra vertente muito importante da autonomia
privada é, precisamente, a que assume no contexto dos meios
de resolução alternativa de litígios, fundando-se, todos eles — ou,
pelo menos, os mais significativos —, no poder de autodeterminação das pessoas, designadamente a mediação, a conciliação e a
arbitragem (voluntária). E são meios de resolução alternativa de
litígios precisamente porque surgem em alternativa aos meios de
resolução de conflitos em tribunais estaduais.

4. Os meios de resolução alternativa de litígios
Este recurso a meios de resolução alternativa de litígios
deve-se a vários factores, desde logo, à chamada “crise da justiça”.
Crise da justiça devido à morosidade da decisão em tribunais estaduais, para a qual tem contribuído a “explosão de litigiosidade” a que se vem assistindo na sociedade contemporânea
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e, até, uma certa cultura de litigiosidade. Mas crise da justiça devida
também a outros factores, entre os quais se pode indicar, em tempos e em sociedades de grande especialização e de elevada complexidade, a (por vezes) menor preparação técnica dos magistrados
que vão julgar os pleitos, segundo o princípio do “juiz natural”.
Mas “crise do direito”, também, a justificar o recurso a
meios de resolução alternativa de litígios. A superação do positivismo jurídico e dos seus dogmas de identificação do direito
à lei e de monopolização da justiça levam hoje ao reconhecimento de um sistema pluralista de fontes do direito — no qual, ao
lado da lei, surgem, entre outras, a jurisprudência e a autonomia
privada —, a que corresponde, no plano adjectivo, um sistema de
pluralismo processual, que rompe com o tradicional sistema monopolizador do positivismo legalista.
Se a tudo isto acrescentarmos o papel reivindicativo do
cidadão, cada vez mais dotado de uma cultura cívica que o leva a
querer participar nas tomadas de decisão que lhe digam respeito, designadamente nas de índole litigiosa, melhor se compreenderá o crescente recurso a meios de resolução alternativa de
litígios, que colocam o cidadão no centro do sistema e reforçam
o valor da autonomia privada.
É neste pano de fundo que avultam as vantagens da
confiança, da proximidade e domínio do litígio, da rapidez
e qualidade da decisão arbitral, no contexto dos meios de
resolução alternativa de litígios, “maxime” dos litígios de consumo,
pelo desequilíbrio dos sujeitos na relação de consumo e perante
a debilidade do consumidor, sujeito leigo, profano, menos informado e sem preparação técnica.

5. Oradores
É sobre este tema tão interessante e actual que
congregamos aqui hoje juristas do mais elevado nível.
Honra-nos, como habitualmente, a Drª Teresa Moreira,
Directora-Geral do Consumidor.

10

R E S O LU Ç Ã O A LT E R N AT I VA D E L I T Í G I O S D E C O N S U M O
B r e ve A p r e s e n t a ç ã o

De fora, para nos darem conta do que se passa no Brasil
e na China, distinguem-nos com a sua presença as Doutoras
Cláudia Lima Marques e Wei Dan, Professoras, respectivamente, das Faculdades de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e da Universidade de Macau.
Da Universidade Nova de Lisboa enriquece-nos o Professor Jorge Morais Carvalho e da nossa Casa acompanham-nos
as Professoras Mafalda Miranda Barbosa e Sandra Passinhas,
incansáveis e dedicadas Colegas da FDUC.
O Professor António Menezes Cordeiro, como habitualmente, concede-nos o privilégio de proferir a conferência de
encerramento do Colóquio.
E o Professor Pedro Maia, ilustre Presidente do CDC e
caríssimo Colega, fecha este evento.
A todos o nosso muito obrigado.
Por último, uma palavra de felicitações ao Instituto Jurídico da FDUC e particularmente aos Colegas que fazem parte
da linha de investigação “Contrato e desenvolvimento social”,
assim como ao Centro de Direito do Consumo, por mais esta
importante iniciativa e realização.

António Pinto Monteiro
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PRINCIPAIS RESULTADOS DE UM ESTUDO
EMPÍRICO DE 5 ANOS EM PORTO ALEGRE
Cláudia Lima Marques 1

Introdução
É uma grannde alegria e honra poder participar deste
evento do Centro de Direito do Consumidor na Universidade
de Coimbra, e aproveito esta oportunidade para homenagear o
Senhor Professor Doutor Pinto Monteiro, grande pioneiro da
defesa do consumidor no mundo e fundador da IACL (Associação Internacional de Direito do Consumidor, Bruxelas), que
com sua generosidade e sabedoria ajudou o Brasil a estabelecer
um efetivo Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujos 25
anos em vigor festejamos, neste ano de 2016.
O tema que desejo tratar hoje é a conciliação em
Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, Porto
Alegre, Brasil. Pesquisadora 1 A CNPq, Diretora do “Observatório do Crédito e Superendividamento da UFRGS/MJ, Líder do Grupo de Pesquisa CNPq
“Mercosul e Direito do Consumidor”, Presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, ILA (Londres), Ex-Presidente do Brasilcon
(2000-2004) e Editora-Chefe da Revista de Direito do Consumidor.
1
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matéria de superendividamento do consumidor pessoa física com o conjunto de seus devedores, uma conciliação em bloco, que se iniciou com uma pesquisa emprírica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004.
O tema ganhou em conjuntura no Brasil com a chamada democratização do crédito, a qual incluiu no sistema bancário e
de cartões de crédito e de débito mais de 50 milhões de novos
consumidores e que, com a crise financeira mundial e a crise
econômica brasileira, ganha ainda mais em importância, face
a verdadeira “ressaca do crédito’ que vive hoje o mercado de
consumo no Brasil.
O superendividamento dos consumidores (em Portugal, prefere-se a expressão sobre-endividamento) é
importante não só pelo risco sistêmico da ‘falência’ de
grande número de consumidores, como aconteceu na crise
das hipotecas sub prime dos EUA, mas também pelo tema
da exclusão social de certos grupos de consumidores, que
tem sido fortemente tratado nos países desenvolvidos.
Iain Ramsay, em artigo de 2001, já alertava para a exclusão
social (e financeira) dos consumidores com maior vulnerabilidade no mercado de crédito (‘vulnerable consumers in the credit
market’): as mulheres sozinhas e arrimo de família e os idosos homens e mulheres sem apoio familiar ou de baixa renda.
No Brasil, estes estudos esforçam-se por estabelecer o perfil
do superendividamento, face ao atraso do legislador (o projeto de lei
PL3515,2015 visando atualizar o Código de Defesa do Consumidor
no tema do superendividamento não foi ainda aprovado na Câmara
dos Deputados), e iniciam-se as pesquisas long-term empíricas,que
agora relataremos.
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I.

SUPERENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES
PESSOAS FÍSICAS NO BRASIL E A CONCILIAÇÃO:
CONTRIBUIÇÃO DAS PESQUISAS ACADÊMICAS
SOBRE O ASSUNTO

Preparando para o Brasilcon a festa de 15 anos do
Código de Defesa do Consumidor brasileiro, resolvi desenvolver uma pesquisa empírica, inspirada em pesquisa semelhante do Observatório do Prof. Dr. Boaventura Santos e que foi divulgada em livro pelas doutoras Frade e
Magalhães, sobre o perfil do consumidor superendividado.
Esta bela pesquisa, semelhante a outras realizadas no Canadá,
chamava a atenção para o fenônemo crescente do superendividamento dos consumidores pessoas físicas e a necessidade de
pensar a renegociação de suas dívidas. Vemos como os problemas de consumo são os mesmos no mundo, dai a importância
do direito comparado e a possibilidade de se inspirar nos belos
trabalhos acadêmicos portugueses.
Nesta primeira pesquisa de 2004, levantamos apenas
100 casos, mas em 10 cidades diferentes do Rio Grande do
Sul, com a ajuda da magistratura, da defensoria pública do RS
e dos alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito da
UFRGS e comprovamos a necessidade de estabelecer um Sistema em bloco de conciliação de dívidas dos consumidores pessoas físicas, conforme o modelo francês de renegociação em
bloco com todos os credores e reserve do mínimo existencial.
Entre os discentes do PPGDir. UFRGS destacaram-se duas
juízas, as então Mestrandas , hoje doutoras pela UFRGS,
Clarissa Costa de Lima e Karen Danielevicks Bertoncello,
as quais resolveram colocar em prática o resultado da pesquisa e estabelecer um projeto-piloto de conciliação voluntária do
devedor de boa-fé com todos os seus credores, em audiência
marcada após o fim do expediente do foro, com a ajuda dos
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servidores do Judiciário, dos colegas de PPGDir. UFRGS, do
movimento de donas de casa e mais tarde dos PROCONs (Departamentos de proteção do consumidor existentes em cada
cidade e nos Estados) e mesmo da Cruz Vermelha que complementu o projeto, com reuniões do que denominaram “Endividados anônimos”.
Este projeto piloto teve um sucesso imediato, inclusive com apoio dos grandes credores, bancos e mais tarde das administradoras de cartões de crédito e de débito, e
grande repercussão na mídia, pois no Brasil a insolvência civil é pouco usada e não há lei sobre falência da pessoa física. Em 2008 ganhou o prêmio INNOVARE da Magistratura
e hoje existem Projetos de conciliação em bloco entre o consumidor superendividado e os credores em todo o Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de
Justiça de São Paulo (com o Procon-SP), no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Tribunal de Justiça da Paraíba, no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ainda em cidades,
como Uberlândia-MG, tendo sido usado como modelo para
o Projeto de Lei do Senado Federal de Atualização do CDC,
PLS 283,2012 já aprovado por unânimidade no Senado Federal
(e hoje na Câmara dos Deputados com o número PL 3515,2015).
Em 2005, publicamos as pesquisas realizadas em todo o
país sobre o tema e em julho houve a decisão da ADIN 2591,
conhecida como ADIN dos bancos, em que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o Art. 3 parágrafo segundo do CDC e sua aplicação aos contratos bancários, de crédito,
financeiros e securitários.
Em 2009, conjuntamente com Clarissa Costa de Lima
e Karen Bertoncello publicamos um projeto de lei acadêmico
sobre prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa física, para fomenter a discussão sobre o tema.
Em 2010, o Ministério da Justiça estabeleceu na UFRGS um
Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor, de forma a reunir os dados empíricos sobre estes projetos-piloto no Brasil e estudos sobre os modelos de enfrentam-
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ento do superendiviamento dos consumidores no mundo.
Em 2010, o Ministério da Justiça nos pediu que escrevêssemos, com Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello,
um manual sobre os problemas do superendividamento que
foi distribuído ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
PROCONs e Associações de Defesa do consumidor do país
e, após, foi divulgada a pesquisa, em conjunto com Rosângela
Cavallazzi, e o CDRom com os resultados, do projeto “Repensando o Direito do Consumidor”.
De Dezembro de 2010 a março de 2012, a Presidência do Senado Federal criou uma Comissão de Juristas para a
Atualização do CDC com o tema principal da prevenção do
superendividamento, sob a presidência do eminente Ministro
Antônio Herman Benjamin e eu tive a honra de atuar como
Relatora Geral. A Comissão de Juristas redigiu os Projetos de
Lei do Senado Federal, 281, 2012 sobre comércio eletrônico
nacional e internacional, o PLS 281, 2012 sobre ações coletivas e o referido PLS 283, 2012 sobre crédito ao consumidor
e prevenção do superendividamento através da conciliação em
bloco já memcionada.Vejamos agora em detalhes as bases e o
procedimento deste projeto-piloto que serviu de modelo para a
legislação em discussão no Brasil e após o dados levantados na
comarca de Porto Alegre, de 2007 a 2013 pelo Observatório do
Crédito e Superendividamento da UFRGS.

A) Conciliação em bloco para consumidores
superendividados: bases e procedimento
A base do projeto-piloto é a boa-fé e a correspondente exceção da ruína, tão bem estudada pelo Prof. Dr. António
Menezes Cordeiro, em sua vasta obra sobre a boa-fé. Realmente, não pode estar de boa-fé o credor que sabendo da situação de superendividamento do consumidor pessoa física de
boa-fé recusasse a renegociar sua dívida, dar-lhe mais tempo
ou uma forma diferente para poder pagar a suas dívidas totalmente. Tal plano de pagamento é estabelecido em audiên-
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cia pública com a presença dos magistrados ou conciliadores
do foro e todos os credores do consumidor, que comparecem
voluntariamente e em comum acordo conciliam para estabelecer um acordo de pagamento em até 5 anos. Os magistrados já tem um cadastros dos principais credores e prepostos
dos grandes conglomerados vem semanalmente à Porto Alegre
para poderem renegociar de maneira eficaz com os consumidores. Estes consumidores recorrem ao Judiciário para poder pagar suas dívidas e limpar seu nome, pois sozinhos sem
ajuda do Estado não conseguiram renegociar suas dívidas.
Em resumo, pois as bases deste procedimento voluntário e
com base na boa-fé são simples: trata-se de uma audiência única, pré-processual, de conciliação em bloco, entre o consumidor superednividado e todos os seus credores, que aceitam o
convite para comparecer e renegociar as dívidas de forma voluntária, podendo o consumidor comparecer com ou sem advogado. A audiência acontece no Foro, com a ajuda do Poder
Judiciário, diretamente presideida a audiência de conciliação em
bloco pelo magistrado (que atua após suas horas de trabalho ou
nas Escolas da Magistratura) ou por Conciliadores inidcados
pelo Tribunal de Justiça para este fim específico.
A recepção dos consumidores pode se fazer diretamente
na Central de conciliação ou na Escola da Magistratura, ou inidretamente, por inidcação dos PROCONs, da Defensoria Pública ou da Assoicação de Doanas de Casa e Consumidores do RS,
que ajudam no projeto-piloto. O Formulário da pesquisa da
UFRGS é preenchido pelo funcionário do foro, ou estudante da
UFRGS que ajuda no estágio e os consumidores ainda recebem
apoio dos funcionários da Justiça. Há uma sala especial para
receber os consumidores, que com calma contam sua estória
de dívidas e preenchem o formulário standard conjuntamente
com os funcionários. Há ainda a ajuda da Assistência judiciária
gratuita, seja da Defensoria Pública do Estado do RS, da União
e do Procon, sendo imediatamente marcada a data da audiência.
Diferentemente de outros Estados não há obrigatoriedade do
consumidor participar de cursos de re-educação financeira.
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Na Audiencia coletiva o objetivo é assegurar uma nova
ordem de pagamento, receber propostas de eventuais descontos e estabelecer um plano pagamento de todas as dívidas dos
credores que compareceram à audiência. Em havendo sucesso
em redigir este novo plano de pagamento do total das dívidas,
reservando o mínimo existencial para o consumidor, este plano
é consolidado em um Acordo Extrajudicial assinado por todos
e plenamente executável. Em caso de insucesso, se os credores
não aceitam o plano concliatório, só resta ao consumidor a via
dos Juizados Especiais ou da Justiça Comum para pedir a renegociação. O importante deste procedimento concliliatório e
global é que se preserva o mínimo existencial ou como afirmam
os frances, preserva-se o “restre à vivre”, permitindo ao consumidor pagar as suas dívidas e limpar seu nome no mercado, sem
passar fome ou necessidades maiores.
As magistradas desenvolveram com base no resultado
da pesquisa e do princípio da boa-fé objetiva um procedimento
pré-processual de conciliação em bloco entre o consumidor superendividado e seus credores, como prática inovadora inserida
no Movimento “Conciliar é Legal”, do Conselho Nacional de
Justiça e projeto-piloto de conciliação reconhecido pelo TJRS e
que mereceu a menção honrosa no Prêmio Innovare da Magistratura, em 2008.
O referido procedimento criado pelas magistradas Karen Bertoncello e Clarissa Costa de Lima (Doutoras do PPGDir.UFRGS, ambas sob orientação da Profa. Dra. Claudia
Lima Marques) seguiu a formatação elaborada no ano de 2006
, em que o devedor -que se autodenomina superendividado preenche o formulário-padrão no local de atendimento nos
Centros de Conciliação e Mediação do TJ/RS em Porto Alegre,
Escola da Magistratura da Ajuris, Procons, Defensoria Pública,
Movimento de Donas de Casa e Consumidores e Universidades
ligadas ao projeto-piloto), declarando o ativo (rendas e patrimônio) e o passivo (dívidas), identificado dados relacionados
às despesas básicas de sobrevivência pessoal e familiar mensal
(mínimo existencial), qualificando seus credores e as características das dívidas, assim como peculiaridades do crédito obtido.
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No projeto piloto modelar a entrega do formulário é
seguida da imediata designação da data da audiência de renegociação no Judiciário, com a respectiva cientificação do devedor.
As remessas das cartas–convite são feitas por e-mail a partir da
utilização do banco de dados previamente formado junto aos
credores e com cooperação entre as entidades envolvidas na
execução deste atendimento voluntário do TJRS, nos moldes
da regulamentação inserida no artigo 1.040 A, da Consolidação
Normativa Judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Como informa Karen Bertoncello: “A audiência de renegociação é ato coletivo, que reúne a totalidade dos credores
declarados pelo devedor – superendividado quando do preenchimento do formulário. Não obstante a ausência de condição
econômica imediata do devedor em efetuar o pagamento da
totalidade dos credores, todos são convidados para a audiência de renegociação, viabilizando o contato direto, a coleta das
propostas de pagamento e, se for o caso, a renegociação de
uma ou mais dívidas. Via de regra, a modalidade adotada nos
acordos é o pagamento parcelado com montantes fixos, a retirada dos dados do devedor de cadastros de inadimplentes
após o pagamento da primeira parcela, dentre outras cláusulas
rotineiramente inseridas a exemplo do vencimento antecipado
em caso de inadimplemento. Ponto alto da audiência de renegociação, que pode ser conduzida pelo magistrado ou pelo conciliador capacitado e sob a coordenação do Poder Judiciário,
é a preservação do mínimo existencial. A ponderação sobre o
montante do acordo e o impacto no orçamento familiar, bem
como o compromisso em priorizar o pagamento das dívidas
acordadas, é ato pedagógico a ser destacado pelo magistrado
ou pelo conciliador. Ao final, os acordos são reduzidos a termo em ata, seguido das advertências, resumidamente, sobre
o vencimento antecipado da dívida na hipótese de dissimulação do patrimônio, de nova incursão em superendividamento, entre outras. O acordo é homologado pelo juiz de direito.”
Mês a mês as caixas com os formulários são levadas para
a sala “Gilles Paisant” do Observatório do Crédito e Superendividamento da UFRGS, situada na Escola Superior da Magistratura
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da AJURIS. Neste local, os estudantes e pesquisadores do Grupo
de Pesquisa CNPQ “Mercosul e Direito do Consumidor” realizam o levantamento e desidentificação dos casos, passando os
dados para arquivo em 2 computadores do TJRS, em software
elaborado especialmente para o projeto, sob a supervisão geral
de magistrados e conciliadores autorizados pelo TJRS e da Profa.
Dra. Claudia Lima Marques, da UFRGS, para elaboração posterior de estudos e análises dos dados desidentificados.
As estatísticas e os gráficos que serão apresentados foram
realizados, sob supervisão da magistrada Karen Bertoncello, por
funcionários e estatísticos do TJRS, com software financinado pelo
TJRS especialmente para este projeto, a quem agradecemos e louvamos o trabalho. A coleta dos dados foi procedida diretamente
do consumidor-superendividado, de forma presencial nos cartórios, e inserida no software Sphinx Léxica pelos bolsistas do Grupo
de Pesquisa CNPq “Mercosul e Direito do Consumidor” com
análise orientada pela Profa. Dra. Raquel Janissek Muniz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,e o trabalho de cruzamento de dados foi realizado com a ajuda da Dra. Karen Bertoncello.
Destaque-que o software Sphinx apresenta a apuração dos percentuais e respectivas quantidades, desconsiderando-se as não-respostas. Por isso, permanecem hígidos os dados, ainda que existam quantidades distintas entre os números de respostas totais
em cada questão integrante do formulário, assim como os cruzamentos antes demonstrados. Mencione-se que na sua fase inicial, a pesquisa interinstitucional contou também com o apoio da
Faculdade de Direito, de Educação e de Psicologia da UFRGS
para cursos de capacitação (atividade de extensão), em conjunto
com a Escola Superior da AJURIS e o Observatório do Crédito
e Superendividamento da UFRGS-MJ, daqueles profissionais do
direito e estudantes envolvidos com a conciliação.
A pesquisa empírica de levantamento dos dados foi registrada no Programa de Pós-Graduação em Direito e na Faculdade de Direito da UFRGS, seguindo seus parâmetros éticos
de desidentificação e durante os 5 anos de pesquisa nenhum
contato foi realizado com os consumidores atendidos pelo projeto-piloto, apenas trabalho com os formulários, previamente

21

CLÁUDIA LIMA MARQUES

desidentificados pelo TJRS, que mantém todos os dados e formulários preenchidos.
Os dados empíricos estão registardos no Observatório
do Crédito e Superendividamento da UFRGS.

B) O Observatório do Crédito e e Superendividamento
do Consumidor UFRGS-MJ
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Nesta parte B sobre a pesquisa, mister noticiar como
funciona o Observatório do Crédito e Superendividamento do
Consumidor, que é mantido pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), projeto de extensão e pesquisa, com
o apoio do Ministério da Justiça-SENACON.
O Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor UFRGS-MJ visa a diagnosticar os principais problemas na concessão do crédito, bem como estimular
trocas de experiências e a integração das políticas públicas e
ações de prevenção e tratamento do superendividamento. O projeto promove ainda estudos de Direito Comparado a propósito do quadro normativo e jurídico internacional sobre a prevenção e tratamento do superendividamento,
permitindo a tradução destas fontes e do CDC para outras
línguas, acompanha os projetos de lei sobre o tema e os que atualizam o Código de Defesa do Consumidor e sugere melhorias
na grade curricular e na legislação vigente nacional e estadual.
O Observatório surgiu inspirado no trabalho feito em
outros países que acompanham os índices de superendividamento, como Portugal e França.
No Brasil, a iniciativa teve origem com o “Projeto Piloto de Tratamento das Situações de Superendividamento do
Consumidor” que nasceu da experiência prática de pesquisas
realizadas na UFRGS, em 2004, pelas então mestrandas e hoje
doutoras pela UFRGS, Dra. Clarissa Costa de Lima e Káren Bertoncello, sob orientação da Professora Doutora Claudia Lima
Marques. O projeto-piloto contou com o apoio da UFRGS, da
Escola Superior da Magistratura - AJURIS, do PROCON-RS e
da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e tinha como ob-
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jetivo primordial a renegociação das dívidas do consumidor superendividado com todos os seus credores, de forma amigável,
de acordo com seu orçamento familiar, de modo a garantir a
subsistência básica de sua família (mínimo vital).
A partir dos dados coletados nesse projeto-piloto, verificou-se a necessidade de reunir e sistematizar acervo documental, bibliográfico, fotográfico, e audiovisual de pesquisas e
projetos no campo do Direito do Consumidor. Com base nesses dados, o observatório aplica os resultados das pesquisas por
meio de práticas de prevenção, tratamento e criação de formas
alternativas de pacificação social para as conseqüências multifatoriais advindas do superendividamento dos consumidores.
Assim, por meio da cooperação e atuação conjunta
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e da
UFRGS, o projeto busca coletar dados sobre as práticas existentes no Brasil sobre o tema, oferecendo ainda à população um
site (www.ocsc.ufrgs.br), com informações, legislação e projetos, assim como cursos de capacitação que tratem de orçamento doméstico, educação ao consumo e métodos alternativos de
solução de controvérsias, em especial mediação e conciliação
em matéria de superendividamento.
Como resultado do avanço da iniciativa, em 16 de maio
de 2014, com o apoio da Escola Superior da Magistratura (AJURIS-TJRS), o Observatório do Crédito e Superendividamento
do Consumidor (OCSC) inaugurou laboratório de pesquisa sobre o tema - Sala Gilles Paisant - o qual tem o objetivo de reunir e examinar os dados coletados pelo observatório, a fim de
oferecer o perfil de consumidores das comarcas e o modo de
atuação dos credores.
Trata-se de um projeto de extensão, que inclui cursos de
capacitação abertos ao público e organização de eventos, mas o
“Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor” da UFRGS e do Ministério da Justiça/SENACON, projeto
ainda em andamento, tem como objetivo ser um grande bancos
de dados sobre o superendividamento dos consumidores no Brasil, preenchendo assim uma lacuna em matéria de dados neutros
e confiáveis sobre este importante tema no país.
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II. A PESQUISA EMPÍRICA DE 5 ANOS EM PORTO
ALEGRE: MODELO PARA A ATUALIZAÇÃO DO
CDC QUANTO À CONCILIAÇÃO EM BLOCO EM
MATÉRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO

O Projeto Piloto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre, de conciliações em bloco entre consumidores endividados e seus credores iniciou na Escola da AJURIS,
com apoio da UFRGS, em 2007, sob a coordenação das magistradas Karen Bertoncello e Clarissa Costa de Lima (membros
do Grupo de Pesquisa CNPq “Mercosul e Direito do consumidor” UFRGS). Para a parte empírica da pesquisa de minha Bolsa Produtividade CNPq (PQ 1 A) foram levantados e analisados
6165 casos deste projeto-piloto. Ao todo foram analisadas 3.225
audiências de conciliação de consumidores superendividados
que, durante 5 anos, recorreram ao Projeto Piloto do TJ/RS,
em Porto Alegre, de 2007 e 2012, e foram registradas no banco
de dados do “Observatório do Crédito e Superendividamento
da UFRGS/MJ”.
O trabalho de pesquisa de campo interinstitucional
foi realizado com a ajuda dos bolsistas CNPq e pesquisadores
voluntários do Grupo de Pesquisa CNPq “Mercosul e Direito
do consumidor” da UFRGS, de magistrados, conciliadores e
funcionários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e da
Escola Superior da Magistratura da AJURIS e do Observatório
do Crédito e Superendividamento UFRGS-MJ e do Brasilcon
(Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor), a
quem muito agradecemos. Vejamos os dados.
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1. Dados levantados no período de 5 anos (20072012)
O período levantado vai do início do projeto-piloto em
Porto Alegre, em Dezembro de 2007 a Dezembro de 2012,
totalizando 5 anos completos e um total de 6165 formulários
de consumidores superendividados que recorreram ao Projeto
Piloto do TJ/RS, em Porto Alegre, formulários estes arquivados
na Escola Superior da Magistratura da AJURIS, Porto Alegre,
RS, assim como o resultado jurídico das respectivas audiências
de conciliação em bloco de superendividados e seus credores
realizadas pelos magistrados e conciliadores do TJRS.
Os dados levantados pela pesquisa são os seguintes, no
que se refere ao perfil dos consumidores superendividados,
nestes 5 anos pesquisados (12.2007 a 12.2012):

A. Gênero:
Do um total de 6165 consumidores, 61,4% eram mulheres e 31,8% eram homens.
Sexo:
Masculino

38,6%

Feminino

61,4%

Total

100,0%

0%

61,4%
38,6%
61,4%

B. Idade:
Quanto à idade, a maioria já estava na maturidade (41,7%
entre 40 e 59 anos) e 18,6% eram idosos (60 anos ou mais), sendo que 1% dos idosos eram maiores de 80 anos.
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Idade:
Menos de 20

0%

0,5%

41,7%
0,5%

De 20 a 39

39,3%

De 40 a 59

41,7%

De 60 a 79

17,5%

De 80 a 99

1,0%

100 e mais

0,0%

1,0%

100,0%

0,0%

Total

39,3%
41,7%
17,5%

C. Estado civil:
Quanto ao estado civil, a maioria eram pessoas solteiras,
divorciadas, separados ou viúvos, 61,6%.
Estado civil:
casado

33,7%

solteiro

40,9%

divorciado

12,3%

viúvo

7,8%

convivente

4,6%

separado judicialmente

0,6%

Total

100,0%

D.

Renda média
superendividado

40,9%

0%

33,7%
40,9%
12,3%
7,8%
4,6%
0,6%

mensal

do

consumidor

Quanto à informação sobre a renda média mensal dos
consumidores, a maioria ganha de 1 a 2 salários mínimos (49,2%)
e ainda uma elevada parcela ganha menos de um salário mínimo
(13,5%). Apenas 0,9% destes consumidores ganha mais de 10
salários por mês e 0,3%, mais de 20 salários mensais.
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Renda média individual mensal:
Menos de 1 salário mínimo

13,5%

Entre 1 e 2 salários mínimo

49,2%

Entre 2 e 3 salários mínimo

19,0%

Entre 3 e 5 salários mínimo

12,1%

Entre 5 e 10 salários mínimo

4,9%

Entre 10 e 20 salários mínimo

0,9%

Acima de 20 salários mínimo
Total

0,3%
100,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

49,2%

13,5%
49,2%
19,0%
12,1%
4,9%
0,9%
0,3%

Em totais, percebemos que 81,7% dos consumidores que
trataram o superendividamento no projeto ganha até 3 salários
mínimos, contra 6,1% que ganha mais de 5 salários mínimos por
mês. Apenas 1,2% das famílias dos endividados recebe mais de
10 salários por mês. A informação confirma a a tendência que o
maior grupo ganha entre 1 e 2 salários mínimos (49,2%) e 2 a 3
salários (19,0%), assim a grande maioria ganha entre menos de
1 a 3 salários mínimos (81,7%). Destaque-se ainda que 13,4%
informa que recebe menos de 1 salário mínimo mensal. Estes
dados estão a indicar que o perfil do superendividado de Porto
Alegre é de um consumidor pobre, da classe C e D.

E. Ocupação e fonte de renda
Quanto à principal fonte de renda, a maioria dos consumidores do projeto-piloto nestes 5 anos é de empregados do setor privado (33,8%) e profissionais liberais (13,4%), sendo que
23,2% são aposentados e pensionistas. Os desempregados são
9,3% dos consumidores do projeto piloto na capital gaúcha.
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Qual sua principal fonte de renda?
Funcionário público

6,9%

Profissional liberal

13,4%

Empregado do setor privado

33,8%

Empresário

0,8%

Aposentado

20,9%

Pensionista

2,3%

Desempregado

9,3%

Estudante

1,5%

Outro
Total

11,1%
100,0%

33,8%

20%

0%

6,9%
13,4%
33,8%
0,8%
20,9%
2,3%
9,3%
1,5%
11,1%

F. Causa informada das dívidas
Quanto à causa das dívidas, seriam as seguintes: redução
de renda (26,5%), desemprego (24,3%), doença (18,0%), divórcio e separação (4,8%) e morte (2,5%), totalizando 76,1% de
superendividados passivos, contra 23,9% que declararam como
causa do endividamento “gastar” mais do que ganha. É de se
observar que o formulário do TJRS não mais traz a possibilidade
de resposta aberta “outros”, como existia na pesquisa inicial
em 2004 na UFRGS. Assim fatos, como desemprego, doença,
divórcio e separação são comparados com uma ‘opinião’ subjetiva sobre o que aconteceu: ‘gastou mais do que ganha’. E sendo
esta a única opção restante, muitos a marcam sem poder explicar o que aconteceu realmente.Neste sentido, é necessário rever
esta pergunta e abrir novamente a possibilidade de uma resposta
aberta, pois na pesquisa da UFRGS 9,6% das pessoas explicou
que se endividou porque ‘emprestou o nome’, fez empréstimos
para os filhos e netos ou para pagar uma dívida já existente e
recebeu novo empréstimo acima do que poderia pagar etc.
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Causas das dívidas:
redução de renda

26,5%

desemprego

24,3%

gastou mais do que ganha

23,9%

doença pessoal ou familiar

18,1%

divórcio/separação/dissolução de união estável

4,8%

morte.

2,5%

Total

100,0%

0%

10%

20%26,5%
26,5%
24,3%
23,9%
18,1%

4,8%
2,5%

G. Número de credores do consumidor
superendividado
Quanto ao número de credores, observa-se que a grande
maioria (68,3%) tem apenas um credor ou 2 (13,2%), totalizando 81,5% dos casos em que a negociação depende da cooperação de apenas 1 ou 2 credores.
Em 81,5% dos casos há a presença de 1 ou 2 credores
e apenas 11,5% dos casos apresentam 3 ou 4 credores, sendo
que 5% dos casos o número de credores é de 5 a 7 credores,
sendo os restantes mais raros casos com mais de 7 credores,
comprovando uma grande concentração dos créditos em mãos
de apenas algumas credores, muitas vezes instituições bancárias
que absorvem as dívidas e concedem financiamentos para quitação de outras dívidas.
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Número de credores:
68,3%

2

13,2%

3

6,9%

4

4,6%

5

2,4%

6

1,8%

2,4%

7

0,8%

1,8%

8

0,7%

0,8%

9

0,3%

0,7%

10

0,5%

0,3%

11

0,2%

0,5%

12

0,1%

0,2%

13

<0,1%

0,1%

14

<0,1%

<0,1%

15

<0,1%

<0,1%

16

<0,1%

<0,1%

17

<0,1%

<0,1%

18

0,0%

<0,1%

19

<0,1%

20

0,0%

Mais de 20
Total

30

20%

0%

1

<0,1%
100,0%

40%

60%68,3%
68,3%

13,2%
6,9%
4,6%

0,0%
<0,1%
0,0%
<0,1%
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H. Bancos de Dados Negativos
Na grande maioria, os consumidores superendividados
que foram atendidos no projeto-piloto em Porto Alegre nestes
5 anos já estavam incluídos em bancos de dados e cadastros
negativos de consumo (72,9%).
Está registrado em cadastros de inadimplentes?
Sim

72,9%

Não

27,1%

Total

100,0%

0%

50% 72,9%
72,9%
27,1%

I. Resultado da audiência de conciliação em bloco
No período estudado de 5 anos, aconteceram 3.225 audiências de conciliação em bloco de superendividados e seus
credores realizadas pelos magistrados e conciliadores do TJRS,
atingindo mais do que dobro da média nacional de êxito na
conciliação (30%) e foi possível aos magistrados estabelecer em
conjunto com os credores e o consumidor superendividado um
plano de pagamento por acordo, conciliando 64,3% dos casos e
evitando processos judiciais neste casos.
Resultado da audiência:
Exitoso

64,3%

Inexitoso

35,7%

Total

100,0%

64,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
64,3%
35,7%

Nos demais casos, marcada a audiência houve o não
comparecimento do credor ou do devedor, um dos problemas
que seria resolvido se a audiência tivesse previsão legal, como
prevista no PLS 283, 2012. No momento, como se trata de um
projeto piloto, os credores muitas vezes procuram os consumidores e negociam com eles antes da audiência em separado, com-
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binando o não comparecimento. Também credores com crédito consignado e garantias extras costumam não comparecer.
Nestes 5 anos, o nível de comparecimento geral foi de 58,5%
nas audiências globais entre o consumidor e todos seus credores, que caracterizam o projeto piloto.
Comparecimento das partes:
Ausente credor

19,1%

Ausente devedor

22,4%

Partes compareceram

58,5%

Total

100,0%

58,5%

0%
19,1%
22,4%

58,5%

Os demais dados indicam que em 83,9% dos casos a
dívida está vencida, sendo que em apenas 16,1% a dívida ainda
não venceu quando o consumidor procurou o projeto-piloto.
Duas observações devem ser feitas aqui: que muitos credores
não negociam se a dívida ainda não está vencida, o que inviabiliza muitas vezes discussões sobre os créditos consignados, em
claro prejuízo ao direito de preservação do mínimo existencial;
e que em países com o tratamento do superendividamento consolidado, no conjunto da dívida, serão discutidas dívidas ainda
não vencidas, justamente para reequilibrar o orçamento familiar
e permitir a reinserção deste consumidor pessoa física na sociedade de consumo.
Outro dado que indica a importância da atuação do Estado para ajudar a renegociação das dividas e preservação do
mínimo existencial é que, neste 5 anos levantados, 76,4% dos
consumidores tentaram renegociar as dívidas com os credores
sem sucesso. Destes 76,4%, apenas 1,2% procuraram advogados para renegociar com os credores, 2,1% recorreram à defensoria pública para os acompanhar, mas a grande maioria, 96,3%
tentaram renegociar diretamente com os fornecedores e não
foram bem sucedidos, sendo a sua maioria mulheres, que tem
mais dificuldades em renegociar diretamente com os credores.
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Por fim, mister destacar uma realidade brasileira, que os
dados também demonstram que mais da metade (52,2%) dos
consumidores não receberam cópia do contrato que foi assinado. E, dentre os 47,8% dos consumidores que receberam
a cópia do contrato dos fornecedores, mais da metade destes
(53,8%) a receberam depois de assinar o contrato. Estes dados indicam que há muito a melhorar também na prevenção do
superendividamento, dai a importância destas pesquisas para a
revisão do CDC.
Concluindo, parece-me que estes dados estão a demonstrar a importância desta conciliação em bloco realizada no Projeto Piloto na Comarca de Porto Alegre – e em tantos outros
Tribunais de Justiça do Brasil -, justamente para as pessoas que
não tem a quem recorrer e necessitam ser reincluídas na sociedade de consumo e do projeto de lei do Senado Federal 283,
2012 que consolida estas práticas iniciadas pelas magistradas
Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, assim como dos
projetos de conciliação das Defensorias e do Procon-SP, dentre outros no Brasil. Estes cinco anos de pesquisa comprovam
sobretudo a necessidade de se contar no Brasil com um tratamento conforme à boa-fé para o superendividamento da pessoa
física. Igualmente os dados do “Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor” da UFRGS demonstram u
a ‘feminização’ e ‘envelhecimento’ do perfil do superendividado
que merece ser analisada em detalhes.

2. Alguns cruzamentos de dados: a feminização do
superendividamento
Este levantamento de 5 anos do Observatório permite o
cruzamento de alguns destes dados de forma a estabelecer ainda
com mais detalhes o perfil deste consumidor superendividado
que procurou o projeto-piloto do TJRS na capital. Neste primeiro momento queremos chamar a atenção para o fenômeno
que pode ser chamado de feminização do superendividamento:
os dados de 5 anos demonstram uma maioria de mulheres su-
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perendividadas. Foi encontrado um total de 61,4% de mulheres,
sendo que 40,6% tem 50 anos ou mais, 31,4% são empregadas
do setor privado e 24,6% aposentadas ou pensionistas.
Gráfico referente a idade das mulheres:
Idade:
Menos de 10

<0,1%

0%

40,6%
<0,1%

De 10 a 19

0,5%

De 20 a 29

16,3%

De 30 a 39

21,5%

De 40 a 49

21,1%

21,5%

50 e mais

40,6%

21,1%

Total

0,5%
16,3%

40,6%

100,0%

Gráfico referente a ocupação ou fonte de renda das
consumidoras mulheres:
Qual sua principal fonte de renda?
Funcionário público
Profissional liberal

12,5%

Empregado do setor privado

31,4%

Empresário

0,8%

Aposentado

21,2%

Pensionista

3,4%

Desempregado
Estudante
Outro
Total
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5,8%

10,2%

0%

20% 31,4%
5,8%
12,5%
31,4%
0,8%
21,2%
3,4%
10,2%

1,7%
13,0%
100,0%

1,7%
13,0%
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Tratam-se de mulheres que ganham de 1 a 3 salários mínimos (85,6%). Dentre as mulheres que participaram do projeto nos
primeiros cinco anos de pesquisa, a maioria ganha até 2 salários
mínimos (67,3%), apenas 0,8% ganha mais de 10 salários e imprescionantes 17% chega a ganhar menos de um salário mínimo.
Gráfico referente a mulheres
Renda média individual mensal:
Menos de 1 salário mínimo

17,0%

Entre 1 e 2 salários mínimo

50,3%

Entre 2 e 3 salários mínimo

16,3%

Entre 3 e 5 salários mínimo

11,4%

Entre 5 e 10 salários mínimo

4,2%

Entre 10 e 20 salários mínimo

0,7%

Acima de 20 salários mínimo
Total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50,3%

17,0%
50,3%
16,3%
11,4%
4,2%

<0,1%

0,7%

100,0%

<0,1%

No geral, as mulheres solteiras, divorciadas, viúvas ou
separadas são a grande maioria, 2503 contabilizando 70,5%
das mulheres superendividadas que compareceu nestes 5 anos
ao projeto-piloto, e observamos que a causa da dívida mais comum é um acidente da vida (78,1%), principalmente redução de
renda e desemprego.
Gráfico de mulheres solteiras, divorciadas,viúvas ou
separadas
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Também dentre os desempregados (543) a grande maioria
são mulheres, 67%. Interessante observar que mesmo nestes
casos de desemprego há 59,6% de sucesso no projeto, mas
muitos casos de ausência na audiência marcada. Muitas vezes
o consumidor é que se ausenta da audiência, talvez porque não
tenha nada a oferecer para pagar no plano (24%) e os credores
também muitas vezes não aparecem, se o credor ganhava antes
menos de 3 salários mínimos (29,2%).
Este fenômeno de feminização do superendividado que estamos analisando parece ainda ser maior se contamos os grupos de maior vulnerabilidade, como os idosos. Se cruzamos os
dados dos 1353 aposentados e pensionistas com o sexo o quadro é o seguinte, com 65,1% de mulheres procurando ajuda na
Justiça:
Gráfico de aposentados e pensionistas
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Como vimos em estudo anterior, as mulheres (3737)
representaram 61,4% dos 6165 consumidores que procuraram durante os anos de 2007 a 2010 o Projeto Piloto de
concliliação em bloco dos consumidores com seus credores
do TJRS na Comarca de Porto Alegre. Neste primeiro estudo chamamos a atenção para a feminização do superendividamento: “Foi encontrado um total de 61,4% de mulheres,
sendo que 40,6% têm 50 anos ou mais, 31,4% são empregadas do setor privado e 24,6% aposentadas ou pensionistas.”
... “Trata-se de mulheres que ganham de 1 a 3 salários mínimos (85,6%). Dentre as mulheres que participaram do projeto
nos primeiros cinco anos de pesquisa, a maioria ganha até 2
salários mínimos (67,3%), apenas 0,8% ganha mais de 10 salários e imprescionantes 17% chegam a ganhar menos de um
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salário mínimo.”... “No geral, as mulheres solteiras, divorciadas, viúvas ou separadas são a grande maioria, 2503 contabilizando 70,5% das mulheres superendividadas que compareceram nestes 5 anos ao projeto-piloto, e observamos
que a causa da dívida mais comum é um acidente da vida
(78,1%), principalmente redução de renda e desemprego.”
Os dados demonstram que as mulheres foram também a maioria em todas as categorias, entre os 543 desempregados (representavam 67%, a saber 363 mulheres)
e entre os 1353 aposentados e pensionistas (representavam
65,1%, a saber 879 mulheres), confirmando esta tendência de
feminização do fenômeno do superendividamento dos consumidores que desejam quitar suas dívidas, pagando-as após conciliação em bloco no Projeto Piloto da capital do Estado do Rio
Grande do Sul.
Nos dados do Observatório, interessante observar também que 76,4% dos 6165 consumidores tentaram renegociar as
dívidas diretamente e não obtiveram sucesso tendo que recorrer ao Projeto Piloto para ali sim, em bloco e com a presença
do Estado na figura do juiz ou do conciliador estatal designado, atingir um novo plano de pagamento. Destes, 96,3% tentaram negociar com o próprio credor e não obtiveram sucesso,
mesmo que apenas 47,8% tenham recebido a cópia do contrato (52,2% não receberam a cópia do contrato e, dos que receberam, 53,8% a receberam apenas depois de se vincularem).
A conclusão pode ser que as mulheres tem dificuldade de renegociar suas dívidas diretamente com os credores e sofrem do
preconceito que gastam mais do que ganham por ‘capricho’, por
consumismo desmedido, ‘doenças psicológicas’ ou por desorganização orçamentária não merecendo dos fornecedores atenção aos seus pedidos de renegociação das dívidas para poder
preservar o mínimo existencial e retornar à sociedade de consumo. Para combater este ‘mito’ é necessário verificar que estas
mulheres são geralmente pessoas sozinhas e arrimo de família
, desempregadas ou de baixa renda (até 3 salários mínimos) e
que necessitam de apoio do Estado pelo menos para renegociar
de boa-fé suas dívidas de forma a se re-inserir no mercado de
consumo e trabalho.
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Ao contrário, no projeto-piloto e com a ajuda do Judiciário
e a presença de mais de 60% das partes, praticamente a totalidade conseguiu renegociar um plano de pagamento, em um
total de 65% de sucesso na audiência, para a média de 64% nos
outros extratos:

Os dados do “Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor” da UFRGS/MJ demonstram, pois, que a
maioria dos consumidores ajudados são mulheres divorciadas, solteiras, viúvas e separadas, que ganham somente até 3 salários mínimos e idosos, aposentados e pensionistas. Demonstram também
que estes consumidores normalmente devem para 1 a 2 credores e
que procuram na conciliação em bloco com os credores pagar suas
dívidas, pois em mais de 90% dos casos, tentaram renegociar sozinhos com os credores e não tiveram força suficiente para conseguir
esta renegociação. A ajuda do Estado parece ser imprescindível aos
superendividados.

Observações finais
Após este exame dos dados do “Observatório do Crédito e Superendividamento do Consumidor” da UFRGS sobre
os primeiros cinco anos de Projeto-Piloto na Comarca de Porto
Alegre, resta como primeiraconclusão a importância de o Estado através do TJRS oferecer aos consumidores endividados, em
especial aos mais vulneráveis dos consumidores endividados,
as mulheres e os idosos, aos hipervulneráveis, uma saída para
tratar seu estado de superendividamento.
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Os dados demonstram que as maiores vítimas do superendividamento são as mulheres, em especial mulheres sozinhas
(divorciadas, solteiras, viúvas e separadas) e arrimo de família,
aposentadas e pensionistas, que ganham até 3 salários mínimos,
com 40 anos ou mais e os consumidores idosos, hoje vítimas
de uma agressiva concessão de crédito com reduzida educação
financeira e formal. Comprovamos que estes superendividados
‘desfavorizados’, mulheres e idosos, normalmente devem para
1 a 3 credores e, se procuram esta conciliação em bloco com os
credores pagar suas dívidas, é porque querem pagar realmente
e mais de 90% tentaram renegociar com os credores e não tiveram força suficiente.
Conclua-se, pois, que esta ‘feminização’ e ‘envelhecimento’ do perfil do superendividado demonstra a importância
do Estado criar meios de conciliação em bloco como o previsto
no Projeto de Lei do Senado Federal n. 283, 2012 de Atualização do Código de Defesa do Consumidor,2 ao incluir um capítulo novo sobre a conciliação em matéria de superendividamento e honrar estes –realmente- modelares Projetos-Piloto dos
Tribunais Estaduais (o pioneiro e aqui estudado no TJRS, mas
também hoje existentes no TJPR, TJPE, TJPR, TJSP). Estes
Projetos-Pilotos idealizados pelas magistradas Clarissa Costa de
Lima e Karen Bertoncello, após pesquisa no PPGDir./UFRGS,
abriram as portas do Judiciário para estes consumidores hipervulneráveis e ‘desfavorizados’, para que estes superendividados
mulheres e idosos, como vimos, pudessem conciliar, conforme
a boa-fé, suas dívidas e estabelecessem - na presença e com a
ajuda dos juízes, conciliadores ou membros do Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores – um plano de pagamento que
reserva o mínimo existencial e permite a re-inclusão na sociedade de consumo.
O Banco Mundial3 já frisou a importância dos países
2
Veja MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de. Extratos
dos substitutivos dos Projetos de Lei 281, 282 e 283 de 2012 de autoria do
Senador Ricardo Ferraço. Revista de Direito do Consumidor, vol. 90, Nov / 2013,
p. 265 e seg.
3
Veja MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de. Notas
sobre as Conclusões do Relatório do Banco Mundial sobre o tratamento
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legislarem sobre superendividamento dos consumidores pessoas físicas para evitarem o risco sistêmico de uma ‘falência’4
em massa de consumidores em seus mercados, uma das causas
da atual crise financeira mundial.5 A Consumers Internacional
e o movimento consumerista latino-americano já se manifestaram,6falta agora realizar esta mudança de atitude legislativa – a
exemplo da Argentina – no Brasil. A aprovação do PLS 283,
2012 (PL 3515,2015) seria o passo mais importante para evoluir a cultura da renegociação e da conciliação como um todo
no Brasil, também trazendo uma solução para os casos em que
não houve conciliação voluntária, de forma que o juiz possa
elaborar um plano compulsório de pagamento para estes casos,
em verdadeiro ‘tratamento’ do superendividamento, segundo o
modelo francês. Esperamos que em breve seja aprovado o PLS
283, 2012 e que se atualize o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) incluindo regras especiais sobre prevenção e
tratamento do superendividamento dos consumidores pessoas
físicas, em especial através da conciliação aqui apresentada.

do superendividamento e insolvência da pessoa física. Revista de Direito do
Consumidor, v. 89, 2013, p. 453 e seg. E SOARES, Ardyllis . Conclusões do
Relatório do Banco Mundial sobrre tratamento do superendividamento e insolvência da pessoa física – Resumo e conclusões finais, in Revista de Direito
do Consumidor, v. 89, 2013, p. 435 e seg
4
Veja a obra comparando o sistema norte-americano de falência e o
sistema da re-educação frances, opção do PLS 283,2012, in LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 83 e seg. E BERTONCELLO, Karen
Rick Danilevicz. Breves linhas sobre o estudo comparado de procedimentos de
falência dos consumidores: França, Estados Unidos da América e Anteprojeto
de lei no Brasil. Revista de Direito do Consumidor, v.83, set-2012, p. 313 e seg.
5
Assim NEFH, James (EUA). Preventing another financial crisis:
The critical role of Consumer Protection Laws, in Revista de Direito do Consumidor, v. 89, p. 29-40, 2013 e RAMSAY, Iain e WILLIAMS, Toni (Reino
Unido). Anotações acerca dos contornos nacionais, regionais e internacionais
da proteção financeira dos consumidores após a Grande Recessão, in Revista
de Direito do Consumidor, v. 89, p. 41-58, 2013.
6
Veja CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli ;BERTONCELLO, Karen Rick Danilevicz; LIMA, Clarissa Costa de. “Ley Modelo de Insolvencia
Familiar” para America Latina e Caribe: considerações iniciais sobre o procedimento judicial. Revista de Direito do Consumidor, v. 84, out-2012, p. 291 e seg.
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PRÁTICAS RECENTES DA CHINA NA
MEDIAÇÃO E NA ARBITRAGEM DE
LITÍGIOS DE CONSUMO
Wei Dan1

1. Breves notas sobre as peculiaridades dos litígios
de consumo
Os litígios de consumo possuem caraterísticas próprias.
Os montantes neles envolvidos são relativamente pequenos.
Tendo em conta que o âmbito de bens de consumo ou serviços
é muito amplo, as causas de litígios tornam-se bastante diversificadas, podendo variar desde os relacionados negócios sobre eletrodomésticos, vestuário, artigos de uso diário, meios
de transporte e produtos alimentares até serviços cibernéticos,
vendas à distância, telecomunicações e muito mais. Mesmo que
não haja contacto entre os consumidores afetados num determinado litígio, o número de sujeitos envolvidos pode ser muito
elevado, uma vez que qualquer pessoa pode se tornar a parte de
1
Professora Catedrática e Vice-Diretora Interina da Faculdade de
Direito da Universidade de Macau. A autora agradece o honroso convite feito pelo Senhor Professor Doutor António Pinto Monteiro para participar no
Colóquio sobre “Resolução Alternativa de Litígios de Consumo” e a equipe
da organização Professor Doutor Pedro Maia, Professor Doutor Paulo Mota
Pinto e a Professora Doutora Sandra Passinhas.
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um determinado litígio de consumo justamente porque todos
os nós somos consumidores. Verifica-se, por outro lado, uma
certa homogeneidade dos diferentes litígios, no sentido de que
as principais questões jurídicas são relacionadas com cláusulas
contratuais e com práticas comerciais desleais. Devido aos custos elevados e à morosidade dos processos judiciais, o consumidor, sendo a parte vulnerável, detém o passo depois de enfrentar uma série de dificuldades.
Estas peculiaridades podem ser observadas em todos os
tipos de mercado de consumo, quer nos países desenvolvidos
quer nos países em vias de desenvolvimento. A China não é
exceção. Entretanto, a hesitação e o ceticismo do consumidor
podem ser agravados pelo pensamento tradicional da cultura
chinesa, segundo o qual, os litígios devem resolver-se fora dos
tribunais oficiais.

2. Um panorama dos meios de resolução de litígios
de consumo existentes na China
A Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor da República Popular da China foi promulgada em 1993, e revista pela primeira vez ao fim de 20 anos de vigência por meio da
«Decisão do Comissão Permanente do Congresso Nacional Popular sobre a Revisão da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses
do Consumidor», de 25 de Outubro de 2013, tendo a nova Lei
do Consumidor entrado em vigor no dia 15 de Março de 2014.
De acordo com o artigo 39.º, as disputas nas relações de
consumo podem ser resolvidas através das cinco formas seguintes:
conciliação por via de consultas com os operadores comerciais;
solicitação de mediação por uma associação de consumidores ou
qualquer outra organização de mediação legalmente constituída;
submissão de queixa ao departamento administrativo competente; requerimento de arbitragem aos órgãos de arbitragem com
base num acordo arbitral com os operadores comerciais e proposição de ação junto aos tribunais populares.
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2.1 Conciliação

O consenso alcançado pelas partes, por meio de conciliação, não possui força executória nos termos legais. Muitas
vezes, o êxito da conciliação depende da vontade e da atitude
dos operadores comerciais.
2.2 Mediação

A mediação é de caráter privado e não contencioso. É
presidida pelas organizações mediadoras de massas nas tentativas de resolução das controvérsias civis (disputas de vizinhança)
em geral. Mesmo que não tenha força obrigatória, pois as partes
litigantes podem se desdizer e proceder à proposição de uma
ação judicial em seguida, a mediação constitui a forma de intervenção social mais ampla e em relação à qual se verifica maior
utilização.
O acordo celebrado é válido se satisfizer as seguintes
condições: (1) as partes devem ter a plena capacidade civil de
exercício; (2) devem manifestar a vontade real; e (3) não podem
violar a lei nem os interesses públicos. Consideram-se inválidas
os seguintes factos: (1) as práticas que prejudiquem os interesses do Estado, da coletividade ou de terceiro; (2) o encobrimento de escopo ilegal pela forma legal; (3) as práticas que prejudiquem interesses sociais e públicos; e (4) as práticas contra o
disposições imperativas previstas por lei ou por regulamento
administrativo. O acordo de mediação é inválido quando a comissão da mediação popular tiver obrigado as partes a obedecer
uma determinada forma e a mesma não tenha sido respeitada.
Uma das partes pode recorrer ao tribunal popular com
vista à alteração ou anulação do acordo celebrado quando (1) a
parte que recorre se tiver enganado gravemente; ou (2) aparentemente existe uma injustiça.
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É importante adicionar que as Regras para a Apreciação
de Causas Cíveis Relativas a Acordos de Mediação Popular,2
como a interpretação judicial destinada aos tribunais populares
quando julgam ações cíveis, confirmam o efeito jurídico contratual do acordo celebrado pela mediação popular, promovendo
assim resultados instrutivos.3
É de notar que a nova Lei da Mediação Popular da China
de 20104 reforçou os efeitos jurídicos do acordo de mediação,
confirmando expressamente que o acordo de mediação alcançado através da mediação de uma comissão de mediação popular
é obrigatório para todos os interessados e as partes interessadas
devem cumpri-lo conforme o acordado.5 Depois de ser alcançado um acordo através da mediação por uma comissão de mediação popular, quando necessário, os interessados podem, em
conjunto, requerer ao tribunal popular a confirmação judicial,
no prazo de 30 dias contados a partir da data de celebração do
acordo de mediação, e o tribunal popular deve analisar o acordo
e confirmar o seu efeito em tempo útil.6 Depois de o tribunal
popular confirmar o efeito do acordo obtido por mediação, se
uma parte interessada se recusar a cumprir ou não o cumprir
plenamente, a outra parte pode requerer a execução ao tribunal
popular. Se o tribunal popular confirmar que o acordo de meAdotada a 5 de Maio de 1989 pela 1240ª Reunião da Comissão
Judicial do Supremo Tribunal Popular, publicada a 16 de Setembro de 2002 e
tendo entrado em vigor a 1 de Novembro de 2002.
3
Segundo o artigo 1º das Regras para a Apreciação de Causas Cíveis
Relativas a Acordos de Mediação Popular, “o acordo alcançado através de
mediação popular, que contenha conteúdo de direitos e deveres civis e esteja
devidamente assinado ou carimbado pelas partes em causa, possui o caráter
de contrato civil. As partes devem assegurar o cumprimento das obrigações
nos termos estipulados no acordo e não o podem modificar nem revogar
indevidamente”. O Supremo Tribunal Popular da China estabeleceu, deste
modo, os efeitos jurídicos do “contrato civil” produzidos pelo acordo resultante de mediação. A nosso ver, o acordo, mesmo que fosse celebrado em
virtude da ajuda do mediador popular, no fundo não se diferencia do contrato
civil ordinário baseado na autonomia privada. Em outras palavras, o mediador
popular desempenha um papel de testemunha neste processo.
4
Adotada a 28 de Agosto de 2010 pela 16ª Sessão da Comissão Permanente do 11º Congresso Nacional Popular.
5
Vide artigo 31º da Lei da Mediação Popular.
6
Vide artigo 33º da Lei da Mediação Popular.
2
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diação é inválido, os interessados podem alterar o acordo original ou alcançar um novo acordo através da mediação popular
ou propor uma ação no tribunal popular.
Com o objetivo de aproveitar os benefícios e conveniências de mediação popular, assegurados pela nova Lei da Mediação Popular, atualmente, muitas associações de consumidores da China, quer a nível central quer nos níveis locais, têm
criado, com sucesso, dentro das próprias estruturas, comissões
de mediação popular, para poder oferecer aos consumidores
serviços de mediação com eficiência e sem custos.
2.3. Queixa ao departamento administrativo competente

As intervenções ou decisões tomadas por departamentos
administrativos acerca de litígios de consumo, por via de regra, seguem a forma do acordo de mediação, não sendo um fundamento
para a execução coerciva pelos tribunais na China. Além disso, nos
termos do artigo 56.º da Lei do Consumidor, os órgãos estatais
competentes devem, nos termos das disposições de leis e regulamentos, punir os atos ilegais ou criminais dos operadores comerciais que violem os direitos e interesses legítimos dos consumidores
na prestação de bens ou serviços. Entretanto, considera-se punição
administrativa um ato administrativo dos institutos públicos que é
diferente, quanto natureza, da resolução de conflitos.
2.4. Arbitragem

A decisão arbitral, que tem força executória e é final, é
feita segundo processo ordinário o regime geral da Lei da Arbitragem7 e da Lei do Processo Civil.8 Atualmente, ainda não
Adoptada pela 9ª Sessão da Comissão Permanente do Oitavo Congresso Nacional Popular de 31 de Agosto 1994, revista em 2009.
8
Aprovada na 4ª Sessão do 7º Congresso Nacional Popular e promulgada pela Ordem n.º 44 do Presidente da República Popular da China
em 9 de Abril de 1991; revista na 30ª Sessão do Comité Permanente do 10º
Congresso Nacional Popular e promulgada pela Ordem n.º 75 do Presidente
da República Popular da China em 28 de Outubro de 2007, com efeitos a 1 de
7
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existe na China um tipo de procedimentos judiciais especiais
destinados à facilitação da defesa do consumidor.
No que se refere à arbitragem, geralmente, os consumidores chineses terão de submeter o conflito de consumo a uma
comissão de arbitragem,9 suportar as despesas e observar o procedimento e o prazo de arbitragem para disputas contratuais e
conflitos decorrentes de direitos patrimoniais. Neste sentido, os
consumidores chineses, por via de regra, não podem usufruir da
rapidez e da gratuidade verificadas nas arbitragens de conflitos de
consumo em Portugal, Holanda ou em outros países europeus.
A comissão de arbitragem na China pode ser estabelecida no lugar de domicílio nos municípios diretamente dependentes do governo central (Pequim, Xangai, Tianjin e Chongqing),
cidades capitais das províncias e regiões autónomas, ou das outras cidades divididas em freguesias, sendo uma pessoa coletiva
de direito público. Portanto, os consumidores das zonas rurais e
das cidades pequenas encontram maior inconveniência no sentido de submeter uma disputa à arbitragem.
Diferentemente do que acontece na arbitragem institucional, a arbitragem ad hoc não é reconhecida pela Lei de Arbitragem
da China. Até 2015, existiam, no total, 244 comissões de
arbitragem na China continental que apreciaram 136,924 casos.10
Devido às restrições impostas pela Lei da Arbitragem vigente,
as comissões de arbitragem ainda não podem delegar as respetivas competências às associações de consumidores, nem as associações de consumidores são autorizados de criar comissões
de arbitragem dentro das suas estruturas. Assim sendo, a única
via viável é a oferta de serviços de arbitragem aos consumidores
pelas comissões de arbitragem legalmente instituídas.

Abril de 2008; novamente revista na 28ª Sessão da Comissão Permanente do
11º Congresso Nacional Popular da República Popular da China e Promulgada pela Ordem No. 59 em 31 de Agosto de 2012, com efeitos a partir de 1
de Janeiro de 2013.
9
Vide os artigos 9.º a 15.º da Lei da Arbitragem da China.
10
Os dados foram obtidos em http://www.wfzc.org.cn/
html/075934925.html, em 24 de Maio de 2016.
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2.5. Ações judiciais

Na China, ainda não foram instaladas juízos de pequenas
causas cíveis. Entretanto, a Lei do Processo Civil11 prevê o processo sumário para o julgamento de causas cíveis simples.12 No
âmbito de resolução de litígios de consumo, a nova Lei do Consumidor da China evidencia dois progressos notáveis, respetivamente no respeitante à ação coletiva e à inversão do ónus da
prova. A nova Lei do Consumidor teve especialmente em vista
clarificar as “atribuições de interesse público” das associações de
consumidores, atribuindo-lhes, em particular, legitimidade para
a propositura de ações coletivas. Assim, perante atos lesivos de
direitos ou interesses legítimos de uma pluralidade de consumidores, têm legitimidade para intentar ação junto dos tribunais
populares a Associação dos Consumidores da China, bem como
as associações de consumidores instituídas pelas províncias, zonas autónomas e municípios diretamente dependentes do Governo Central.13 Além disso, a Lei veio a resolver o problema da
A Lei do Processo Civil da China foi aprovada na 4ª Sessão do 7º
Congresso Nacional Popular, revista na 30ª Sessão do Comité Permanente
do 10º Congresso Nacional em 28 de Outubro de 2007, com efeitos a 1 de
Abril de 2008, e novamente revista na 28ª Sessão da Comissão Permanente
do 11º Primeiro Congresso Nacional Popular, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2013.
12
O art. 162.º da Lei do Processo Civil prevê que no julgamento de
causas cíveis simples por tribunais populares de base ou pelos tribunais para
que estes remetam, se o valor da causa for inferior a 30 por cento do salário
médio anual do ano anterior dos trabalhadores da província, região autónoma
ou municipalidade diretamente sob o Governo Central, o julgamento daqueles tribunais será final. Nos termos do Art. 271.º da Interpretação Judicial
do Supremo Tribunal Popular sobre a Aplicação da Lei do Processo Civil da
República Popular da China em 30 de Janeiro de 2015, “Sempre que o tribunal popular jugar uma ação com pequenos pedidos, a sentença do tribunal
popular será final, em conformidade com o disposto no artigo 162 da Lei do
Processo Civil”.
13
Art. 47.º da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor. No dia 1 de Julho de 2015, o Conselho de Proteção dos Consumidores
de Shanghai veio a intentar uma ação coletiva junto da 1.ª Secção do Tribunal
Popular Intermédio de Shanghai com base no art. 47.º da nova Lei do Consumidor, contra a Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., e a Guang
Dong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., sobre alegadas lesões
11
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difícil recolha de provas em sua defesa por parte do consumidor,
com a inversão do ónus da prova para o operador nos litígios
decorrentes da descoberta de vícios em produtos duradouros ou
serviços de decoração ou reparação imobiliária, no prazo de 6
meses a contar da sua aceitação pelo consumidor.14

3. Problemas existentes no sistema atual da
resolução de litígios de consumo
Apesar de haver diversas maneiras para resolver os litígios de consumo, devido à incerteza na sua ordem de prioridade, na prática, existem ainda problemas que afetam a eficiência
e a efetividade na sua utilização,
Desde logo, verifica-se uma repetição de queixas. Na
ausência de uma delimitação clara entre uma reclamação do
consumidor dirigida a uma Associação de Consumidores e uma
apelação do consumidor dirigida a um departamento administrativo, é muito comum um consumidor apresentar simultaneamente a sua queixa para os dois órgãos, visto que o âmbito de
aceitação de queixas pelas associações de consumidores e pelos
departamentos administrativos competentes é o mesmo, isto é:
“litígios resultantes da compra e do uso de bens ou da receção
de serviços para consumo diário”. Sendo a parte vulnerável,
o consumidor tende a preferir a resolução dos litígios com a
intervenção das associações de consumidores e com a intervenção do Estado. Entretanto, a duplicação de queixas não levará
automaticamente a uma maior eficiência.
aos direitos de informação e livre opção dos consumidores através das aplicações pré-instaladas nos telemóveis. O caso tornou-se a primeira ação coletiva
em matéria de consumo julgada pelos tribunais chineses, constituindo um
marco histórico, e acabou por concretizar integralmente os pedidos processuais, tendo não só as duas empresas demandadas regularizado as medidas
violadoras dos direitos e interesses dos consumidores, como também outras
empresas do sector como a Apple, a Sony e a Huawei declarado que se encontravam já a adotar medidas de aperfeiçoamento. Neste contexto, o Conselho
de Proteção dos Consumidores de Shanghai acabou por concordar em desistir da instância, tendo posteriormente apresentado uma série de propostas
legislativas ao Ministério da Indústria e Tecnologia Informática da China.
14
Art. 23.º da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor.
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Em segundo lugar, pode haver uma repetição de facto da
mediação ou uma mediação oferecida simultaneamente por uma
pluralidade de mediadores. Tanto as associações de consumidores como os departamentos administrativos podem avançar com
a mediação. O consumidor tem naturalmente uma expectativa
de poder contar com o poder administrativo para defender melhor os seus interesses; porém, o atual ordenamento jurídico chinês não confere amplos poderes aos órgãos administrativos na
resolução de litígios. Perante uma disputa de consumo em matéria
civil, os departamentos administrativos não podem pronunciarse por meio de uma decisão administrativa, pois estes órgãos
somente podem interferir no litígio em causa como mediadores
e, muitas vezes, simplesmente repetem a mediação já ocorrida
numa associação de consumidores. Quando não haja infrações
óbvias, nem todos os operadores comerciais envolvidos estão
dispostos a participar da mediação. Neste sentido, a repetição da
mediação aumentará os custos administrativos mas não ajudará
a resolver os problemas pendentes.
Em terceiro lugar, a mediação de conflitos pelas associações tem sido dificultada pelo mecanismo da indemnização
sancionatória. Uma das novidades da recente revisão da Lei do
Consumidor é o reforço do regime de indemnização sancionatória. A Lei veio a agravar as sanções aplicáveis aos operadores pela disponibilização de produtos ou serviços fraudulentos,
passando da outrora “devolução em singelo e indemnização de
outro tanto” para o limite de “devolução em singelo e indemnização em triplo”, ou seja, o operador deve aumentar o valor da
indemnização conforme as exigências do consumidor, devendo
ser no mínimo de 500 yuans e, no máximo, 3 vezes o preço
do produto ou do serviço adquirido pelo consumidor.15 Consequentemente, a cultura de litigiosidade tornou-se mais popular na China. Tem-se verificado nos últimos tempos o aumento
constante do número de “consumidores profissionais” (“oportunistas profissionais”) que compraram deliberadamente bens
ou serviços defeituosos a fim de formular pedidos de indem15

midor.

Art. 55.º da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consu-
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nização sancionatória. Há consumidores que, ao fim das ações
judiciais, conseguiram valores dez vezes superiores ao montante
que pagaram.16 Em 23 de Novembro de 2015, o Conselho de
Estado da China promulgou a «Orientação sobre o Papel Prioritário das Novas Formas de Consumo na Aceleração do Desenvolvimento»17, segundo a qual, o sistema de indemnização sancionatória será aperfeiçoado e intensificado, com a finalidade de
impor um montante elevado de indemnização para aumentar os
custos de violações por parte de operadores comerciais.

4. Mediação e arbitragem em algumas áreas
específicas de consumo
4.1 Serviços financeiros em geral

O alto grau de complexidade e inovação dos produtos
financeiros tem colocado em evidência a inabilidade das associações de consumidores na proteção dos direitos e interesses do consumidor financeiro, a qual tem incidido mais sobre a
proteção do consumidor de produtos e serviços tradicionais.
Perante este cenário, foram instituídos em Agosto de 2011, com
aprovação do Conselho de Estado, 4 serviços especializados de
proteção dos direitos e interesses do consumidor financeiro,
a saber: os Serviços de Proteção dos Direitos e Interesses no
Consumo Financeiro, junto do Banco Popular; os Serviços de
Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor no Sector
Bancário, junto da Comissão Reguladora da Atividade Bancária;
os Serviços de Proteção dos Investidores, junto da Comissão
Reguladora dos Valores Mobiliários; e os Serviços de Proteção
dos Direitos e Interesses do Consumidor de Seguros, junto da
Comissão Reguladora da Atividade Seguradora. Em consonânPor exemplo, o caso de Zhang Xiaohong e Xing Zhihong contra
Shanxi Mama Baobei Meitehao Produtos de Bebê e Mães Ltda. e Guangzhou
Jinqi Shi Nutrition Ltda, em torno de alimentos importados aos quais se adicionou ilegalmente óleo de fígado de bacalhau. Veja mais detalhes em http://
www.315law.org/hotspot/0517259.html, visitado em 30 de Maio de 2016.
17
http://www.g ov.cn/zhengce/content/2015-11/23/content_10340.htm, visitado em 30 de Maio de 2016.
16
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cia com o modelo de controlo individualizado por sector, coube
distribuir as atribuições de proteção do consumidor financeiro
às entidades reguladoras de cada sector de atividade. Por outro
lado, foi instituído um sítio informático de proteção dos direitos e interesses no consumo financeiro pelo Banco Popular
(www.12363.org), bem como uma linha aberta a informações e
reclamações (12363), como plataforma de proteção.
Embora se possa afirmar que a criação de instituições
especializadas na proteção dos direitos e interesses do consumidor financeiro constitui um enorme passo em frente, o modelo
de regulação individualizado continua a apresentar várias insuficiências. 1) Verifica-se uma falta de poderes e competências
por cada instituição, bem como de recursos afetos à proteção
do consumidor, havendo cidades que dispõem apenas de 2
funcionários a tempo parcial para a resolução dos conflitos. A
Comissão Reguladora da Atividade Bancária, por exemplo, reserva apenas 1 a 2 milhões de yuans para o efeito. Ademais, na
falta de uma lei uniforme de proteção do consumidor financeiro, pouca força têm as sanções previstas nas regulamentações
administrativas do Banco Popular, sendo dificilmente dissuasoras às instituições financeiras e por vezes é necessário obter a
cooperação e auxílio dos serviços de administração da indústria
e comércio, dos gabinetes financeiros do Governo e de associação do sector financeiro. 2) Perante o surgimento de produtos financeiros intersectoriais, as 4 instituições de controlo
permanecem num estado de pouca comunicação e cooperação
entre si, vedando a circulação de informação e sem qualquer regime de garantias contra a assimetria de informação e de poderes entre as instituições financeiras e os consumidores. O controlo descentralizado tem causado dificuldades de coordenação
e aumento de custos, bem como uma diminuição da eficiência
de trabalho, tudo em detrimento das exigências de proteção do
consumidor financeiro. O problema acentua-se mais, não havendo mecanismos de regulação claros e transparentes, nos casos
de defesa dos direitos do consumidor financeiro em face de
pagamento de terceiros por via online. 3) Verifica-se uma falta
de valorização pela proteção dos investidores a nível da filoso-
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fia de gestão financeira. De momento, os serviços de supervisão
do sector financeiro continuam a inclinar-se para o controlo da
regularidade e dos riscos das instituições financeiras, sem a devida
valorização pela proteção dos direitos do consumidor, resultando
no desequilíbrio entre a sua intervenção na atividade das instituições financeiras e a proteção do consumidor. 4) As instituições
têm adotado o modelo de petição na resolução dos conflitos
financeiros. Isto significa que, em caso de litígio decorrente de
consumo financeiro, em princípio, o consumidor terá de reclamar
junto da própria instituição de crédito, só recorrendo às instituições protetoras no caso de recusa de apreciação ou silêncio
durante determinado prazo por parte da instituição financeira, ou
quando o consumidor se mostre insatisfeito com a resposta obtida. Ora, a ausência de mecanismos específicos de resolução alternativa de litígios desfavorece a rápida apreciação dos conflitos.
As Medidas Administrativas do Banco Popular da China
para a Proteção dos Direitos e dos Interesses dos Consumidores Financeiros (para a implementação experimental), 18 emitidas em 7 de Maio de 2013, vieram a estabelecer a mediação
administrativa nas sucursais do Banco Popular.
4.2 Financiamento via internet

A China agora tem mais de 1 bilhão de subscritores de
telefone móvel. O país é o maior mercado de comércio eletrónico do mundo, as contas de registo atingiram 1089 bilhões de
usuários e mais de 0,5 bilhões de usuários ativos efetuam pagamentos online.19
Em Julho de 2015, o Banco Popular, o Ministério da
Indústria e Tecnologia Informática, o Ministério da Segurança
Pública, o Ministério das Finanças, o Serviço de Administração da Indústria e Comércio do Estado, o Gabinete Jurídico
do Conselho de Estado, a Comissão Reguladora da Atividade
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=222140&lib=law#.
International Monetary Fund, “Financial Sector Assessment Program of the People’s Republic of China.” IMF Country Report, No. 12/81.
Washington, D.C.: IMF. P7.
18
19
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Bancária, a Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários, a
Comissão Reguladora da Atividade Seguradora e o Gabinete de
Administração do Espaço Cibernético do Estado, promulgaram
as Opiniões Orientadoras para a Promoção e o Desenvolvimento Saudável do Financiamento via Internet (2015).20
As Opiniões Orientadoras para a Promoção e o Desenvolvimento Saudável do Financiamento via Internet são o primeiro conjunto complexo e multifacetado de normas reguladoras dos principais produtos financeiro-cibernéticos como o
pagamento e empréstimo online, o financiamento coletivo, a
venda de fundos online, o seguro e o trust cibernéticos, e as
finanças de consumo cibernético, prenunciando o início da era
da regulação do sector financeiro-cibernético “de acordo com
a lei”. As referidas Opiniões especificam, desde logo, 4 tipos
de sujeitos neste âmbito, conferindo-lhes legitimidade: as instituições de pagamento online, as plataformas de empréstimos
online, as plataformas de financiamento coletivo e as plataforDe acordo com o disposto nos artigos 7 a 12, na parte 2 das Opiniões de Orientadoras para a Promoção do Desenvolvimento Saudável do Financiamento
via internet: o pagamento online é um serviço para emitir ordens de pagamento
e transferir fundos monetários por computador, telefone celular ou outros
aparelhos na internet; O empréstimo online inclui o empréstimo pessoal online (que é um empréstimo P2P online) e o pequeno empréstimo online. O
P2P é um empréstimo direto entre indivíduos realizado em plataformas da
internet. As instituições de empréstimo pessoal online devem insistir para a
função das plataformas e clarificar a sua natureza de intermediários de informação. Estas instituições, principalmente as prestadoras de serviços de informação para empréstimo direto entre credores e devedores estão proibidas de
fornecer serviços de garantia e absorver ilegalmente fundos. O pequeno empréstimo online é um empréstimo de pequenas empresas controladas por empresas de internet que oferecem pequenos empréstimos aos clientes usando
a internet. O financiamento colaborativo por meio de equidade (equity crowd
funding) refere-se principalmente ao financiamento colaborativo por meio de
equidade de um grupo pequeno na internet, que é concluída nas plataformas
dos intermediários de financiamento colaborativo por meio de equidade (por
via de sites de internet ou meios eletrónicos semelhantes; a venda online de
fundos refere-se às instituições de venda online de fundos que cooperarem
com as instituições de pagamento de terceiros para vender fundos ou outros produtos financeiros; o seguro online refere-se a empresas de seguro
que operam online; o crédito e as finanças de consumo online referem-se a
empresas de crédito e a empresas financiamento de consumo que operam os
seus negócios online.
20
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mas de venda de produtos financeiros online. Depois enuncia
as seguintes recomendações para a proteção do consumidor: 1)
As instituições de pagamento online por terceiro devem criar
mecanismos eficazes de isolamento de riscos e de proteção dos
direitos e interesses dos clientes. Devem transmitir informação
bastante sobre os serviços aos clientes, bem como alerta-lo dos
riscos de forma clara, não podendo exagerar quanto à natureza
e funções dos serviços de pagamento enquanto serviços intermediários. Sujeitam-se à supervisão do Banco Popular. 2) Deve
reforçar-se a revelação de informação no que respeita aos interesses do consumidor, como as informações relativas ao conteúdo dos contratos dos produtos financeiro-cibernéticos e às
cláusulas de exclusão de responsabilidade, assim como se deve
fiscalizar e sancionar as condutas ilegais ou irregulares dos operadores no aproveitamento de cláusulas contratuais gerais para
prejudicar os direitos e interesses legítimos do consumidor. 3)
Deve proibir-se a propaganda enganosa e a venda de produtos
forçosamente agrupados na venda online. 4) Deve-se reforçar
a segurança das informações cibernéticas, bem como guardar
devidamente os dados dos clientes e as informações das transações, sendo proibida a venda e divulgação ilícitas dos dados
pessoais dos clientes. 5) Deve criar-se mecanismos de resolução
de litígios diversificados para a resolução online, para a apreciação in loco, para a apresentação de queixa junto das entidades
de controlo, bem como para a mediação por terceiro, arbitragem e processo contencioso. 6) O Banco Popular, a Comissão
Reguladora da Atividade Bancária, a Comissão Reguladora dos
Valores Mobiliários e a Comissão Reguladora da Atividade Seguradora devem, em conjunto com os serviços administrativos
competentes, e de acordo com a distribuição de atribuições, dar
início aos trabalhos de proteção dos direitos e interesses dos
consumidores e investidores no campo financeiro nos termos
da lei, assim como reforçar a autodisciplina do sector financeiro-cibernético e promover a instituição de uma associação
do sector financeiro-cibernético da China.
Quanto à resolução de litígios em torno do pagamento
online, o sistema atual depende em larga medida do mecanismo
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interno de reclamação, ou seja, uma instituição de pagamento
deve fornecer gratuitamente aos clientes serviços de inquérito
sobre informações de negociação, no prazo de pelo menos um
ano, através de sites, linha uniforme de assistência telefónica e
outros canais, estabelecer e melhorar as regras sobre disputas
relativas a erros e para o tratamento de denúncias e atribuir departamentos profissionais e pessoal para lidar com erros de negociação e as queixas dos clientes de forma precisa e oportuna,
com base em factos. Se a instituição de pagamento não efetuar
a apreciação dos litígios e reclamações, ser-lhe-á imposta uma
multa de 10000 até 30000 yuans (equivalente 1500 euros e 4500
euros respectivamente). Evidentemente, a responsabilidade legal para instituições financeiras é demasiado leve.
Relativamente ao empréstimo online sob a forma de
P2P e ao financiamento colaborativo com recurso à equidade,
não há praticamente experiências de resolução alternativa de
litígios até agora, porque não se encontram ainda reguladas na
legislação vigente sobre as autoridades supervisoras e as nas
respectivas medidas. Além disso, não há um mecanismo interno de reclamação nestas duas formas do financiamento online.
Mesmo que existam algumas organizações profissionais de auto-regulação, não há ainda a supervisão efetiva exercida pelos
tais organismos.
Pelo exposto, pode-se ver que, atualmente, os litígios de
consumo na área de financiamento via internet na China são resolvidos pelos tribunais. Devido às características da transação
online, as ações judiciais têm elevados custos mas a baixa eficiência. Muitas vezes, o consumidor financeiro (o credor) não
consegue determinar a identificação dos devedores num empréstimo online sob a forma de P2P e, por isso, não pode apresentar uma queixa. Outras vezes, as provas eletrônicas são de
fáceis de ser modificadas e difíceis de ser preservadas e, assim,
o consumidor ocorre ao risco de não poder oferecer provas
apropriadas. Por outro lado, os métodos tradicionais aplicados
na mediação e na arbitragem podem não se encaixar bem ao
contexto do financiamento via internet. Por exemplo, devido ao
número elevado das partes envolvidas num litígio online e à sua
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ampla distribuição, não será viável promover a conciliação nem
a mediação. Perante a dificuldade de identificar os devedores,
não será possível que as partes cheguem, posteriormente, a consenso sobre o compromisso arbitral. Tendo isso em conta, há
um amplo espaço para melhorar o funcionamento das plataformas e para introduzir medidas ex ante para possibilitar a eventual
utilização dos meios alternativos da resolução de litígios.

5. Comércio eletrónico
Em linha com a tendência de desenvolvimento do comércio eletrónico e da economia digital, a Lei do Consumidor veio
a regular novas formas de consumo, entre elas o consumo cibernético, reforçando também a proteção dos direitos de opção, informação e justa negociação. Segundo o ordenamento jurídico
chinês, os operadores das plataformas cibernéticas devem assumir responsabilidade jurídica limitada, antecipando o pagamento da
indemnização devida ao consumidor sempre que não puderem
disponibilizar o nome real, o domicílio e as formas efetivas de
contacto do vendedor ou prestador de serviços. Na eventualidade de haver ou dever haver conhecimento do aproveitamento
da plataforma cibernética por parte do vendedor ou prestador de
serviços para lesão de direitos ou interesses legítimos do consumidor, o respetivo operador da plataforma deve responder solidariamente se não tiver adotado as medidas necessárias.21
Art. 44.º da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor prevê que “Os consumidores cujos direitos e interesses legítimos sejam
violados na compra de bens ou na receção de serviços através de plataformas
de negociação na internet podem exigir uma indemnização aos vendedores ou
prestadores de serviços. Se os fornecedores de plataformas de negociação na
internet não puderem fornecer os verdadeiros nomes e endereços e meios de
contacto válidos dos vendedores ou prestadores de serviços, os consumidores
podem também exigir a indemnização a esses fornecedores de plataformas
de negociação na internet; e os fornecedores de plataformas de negociação
na internet que tiverem feito quaisquer compromissos mais favoráveis aos
consumidores devem cumprir com tais compromissos. Os fornecedores de
plataformas de negociação na internet têm, após a compensação, o direito
de serem reembolsados pelos vendedores ou prestadores de serviços. Sempre que os fornecedores de plataformas de negociação na internet saibam
ou deveriam saber que os vendedores ou prestadores de serviços violam os
21
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Comparada com o volume em destaque do comércio eletrónico, a resolução de litígios online na China encontra-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento. Em 2009, a
Comissão de Arbitragem Económica e Comercial Internacional
da China22 elaborou pela primeira vez Regras para a Resolução
de Litígios Online, que foram revistas e aprovadas em 4 de Novembro de 2014, com a entrada em vigor em 1 de Janeiro de
2015.23 Similarmente, a Comissão de Arbitragem de Cantão também adotou Regras para a Resolução de Litígios Online a partir
em 1 de Outubro de 2015.24 Entretanto, até agora, o número de
pedidos têm sido muito limitado, porque o custo da arbitragem
online ainda é relativamente alto25 para os consumidores em
geral e o atual sistema é mais apropriado para B2B (empresa
para empresa) em vez de B2C (empresa para consumidor) e
C2C (consumidor para consumidor). A arbitragem oferecida
pelas Regras mencionadas acima é vinculativa e final. Na verdade, trata-se apenas de uma extensão da arbitragem tradicional
ao ambiente da internet.
Frequentemente, os litígios em torno do comércio
eletrónico ultrapassam os limites fronteiriços nacionais. Por
isso, na prática, as arbitragens online vinculativas deste tipo encontram vários desafios tais como a jurisdição, a lei aplicável e a
execução das sentenças arbitrais. A validade dos acordos de arbitragem, o lugar da arbitragem bem como a nacionalidade dos
laudos arbitrais são fatores que afetam o reconhecimento e a
execução das sentenças arbitrais estrangeiras. Neste sentido, ardireitos e interesses legítimos dos consumidores através das plataformas, mas
não tomem as medidas necessárias, são solidariamente responsáveis com os
vendedores ou prestadores de serviços.”
22
Igualmente denominada pela Câmara do Comércio Internacional
da China (ICC China).
23
A versão chinesa das Regras está disponível em http://cn.cietac.
org/eArbitration/index.asp. O site da resolução de litígios em linha da ICC
China é http://www.cietacodr.org/.
24
A versão chinesa das Regras está disponível em
http://14.23.88.135:81/WEB_CN/AboutInfo.aspx?AboutType=4&KeyID=100b1ae3-9f15-4bfc-bf59-a90273778fa5. O site da resolução de litígios é
http://odr.gzac.org/arbSite/main.action.
25
De acordo com as Regras da ICC China, o custo mínimo será 4000 yuans.
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bitragens online não vinculativas, com uma maior flexibilidade,
podem oferecer uma alternativa útil aos consumidores como
um pré-procedimento da resolução das disputas.
Atualmente, alguns operadores de plataformas na China oferecem serviços de resolução de litígios online. Pela sua
natureza, as arbitragens promovidas pelos operadores de plataformas são arbitragens não vinculativas. A título de exemplo,
o popular site de compras Taobao do Grupo Alibaba, que é a
maior plataforma C2C na China, lançou um centro da defesa do
consumidor para cuidar dos litígios entre consumidores e vendedores, com base nas suas próprias regras. O operador Taobao
julga as partes em litígio de acordo com os próprios critérios
e pode ordenar punições internas como, por exemplo, o cancelamento do registro do vendedor e a proibição da transações,
entre outros. Tais mecanismos, em certa medida, podem ajudar
os consumidores resolver alguns aborrecimentos, no entanto,
existe aparentemente preocupação com a legitimidade e a imparcialidade. Taobao desempenha vários papéis simultaneamente,
sendo o criador das regras, o árbitro dos litígios e também o
executor das decisões, e pode estar relacionado com alguns litígios. Os operadores de plataformas são fundadores do reino da
internet, em muitos casos o consumidor não está incluído na
elaboração de tal auto-regulação e a supervisão pública não é
suficiente. Considerando a natureza da relação de consumo (a
vulnerabilidade do consumidor, devido à limitada liberdade de
escolha do consumidor e à assimetria de informação), justifica-se que os Estados e o poder legislativo sejam protagonistas
na elaboração de normas jurídicas e as autoridades nacionais de
consumidores devem tomar ações mais rápidas. A privatização
do processo legislativo continuará a existir; no entanto, deve
ser apenas complementar na melhoria do nível de proteção do
consumidor e deve estar sempre sujeita ao controlo judicial e ao
sistema de monitoramento.26
CALLIESS, Gralf-Peter e ZUMBANSEN, Peer, (2012), Rough Consensus and Running Code: A Theory of Transnational Private Law, Hart Publishing:
Oxford and Portland, Oregon, pp. 153-180.
26
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6. Tendências futuras
Enquanto o maior país em desenvolvimento do mundo, a China tem vivenciado um desenvolvimento económico galopante ao longo das últimas décadas, acompanhado de
grandes mudanças a nível da forma de consumo, da estrutura
de consumo e da mentalidade de consumo. Não obstante, o
modelo de desenvolvimento económico da China tem também
evidenciado uma desordem do mercado, já experimentada historicamente por muitos dos países em transição.27 Nos últimos
tempos, o mercado da China continental tem sido inundado por
grandes quantidades de produtos contrafeitos e de má qualidade
e tem-se assistido a graves problemas de segurança alimentar.
Com o desenvolvimento da tecnologia informática, começou
a tornar-se cada vez mais vulgar o recurso à Internet, à teledifusão e à telecomunicação para a venda de produtos ou para a
prestação de serviços, com toda uma nova gama de conflitos
de consumo daí decorrentes. O consumidor, em geral pouco
sensibilizado para a prevenção dos riscos, começou a ser alvo
de constante lesão nos seus direitos e interesses legítimos. Com
a falha de informação, traduzida na incompletude, assimetria,
falta de clareza e falta de transparência da informação,28 verificam-se uma “crise de confiança” e uma “falta de confiança” em
vários domínios do âmbito das relações de consumo.29 Tendo
em conta as próprias características dos litígios de consumo e a
volumosa demanda por parte dos consumidores, a mediação e a
arbitragem são importantes meios alternativos para a resolução
das contestações na China.
Liu Yan, Zhang Longlin e Fu Chunguang, “Os Problemas Institucionais dos Países em Transição e as Opções Estratégicas da Transição da
China”, Journal of Central University of Finance & Economics, 2012, n.º 10.
28
Xie Qingkui (coord.), WTO and Government Response, Citic Publishing House, 2003, Pequim, p. 149.
29
Wang Gang, “A “crise de confiança” e a regularização da ordem de
mercado nas economias em transição”, Russian, East European, and Central Asian
Studies, 2007, n.º 1.
27
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No entanto, o modelo tradicional da resolução extrajudicial de litígios (a arbitragem em particular) contém certas
limitações quando estão em causa litígios de consumo de hoje,
nomeadamente, a voluntariedade do consumidor e do prestador de serviços ou do fornecedor de bens na submissão às tentativas de mediação e arbitragem, o conhecimento bem como
a confiança do consumidor na resolução extrajudicial do seu
conflito de uma forma célere e económica, a força legal das decisões de mediação e das sentenças arbitrais, e a contradição entre a constante internacionalização dos contratos de consumo e
as dificuldades do reconhecimento e da execução das sentenças
arbitrais emitidas pelos centros de arbitragem estrangeiros ou
pelos operadores de plataformas.
Para a modernização da resolução extrajudicial dos litígios de consumo na China, há uma necessidade de otimizar o
desenho do atual sistema, de modo a que a mediação e a arbitragem possam desempenhar um papel mais relevante e possam
equilibrar o constante aumento da litigiosidade. Trata-se de uma
iminência para a legislatura definir e reforçar o sistema legal dos
meios alternativos de resolução de litígios em novas formas de
consumo (como por exemplo o financiamento via internet e o
comércio eletrónico).
As próprias comissões de arbitragem na China terão igualmente de superar algumas limitações existentes para reduzir
os custos e o tempo do consumidor na defesa dos seus interesses. Há um número crescente de instituições de arbitragem que
estão a esforçar-se para sair do obsoleto âmbito da arbitragem
comercial tradicional e expandir para arbitragem de conflitos
de consumo. Já em 2013, a Comissão de Arbitragem do Município de Shenzhen começou a recrutar 50 voluntários para
oferecer aos consumidores arbitragens gratuitas nos casos em
que o valor das causas seja menor que 50,000 yuans. Mais recentemente, em 15 de Março de 2016, a Comissão de Arbitragem
na cidade de Harbin estabeleceu Regras Pormenorizadas sobre
a Resolução de Litígios de Consumo, que, além de estabelecer
um prazo célere, preveem que se o valor da causa for inferior a
5000 yuans, as custas no processo de arbitragem serão apenas
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de 100 yuans, e se o valor da causa for superior a 5000 yuans
mas inferior a 10000 yuans, a taxa de arbitragem será de 300
yuans. Enquanto isso, no caso da mediação, se ambas as partes
não exigirem a emissão de um documento formal em que conste a decisão da mediação, o serviço oferecido pela Comissão
de Arbitragem de Harbin será totalmente gratuito.30 No mesmo
dia, foram ainda lançados o Centro de Arbitragem de Conflitos
de Consumo de Pequeno Valor do Novo Distrito de Hengqin do Municício de Zhuhai que e o Centro de Indeminização
Antecipada da Associação de Consumidores de Hengqin. O
mencionado Centro de Arbitragem em Hengqin traz muita
conveniência especialmente aos turistas consumidores. Caso o
consumidor e o operador não cheguem a um acordo mediante a
conciliação ou a mediação, e se estiverem reunidas as condições
estabelecidas, o consumidor pode apresentar um pedido para
obter uma indeminização antecipada, por parte da Associação
de Consumidores de Hengqin e, de seguida, pode deixar as provas e assinar uma procuração a favor do Centro de Arbitragem,
que vai ajudar a submeter o caso à arbitragem gratuita. A Associação de Consumidores de Hengqin poderá exercer o direito
ao regresso contra o operador conforme os resultados da sentença arbitral. Trata-se de bons exemplos para serem seguidos
pelas demais associações de arbitragem da China.

A versão completa em Língua Chinesa das Regras Pormenorizadas da Resolução de Litígios de Consumo da Comissão de Arbitragem de
Harbin pode ser encontrada em http://news.my399.com/livenews/content/2016-03/15/content_1793184.htm.
30
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A ARBITRAGEM DE CONSUMO
António Menezes Cordeiro

Sumário: I – Introdução: 1. A arbitragem; 2. Evolução; 3. Vantagens
e desvantagens. II – A realidade de consumo: 4. A complexidade; 5. A
inadequação da arbitragem tradicional; 6. A solução institucionalizada.

I. INTRODUÇÃO

1. A arbitragem
I. Diz-se arbitragem a situação na qual as partes interessadas remetem a composição de um litígio, efetivo ou potencial,
para a decisão de terceiros. A arbitragem é essencialmente voluntária: quer na decisão de remeter para árbitros, quer na escolha destes, estas são totalmente livres. Essa situação paradigmática dá azo a práticas e a regras que, em certas circunstâncias,
podem ser alargadas a situações diversas das voluntárias. Mas é
estruturante: a arbitragem é, essencialmente, voluntária.
II. A arbitragem é muito antiga. Desde os primórdios da
Humanidade, quando duas pessoas dissentissem quanto a certos bens ou vantagens e não pretendessem recorrer à força para

67

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO

ultrapassar o obstáculo, quedava uma saída: ambas se põem de
acordo para perguntar a um terceiro, reconhecido pelas duas,
qual a saída mais adequada. Já se entendeu que muitas das regras das XII Tábuas derivaram de práticas arbitrais anteriores.

2. Evolução
I. O Direito estadual – ou o seu equivalente, ao longo
dos séculos – reconheceu, em geral, a arbitragem. O Direito romano comportava regras que incitavam os árbitros a decidir em
tempo útil. Na Idade Média, importantes questões de tipo público foram dirimidas por arbitragem. Todavia, com as codificações, os sistemas divergiram. O Direito napoleónico foi pouco permeável a arbitragens. Daí resultou uma tradição francesa
pouco amiga das arbitragens, que apenas nos finais do século
XX seria, em parte, ultrapassada. Também o Direito anglo‑saxónico foi restritivo, numa orientação que ainda hoje perdura.
II. No espaço germânico, a arbitragem conheceu melhores dias. A unificação tardia da Alemanha explicará a necessidade de, particularmente no campo comercial, se recorrer à
arbitragem.
III. O grande motor da arbitragem moderna foi o das
arbitragens internacionais. No plano do comércio, as questões
surgidas entre litigantes de vários Estados encontram, na arbitragem, um plano natural de resolução. As alternativas eram
insatisfatórias, pelo que o recurso a árbitros surgia como conditio
sine qua non de contratação. Esse desenvolvimento internacional,
muitas vezes praeter legem ou, mesmo, contra legem, levou os diversos Estados a rever as suas leis, acolhendo práticas internacionais e adaptando‑as às necessidades internas.
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3. Vantagens e desvantagens
I. A arbitragem tem, como vantagens essenciais, a isenção, a rapidez, a especialização, a economia e a confidencialidade. Vamos ver.
A isenção é relevada nas arbitragens internacionais: a escolha livre permite evitar tribunais de Estados cujos súbditos
estejam envolvidos na disputa e faculta selecionar árbitros de
terceiras nacionalidades.
A rapidez é marcante nos países – como o nosso – em
que a justiça pública seja lenta. Temos ações que, particularmente em 1ª Instância, demoram anos a atingir uma velocidade
(modesta) de cruzeiro. A arbitragem é uma resposta adequada
a essa lentidão.
A especialização decorre do nível muito complexo que
certos litígios, particularmente internacionais, podem alcançar.
O juiz do Estado, pela natureza das coisas, pode não estar habilitado, no plano técnico e linguístico, para acompanhar determinados litígios.
A economia manifesta-se nas causas de valor médio e
de valor elevado. As custas judiciais são muito elevadas, ultrapassando largamente os honorários dos árbitros e as despesas
administrativas.
A confidencialidade é decisiva. Questões sensíveis, pela
matéria, pelos intervenientes, pelas testemunhas ou pelas implicações dão azo a desconfortos vários, quando submetidas à justiça
pública. A natureza privada e confidencial da arbitragem permite
discussões alargadas, sem consequências extraprocessuais.
II. As desvantagens são a contraface. Numa arbitragem,
dificilmente ganharão ambas as partes. A que decaia incorre
numa desvantagem a que escaparia, definitiva ou temporariamente, nos tribunais do Estado. Dizem os práticos que a arbitragem é arriscada: pode-se ganhar e pode-se perder.
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II. A REALIDADE DE CONSUMO

4. A complexidade
I. As situações jurídicas de consumo, aparentemente
simples, podem envolver dimensões pluridisciplinares. As regras propriamente ligadas ao consumo vêm assentar sobre
temática civil, comercial, dos transportes, bancária, mobiliária,
imobiliária, dos seguros e assim por diante. Cabe, ainda, lidar
com níveis administrativos, fiscais e processuais.
II. O dirimir de litígios do consumo implica, ao contrário
do que poderia resultar de uma primeira abordagem, juristas
com prática em diversas disciplinas e, sobretudo: com disponibilidade física e mental para analisar questões novas. Temos, aqui,
um desafio com o maior relevo.

5. A inadequação da arbitragem tradicional
I. Aqui chegados, logo se verifica uma inadequação da
arbitragem tradicional, perante questões de consumo. Isoladamente tomado, um litígio de consumo tem escassa relevância
económica. Reside, de resto, aí, um dos pontos fracos da tutela do consumidor. Este, já prejudicado pelo mau negócio que
tenha sido levado a concluir, não vai perder tempo e dinheiro e,
ainda, correr o risco de um insucesso, originando um procedimento que só o irá incomodar.
II. A arbitragem tradicional é, como vimos, mais barata
do que a Justiça do Estado para questões de médio e de grande
porte. Mas torna-se insustentável para pequenas causas: como
escolher e remunerar árbitros reconhecidos e montar toda uma
estrutura, devidamente assistida por advogados, para dirimir
uma questão mínima?
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6. A solução institucionalizada
I. A alternativa residirá na arbitragem institucionalizada, com o apoio do Estado. Cabe a este, no exercício das suas
funções, promover a montagem de centros de arbitragem de
consumo, apoiados em árbitros permanentes, devidamente
retribuídos, que possam especializar-se nos domínios em jogo:
e são muitos.
II. Por outro lado, há que divulgar, nos meios do consumo – o que é dizer: junto dos cidadãos e, em geral, dos membros da comunidade – uma cultura de defesa dos seus direitos
e de busca de soluções alternativas de composição de litígios.
III. Num fenómeno em que as humanísticas são ricas:
o desenvolvimento, no plano do consumo, de uma cultura de
arbitragem permite, em retorno, colher elementos úteis para o
aprofundamento do Direito da arbitragem, em geral e, em geral,
da nossa Ciência do Direito.
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ESPECIFICIDADES DA ARBITRAGEM
E DA MEDIAÇÃO DE CONSUMO
Joana Campos Carvalho1
Jorge Morais Carvalho2

1. Introdução
Este texto tem como principal objetivo contribuir para
a resolução de alguns problemas jurídicos que se colocam em
torno da arbitragem e da mediação de consumo. Apesar de os
meios de resolução alternativa de litígios de consumo (RALC)
estarem muito desenvolvidos, sendo esta, aliás, uma das áreas
do direito em que a arbitragem e a mediação são mais utilizadas,
em números absolutos, os estudos teóricos sobre o assunto são
praticamente inexistentes. Esta falta de base teórica torna mais
difícil a resolução de alguns problemas com que as entidades de
RALC, os consumidores e as empresas se deparam diariamente.
As intervenções legislativas neste domínio não têm normalmente em conta o complexo normativo, dificultando a comDoutoranda na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
e Bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Membro do CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade.
2
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
Investigador do CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade. Árbitro do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo (CNIACC).
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preensão do sistema como um todo. Este problema, apesar de
constituir um desafio muito interessante para o intérprete, cria
alguma incerteza aos destinatários das matérias reguladas, situação particularmente preocupante se tivermos em conta que as
questões que aqui são tratadas têm uma relação direta com o
direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva (art.
20.º da Constituição da República Portuguesa). A Lei n.º 6/2011,
de 10 de março, por exemplo, criou um mecanismo que designa como “arbitragem necessária” para os serviços públicos essenciais, numa alteração ao art. 15.º da Lei n.º 23/963, mas não
definiu o regime aplicável (cfr. infra 2.3). Outro exemplo é a Lei
n.º 144/2015, de 8 de setembro, que estabelece os princípios e
as regras a que deve obedecer o funcionamento das entidades de
RALC e o enquadramento jurídico das entidades de RALC em
Portugal que funcionam em rede. Este diploma transpôs para a
ordem jurídica interna a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a RALC,
que se aplicava, mas não estava construída a pensar na arbitragem, sem adaptar as suas normas à especificidade quase exclusivamente portuguesa (e espanhola) de a arbitragem ser uma peça
chave do sistema de defesa do consumidor. Por exemplo, as regras relativas aos prazos (art. 10.º-5) ou aos efeitos da celebração
de acordo prévio (art. 13.º) têm de ser interpretadas criativamente
para permitirem a sua aplicação eficaz à arbitragem de consumo.
No que respeita à arbitragem de consumo, procuramos
responder às questões de saber (i) se as cláusulas contratuais gerais
de RALC vinculam o consumidor, (ii) qual é a natureza jurídica e
quais são os efeitos da adesão plena a um centro de arbitragem de
consumo, (iii) se a arbitragem imposta ao prestador de serviços
pelo regime dos serviços públicos essenciais pode ser qualificada
como arbitragem necessária e se a Lei de Arbitragem Voluntária
(LAV)4 e os regulamentos dos centros são aplicáveis a esta arbitragem, (iv) se, nos casos em que a arbitragem é necessária para
o profissional e este já propôs ação judicial, o consumidor pode
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Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 5/2004, de 10 de
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março, 44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro.
4
Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro.
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paralelamente propor uma ação arbitral, (v) se o Código de Processo Civil (CPC) é aplicável (subsidiariamente) à arbitragem de
consumo ou, mais genericamente, quais são as regras processuais
aplicáveis à arbitragem, (vi) como é que devem ser interpretados
os regulamentos dos centros de arbitragem e (vii) qual é o regime
dos recursos na arbitragem de consumo.
Em relação à mediação de consumo, tentamos dar resposta às questões de saber (i) se a mediação de consumo pode
ser qualificada como verdadeira mediação e (ii) quando é que os
prazos de caducidade e de prescrição se suspendem na tentativa
de resolução extrajudicial do litígio, através de mediação.

2. Arbitragem de consumo
2.1. Cláusulas de resolução alternativa de litígios de consumo

Esta questão foi objeto de alguma discussão na doutrina
portuguesa, em especial a propósito das cláusulas compromissórias que são cláusulas contratuais gerais, tendo atualmente resposta expressa na nossa lei. O problema podia colocar-se quer em
relação a cláusulas arbitrais quer quanto a cláusulas de mediação,
uma vez que em ambos os casos se colocava a questão de saber
quais eram os seus efeitos numa relação de consumo.
Esta questão é, em Portugal, essencialmente teórica, uma
vez que, no nosso país, as empresas tentar evitar, em regra, a
arbitragem, sendo os consumidores os principais interessados
na resolução dos litígios por esta via. Tirando os casos em que
a empresa aderiu plenamente a um centro de arbitragem (cfr.
infra 2.2) ou em que o consumidor tem um direito potestativo
à arbitragem (cfr. infra 2.3), as empresas não estão vinculadas à
arbitragem, preferindo normalmente não a aceitar, uma vez que
sabem que o consumidor não terá uma alternativa eficaz para
fazer valer o seu direito. As empresas, que conformam o essencial do conteúdo do contrato, não têm normalmente interesse
na inclusão de convenções de arbitragem, pelo que são, assim,
raríssimos os casos em que, em Portugal, uma cláusula compromissória é introduzida num contrato de consumo.
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É interessante notar que a discussão em torno da
arbitragem de consumo é muito diferente no Brasil5 e em Portugal. No Brasil, é necessário discutir se a cláusula compromissória inserida em contratos de consumo é válida, pretendendo as
empresas recorrer à arbitragem e os consumidores aos tribunais
judiciais. Com efeito, a inexistência de custas processuais leva
a que o risco na proposição da ação judicial seja baixo. Acresce, por um lado, que a grande generosidade dos tribunais na
condenação das empresas ao pagamento de danos morais torna
interessante o recurso a tribunal, mesmo que o objeto aparente
do litígio tenha um valor reduzido, e, por outro lado, a permissão ou, pelo menos, a aceitação prática da quota litis permite ao
consumidor recorrer a tribunal com ajuda profissional, sem ou
com poucos custos. O advogado tem interesse neste negócio,
uma vez que a condenação pelos danos morais, por vezes de
valor significativo, torna relevante o valor de um caso à partida
pouco apelativo. Já em Portugal, ao contrário do que acontece
nos tribunais judiciais, a arbitragem é gratuita para as partes,
sendo muitas vezes, na prática, como já se disse, a única via para
os consumidores verem satisfeito o seu direito. Os custos e as
formalidades associados à propositura de uma ação em tribunal
têm como consequência a retração do consumidor nos casos
em que o valor pedido é baixo.
Antes do controlo do conteúdo da cláusula, a inclusão
de uma cláusula contratual geral num contrato individualizado
tem de passar por um controlo relativo à sua inserção.
A inserção de uma cláusula contratual geral num contrato individualizado implica a superação de três obstáculos sucessivos, não sendo sequer necessário analisar o obstáculo seguinte
se o anterior não estiver ultrapassado6. O primeiro obstáculo é a
conexão com o contrato. Se a cláusula não tiver qualquer conexão com o contrato, não vale a pena analisar qualquer outro elemento, ficando excluída do contrato. Verificada a conexão com
o contrato7, a cláusula tem de passar pelo crivo da comunicação
Sobre a arbitragem de consumo no Brasil, v. Elizabeth de Almeida
Abreu, Arbitragem de Consumo no Direito Brasileiro, 2015.
6
Jorge Morais Carvalho, Manual de Direito do Consumo, 2016, p. 73.
7
Pedro Caetano Nunes, “Comunicação de Cláusulas Contratuais Gerais”, 2011, p. 518.
5
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nos termos do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 446/858. Concluída a
tarefa com uma resposta afirmativa, é ainda necessário verificar
se foi cumprido o dever de esclarecimento (art. 6.º do mesmo
diploma). Ultrapassados estes três obstáculos, a cláusula considera-se inserida no contrato.
No que respeita ao controlo do conteúdo, para aferir da
validade de uma cláusula de RALC, era necessário ter em atenção o art. 19.º-g) do Decreto-Lei n.º 446/85, que proíbe, consoante o quadro negocial padronizado, as cláusulas contratuais
gerais que “estabeleçam um foro competente que envolva graves inconvenientes para uma das partes, sem que os interesses
da outra o justifiquem”. O art. 21.º-h) proíbe, por sua vez, em
absoluto, as cláusulas contratuais gerais que “excluam ou limitem de antemão a possibilidade de requerer tutela judicial para
situações litigiosas que surjam entre os contratantes ou prevejam modalidades de arbitragem que não assegurem as garantias
de procedimento estabelecidas na lei”.
A doutrina já defendia, quando a questão (ainda) se resolvia (apenas) com base no Decreto-Lei n.º 446/85, que a empresa não podia impor a arbitragem ao consumidor através de
cláusulas contratuais gerais, tendo este, se a cláusula estivesse
inserida no contrato, a possibilidade de optar entre a instauração da ação no tribunal arbitral ou no tribunal judicial9, aqui
incluindo, naturalmente, o julgado de paz.
Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis
n. 220/95, de 31 de agosto (retificado pela Declaração de Retificação n.º 114B/95, de 31 de agosto), 249/99, de 7 de julho, e 323/2001, de 17 de dezembro.
9
Maria José Capelo, “A Lei de Arbitragem Voluntária e os Centros de
Arbitragem de Conflitos de Consumo”, 1999, p. 115; Isabel Oliveira, “A Arbitragem de Consumo”, 2000, p. 399; Dário Moura Vicente, “A Manifestação do
Consentimento na Convenção de Arbitragem”, 2002, p. 998; Ana Prata, Contratos
de Adesão e Cláusulas Contratuais Gerais, 2010, p. 518 (embora apenas com
dúvidas, face à letra da lei); Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 130; Sandra Passinhas, “Alterações Recentes no Âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”, 2015, p. 374; João Pedro
Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de Litígios de Consumo no Contexto da
Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 324. Num dos poucos casos em que os nossos tribunais
se pronunciaram sobre o art. 21.º-h), em ação inibitória proposta pelo Ministério
Público, a questão não é sequer tratada, apenas se concluindo que a cláusula é válida. Não são, no entanto, analisados os seus efeitos, nomeadamente para saber se
vinculam ou não o consumidor – Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 8
de maio de 2007, Processo n.º 2047/2006-7 (Orlando Nascimento).
8
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Atualmente, a questão encontra-se expressamente resolvida, precisamente nesse sentido. Assim, o art. 13.º da Lei n.º
144/2015, que tem como epígrafe “efeitos da celebração de acordo prévio”, estabelece que “os acordos efetuados entre consumidores e fornecedores de bens ou prestadores de serviços no
sentido de recorrer a uma entidade de RAL, celebrados antes da
ocorrência de um litígio e através de forma escrita, não podem
privar os consumidores do direito que lhes assiste de submeter o
litígio à apreciação e decisão de um tribunal judicial”.
É agora claro que o consumidor não fica vinculado por
uma cláusula de RALC (de mediação10, de arbitragem ou mista), independentemente de se tratar de uma cláusula contratual
geral. As cláusulas de arbitragem inseridas em contratos de consumo são, no entanto, válidas, apenas vinculando o profissional.
O consumidor tem de ter sempre a opção entre propor a ação
num tribunal arbitral ou num tribunal estadual (designação que
se prefere em alternativa a “tribunal judicial”, uma vez que o julgado de paz não é um tribunal judicial e está claramente abrangido pelo espírito do preceito citado).
Aliás, não permitir ao consumidor a instauração da ação
num tribunal estadual seria contrário ao art. 10.º-1 da Diretiva
2013/11/UE11. Seria, assim, incompatível com o direito europeu, por exemplo, determinar que os litígios relativos a serviços
públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem necessária, vinculando o consumidor a esse foro (v. infra 2.3).

João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 325.
11
Este preceito estabelece que “os Estados-Membros devem assegurar que os acordos entre consumidores e comerciantes no sentido de apresentar
queixa a uma entidade de RAL não sejam vinculativos para os consumidores se
tiverem sido celebrados antes da ocorrência do litígio e se tiverem por efeito
privar os consumidores do seu direito de intentar uma ação em tribunal para
a resolução do litígio” (itálico nosso). Ainda se poderia discutir se a referência a
“tribunal” também abrange o tribunal arbitral, mas o considerando (45) parece
afastar essa interpretação quando indica que a “diretiva não deverá impedir as
partes de exercer o seu direito de acesso ao sistema judicial” (itálico nosso).
10
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2.2.Adesão plena a centros de arbitragem de conflitos

de consumo

Os centros de arbitragem de conflitos de consumo permitem habitualmente que as empresas emitam uma declaração
através da qual aderem plenamente ao centro. Veja-se, a título de exemplo, o art. 16.º-1 do Regulamento do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo
(CNIACC), que determina que, “para o efeito previsto nos números seguintes, os agentes económicos podem declarar que
aderem previamente e com caráter genérico ao Regulamento do
CNIACC, ao Regulamento do Serviço de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumos e ao Regulamento
de Encargos Processuais”. Na sequência desta declaração, as
empresas aderentes passam a poder ostentar nos seus estabelecimentos um dístico publicitando essa adesão.
A questão a que pretendemos aqui dar resposta é a de saber se o consumidor pode impor a arbitragem em determinado
centro de arbitragem a uma empresa que aderiu a esse centro.
Para tal, revela-se necessário qualificar juridicamente a declaração através da qual a empresa realiza a adesão.
Numa primeira análise é possível configurar a declaração
de adesão como um convite a contratar, uma proposta contratual ou como uma promessa pública12.
Na oposição entre convite a contratar e proposta contratual a figura do convite a contratar fica, desde logo, afastada.
Uma declaração é considerada uma proposta contratual quando é completa, precisa, firme e formalmente adequada13. Pelo
Maria José Capelo, “A Lei de Arbitragem Voluntária e os Centros
de Arbitragem de Conflitos de Consumo”, 1999, pp. 112 e 113, com quem não
concordamos, configura a adesão plena como um contrato entre a empresa e o
centro de arbitragem, retirando daí a consequência de que, sendo terceiro em
relação ao contrato, o consumidor, “no caso de o agente económico se recusar
a celebrar uma convenção de arbitragem, [...] não lhe pode opor a declaração de
adesão genérica à arbitragem”.
13
Carlos Ferreira de Almeida, Contratos I, 2013, p. 101.
12
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contrário, deve considerar-se que se trata de um mero convite
a contratar quando falham os requisitos da completude ou da
adequação formal ou quando o emitente fizer saber que a sua
declaração não deve ser considerada como proposta14. Tal não
se verifica no presente caso, como se demonstra de seguida.
Para aferir da completude de determinada proposta importa definir o conteúdo mínimo do contrato a celebrar15. O
conteúdo mínimo da convenção de arbitragem, isto é o conteúdo, traduzido habitualmente em cláusulas, sem o qual não pode
considerar-se existir uma convenção de arbitragem, é bastante
reduzido. Basta que haja um acordo quanto a submissão de determinado ou determinados litígios à arbitragem. No caso da
adesão plena, há uma declaração no sentido de se pretender
submeter determinados litígios a arbitragem, pelo que se encontra preenchido o requisito da completude.
Para que seja formalmente adequada, a proposta deve
revestir a forma necessária para o contrato. Nos termos do art.
2.º-1 da LAV, a convenção de arbitragem deve adotar forma
escrita. Restringimos a nossa análise aos casos em que a adesão
plena é feita através de declaração escrita, que correspondem à
norma, em que se encontra cumprido, portanto, o elemento da
adequação formal.
Por fim, não se verifica qualquer manifestação, por parte
do aderente, no sentido de a sua declaração não dever ser considerada como proposta contratual.
Encontrando-se, pois, afastada a hipótese do convite a contratar, importa verificar se a declaração de adesão plena deve ser
qualificada como proposta contratual ou como promessa pública.
Tratando-se de proposta contratual, basta a aceitação
do consumidor para que se considere celebrado o contrato, no
caso a convenção de arbitragem.
No que diz respeito à promessa pública, determina o
Código Civil (CC), no art. 459.º-1, que “aquele que, mediante
anúncio público, prometer uma prestação a quem se encontre
14
15
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em determinada situação ou pratique certo facto, positivo ou
negativo, fica vinculado desde logo à promessa”. Verifica-se,
pois, que, através de promessa pública, alguém promete uma
prestação. No caso em apreço, tal significaria que a empresa
prometeria celebrar convenção de arbitragem, quando o consumidor manifestasse vontade de resolver determinado litígio
através de arbitragem.
A configuração como proposta contratual ou como
promessa pública conduz, portanto, a efeitos completamente
distintos. Quando alguém emite uma proposta contratual fica
numa posição de sujeição, tendo a outra parte o direito potestativo de aceitar aquela proposta. Pelo contrário, quem faz uma
promessa pública fica obrigado a cumprir essa promessa, tendo
a outra parte um direito subjetivo.
No caso da adesão plena, a qualificação como proposta
contratual implica que o consumidor tem o direito potestativo de aceitar a proposta de convenção de arbitragem e, posteriormente, o direito potestativo (decorrente do contrato) de
submeter o seu litígio a arbitragem. A empresa, encontrando-se
numa posição de sujeição não pode impedir a celebração da
convenção de arbitragem nem, consequentemente, impedir que
o consumidor recorra à arbitragem.
Já a qualificação como promessa pública implica que o
consumidor apenas tem um direito subjetivo a que a empresa
emita uma proposta de convenção arbitral. Tal significa que,
não querendo que o litígio seja sujeito a arbitragem, a empresa
pode recusar-se a cumprir a prestação a que estava obrigada.
Tal recusa tem efeitos meramente obrigacionais, podendo ser
geradora de responsabilidade civil.
A qualificação como proposta contratual ou como promessa pública da declaração de adesão plena depende, parece-nos, da sua interpretação. Nos termos do art. 236.º-1 do CC,
“a declaração negocial vale com o sentido que um declaratário
normal, colocado na posição do real declaratário, possa deduzir
do comportamento do declarante, salvo se este não puder razoavelmente contar com ele”. É, pois, a esta luz que devemos
interpretar a declaração negocial da empresa.
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No essencial, a questão coloca-se da seguinte forma: um
consumidor normal deduz da declaração emitida pela empresa que:
a) Quando surgir um litígio poderá optar por resolvê-lo
através de arbitragem; ou
b) Quando surgir um litígio poderá manifestar a sua vontade de recorrer a arbitragem, cabendo à empresa decidir
se, no caso concreto, concorda com o recurso a esse
meio de resolução de litígios.
Consideramos que, tipicamente, um consumidor normal, colocado na posição do consumidor real, deduz do comportamento da empresa que esta lhe concede a si, consumidor, a opção de escolha, permitindo-lhe, querendo, optar pela
arbitragem. Parece-nos muito difícil defender que esse mesmo
consumidor percebe que a empresa pretende reservar-se a possibilidade de obstar ao recurso à arbitragem.
Mariana França Gouveia16 argumenta, no sentido da
necessidade de configuração como promessa pública17, que apenas pode haver derrogação do direito de ação quando a lei o
permite e que a LAV apenas reconhece dois tipos de convenção
de arbitragem18: cláusula compromissória e compromisso arbitral, não preenchendo a declaração unilateral genérica os requisitos de nenhuma delas.
Concordamos que apenas pode haver derrogação do direito de ação quando a lei o permite. Contudo, a declaração do
aderente não é, por si só, convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem celebra-se quando o consumidor aceita a proposta. Não há, pois, necessidade de criar uma terceira categoria
de convenção de arbitragem nestes casos. Estaremos perante
uma cláusula compromissória se ainda não houver litígio no
momento da aceitação ou, o que é mais comum, um comproMariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 127.
17
Também no sentido da qualificação como promessa pública, v. Dário
Moura Vicente, “A Manifestação do Consentimento na Convenção de Arbitragem”, 2002, p. 998.
18
Em sentido contrário, António Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, 2015, p. 97, defende que, apesar de a lei não o prever expressamente,
são admitidas cláusulas arbitrais inseridas em negócios unilaterais.
16
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misso arbitral, nos casos em que já existe um litígio que opõe o
consumidor e a empresa aderente.
Note-se, ainda, que a adesão plena pode ser um fator
distintivo do vendedor ou prestador de serviços, aumentando a
confiança do consumidor19 e levando-o a contratar com a empresa aderente em vez de contratar com outra que não aderiu a
qualquer centro de arbitragem. Seria, pois, desequilibrada uma
solução que permitisse à empresa, no momento da ocorrência
do litígio, impedir o consumidor de recorrer à arbitragem, ainda
que pudesse haver lugar a indemnização.
No que diz respeito à forma, à semelhança da proposta
emitida pela empresa aderente, também a aceitação do consumidor tem de revestir forma escrita. Contudo, nada impede que
a aceitação seja tácita, nos termos do art. 217.º-1 do CC. Assim,
por exemplo, se o consumidor apresenta um requerimento arbitral no centro de arbitragem a que a empresa aderiu aceita
tacitamente e por escrito a proposta contratual da empresa, celebrando-se, naquele momento, a convenção arbitral.
A propósito da declaração emitida pela empresa aderente coloca-se, ainda, a questão de saber se a adesão carece
de aceitação por parte do centro de arbitragem. A declaração
emitida pela empresa tem como destinatários os consumidores e não o centro de arbitragem. Através daquela declaração a
empresa propõe, como vimos, ao consumidor a celebração de
uma convenção de arbitragem para resolução de litígios em determinado centro. Apesar de, habitualmente, a empresa enviar
um formulário ao centro de arbitragem a que adere, tal não se
revela necessário. Basta que a empresa afixe o dístico informando da adesão ou inclua essa informação nos contratos ou na
sua publicidade para que fique vinculada perante o consumidor,
sujeitando-se a que aquele aceite a sua proposta20. Não só não é
Neste sentido, Maria José Capelo, “A Lei de Arbitragem Voluntária e
os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo”, 1999, p. 111.
20
Em sentido contrário, Isabel Oliveira, “A Arbitragem de Consumo”,
2000, p. 396, defende que a adesão genérica, mais do que como convenção arbitral, apresenta-se como um contrato entre o organismo arbitral e a empresa.
Também Maria José Capelo, “A Lei de Arbitragem Voluntária e os Centros de
Arbitragem de Conflitos de Consumo”, 1999, pp. 112-113, configura a adesão
19
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necessária a aceitação por parte do centro, como é mesmo irrelevante que este conheça aquela declaração da empresa.
2.3. Arbitragem nos serviços públicos essenciais

A Lei n.º 6/2011 alterou a Lei n.º 23/96, tendo o art.
15.º-1 passado a prever que “os litígios de consumo no âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem
necessária quando, por opção expressa dos utentes que sejam
pessoas singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal
arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados”.
Esta arbitragem, que iremos qualificar um pouco mais à
frente, tem dois pressupostos de base:
• Tratar-se de um litígio de consumo, sendo o consumidor uma pessoa singular;
• Estar em causa um serviço público essencial.
Para responder à questão de saber quando é que estamos
perante um litígio de consumo, é necessário perceber qual é o
conceito relevante de consumidor para efeito deste diploma21.
Ao contrário do que sucede noutras leis, a Lei n.º 23/96 não
define o conceito de consumidor. Sendo a Lei de Defesa do
Consumidor (LDC) o diploma central no que respeita à regulação das relações de consumo, que incorpora os princípios gerais do direito do consumo, podemos entender que a definição
mais relevante de consumidor é a que consta do seu art. 2.º-1
(“considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos,
destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com
caráter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios”). Esta definição é utilizada como referência
plena como um contrato entre a empresa e o centro.
21
O conceito de consumidor, relevante para efeito do art. 15.º-1, não se
confunde com o de utente, que é bastante mais amplo. Com efeito, o art. 1.º-3
estabelece que se considera “utente, para os efeitos previstos nesta lei, a pessoa
singular ou coletiva a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo”.

84

ESPECIFICIDADES DA ARBITRAGEM E DA MEDIAÇÃO DE CONSUMO

no nosso direito, em alguns casos por via de reprodução (Decreto-Lei n.º 67/2003) ou de remissão expressa (Decreto-Lei
n.º 134/2009) da lei, noutros por via interpretativa (Decreto-Lei
n.º 446/8522). Nos casos em que determinado diploma utiliza
mas não define o conceito de consumidor, a tendência mais
comum consiste, assim, em recorrer à definição da LDC23. Esta
parece ser também a melhor via para a resolução deste problema interpretativo, aplicando-se o conceito da LDC para efeito
do art. 15.º-1 da Lei n.º 23/9624. O conceito de consumidor é
analisado com referência a quatro elementos: elemento subjetivo (no preceito em análise limitado expressamente a “pessoas
singulares”), elemento objetivo, elemento teleológico e elemento relacional25. Nota-se que a qualificação como consumidor é
matéria de direito, pelo que não tem de ser alegada (nem, muito
menos, provada, porque não é matéria de facto). Se não forem
incluídos no objeto do processo por outra via, cabe ao consumidor a alegação e, em princípio, a prova dos factos, relativos
aos quatro elementos indicados, que sustentam essa qualificação, nomeadamente o “uso não profissional”.
Quanto a estar em causa um serviço público essencial,
é necessário verificar o elenco do art. 1.º-2 da Lei n.º 23/96,
que nos parece ser taxativo26. Assim, a arbitragem prevista no
art. 15.º-1 aplica-se aos serviços de fornecimento de água27, aos
serviços de fornecimento de energia elétrica, aos serviços de
fornecimento de gás natural e de gases de petróleo liquefeitos
Ana Prata, Contratos de Adesão e Cláusulas Contratuais Gerais,
2010, p. 92, n. 262.
23
Fernando Baptista de Oliveira, O Conceito de Consumidor, 2009, p. 77.
24
Flávia da Costa de Sá, Contratos de Prestação de Serviços de Comunicações Electrónicas, 2014, p. 16.
25
Carlos Ferreira de Almeida, Direito do Consumo, 2005, p. 29.
26
Neste sentido, cfr. António Pinto Monteiro, “A Protecção do Consumidor de Serviços Públicos Essenciais”, 2000, p. 339; Mafalda Miranda Barbosa, “Acerca do Âmbito da Lei dos Serviços Públicos Essenciais”, 2004, p. 414;
Flávia da Costa de Sá, Contratos de Prestação de Serviços de Comunicações
Electrónicas, 2014, p. 18. Em sentido contrário, cfr. Carlos Ferreira de Almeida, “Serviços Públicos, Contratos Privados”, 2002, pp. 140 e 141;
27
Cátia Sofia Ramos Mendes, O Contrato de Prestação de Serviços
de Fornecimento de Água, 2015, p. 75; Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 22 de janeiro de 2015, Processo n.º 07431/14 (Lurdes Toscano).
22
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canalizados, aos serviços de comunicações eletrónicas (internet,
televisão, telefone, etc.), aos serviços postais, aos serviços de recolha e tratamento de águas residuais e aos serviços de gestão de
resíduos sólidos urbanos. Por muito essenciais que possam ser
considerados outros serviços, não lhes é aplicável a Lei n.º 23/96.
Não é absolutamente fundamental que exista um contrato
entre as partes, podendo o litígio de consumo resultar de uma
relação pré-contratual28 ou até mesmo não contratual. Assim,
por exemplo, no caso do fornecimento de energia elétrica, o art.
15.º-1 da Lei n.º 23/96 permite ao consumidor resolver por via
arbitral os litígios que tenha quer com o comercializador (com
quem celebrou um contrato) quer com o distribuidor (com quem
não celebrou qualquer contrato, mas com quem tem uma relação
reconhecida como tal por via legal e regulamentar29).
Verificados os dois pressupostos de base, o consumidor
pode submeter o litígio à apreciação do tribunal arbitral de um
centro de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizado. É, ainda, necessário, naturalmente, que o centro de arbitragem aceite o litígio. Em princípio, os centros têm de aceitar
28
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 17 de novembro de
2015, Processo n.º 87/15.1YRCBR (Maria João Areias). Trata-se aqui de uma
ação de anulação de sentença arbitral do Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Distrito de Coimbra, concluindo o tribunal que a Lei n.º 23/96
“não é aplicável somente à fase do fornecimento de tais serviços e que pressupõe
a prévia celebração de um contrato formal entre a concessionária e o utilizador
de tais serviços, mas a toda a relação que se estabelece entre ambos, abrangendo a
fase pré-contratual e os serviços prestados pela concessionária com vista ao estabelecimento das condições necessárias à celebração do contrato de fornecimento
e à disponibilização de um sistema de abastecimento”. Acrescenta o tribunal que
“o litígio entre a concessionária e o proprietário de um imóvel, referente ao pagamento de uma obrigação pecuniária decorrente da instalação de um ramal de
ligação à rede pública, é um litígio de consumo no âmbito de um serviço público
essencial, podendo ser sujeito a arbitragem necessária”.
29
A título de exemplo, refere-se o art. 10.º-1 do Regulamento de Qualidade de Serviço do Setor Elétrico (Regulamento n.º 455/2013, de 30 de outubro
de 2013, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), que estabelece que
“os operadores das redes são responsáveis pela qualidade de serviço técnica, perante os clientes ligados às redes independentemente do comercializador com
quem o cliente contratou o fornecimento”. Esta responsabilidade do distribuidor
não afasta, naturalmente, a responsabilidade do comercializador pelo não cumprimento do contrato celebrado.

86

ESPECIFICIDADES DA ARBITRAGEM E DA MEDIAÇÃO DE CONSUMO

os litígios que estejam no âmbito da sua competência, nomeadamente material e/ou territorial.
O art. 11.º da Lei n.º 144/2015 regula os casos em que
as entidades de RALC – e os centros de arbitragem de consumo
legalmente autorizados são necessariamente entidades de RALC
– podem recusar o tratamento de um litígio. Nos termos do art.
11.º-1, constituem fundamentos lícitos de recusa de tratamento
de um litígio, se estiverem previstos nos respetivos regulamentos, o consumidor não ter “tentado previamente contactar o
fornecedor de bens ou prestador de serviços em questão para
expor a sua reclamação e procurar resolver o assunto”, o litígio
ser “supérfluo ou vexatório”, o litígio já “se encontrar pendente ou já tiver sido decidido por outra entidade de RAL ou por
um tribunal judicial” (sobre este aspeto, v. infra 2.4), o valor do
litígio estar fora dos “limites de valor predeterminados pela entidade de RAL”30, o consumidor não apresentar “a reclamação à
entidade de RAL dentro de um prazo previamente estabelecido,
o qual não pode ser inferior a um ano a contar da data em que o
consumidor tenha apresentado a reclamação ao fornecedor de
bens ou prestador de serviços, quando estejam em causa procedimentos de natureza voluntária”. O art. 11.º-2 acrescenta que,
“se, de acordo com as suas regras processuais, uma entidade de
RAL se revelar incapaz de apreciar um litígio que lhe tenha sido
apresentado, esta entidade deve facultar a ambas as partes, no
prazo de 15 dias úteis a contar da data de receção do processo
de reclamação, uma explicação circunstanciada dos motivos que
justificaram a não apreciação do litígio”.
Definido o âmbito da arbitragem estabelecida no art.
15.º-1 da Lei n.º 23/96, importa proceder à sua qualificação:
será arbitragem necessária ou arbitragem voluntária?
O interesse desta questão encontra-se, no essencial, limitado a saber que normas se aplicam.
A ideia de que podemos com alguma certeza partir é a
Os limites impostos pelas entidades de RALC não podem, no entanto,
nos termos do art. 11.º-3, comprometer “significativamente o acesso dos consumidores ao tratamento da reclamação”.
30
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de que se trata de arbitragem. Tratando-se de arbitragem, temos
dois conjuntos de normas principais: as da Lei de Arbitragem
Voluntária, que se aplicam à arbitragem voluntária, e as do Livro
VI do CPC, que se aplicam à arbitragem necessária.
O elemento literal, visível logo na epígrafe do art. 15.º-1,
poderia apontar para a qualificação como arbitragem necessária.
No entanto, o art. 1082.º do CPC, que abre o livro dedicado
ao “tribunal arbitral necessário”, afasta-a. Assim, prevê-se nessa
norma que, “se o julgamento arbitral for prescrito por lei especial,
atende-se ao que nesta estiver determinado; na falta de determinação, observa-se o disposto nos artigos seguintes” (itálico
nosso)31. Ora, no art. 15.º-1 da Lei n.º 23/96, o julgamento arbitral não é prescrito. A lei confere ao consumidor um direito de
opção, podendo recorrer a um tribunal arbitral ou a um tribunal
estadual. Por definição, não estamos, portanto, perante um caso
de arbitragem necessária32.
A lei apenas substitui a declaração da empresa, sendo
sempre necessária a declaração do consumidor. Portanto, a
situação jurídica em que se encontra o consumidor é idêntica
àquela que resulta da adesão plena da empresa ao centro. O
consumidor tem o direito potestativo de recorrer à arbitragem.
Embora tenhamos concluído que se trata de arbitragem
voluntária, a aplicação da LAV não pode ser feita sem mais, uma
vez que uma das partes não emitiu qualquer declaração negocial.
É necessário, assim, interpretar cada uma das normas
tendo em conta essa circunstância.
Por exemplo, o art. 36.º da LAV, que regula a intervenção
De qualquer forma, mesmo que considerássemos tratar-se de arbitragem necessária, não haveria qualquer consequência ao nível do regime jurídico.
Os arts. 1083.º e 1084.º do CPC nunca seriam aplicáveis à arbitragem de consumo, uma vez que nesta as partes não escolhem os árbitros, pressuposto das regras
contidas nos dois preceitos. Já o art. 1085.º remete precisamente para a Lei de
Arbitragem Voluntária em tudo o que não estiver especialmente regulado.
32
Neste sentido, cfr. João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de Litígios de Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 327,
que defende (p. 18) que “o art. 15.º da LSP [Lei dos Serviços Públicos Essenciais]
prevê uma arbitragem potestativa, pois atribui ao utente que seja pessoa física o
direito potestativo de iniciar o processo arbitral”.
31
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de terceiros, estabelece que “só podem ser admitidos a intervir
num processo arbitral em curso terceiros vinculados pela convenção de arbitragem em que aquele se baseie (…)” (itálico nosso).
Ora, não havendo uma convenção de arbitragem típica, é necessário aplicar o preceito com as devidas adaptações. Assim,
julgamos que só podem intervir no processo arbitral terceiros
em relação à configuração da lide feita pelo consumidor, na qual
o prestador do serviço público essencial participa por imposição legal, se esses terceiros aderirem ao processo de arbitragem.
Não basta, no entanto, a sua adesão (voluntária33) ao processo
de arbitragem. É necessário, ainda, o consentimento de todas
as partes no processo arbitral34. Mesmo que se verifique o consentimento de todas as partes (aqui incluindo o terceiro), o n.º
3 do art. 36.º estabelece que “o tribunal arbitral só deve admitir
a intervenção se esta não perturbar indevidamente o normal
andamento do processo arbitral e se houver razões de relevo
que a justifiquem, considerando-se como tais, em particular,
aquelas situações em que, não havendo manifesta inviabilidade
do pedido: a) O terceiro tenha em relação ao objeto da causa
um interesse igual ao do demandante ou do demandado, que
inicialmente permitisse o litisconsórcio voluntário ou impusesse
o litisconsórcio necessário entre uma das partes na arbitragem e
o terceiro; ou b) O terceiro queira formular, contra o demandado, um pedido com o mesmo objeto que o do demandante, mas
incompatível com o deste; ou c) O demandado, contra quem seja
invocado crédito que possa, prima facie, ser caracterizado como
solidário, pretenda que os demais possíveis credores solidários fiquem vinculados pela decisão final proferida na arbitragem; ou d)
Não é admissível que a instância arbitral seja iniciada contra dois
prestadores de serviços ao abrigo do direito potestativo à arbitragem conferido
ao utente consumidor pelo art. 15.º, n.º 1, da Lei n.º 23/96 (na sua redação atual).
Com efeito, se a lei impõe ao prestador de serviço a participação num processo
arbitral por declaração da contraparte, não impõe a participação nesse processo
a par de outras partes. O prestador de serviços tem, assim, a possibilidade de
bloquear a participação no processo de outras partes, além de si e do utente.
34
Como refere Armindo Ribeiro Mendes (AAVV, Lei da Arbitragem
Voluntária Anotada, 2015, p. 96), “a exigência de consentimento de todos os
envolvidos decorre do desejo de evitar o risco de lesão de interesses das partes
primitivas e os inconvenientes para a condução célere do processo”.
33
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O demandado pretenda que sejam chamados terceiros, contra os
quais o demandado possa ter direito de regresso em consequência da procedência, total ou parcial, de pedido do demandante”.
Os regulamentos dos centros de arbitragem também são
aplicáveis. A lei estabelece expressamente a sua competência
nestes casos, pressupondo-se que a autorização – de natureza
administrativa – necessária para que os centros funcionem garante a seriedade do procedimento. Os regulamentos dos centros são um dos aspetos sujeito a controlo administrativo, pelo
que a remissão legal do art. 15.º-1 da Lei n.º 23/96 deve entender-se como abrangendo a sua aplicação integral. Como se verá,
as regras processuais previstas nos regulamentos dos centros
são aplicáveis, salvo se não respeitarem o due process of law ou
outras normas com conteúdo imperativo da LAV (art. 30.º-2
da LAV). Esta conclusão vale, aliás, para toda a arbitragem de
consumo, independentemente de esta se situar no âmbito dos
serviços públicos essenciais. Sobre a questão da (não) aplicação
subsidiária do CPC, v. infra 2.5.
2.4.Interação entre a arbitragem necessária e o processo
judicial previamente instaurado pela empresa

Imaginemos o seguinte caso. Determinada empresa entende que o consumidor é devedor de 150 euros, correspondentes à eletricidade prestada ao longo dos últimos três meses.
Para cobrar esse valor inicia uma ação judicial no tribunal competente. O consumidor entende não ser devedor, mas pretende
resolver o litígio através de arbitragem e não no tribunal judicial.
Coloca-se a questão de saber se pode obstar ao prosseguimento da ação judicial e iniciar um processo arbitral.
Como vimos atrás, o art. 15.º-1 da Lei n.º 23/96 determina que “os litígios de consumo no âmbito dos serviços públicos
essenciais estão sujeitos a arbitragem necessária quando, por
opção expressa dos utentes que sejam pessoas singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de
arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados”.
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Daqui decorre que, sendo a arbitragem necessária apenas
para a empresa, esta não podia, por iniciativa própria, propor ação
arbitral. É, pois, expectável, que inicie um processo judicial35.
Contudo, a teleologia da norma do referido art. 15.º-1 é a de
permitir ao consumidor a escolha da arbitragem quando estão em
causa serviços públicos essenciais. Não apresentando a lei qualquer
limitação, não faz, pois, sentido que sempre que seja a empresa a
tomar a iniciativa de resolver determinado litígio o consumidor se
veja, na prática, impedido de optar pela arbitragem.
Em sentido contrário, é possível argumentar que quando
a iniciativa é da empresa estamos habitualmente perante casos
de cobrança de dívidas, para os quais já existem meios processuais específicos, como a injunção e a ação especial para cumprimento de obrigações pecuniárias36, pelo que não deve permitir-se o recurso à arbitragem nestes casos.
No entanto, a lei pretendeu atribuir ao consumidor a opção pela arbitragem sempre que esteja em causa um serviço público essencial, não estabelecendo qualquer limitação. Trata-se
de um aumento da proteção do consumidor, que deve prevalecer.
Ainda que os procedimentos especiais sejam adequados à cobrança de dívidas, os centros de arbitragem de conflitos de consumo
são especialmente vocacionados para as relações de consumo,
permitindo ao consumidor ter uma maior proximidade como o
processo e, em princípio, ter menos custos com o mesmo.
Pelo exposto, parece-nos que deve permitir-se que o
consumidor inicie a arbitragem quando é citado na ação judicial,
Note-se, aliás, que esta unidirecionalidade é desejável, na medida em
que solução contrária conduziria à inundação dos centros de arbitragem com
ações para cobrança de dívidas (Cátia Marques Cebola, “Mediação e Arbitragem
de Conflitos de Consumo: Panorama Português”, 2012, pp. 43 e 44). A propósito
da unidirecionalidade como um dos traços caraterísticos da resolução alternativa
de litígios de consumo, João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 315.
36
Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 383/99, de 23 de setembro, 183/2000, de 8 de outubro, 323/2001, de 17 de
dezembro, 32/2003, de 17 de fevereiro, 38/2003, de 8 de março, 324/2003, de 27
de dezembro, 53/2004, de 18 de março, 107/2005, de 1 de julho, 14/2006, de 26 de
abril, e 303/2007, de 24 de agosto, pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, e pelos Decretos-Leis n.os 34/2008, de 26 de fevereiro, e 226/2008, de 20 de novembro.
35
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desde que o faça antes da sua primeira intervenção no processo.
Deve depois apresentar contestação na ação judicial alegando
a exceção de preterição do tribunal arbitral, uma vez que nesse
momento já existe convenção de arbitragem (o art. 15.º-1 da Lei
n.º 23/96 substitui a declaração da empresa e o consumidor já
emitiu a sua própria declaração para a celebração da convenção
arbitral, através do requerimento arbitral).
A empresa pode desistir da ação ou, se não o fizer, o juiz
deve absolver o réu da instância tendo em conta a exceção dilatória
de preterição de tribunal arbitral – arts. 96.º-b) e 577.º-a) do CPC.
Note-se que, apesar de nos parecer ser claramente esta a solução decorrente da correta interpretação da Lei n.º 23/96, a mesma afigura-se onerosa para as empresas, na medida em que estas
não podem recorrer à arbitragem, sendo obrigadas, para fazer valer
os seus direitos, a propor ação judicial, e consequentemente a pagar as custas do processo judicial, ficando depois dependentes da
vontade do consumidor, que pode tornar inútil o tempo e dinheiro
gastos na ação judicial ao optar pelo recurso à arbitragem.
2.5.Regras processuais aplicáveis à arbitragem de consumo
– A (não) aplicabilidade subsidiária do Código de
Processo Civil

A Lei n.º 144/2015 regula a resolução alternativa de litígios de consumo e estabelece algumas (poucas) regras aplicáveis à arbitragem. Estas regras devem considerar-se como tendo
conteúdo imperativo, pelo que se sobrepõem mesmo à convenção das partes.
Assim, o art. 10.º-2 da Lei n.º 144/2015 estabelece que
as entidades de RALC devem “assegurar que as partes não têm
de recorrer a um advogado e podem fazer-se acompanhar ou
representar por terceiros em qualquer fase do procedimento”.
Daqui resulta que, ao contrário do que sucede nos tribunais
estaduais, a representação por advogado não pode ser imposta, independentemente do valor da ação. Assim, mesmo que o
valor da ação seja superior ao da alçada do tribunal de primeira
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instância, a representação por advogado não é obrigatória. Uma
cláusula neste sentido inserida num regulamento de arbitragem
de um centro é inválida (por ser contrária à lei), não podendo ser aplicada. Por exemplo, o art. 20.º-3 do Regulamento do
CNIACC tornou-se inválido, com a entrada em vigor da Lei n.º
144/2015, na parte em que prevê que “no processo arbitral é
obrigatória a constituição de advogado, nas causas com valor
superior à alçada do Tribunal de primeira instância”.
O art. 10.º-4 da Lei n.º 144/2015 impõe, no que à arbitragem diz respeito, o respeito pelo princípio do contraditório, princípio fundamental de qualquer processo, incluído nos princípios
do processo equitativo do art. 20.º-4 da Constituição da República Portuguesa. Este princípio é, aliás, densificado, no que respeita
à arbitragem de consumo, no art. 12.º da Lei n.º 144/2015.
O art. 10.º-5 da Lei n.º 144/2015 determina que “os procedimentos de RAL devem ser decididos no prazo máximo de
90 dias a contar da data em que a entidade de RAL receba o
processo de reclamação completo”. O n.º 6 acrescenta que este
prazo “pode ser prorrogado, no máximo por duas vezes, por
iguais períodos, pela entidade de RAL, caso o litígio revele especial complexidade, devendo as partes ser informadas da prorrogação do prazo e do tempo necessário previsto para a conclusão
do procedimento de RAL”.
A Lei n.º 144/2015 estabelece, portanto, um prazo mais
curto para a arbitragem de consumo. O prazo inicial de 90 dias
começa a contar a partir da data da receção pelo tribunal arbitral
do requerimento inicial de arbitragem, não sendo contabilizado
na arbitragem o tempo decorrido no procedimento de mediação37. A opção pode ser criticável38, mas a regra parece clara,
pelo que o poder jurisdicional do árbitro se esgota findo o prazo previsto no n.os 5 e 6.
Neste sentido, João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de
Litígios de Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 321, defende que
“o prazo de 90 dias respeita a cada procedimento de resolução alternativa de litígios”.
38
João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa de Litígios de
Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, pp. 321 e 322.
37
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No que respeita à convenção de arbitragem, é necessário
ter em conta o art. 13.º da Lei n.º 144/2015. No essencial, a regra, já explicada neste texto (v. supra 2.1), é a de que o consumidor não fica vinculado pela convenção de arbitragem, podendo
sempre optar entre a propositura da ação no tribunal arbitral ou
num tribunal estadual.
A Lei n.º 144/2015 não contém outras regras sobre o processo de arbitragem nem qualquer norma de aplicação subsidiária.
Sendo arbitragem, sempre que não haja norma especial
na Lei n.º 144/2015, devem aplicar-se as normas da LAV.
O art. 30.º da LAV regula precisamente os princípios e as
regras do processo arbitral. Depois de realçar a vinculação do
tribunal arbitral aos princípios do processo justo (n.º 1), estabelece-se a regra geral relativa às regras processuais da arbitragem:
livre escolha pelas partes (até à designação do árbitro), com o
limite das normas imperativas (n.º 2)39.
Na arbitragem de consumo, a livre escolha das regras
processuais pelas partes consubstancia-se normalmente na seleção do centro de arbitragem de consumo que vai resolver o litígio. Ao aderirem a um centro, as partes tornam suas as cláusulas
do regulamento desse centro (cfr. art. 6.º da LAV).
Coloca-se aqui a questão de saber qual é a natureza das
regras processuais dos regulamentos dos centros de arbitragem,
que são depois incluídas na convenção de arbitragem por remissão (expressa ou tácita). Esta questão é especialmente revelante
para se concluir quanto à sua interpretação e aplicação.
Devem aplicar-se as normas de interpretação das leis
(art. 9.º do CC) ou as normas de interpretação dos negócios
jurídicos (arts. 236.º e seguintes do CC)? Os regulamentos de
arbitragem não se subsumem inteiramente a nenhuma das caEste artigo traduz o princípio da autonomia das partes, considerado
um princípio fundamental no âmbito da arbitragem. Acerca deste princípio na
arbitragem internacional ver, por exemplo, Alan Redfern e Martin Hunter,
Law and Practice of International Commercial Arbitration, 2005, p. 265; Peter
Binder, International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL
Model Law Jurisdictions, 2010, pp. 44 e 45, a propósito da lei modelo da Uncitral que foi seguida na elaboração da LAV.
39
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tegorias. Não são negociados entre as partes, mas também não
configuram uma norma geral, na medida em que são de criação
privada, apenas se aplicando quando as partes assim o determinam. Contudo, consideramos que têm uma caraterística que os
aproxima das normas gerais e distancia das declarações negociais: a circunstância de serem criados por pessoa diversa das
partes. Assim, as partes atribuem competência a outrem para
criar regras que os vão vincular. Na maior parte dos casos, esta
norma de atribuição de competência, constante do contrato entre as partes, regula a forma como as regras processuais vão ser
criadas, mas não o seu conteúdo. Daqui decorre que não faria
sentido interpretar as regras processuais criadas, por exemplo
pelos árbitros ou por um centro de arbitragem, como se se tratasse de regras emitidas pelas próprias partes. Concluímos, pois,
que, em regra, as normas constantes de regulamentos de arbitragem devem ser interpretadas segundo os cânones interpretativos previstos no art. 9.º do CC.
Se essas regras são alteradas por quem as criou (centro
de arbitragem), entre o momento da celebração da convenção
de arbitragem pelas partes e o momento do início da arbitragem, quid iuris? Aplica-se a versão das regras vigentes à data
da convenção de arbitragem ou à data do início do processo
de arbitragem? Quando as partes, na convenção de arbitragem,
escolhem um centro de arbitragem para resolver o seu litígio
atual ou eventual estão a escolher um determinado conjunto de
regras. Assim, quando a entidade que criou as normas as altera
entre o momento em que as partes para elas remeteram e o
momento em que surge um litígio e a arbitragem efetivamente
começa, o que pode ocorrer anos depois, importa saber qual a
versão do regulamento de arbitragem que se aplica. Parece-nos
que a resposta a esta questão tem de ser encontrada no conteúdo das declarações das partes na convenção de arbitragem. Se,
na arbitragem comercial em geral, a vontade das partes, expressa nas suas declarações, será, em regra, a de escolher determinadas regras, que conhecem, na arbitragem de consumo as partes não querem, geralmente, escolher determinado conjunto de
regras, mas sim delegar essa escolha numa entidade legalmente
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autorizada para a RALC, em quem confiam, por serem os maiores especialistas na matéria. Nesses casos, deve entender-se que
as partes não escolheram o conteúdo das normas. Quiseram
apenas atribuir competência para a elaboração dessas normas.
Quando assim é, as regras processuais a aplicar são aquelas que,
fruto de avanços no estudo da arbitragem, a entidade escolhida
considerar válidas no momento em que o processo de arbitragem das partes tem início. Nos casos em que há adesão a um
centro de arbitragem, em princípio a questão será resolvida de
acordo com a regra que o próprio centro de arbitragem aprovou
para regular a questão. Ao aderirem ao centro as partes aceitam
todas as regras que regulam o seu funcionamento, incluindo, as
que regulam qual o regulamento de arbitragem a aplicar.
O art. 30.º-3 da LAV trata do caso em que as partes não
acordaram sobre a regra processual necessária para resolver alguma questão (o que implica que o regulamento do centro também não a resolveu) e a LAV ou outro diploma, como a Lei n.º
144/2015, não regule imperativamente a matéria. Se assim for,
“o tribunal arbitral pode conduzir a arbitragem do modo que
considerar apropriado, definindo as regras processuais que entender
adequadas, devendo, se for esse o caso, explicitar que considera
subsidiariamente aplicável o disposto na lei que rege o processo
perante o tribunal estadual competente”40 (itálico nosso).
A “lei que rege o processo perante o tribunal estadual
competente”, ou seja, no caso português, o CPC, só será aplicável se o tribunal arbitral o indicar explicitamente. Isto significa
que o CPC não é aplicável subsidiariamente à arbitragem (em
geral e especificamente à de consumo).
A forma de suprir lacunas nas regras de processo é a indicada neste art. 30.º-3: o tribunal arbitral define, em cada caso,
as regras processuais que entender adequadas. A flexibilidade
é um instrumento fundamental da arbitragem e esta solução é
essencial para garantir essa flexibilidade.
Manuel Pereira Barrocas, Lei de Arbitragem Comentada, 2013, p.
121, defende que este regime não é senão o que corresponde ao “poder-dever dos
árbitros de exercer essa função com observância da lei aplicável”.
40
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Como exemplo desta flexibilidade processual, pode analisar-se o Regulamento do CNIACC. Assim, o art. 22.º, que trata do
processo arbitral, estabelece que, “apresentados o requerimento
inicial e a contestação, o Juiz Árbitro adota a tramitação processual adequada às especificidades da causa, definindo designadamente: a) Se o processo comporta fases orais para a produção de
prova ou para a exposição oral dos argumentos das partes ou se
é decidido apenas com base nos documentos e outros elementos
de prova, dispensando a realização de qualquer audiência; b) Se
há necessidade de delimitar a matéria de prova, separando-a da
matéria que considera já provada; c) Quais os meios de prova a
produzir, aqui se incluindo depoimento de parte, testemunhas,
documentos, perícias e exames a coisas ou pessoas; d) Qual o
número de testemunhas a apresentar, no máximo de 6” (n.º 1). O
n.º 4 permite a alteração desta decisão de gestão processual, “no
decurso do processo, caso se mostre necessário”.
2.6. Recursos

Outra questão que pode ser discutida consiste em saber
qual o regime de recursos aplicável à arbitragem de consumo.
Para responder a esta questão, temos de percorrer o caminho indicado no ponto anterior no que respeita à definição
das regras processuais na arbitragem de consumo. A Lei n.º
144/2015 não regula a questão dos recursos, pelo que é necessário ter em conta a LAV. A regra geral da LAV, nesta matéria, é
a da irrecorribilidade da decisão que ponha termo ao processo
(art. 39.º-4). No entanto, este preceito determina, ainda, que
a regra é supletiva, podendo ser afastada por acordo entre as
partes (exceto se a ação for decidida segundo a equidade ou
mediante composição amigável).
A regra geral da arbitragem de consumo é, assim, a da
irrecorribilidade da decisão arbitral.
As partes podem, contudo, prever a admissibilidade do
recurso, por acordo nesse sentido.
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Tendo em conta que a negociação efetiva da convenção
de arbitragem é rara na arbitragem de consumo, torna-se necessário, na prática, analisar o regulamento de arbitragem do
centro onde esta decorreu para concluir acerca da questão da
recorribilidade da decisão.
Vejamos alguns exemplos.
O Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem
de Conflitos de Consumo de Lisboa (CACCL) nada diz sobre a
questão. Logo, aplica-se a regra da LAV, não sendo admissível
o recurso, salvo se as partes o tiverem estabelecido por acordo,
aceitando o centro, ainda assim, prosseguir com o processo.
O Regulamento do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel (CASA) regula a matéria, estabelecendo o art. 43.º-2
do respetivo regulamento que “da decisão arbitral cabem para
o tribunal da relação os mesmos recursos que caberiam da sentença proferida pelo tribunal de comarca”. Esta norma do regulamento, que deve ser interpretada no sentido de que remete
para o regime dos recursos do CPC (arts. 627.º e seguintes),
equivale a convenção das partes quanto a este assunto. Se já havia convenção entre partes, antes de recorrerem ao centro, e o
seu conteúdo é diferente, este apenas prevalece se o centro der
o seu acordo (expresso ou tácito).
O Regulamento do CIAB – Centro de informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral) contém uma
formulação diversa, que carece de interpretação para ser bem
compreendida. Assim, resulta do art. 19.º-1 que “só poderão ser
objeto de recurso, os processos de reclamação de valor superior
à alçada do Tribunal judicial de primeira instância e desde que a
causa não haja sido decidida segundo a equidade ou mediante
composição amigável”. Ao contrário da norma do Regulamento
do CASA, não se remete aqui para os critérios de recorribilidade
do CPC, sendo esta uma norma autónoma. O único critério é,
neste caso, o valor da causa. Não revelam outros elementos indicados no CPC, como a sucumbência (cfr. art. 629.º-1).
O Regulamento do CNIACC oferece ainda uma solução
diversa. Nada se diz sobre a recorribilidade ou irrecorribilidade
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da decisão, mas estabelece-se o prazo para a interposição do
recurso. Assim, estatui o art. 30.º que “o prazo para interposição de recursos é de 30 dias contados da notificação da decisão”. Será que esta norma deve ser interpretada no sentido de
que é sempre admissível recurso? Parece-nos que não. Apenas
será admissível, nos termos da LAV, se as partes o tiverem estipulado. O Regulamento do CNIACC abre, portanto, a porta à
possibilidade de as partes, por acordo, decidirem no sentido da
recorribilidade da decisão. Se as partes o fizerem, o prazo para
a interposição do recurso é de 30 dias. A regra geral supletiva é,
portanto, tal como no CACCL, a da irrecorribilidade.
Se as partes convencionarem a recorribilidade da decisão,
o recurso deve ser admitido independentemente do valor (quer
da causa quer da sucumbência). Isto apesar de o recurso ser da
competência “do Tribunal da Relação em cujo distrito se situe o
lugar da arbitragem”, nos termos do art. 59.º-1-e) da LAV.
Nos casos em que o consumidor tem um direito potestativo a iniciar a arbitragem (v. supra 2.3), não existe, em princípio,
convenção de arbitragem, pelo que não há convenção quanto à matéria da recorribilidade. Nestes casos, não há, portanto,
como já se deixou dito, recurso da decisão arbitral.
No que respeita à matéria dos recursos, julgamos que,
se se pretendesse excecionar os litígios de consumo de alguma destas regras (ou no sentido de não permitir o recurso nos
litígios de valor reduzido ou no sentido de admitir sempre o
recurso nos litígios de valor mais elevado), julgamos que a Lei
n.º 144/2015 teria sido a sede adequada. Não havendo regra especial para a arbitragem de consumo, entendemos que é plenamente aplicável o regime da LAV, sendo a regra geral supletiva
a da irrecorribilidade da decisão arbitral.
Note-se que a impugnação da decisão arbitral pode ser
feita por via de ação de anulação (art. 46.º da LAV), para a qual
também é competente o “Tribunal da Relação em cujo distrito
se situe o lugar da arbitragem” – art. 59.º-1-g). Nos termos do
art. 46.º-5, o direito de requerer a anulação da sentença arbitral
é irrenunciável.
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3.Mediação de consumo
3.1. Qualificação da mediação de consumo como verdadeira
mediação

A mediação de consumo apresenta traços distintivos em
relação à mediação em geral, fruto da especificidade dos conflitos que visa resolver41.
Iremos analisar as principais caraterísticas da mediação
de conflitos de consumo, tomando como referência, a título
meramente exemplificativo, o Regulamento do CNIACC42. Posteriormente, apresentaremos os principais traços da mediação
para concluir acerca da adequação da qualificação da mediação
de consumo como verdadeira mediação.
Note-se que não há dúvidas quanto à aplicação à mediação de consumo da Lei n.º 144/2015, já que a própria lei
determina que “é aplicável aos procedimentos de resolução
extrajudicial de litígios nacionais e transfronteiriços promovidos
por uma entidade de resolução alternativa de litígios (RAL)
quando os mesmos sejam iniciados por um consumidor contra
um fornecedor de bens ou prestador de serviços […]” e que
são “procedimentos de RAL», a mediação, a conciliação e a
arbitragem” (arts. 2.º-1 e 3.º-i) da Lei n.º 144/2015).
A questão que se coloca é a de saber se, na falta de norma especial, prevista na Lei n.º 144/2015, se aplicam as normas
da Lei da Mediação.
A mediação de conflitos de consumo é promovida e realizada, em regra, por entidades que têm como objetivo a proteção dos direitos e dos interesses dos consumidores. Trata-se
de associações privadas ou de entidades públicas ou com uma
41
Os conflitos de consumo são essencialmente caraterizados por uma
tendencial desigualdade entre as partes, pelo seu valor habitualmente reduzido e
pela circunstância de não existir uma relação pessoal entre as partes ou uma necessidade de manter essa relação no futuro.
42
Regulamento de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de
Consumo, disponível em www.arbitragemdeconsumo.org.
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forte intervenção pública, cujo objetivo não é a realização da
mediação com fins lucrativos, mas o de permitir o acesso dos
consumidores a uma forma mais eficaz de justiça.
O processo é iniciado pelo consumidor, sendo, na sequência da reclamação deste, feita pelo mediador uma avaliação
preliminar, destinada ao respetivo enquadramento [jurídico] em
face dos factos relevantes e dos elementos de prova oferecidos”
(art. 12.º-1 do Regulamento do CNIACC). O processo pode
mesmo ser imediatamente arquivado, se o mediador concluir
que, face aos factos apresentados, é manifesta a improcedência
das pretensões do consumidor (arts. 10.º-3 e 12.º-2-c) do Regulamento do CNIACC).
O mediador de conflitos de consumo não é, portanto,
indiferente aos factos apresentados pelo consumidor. Pelo contrário, deve avaliá-los juridicamente, podendo explicar às partes
o direito aplicável (art. 12.º-4-b) do Regulamento do CNIACC)43. Note-se a este propósito que, ao contrário do que é habitual na mediação, se exige mesmo aos mediadores que tenham
“formação específica na área de direito do consumo” (art. 1.º
do Regulamento do CNIACC).
No que diz respeito ao conteúdo, importa também referir que os mediadores podem apresentar aos litigantes “proposta [...] de uma solução adequada” (art. 12.º-4-c) do Regulamento
do CNIACC).
Na mediação de conflitos de consumo são utilizados
preferencialmente meios de comunicação à distância, como o
telefone, a carta ou o fax e o correio eletrónico. Acresce que, na
maior parte das vezes, não chega a haver contacto direto entre
as partes, sendo a comunicação feita sempre com o mediador
que, posteriormente, transmite o conteúdo à outra parte. Por
um lado, o reduzido valor do conflito não justifica a deslocação
das partes; por outro lado, não está em causa a relação pessoal
entre o consumidor e o profissional, pelo que não é tão relevante a paz social que resulta de um acordo obtido com a presença
física e simultânea dos intervenientes.
Patrícia da Guia Pereira, “A Adequação dos Meios de Resolução
Alternativa, em Especial da Mediação, aos Conflitos de Consumo”, 2009, p. 195.
43
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Devido aos aspetos referidos, nomeadamente a utilização de meios de comunicação à distância e uma maior ligação
e análise dos factos apresentados, na mediação de conflitos de
consumo não se consegue definir com exatidão os interesses
das partes, trabalhando-se a partir das posições ou dos objetivos, em especial dos consumidores.
Outra caraterística tendencial da mediação de conflitos
nas entidades referidas é a gratuitidade do processo. Com efeito,
nem o consumidor nem o profissional têm em regra de pagar
pelos serviços do mediador. Esta solução, que permite a resolução de casos em que o valor económico é muito baixo, só é possível face ao financiamento público das instituições em causa.
Encontrando-se delineados os principais traços da mediação de consumo, importa agora analisar o conceito de mediação.
O art. 2.º-1 da Lei da Mediação44 define mediação como
“a forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes
em litígio procuram voluntariamente alcançar um acordo com
assistência de um mediador de conflitos” e o art. 2.º-2 acrescenta que o mediador de conflitos é “um terceiro, imparcial e
independente, desprovido de poderes de imposição aos mediados, que os auxilia na tentativa de construção de um acordo
final sobre o objeto do litígio”. O capítulo II da Lei da Mediação estabelece como princípios da mediação a voluntariedade, a
confidencialidade, a igualdade e imparcialidade e a independência. Finalmente, um princípio essencial da mediação que não é
referido expressamente nas normas mencionadas, mas que deve
ser considerado sua caraterística permanente é o princípio dos
plenos poderes das partes (empowerment)45.
Numa primeira análise, a mediação de consumo encaixa
na definição do art. 2.º-1. Quanto aos princípios que a densifi44
Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, que estabelece os princípios gerais
aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da
mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública.
45
Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 48. No mesmo sentido, Jorge Morais Carvalho, “A Consagração
Legal da Mediação em Portugal”, 2011, p. 278.
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cam e complementam podem colocar-se algumas dúvidas.
No que diz respeito à imparcialidade, pode argumentar-se que a evidente proximidade ao consumidor, uma vez que estamos a falar de estruturas pensadas para garantir a efetividade
dos direitos dos consumidores, implica a ausência de imparcialidade do mediador.
Contudo, consideramos que tal não é o caso. Por um
lado, a efetividade dos direitos dos consumidores é garantida
através da disponibilização de meios adequados e acessíveis à
prossecução das suas pretensões e não do seu favorecimento no
âmbito desses meios. Por outro lado, os centros de arbitragem
de conflitos de consumo garantem não apenas a efetividade dos
direitos dos consumidores, mas também estimulam o funcionamento do mercado, na medida em que ao aumentar a confiança
dos consumidores se aumenta o consumo.
No momento em que o processo se inicia o papel do mediador é o de ouvir as duas partes sobre o assunto que é objeto
da mediação e permitir que sejam estas a – livremente – determinar a solução que entendem mais adequada. Tratando-se de
um processo voluntário, uma configuração parcial do processo
nunca seria sequer aceite pela outra parte, que desistiria do processo se sentisse que o mediador não era imparcial, condenando-se assim ao insucesso constante a mediação de consumo.
Tal não significa que não possa haver casos em que, em
concreto, o mediador age de forma parcial. Nessas situações o
processo não deixa de ser qualificado como mediação. Verifica-se, isso sim, o incumprimento pelo mediador dos seus deveres,
o que é gerador de responsabilidade civil, nos termos do art.
8.º-2 da Lei da Mediação.
A questão pode revelar-se mais complexa quando a mediação é levada a cabo por uma associação de defesa do consumidor, que assume expressamente como sua atribuição a
proteção dos consumidores. Em teoria, nada impede que estas
associações ofereçam serviços de mediação imparciais. Note-se,
aliás, que o mediador “deve pautar a sua conduta pela independência, livre de qualquer pressão”, pelo que não está, no proces-
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so de mediação, subordinado aos estatutos da associação nem a
orientações dos seus dirigentes46. Contudo, na prática, revela-se
necessário analisar de que forma os processos são conduzidos.
Se há, por exemplo, como instrumento habitualmente utilizado
na alegada mediação, ameaças no sentido de expor o litígio à comunicação social, caso a empresa não aceite o acordo, não podemos falar de mediação, uma vez que não são tidos em conta
os seus princípios caraterizadores: não apenas a imparcialidade,
mas principalmente a voluntariedade, uma vez que a empresa
não pode livremente desistir do processo47.
Relativamente ao princípio da neutralidade, a que a Lei
da Mediação se refere como isenção (art. 27.º-1 da Lei da Mediação)48, este diz respeito ao conteúdo do litígio que está a ser
discutido. O mediador deve colocar de lado preconceitos ou
convicções e não tentar influenciar o acordo em nome de princípios como a equidade ou a justiça ou por considerar que determinada solução é a mais adequada ao caso49.
Como vimos, o mediador de conflitos de consumo faz o
enquadramento jurídico dos factos em discussão, pelo que tem
uma ideia clara de qual a solução legal do caso. Tem até mesmo
a possibilidade de explicar o direito aplicável às partes.
Contudo, a circunstância de ter uma opinião quanto à
melhor solução para o caso (que até pode não ser a legal) não
significa que o mediador tente impor essa solução às partes.
É aliás apenas com este alcance que tem de ser entendido, e
que está previsto na Lei da Mediação, o princípio da neutralidade.
Não é possível exigir ao mediador que não tenha convicções ou
opiniões quanto à solução do caso50. Apenas lhe é exigido que
Dulce Lopes e Afonso Patrão, Lei da Mediação Comentada, 2014, p. 50.
A propósito da essencialidade deste princípio, Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, pp. 50 e 51, e Joana
Campos, “O Princípio da Confidencialidade na Mediação”, 2009, p. 319.
48
Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 61.
49
Joana Campos, “O Princípio da Confidencialidade na Mediação”,
2009, p. 318, e Michèle Guillaume-Hofnung, La Médiation, 2007, p. 74.
50
Acerca da dificuldade de controlar a neutralidade, Mariana França
Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 61.
46

47
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não procure, à luz das suas opiniões, influenciar ou impor determinada solução às partes (art. 26.º-b) da Lei da Mediação).
Pode, ainda, colocar-se a questão de saber se a circunstância de o mediador poder apresentar propostas impede a qualificação da mediação de consumo como verdadeira mediação.
Para que exista mediação, o aspeto essencial é o de mediador se encontrar no mesmo nível do que as partes, sem poderes de autoridade, mantendo estas total liberdade em todas
as fases do processo. A partir daí, podem existir vários níveis
de intervenção do mediador, justificando-se uma postura mais
ativa nuns casos e mais passiva noutros51. Distingue-se, então, a
evaluative mediation da facilitative mediation52, sendo que a primeira
prevê a possibilidade de o mediador apresentar propostas de
solução do conflito.
Refira-se, ainda, que uma das vantagens da mediação é
a flexibilidade do processo53, pelo que o mediador deve ter a
possibilidade de intervir mais ou menos, conforme considere
adequado ao caso.
Nada na Lei da Mediação impede a formulação de propostas de acordo dirigidas aos mediados54. O art. 26.º-b) da Lei
da Mediação apenas determina que o mediador deve “abster-se
de impor qualquer acordo aos mediados”. A imposição de um
acordo pressupõe que se exerce algum tipo de pressão para que
esse acordo seja aceite, o que não é aceitável na mediação, uma
vez que contende com o princípio da voluntariedade. A mera
formulação de propostas de acordo, pelo contrário, não contende com aquele princípio55.
Joana Campos, A Conciliação Judicial, 2009, p. 12.
V. Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de
Litígios, 2014, p. 49, e Alessandra Angiuli, “Modelli di Conciliazione com Consumatori e Utenti”, 2007, p. 81.
53
Cfr. Patrícia da Guia Pereira, “A Adequação dos Meios de Resolução
Alternativa, em Especial da Mediação, aos Conflitos de Consumo”, 2009, p. 191.
54
Em sentido contrário, Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 49, entende que “a noção puramente assistencial ou facilitadora da mediação é a atualmente estabelecida no ordenamento
jurídico português”, resultando tal opção do art. 26.º-b) da Lei da Mediação.
55
Joana Campos, A Conciliação Judicial, 2009, p. 12.
51
52

105

JOANA CAMPOS CARVALHO . JORGE MORAIS CARVALHO

Concluímos, pelo exposto, que a mediação de consumo
tem caraterísticas próprias, mas que essas caraterísticas não impedem a sua qualificação como mediação56. Nenhuma das caraterísticas analisadas impede o preenchimento do conceito de
mediação da Lei da Mediação, nem contende com os princípios
fundamentais aí delineados.
Daqui decorre que, na ausência de norma especial na Lei n.º
144/2015, devem aplicar-se as normas gerais da Lei da Mediação.
Aplicam-se, a título de exemplo, as normas referentes aos
direitos e deveres dos mediadores ou a norma do art. 9.º da Lei
da Mediação, relativa à executoriedade do acordo de mediação.
Pelo contrário, não se aplicam, por exemplo, as normas da
secção III, que regulam o procedimento de mediação, uma vez
que prevalecem as normas especiais da Lei n.º 144/2015 quanto
às regras do procedimento, designadamente o art. 12.º-1, que estabelece que “as partes devem ser tratadas de forma equitativa
durante todo o procedimento de RAL, devendo as regras do
procedimento respeitar os seguintes princípios [...]”. Ora, ao estabelecer as regras do procedimento por referência apenas aos
seus limites torna-se claro que a lei pretende atribuir competência a quem organiza os procedimentos de RALC, nomeadamente aos centros de arbitragem de conflitos de consumo, para
criarem as regras mais adequadas ao procedimento de mediação
tendo em conta as caraterísticas desse centro, dentro dos limites
considerados fundamentais57.
3.2. Suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição

O nosso ordenamento jurídico contém várias normas
que preveem a suspensão dos prazos de caducidade e prestação
durante a tentativa de resolução extrajudicial do litígio.
56
Sandra Passinhas, “Alterações Recentes no Âmbito da Resolução Alternativa de Litígios de Consumo”, 2015, p. 371, parece apontar para uma conclusão em sentido diverso ao assinalar que “a praxis do consumo se desvia um pouco
dos contornos” da definição doutrinal.
57
A propósito da não aplicação também das normas relativas à convenção
de mediação v., infra, ponto 3.2.
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O artigo 13.º-2 da Lei da Mediação (Lei n.º 29/2013,
de 19 de abril) estabelece que “o recurso à mediação suspende
os prazos de caducidade e prescrição a partir da data em que
for assinado o protocolo de mediação ou, no caso de mediação
realizada nos sistemas públicos de mediação, em que todas as
partes tenham concordado com a realização da mediação”58.
O Decreto-Lei n.º 67/200359, que regula a venda de bens
de consumo, determina que, “caso o consumidor tenha efetuado a denúncia da desconformidade, tratando-se de bem móvel,
os direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 4.º
caducam decorridos dois anos a contar da data da denúncia e,
tratando-se de bem imóvel, no prazo de três anos a contar desta
mesma data” (art. 5.º-A-3), estatuindo o n.º 4 do mesmo preceito que “o prazo referido no número anterior suspende-se
durante o período em que […] durar a tentativa de resolução
extrajudicial do conflito de consumo que opõe o consumidor ao
vendedor ou ao produtor, com exceção da arbitragem”.
Esta norma, introduzida pelo Decreto-Lei n.º 84/2008,
tem grande relevância, não só porque permite que a tentativa de
resolução do litígio não se encontre pressionada pelo prazo de
caducidade, mas também pelo caráter pedagógico da referência,
dando a conhecer ao consumidor a existência de formas mais
rápidas, económicas e eficazes para a resolução do conflito em
comparação com os tribunais judiciais. Note-se que se incluem
neste preceito as negociações com o produtor, esclarecendo-se
58
O art. 14.º-3 da Lei n.º 144/2015 determina que “à conciliação aplica-se,
com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 13.º da Lei n.º 29/2013, de 19
de abril, quanto ao regime de suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição”.
Deve notar-se que “conciliação”, neste preceito, é utilizado em sentido não técnico,
para designar a mediação realizada pelo diretor dos centros de arbitragem. Esta
referência legal é desnecessária, uma vez que estamos aqui perante um caso de mediação. Neste sentido, cfr. João Pedro Pinto-Ferreira, “A Resolução Alternativa
de Litígios de Consumo no Contexto da Lei n.º 144/2015”, 2016, p. 320. Com
efeito, o terceiro, neste caso diretor do centro, não tem qualquer poder sobre as
partes, elemento caraterizador da conciliação (e que a distingue da mediação). Para a
distinção entre mediação e conciliação, cfr. Joana Campos, A Conciliação Judicial,
2009, pp. 12-15.
59
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
84/2008, de 21 de maio.
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assim que a circunstância de o consumidor se dirigir diretamente a este não afasta o exercício dos direitos perante o vendedor.
A norma exclui a arbitragem, por se tratar de um modo adversarial em que o terceiro decide, tendo a sua decisão o mesmo
valor do que a de um tribunal estadual. Logo, iniciado o processo arbitral dentro do prazo, o direito considera-se exercido
tempestivamente (art. 331.º-1 do CC).
A já referia Lei n.º 23/96, que regula os serviços públicos essenciais, também prevê expressamente a suspensão dos
prazos para a propositura da ação. Assim, o art. 15.º-2 estabelece que, “quando as partes, em caso de litígio resultante de um
serviço público essencial, optem por recorrer a mecanismos de
resolução extrajudicial de conflitos, suspendem-se, no seu decurso, os prazos previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 10.º”60.
A principal questão que importa discutir relativamente
aos litígios de consumo consiste em saber em que momento
se inicia a tentativa de resolução extrajudicial. Será que basta a
iniciativa de uma das partes para que se possa considerar que
já está a ser “tentada” a resolução extrajudicial? Será que a suspensão deve ser equiparada à interrupção (da prescrição), sendo
necessária a notificação da contraparte, nos termos dos arts.
323.º e 324.º do CC? Será que é necessário o acordo das partes,
consubstanciado na celebração de acordo de mediação?
Segundo a Lei da Mediação, a suspensão ocorre, em princípio, a partir da data da celebração do contrato de mediação,
a qual “deve adotar a forma escrita, considerando-se esta exigência satisfeita quando a convenção conste de documento escrito assinado pelas partes, troca de cartas, telegramas, telefaxes
ou outros meios de telecomunicação de que fique prova escrita,
incluindo meios eletrónicos de comunicação” (art. 12.º-2). Esta
regra poderá não ser adequada à mediação de consumo, uma
vez que nesta não existe, em regra, um contrato escrito de mediação, desenrolando-se a tentativa de resolução do litígio de
forma bastante informal. Este é um dos aspetos fundamentais,
Esta regra deve considerar-se igualmente aplicável ao prazo de caducidade consagrado no art. 10.º-2 do mesmo diploma, por nada o distinguir, de um
ponto de vista lógico, ao prazo de prescrição do art. 10.º-1.
60
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aliás, para o sucesso da mediação de consumo. Apesar de não
estarmos aqui perante um sistema público de mediação, pode
aplicar-se, por corresponder ao espírito da norma, a parte final
do art. 13.º-2, considerando-se suspensos os prazos a partir do
momento “em que todas as partes tenham concordado com a
realização da mediação”.
Tratando-se de um litígio relativo a venda de bens de
consumo ou a serviços públicos essenciais, aplicam-se as já citadas normas dos respetivos regimes, que são especiais em relação à Lei da Mediação, prevalecendo sobre esta.
Se o art. 15.º-2 da Lei n.º 23/96 pouco adianta relativamente ao problema que aqui se pretende resolver, embora
pareça pressupor um acordo (“as partes […] optem”), o Decreto-Lei n.º 67/2003 contém uma norma específica que incide sobre esta questão. Assim, o art. 5.º-A-5 estabelece que
“a tentativa de resolução extrajudicial do litígio inicia-se com a
ocorrência de um dos seguintes factos: a) as partes acordem no
sentido de submeter o conflito a mediação ou conciliação; b) a
mediação ou a conciliação seja determinada no âmbito de processo judicial; c) Se constitua a obrigação de recorrer à mediação ou conciliação”.
Nota-se que a alínea b) aponta no sentido de que o juiz pode
impor o recurso à mediação no âmbito de um processo judicial.
No que respeita à alínea c), a inserção da mediação obrigatória no conceito de mediação constitui uma solução muito
discutível, na medida em que um dos princípios basilares deste meio de resolução de conflitos é a voluntariedade (art. 4.º
da Lei da Mediação) e esta encontra-se comprometida a partir
do momento em que a presença das partes é obrigatória61. Em
qualquer caso, se havia uma cláusula de mediação ou a adesão
plena a um centro, deve considerar-se que existe a obrigação
de recorrer à mediação, para efeito desta norma, bastando a
iniciativa do consumidor para a suspensão do prazo. A doutrina
Jorge Morais Carvalho, “A Consagração Legal da Mediação em Portugal”, 2011, p. 281. Admitindo como “hipótese a experimentar”: Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, p. 71.
61
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diverge quanto à consequência destas cláusulas, podendo gerar
um direito potestativo ou ter efeitos meramente obrigacionais62,
mas em qualquer dos entendimentos preenche-se a alínea c).
Além dos casos em que a mediação é imposta, a suspensão dá-se quando as partes acordem no sentido de submeter o
litígio a mediação (alínea a)). Como já se referiu, a prática da
mediação de conflitos de consumo mostra que esta tem caraterísticas específicas face à mediação em geral63, não existindo
normalmente um acordo prévio de mediação. Neste sentido,
deve entender-se que há acordo, para efeitos desta norma, sempre que o consumidor submete o caso a uma entidade de resolução de litígios e o profissional aceita tacitamente o processo,
respondendo à solicitação dessa entidade64.
A tentativa de resolução extrajudicial do litígio finda por
uma das razões indicadas no art. 13.º-3 da Lei da Medição, retomando-se nesse momento os prazos de prescrição e de caducidade. Em primeiro lugar, conclui-se o processo de mediação na sequência da recusa de uma das partes ou de ambas em
continuar com o procedimento. Até pode ter sido alcançado
um acordo parcial, mas continua a subsistir um litígio entre as
partes, voltando a correr os prazos de prescrição e de caducidade. Em segundo lugar, o esgotamento do prazo máximo
do procedimento determina automaticamente o termo da suspensão do prazo de prescrição ou de caducidade. Nos litígios
de consumo, esta norma deve ser articulada com o art. 10.º-5
da Lei n.º 144/2015, que estabelece que “os procedimentos de
RAL devem ser decididos no prazo máximo de 90 dias a contar
da data em que a entidade de RAL receba o processo de reclamação completo”. O art. 10.º-6 da Lei n.º 144/2015 admite que
“o prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, no
máximo por duas vezes, por iguais períodos, pela entidade de
RAL, caso o litígio revele especial complexidade, devendo as
62
Paula Costa e Silva, A Nova Face da Justiça – Os Meios Extrajudiciais de Resolução de Controvérsias, 2009, pp. 63 a 70; Mariana França
Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de Litígios, 2014, pp. 63 a 70.
63
Mariana França Gouveia e Jorge Morais Carvalho, “A Experiência
da UMAC na Mediação de Conflitos de Consumo”, 2006, p. 38.
64
Jorge Morais Carvalho, Manual de Direito do Consumo, 2016, p. 258.
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partes ser informadas da prorrogação do prazo e do tempo necessário previsto para a conclusão do procedimento de RAL”.
Se não se verificar a prorrogação, a suspensão dos prazos cessa
com o decurso do prazo de 90 dias a contar da data da receção
do processo de reclamação completo. Em terceiro lugar, a suspensão cessa quando o mediador assim o determinar.
Para conseguir fazer prova dos factos geradores da suspensão do prazo, que devem ser comprovados pelo centro (art.
13.º-5 da Lei da Mediação), qualquer das partes pode requerer
ao centro a emissão de um documento comprovativo (art. 13.º6). Ao contrário do que parece resultar da letra do preceito, o
centro não emite um documento “comprovativo da suspensão
dos prazos”, uma vez que a suspensão de um prazo é uma questão de direito, resultante de uma qualificação jurídica, que não
cabe ao centro (nem ao mediador, que não tem de ser jurista),
devendo este limitar-se a indicar factos. Os factos são os indicados nas várias alíneas do art. 13.º-6, que deve ser objeto de
uma interpretação restritiva: identificação das partes; identificação do objeto da mediação (por referência ao pedido efetuado
ou ao seu alargamento posterior, para verificação do âmbito da
suspensão); data do acordo de mediação, nos termos referidos
nos parágrafos anteriores (ou seja, na mediação de consumo,
em princípio, a data da resposta da empresa, participando no
processo); data de conclusão do processo. O modo de conclusão do processo, sendo irrelevante para a análise da questão da
suspensão do prazo e colocando a causa os princípios da confidencialidade e, em particular, da voluntariedade65, não deve, em
regra, ser indicado.

65

Dulce Lopes e Afonso Patrão, Lei da Mediação Comentada, 2014, p. 95.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÁRBITRO
Mafalda Miranda Barbosa*

1. Introdução
O recurso à arbitragem enquanto forma de resolução de
litígios, que assim são subtraídos da jurisdição dos tribunais estaduais, assume, entre nós, importância crescente, acompanhando a tendência que se faz sentir além-fronteiras.
Estendendo-se a arbitrabilidade1 a inúmeras matérias, ela
Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra. Este trabalho integra-se nas atividades do Grupo de Investigação
“Contrato e Desenvolvimento Social” do Instituto Jurídico da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, no âmbito do Projeto “Desafios Sociais, Incerteza e Direito” (UID/DIR/04643/2013), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
1
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado da Arbitragem. Comentário à lei
nº63/2011, de 14 de Dezembro, Almedina, Coimbra, 2015, p. 94, define a arbitrabilidade como a qualidade própria de um litígio, atual ou possível no futuro,
de poder ser dirimido com recurso a árbitros. Em termos objetivos, são dois
os requisitos da arbitrabilidade: os interesses têm de ser patrimoniais (não
bastando a possibilidade de avaliação em dinheiro, mas exigindo-se que a lei
permita a sua troca por dinheiro); ou, em alternativa, têm de ser transacionáveis (ou sejam, sendo interesses não patrimoniais, têm que apresentar uma
natureza cujos litígios possam ser superados por acordo das partes).
Sobre o ponto, cf., ainda, A. Sampaio Caramelo, “A disponibilidade
do direito como critérios de arbitrabilidade do litígio – reflexões de iure condendo”, Revista da Ordem dos Advogados, 2006, pp. 1233 e ss., numa referência
*
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tem vindo a ganhar relevo no campo do direito do consumo,
onde a disponibilização de meios alternativos de resolução
de litígios tem sido vincada como uma das vias de tutela do
consumidor2, razão suficiente para que, no tocante aos serviços
públicos essenciais, se tenha consagrado – depois da alteração à
lei nº23/96, de 26 de Julho, introduzida pela lei nº6/2011, de 10
de Março – a obrigatoriedade da arbitragem quando, por opção
expressa dos utentes que sejam pessoas singulares, os litígios
que emerjam neste âmbito sejam submetidos à apreciação dos
centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente au-

à anterior lei da arbitragem voluntária (lei nº31/86), na qual se previa que a
submissão de um litígio a um tribunal arbitral ficaria dependente da natureza
disponível dos direitos em conflito.
Cf., ainda, R. Moura Ramos, “O novo direito português da arbitragem”, Boletim da Faculdade de Direito, vol. 90, tomo II, 2014, pp. 576 e ss.
2
Veja-se, como marco fundamental deste reforço dos mecanismos
alternativos de resolução dos litígios de consumo, a lei nº144/2015, de 8 de
Setembro, e o Regulamento (EU) nº524/2013, que cria a plataforma de resolução de litígios em linha.
A este propósito, cf., ainda, Maria José Capelo, “A lei da arbitragem
voluntária e os centros de arbitragem de conflitos de consumo”, Estudos de
Direito do Consumidor, nº1, 1999, pp. 102 e ss. A autora aponta dois grandes
argumentos para fundar a importância da arbitragem ao nível do direito do
consumo: a) em primeiro lugar, refere-se à situação de desfavor dos consumidores em face da “prepotência, alicerçada em poder económico, de que se
revestem alguns agentes económicos”, que o inibe a recorrer à tutela judicial e
torna impossível custear o processo b) em segundo lugar, sublinha “a concessão indiscriminada de crédito”, a fazer aumentar exponencialmente o número
de processos e a fazer com que os “tribunais [fiquem] assoberbados com
este tipo de litigiosidade, o qual acarreta a descaracterização e o consequente
desprestígio da justiça”.
Não se esqueça, porém, o artigo 21º/h) DL nº446/85, que considera
absolutamente proibidas as cláusulas que excluam ou limitem de antemão a
possibilidade de requerer tutela judicial para situações litigiosas que surjam
entre os contraentes ou prevejam modalidades de arbitragem que não assegurem as garantias de procedimento estabelecidas na lei. No mesmo sentido, cf.
o artigo 13º/1 Lei nº144/2015, de 8 de Setembro, que regula os mecanismos
de resolução extrajudicial de litígios de consumo.
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torizados3-4.
Trata-se, no caso do consumo, de arbitragens institucionais que funcionam em centros com tribunais permanentes, no
seio dos quais se encontra um ou mais árbitros predeterminados5,
Cf. Paula Costa e Silva, A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais
de resolução de controvérsias, Lisboa, 2009.
Veja-se, a este propósito, Linda Moreira, O Tribunal Arbitral: princípios
processuais, Coimbra, policopiado, 2012, falando dos processos adjudicatórios
e dos processos consensuais e dando conta da tendência de excluir a arbitragem da resolução alternativa de litígios, na qual só se incluiriam os mecanismos de natureza consensual, como a conciliação e a mediação. Não cremos,
porém, que este posicionamento faça sentido, já que a própria conciliação e
mediação podem surgir como momentos do processo de arbitragem (no caso
do consumo, por exemplo).
4
Cf. DL nº425/86, de 27 de Setembro.
Cf., a este propósito, Maria José Capelo, “A lei da arbitragem voluntária e os centros de arbitragem de conflitos de consumo”, p. 107, mostrando-se
crítica da opção legislativa de apenas os consumidores poderem reclamar junto dos centros de arbitragem com base num litígio emergente de uma relação
de consumo.
Note-se que, no tocante à arbitragem do consumo, existem alguns
regulamentos de centros de arbitragem que preveem a possibilidade de uma
declaração de adesão prévia e genérica por parte dos agentes económicos.
Veja-se, na última obra citada, p. 113: “(…) no caso de o agente económico se
recusar a celebrar uma convenção de arbitragem, o consumidor não lhe pode
opor a declaração de adesão genérica à arbitragem”
5
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, pp. 20 e ss., considerando que, segundo a organização, as arbitragens podem ser oficiais (as previstas e reguladas na lei, ainda que tenham natureza disponível); institucionais
(as que “funcionam junto de centros de arbitragem, dotados de regulamentos
apropriados e de esquemas de escolha de árbitros e de acompanhamento e
fiscalização dos privados. Os centros de arbitragem são, em regra, o produto da iniciativa privada, funcionando junto de associações comerciais ou de
outras entidades”. Dentro destes, podemos encontrar centros com tribunais
permanentes, no âmbito dos quais há um ou mais árbitros “predeterminados
constantes de uma bolsa; o centro opera com um tribunal clássico, com a sua
secretaria e juízes”, sendo este “o esquema dos centros de arbitragem do consumo”; e os centros administrativos, “com uma estrutura de apoio e sob cuja
égide se constituem, para cada litígio, tribunais específicos”); ad hoc (nas quais,
“quer o tribunal, quer o regulamento que o reja, quer a estrutura de apoio são
montados para o litígio concreto. A arbitragem ad hoc pode ser sedeada num
centro de arbitragem, que se limita a alocar instalações e dar apoio de secretaria; pode ser instalada no escritório do presidente ou numa acomodação
adaptada para o efeito”).
Sobre o ponto, cf., ainda, A. Véronique Schlaepfer/C. Girod, “Institutional vs. Ad Hoc Arbitration”, International Arbitration in Switzerland (coord. Gabrielle Kaufmann/Kohler Blaise Stucki), Kluwer, 2004, pp. 4 e ss.
3

117

MAFALDA MIRANDA BARBOSA

mas às quais se aplica a lei da arbitragem voluntária6.
O certo é que, se é verdade que, ao recorrer à arbitragem,
os litigantes têm vantagens – celeridade, participação das partes na resolução do conflito, previsibilidade, confidencialidade,
liberdade das partes7 –, a submissão a um tribunal arbitral pode
comportar desvantagens8. Como alerta Menezes Cordeiro, “a
mais sólida causa pode claudicar perante dificuldades de prova
6
Excluem-se do nosso discurso as hipóteses de arbitragem necessária. Sobre a arbitragem necessária, cf. artigo 1082º CPC. Atente-se, porém,
que em tudo o que não estiver especialmente regulado a propósito da arbitragem voluntária, se aplicará o disposto na LAV – artigo 1085º CPC.
De notar que nem todos os autores são unânimes em considerar que
a lei nº23/96 prevê um caso de arbitragem necessária.
7
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 89.
Sobre o ponto, cf., ainda, Patrícia Tomás, A arbitragem no direito do
consumidor, Coimbra, 2012 (polic.), pp. 47 e ss., referindo-se à voluntariedade,
confidencialidade, informalidade, flexibilidade, celeridade, economia de custos.
8
Veja-se a este propósito a referência de Linda Moreira, O Tribunal
Arbitral: princípios processuais, p. 17, à ligação entre o movimento da resolução
alternativa de litígios e o movimento dos critical legal scholars. Tendo em conta
que a sua finalidade era a crítica do direito, entendido como um instrumento
de domínio de uns sobre outros, e a sua transformação à luz de um funcionalismo político, entende-se a conexão estabelecida, tendo em conta os
princípios estruturantes da arbitragem. Importa, por isso, considerar que – independentemente da bondade da ligação – ela não tem de ser inexorável, quer
porque se conhecem formas de arbitragem desde o vetusto direito romano,
quer porque não teremos de olhar para o fenómeno da arbitragem da perspetiva de uma racionalidade de pendor tecnocrático que predica aquela corrente
do pensamento. Aliás, recusamos liminarmente qualquer contaminação do
jurídico com um pensamento que atenta direta e explicitamente contra a intencionalidade predicativa da juridicidade.
Acerca da evolução histórica da arbitragem, cf. Francisco Cortez,
“A arbitragem voluntária em Portugal. Dos «ricos homens» aos tribunais privados”, O Direito, ano 124, III, 1992, pp.378 e ss.; Zélia Pinto, Um alternativo
caminho na justiça: a arbitragem voluntária e a impugnação da sentença arbitral, Coimbra, 2012 (polic.), p. 29; Patrícia Tomás, A arbitragem no direito do consumidor,
pp. 21 e ss.: com referências à arbitragem na Mesopotâmia, no direito romano,
com a Lex Aebulia, o Código de Justiniano e a Lei das XII Tábuas, nas Ordenações Afonsinas, na Constituição de 1822, na Carta Constitucional de 1826,
na Constituição de 1838, até chegar à Novíssima Reforma Judiciária de 1841,
com Costa Cabral, e à previsão da existência de tribunais arbitrais na revisão
constitucional de 1982.
Cf., ainda, A. Santos Justo, “A arbitragem no direito romano: breve
referência ao direito português”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre
de Freitas, vol. 2, Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 675-701
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ou em face de informações ab initio inexatas”. Por outro lado,
“os próprios árbitros, mesmo experientes, podem falhar”9.
É neste contexto que, com longa tradição e não menos
densa discussão, se coloca o problema de uma eventual
responsabilidade do árbitro.
A lei da arbitragem voluntária (LAV – lei nº63/2011, de
14 de Dezembro), entre nós, vem consagrar quatro hipóteses de
responsabilidade civil do árbitro10. A previsão normativa, porém,
não nos soluciona todos os problemas, quer quanto ao âmbito
dessa responsabilidade, quer quanto ao regime a que ela deve
obedecer. Nessa medida, torna-se imperioso analisar a questão
de forma mais aprofundada. É a isso que nos propomos.

2. Imunidade versus responsabilidade. As
hipóteses de responsabilidade civil consagradas
no ordenamento jurídico português.
O debate acerca da eventual responsabilidade civil dos
árbitros pode ser balizado por duas posições extremas: a absoluta imunidade e a absoluta responsabilidade, que aqui não
tem o cunho de responsabilidade independente de culpa, mas
pretende apenas significar que o árbitro é chamado a responder
nos termos gerais, sem qualquer limitação que tenha em atenção a função por si desempenhada11.
Entre os principais argumentos a favor da imunidade dos
árbitros está a comparação funcional com os juízes e com as
garantias de independência destes, essenciais ao desempenho
da sua missão. De facto, o interesse público da realização da
justiça não é, de acordo com muitos autores, compatível com
eventuais pressões que as partes possam exercer durante a arbitragem, com base na ameaça de responsabilização. Nas palavras
de Menezes Cordeiro, “o árbitro, sabendo-se responsabilizável,
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 90.
Cf. artigos 9º/4 e 5; 12º/3; 15º/2 e 43º/3 da LAV
11
Cf. Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current practice”, International Bar Association – Commission on Arbitration, Chicago,
21 September, 2006
9

10
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poderia pender para a parte mais litigante ou subscrever as decisões mais neutras”, perdendo com isso a liberdade de decidir
em consciência12. Eles não são, contudo, incontroversos. Autores há que vêm negar a total equiparação do árbitro ao juiz13,
ao mesmo tempo que sustentam que a imunidade encorajaria a
falta de cuidado e geraria um esquema de total impunidade, uma
vez que as sanções disciplinares próprias da judicatura judicial
não se aplicam aos árbitros14.
12
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 137. No mesmo
sentido, cf. Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current
practice”, p. 10, dando conta de que está e a posição assumida nos Estados
Unidos da América. Sobre o ponto, cf., igualmente, Dennis Nolan/Roger
Abrams, “Arbitral immunity”, Industrial Relations Law Journal, vol. II, nº2, 1989,
pp. 228 e ss.; Julian Lew, The immunity of arbitrators, Informa Pub, 1990, pp.
18 e ss.; Hong-Lin Yu/Laurence Shore, “Independence, Impartiality and
Immunity of Arbitrators – US and English Perspective”, International and Comparative Law Quarterly, 52/4, 2003, pp. 935 e ss.; Emmanuela Truli, “Liability
v. quasi-judicial immunity: the case against absolute arbitral immunity”, American Review of International Arbitration, vol. 17, n.3, 2006 (analisando um caso
em que um dos árbitros se recusa a assinar a decisão); Mathew Rasmussen,
“Overextending immunity: arbitral institutional liability in the US, England
and France”, Fordham International Law Journal, vol. 26, issue 6, 2002, pp. 1824
e ss.; Michael Hwang/Katie Chung/Fong Lee Cheng, “Claims against arbitrators for breach of ethical duties”, Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation, 2008, pp. 225 e ss., p. 226, considerando que a imunidade
dos árbitros resulta da analogia com a imunidade dos juízes.
13
Cf. Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal
Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, Ab Uno ad Omnes, 75 anos da
Coimbra Editora 1920-1995, Coimbra Editora, Coimbra, 1998, pp. 1381 e ss.,
considerando que a decisão arbitral tem o mesmo valor que a decisão proferida pelos tribunais judiciais, mas que isto não significa que se possa estabelecer
uma total equiparação entre os árbitros e os juízes estaduais, designadamente
no que respeita à competência e ao regime da responsabilidade civil. No que
ao primeiro segmento respeita, “por ser privada a sua fonte de legitimação,
os árbitros não dispõem, como os juízes estaduais, de competência coerciva”,
estando-lhe vedados os atos que envolvam ou pressuponham o exercício da
soberania. Assim, estão a priori excluídas as ações de tipo executivo, e, mesmo
no campo das ações declarativas, há determinados atos que o árbitro não
pode praticar. No que ao segundo segmento problemático concerne, analisaremos infra a questão. Note-se, no entanto, que quando Henrique Mesquita dá
à estampa o seu estudo estava, ainda, em vigor a lei nº31/86.
14
Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current
practice”, p. 10, em síntese.
Quanto à não sujeição dos árbitros a sanções disciplinares, cf. Renato Vechione, L’arbitro nel sistema del processo civile, Milão, 1971, pp. 456 e ss.,
considerando que, por esse motivo, terá de haver um maior rigor em relação
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A ponderação de tais razões determina o que na língua
inglesa vem conhecido por limited or qualified immunity, ou seja,
previsões de responsabilidade civil limitadas ou qualificadas
pela exigência de verificação de certos requisitos15.
Ao contrário do que ocorre noutros ordenamentos jurídicos, em que a responsabilidade fica limitada pela violação de
determinados deveres ou pela verificação de um grau de culpa
qualificado, em Portugal, admite-se a responsabilidade civil dos
árbitros, em termos análogos à responsabilidade civil dos juízes,
o que quer dizer que a limitação opera por outra via.
O artigo 9º/4 LAV dispõe que “os árbitros não podem ser
responsabilizados por danos decorrentes das decisões por eles proferidas, salvo nos casos em que os magistrados judiciais o possam ser”16.
A par desta, existem outras previsões de responsabilidade: o artigo 12º/3 LAV determina que “o árbitro que, tendo
aceitado o encargo, se escusar injustificadamente ao exercício
da sua função responde pelos danos a que der causa”; o artigo
15º/2 LAV admite a responsabilidade do árbitro que não se
desincumbir, em tempo razoável, das funções que lhe foram cometidas, ainda que as partes as façam cessar de comum acordo;
o artigo 43º/4 LAV consagra que “os árbitros que injustificadamente obstarem a que a decisão seja proferida dentro do prazo
fixado respondem pelos danos causados”17.
a eles do que em relação aos juízes.
15
Cf. Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current practice”, p. 10. Veja-se, também, Ricardo Pedro, “A responsabilidade
civil dos árbitros e o regime aprovado pela lei nº67/2007, de 31 de Dezembro:
entre a responsabilidade e imunidade”, Novos temas da responsabilidade civil extracontratual das entidades públicas (Carla Amado Gomes/Miguel Assis Raimundo
coord.), ICJP, 2012, pp. 119 e ss.; e Susan D. Franck, “The liability of international arbitrators: a comparative analysis and proposal for qualified immunity”, New York Law School of International and Comparative Law, vol. 20, nº1, 2000
16
Como veremos, essa remissão acaba, no entanto, por comportar
uma limitação em função do grau de culpa. O que queremos significar em
texto é que o recorte limitativo oferecido pelo nosso legislador passa pela
tipificação de situações de responsabilidade.
17
Ricardo Pedro, “A responsabilidade civil dos árbitros e o regime
aprovado pela lei nº67/2007, de 31 de Dezembro: entre a responsabilidade e
imunidade”, p. 121, considera que os tipos legais identificados pelo legislador
da LAV não devem ser entendidos como taxativos.
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A remissão do regime da responsabilidade dos árbitros
para o regime da responsabilidade dos juízes parece vir dar acolhimento à tese legalista18 que, no tocante à natureza da arbitragem, dá ênfase à dimensão funcional (jurisdicional) dos árbitros,
por oposição à tese contratual, que realça o chamamento do
árbitro pelas partes no quadro de uma prestação de serviço pela
qual o mesmo é pago19. A verdade, porém, é que, se da remissão
resultam claramente quais os critérios a aplicar à responsabilidade civil dos árbitros por decisões erradas, não temos, por meio
dela, de ser condenados à inclusão da hipótese ressarcitória na
modalidade delitual. O mesmo é dizer que se deverá questionar:
qual a modalidade de responsabilidade civil concretamente em
causa? A dúvida estende-se às restantes situações de responsabilidade consagradas na LAV e justifica uma ponderação aprofundada acerca da própria realidade da arbitragem.

3. A tese legalista e a tese contratualista
A tese legalista a que já fizemos referência assenta na
ideia de que o árbitro, à semelhança do juiz, desenvolve uma
função jurisdicional. Através da mediação da vontade das partes, os árbitros são chamados a cumprir um papel que é cometido, preferencialmente, aos tribunais, enquanto órgãos de
soberania. Autores há que avançam como argumento para sustentar a posição a ideia de que a missão do árbitro não pode
resultar exclusivamente da vontade das partes20, mas antes da
lei21. E dois parecem ser, entre nós, os argumentos que legitiCf., entre nós, P. Romano Martinez, “Análise do vínculo jurídico
do árbitro em arbitragem voluntária ad hoc”, Estudos em memória do Professor
Doutor António Marques dos Santos, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 839 e ss.
19
Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current
practice”, pp. 5 e ss.
20
Fouchard/Gaillard/Goldamn, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, pp. 617 e ss. Entre nós, analisando a doutrina, cf. Mário
Raposo, “O estatuto dos árbitros”, Revista da Ordem dos Advogados, ano 67, vol.
II, 2007, pp. 520 e ss.
21
Mário Raposo, “O estatuto dos árbitros”, pp. 520 e ss., com referência a algumas dessas posições.
18
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mam o entendimento22: em primeiro lugar, se o monopólio da
administração da justiça pertence ao Estado, os particulares não
poderiam conferir a um terceiro uma competência que não lhes
pertencia; em segundo lugar, a Constituição portuguesa prevê,
entre o elenco dos tribunais, os tribunais arbitrais, pelo que a
sua legitimidade para decidir litígios resultaria diretamente da
lei, e, inclusivamente, da lei constitucional.
Não cremos, porém, que os argumentos sejam incontornáveis.
No que ao primeiro respeita, se é certo que a legitimidade decisória dos árbitros não pode resultar senão da lei, ela
parece-nos espelhar uma retração do poder estadual que passa a
admitir a possibilidade de os particulares prescindirem da justiça dos tribunais para confiarem a decisão de um litígio a juízes
por eles escolhidos. Na verdade, a formação e funcionamento
dos tribunais arbitrais fica confiada aos particulares, pelo que
aqueles mais não são do que o resultado do exercício da autonomia privada dos sujeitos, em domínios em que os interesses dos
sujeitos são passíveis de troca em dinheiro ou transacionáveis.
Tratando-se, grosso modo, de direitos disponíveis23, o ordenamento
jurídico admite que, em nome de uma justiça mais célere e mais
previsível, as partes possam renunciar a certas garantias que os
tribunais estaduais lhes oferecem. Mas se a possibilidade é aberta
pelo ordenamento jurídico positivo, não menos correto é dizer
que ela só se atualiza por vontade das partes, donde será essa – e
não a lei – a fonte de legitimação direta do poder dos árbitros24.
Um terceiro argumento poderia passar pela equiparação que a
LAV faz da responsabilidade do árbitro à responsabilidade do magistrado.
Contudo, não argumentaremos nesse sentido, uma vez que, ab initio, explicámos que o âmbito e o alcance da equiparação ainda têm de ser prático-normativamente comprovados.
23
Sem que haja aqui confusão com a arbitrabilidade objetiva definida
na anterior versão da lei de arbitragem voluntária. Veja-se, quanto ao ponto,
Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, Coimbra, Almedina, 2010,
pp. 46, considerando que a patrimonialidade do direito pode constituir uma
presunção da sua disponibilidade.
24
Se bem virmos as coisas, há outros domínios que não este, eivado
por uma índole processual, em que o ordenamento jurídico se retrai, deixando
aos particulares a autónoma composição dos seus interesses.
22
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No que ao segundo argumento tange, impor-se-á um esclarecimento: embora o artigo 209º/2 CRP preveja, entre as
diversas categorias de tribunais, os tribunais arbitrais, isso não
significa que, sobretudo no caso de arbitragem voluntária, se
possa considerar que desempenham uma função jurisdicional
absolutamente equivalente à dos tribunais judiciais25. Não só o
artigo 202º/4 CRP depõe no sentido da possibilidade de a lei
poder institucionalizar instrumentos e formas de composição
não jurisdicional de conflitos, como algumas das regras próprias
da arbitragem parecem contrariar o entendimento26. Acresce
que a previsão legal e constitucional dos tribunais arbitrais não
afasta a vontade das partes como fonte de legitimação direta das
arbitragens voluntárias. Donde, afinal, na base do fenómeno judicativo privado está um esquema negocial proposto e aceite
pelas partes27.
Como esclarece Henrique Mesquita, “para que seja afastada a competência dos tribunais estaduais, é preciso que os
litigantes acordem em submeter-se a um tribunal arbitral (…)”
e que o árbitro aceite a incumbência de decidir o litígio28. É
nesse sentido que parece fazer sentido chamar à colação a tese
contratualista: seria o contrato a legitimar a arbitragem voluntária. Aliás, e em rigor, aquela ideia de que muitos partem para
justificar a legitimação legal do fenómeno – a ideia de, como
a jurisdição pertence ao Estado, ela só pode ser atribuída aos
privados por lei e não por força da vontade destes – pode ser
compreendida em sentido inverso. Autores há que, partindo do
25
Veja-se, quanto ao ponto, Mário Raposo, “O estatuto dos árbitros”, pp. 520 e ss., considerando que a constituição admite que possa haver
tribunais arbitrais, mas não define a sua natureza, e que a LAV, ao falar de
poder jurisdicional dos árbitros, não define a sua origem.
A este propósito, cf., também, Manuel Pereira Barrocas, Manual
de Arbitragem, pp. 31 e ss., considerando que a função dos tribunais arbitrais é
jurisdicional, que a fonte do seu poder resulta da convenção de arbitragem. A
estes dois elementos acresceriam outros dois: a titularidade da função arbitral,
que pertenceria aos árbitros, e o reconhecimento legal.
26
Veja-se, novamente, Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, pp. 1381 e ss.
27
Veja-se, infra, ulteriores considerações quanto ao ponto.
28
Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1389.
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mesmo pressuposto, advogam que os árbitros não desempenham uma verdadeira função jurisdicional29.
Parece-nos, de facto, incontornável que a autonomia privada cumpre um papel fulcral – se não mesmo o mais relevante – por referência à constituição de um tribunal arbitral,
no quadro da arbitragem voluntária: liberdade de submissão ou
não do litígio à decisão de um árbitro; liberdade de escolha dos
árbitros30-31. E, por isso, mesmo que não seja vista como o fator legitimador em exclusivo, não pode deixar de ser tido em
conta a este nível. Isto quer dizer que afastamos, de princípio,
a tese legalista32 na sua pureza, para abrirmos as portas à tese
contratualista, embora balizada por uma legitimidade formal e
genérica oferecida pela lei33.
29

pp. 70 e ss.

Cf. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Nápoles, 1933,

Sobre o ponto, cf. Zélia Pinto, Um alternativo caminho na justiça: a
arbitragem voluntária e a impugnação da sentença arbitral, p. 44, considerando que,
com a lei nº31/86, é na autonomia privada que se funda o funcionamento e
constituição dos tribunais arbitrais.
31
De acordo com os autores, a convenção de arbitragem faz surgir
para as partes um direito potestativo, que lhes confere o poder de por um ato
de livre vontade fazer constituir um tribunal arbitral. Sobre o ponto, cf. Acórdão do STJ de 18 de Janeiro de 2000. Sobre o ponto, cf. Pedro Nápoles/
Carla Coelho, “A arbitragem e os tribunais estaduais – alguns aspetos práticos”, Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação, ano V, 2012, pp. 196 e ss.
De notar, ainda, que a violação de uma convenção de arbitragem
configura uma exceção dilatória, que conduz à absolvição da instância – cf.
artigo 5º LAV e artigo 577º CPC.
32
Cf. Hong-Lin Yu/Laurence Shore, “Independence, Impartiality
and Immunity of Arbitrators – US and English Perspective”, pp. 935 e ss.
33
Cf., sobre o ponto, Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1391, considerando que o árbitro exerce uma função jurisdicional e que os poderes do árbitro não derivam só da convenção de arbitragem, mas da lei. O autor parece
assim aderir a uma conceção mista.
Repare-se que, como sublinhado supra, o autor vinca que a fonte de
legitimação dos árbitros é privada e que por isso mesmo a sua competência
é diversas, em muitos pontos, relativamente à dos juízes: “estão vedados atos
que envolvam ou pressuponham o exercício da soberania. As ações de natureza executiva estão excluída” – cf. p. 1382. Do mesmo modo, certos atos não
podem ser levados a cabo no quadro da ação declarativa: são todos aqueles
que não pressupõem os referidos poderes de soberania. Vide, igualmente, p.
1383, onde se debate o problema de saber se, por ter natureza mista, pode
ser submetida a arbitragem uma ação de divisão da coisa comum, e p. 1385,
30
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Impõe-se, portanto, como urgente a análise da relação
contratual que é estabelecida entre as partes e entre estas e os
árbitros. A questão é tanto mais premente quanto alguns autores afirmam que não passa de uma ficção a ideia de um contrato
entre o árbitro e uma parte que não o designou34.

4. Os contratos celebrados em torno da arbitragem
Quem queira analisar a realidade da arbitragem do ponto
de vista contratual não pode ficar preso a uma perspetiva monolítica, incapaz de percecionar mais do que um negócio jurídico neste âmbito. Pelo contrário, temos de ter consciência de que
não é um, mas vários os contratos envolvidos.
Desde logo, há a considerar a convenção de arbitragem, enquanto negócio jurídico celebrado pelas partes, nos termos do
qual estas acordam submeter a decisão de um litígio a árbitros35.
Esta convenção de arbitragem pode assumir uma dupla veste:
se o acordo surge quando já emergiu um litígio, fala-se de compromisso arbitral; se o acordo diz respeito a um litígio eventual e
futuro, então a designação corrente é a de cláusula compromissória36. Note-se, ainda, que a convenção de arbitragem pode cononde o autor dá conta de que os tribunais arbitrais têm poderes para ações de
execução específica, já que o efeito pretendido se alcança pelo proferimento
da sentença.
Cf., a este propósito, o artigo 22º LAV.
Cf., acerca desta conceção mista, Francisco Cortez, “A arbitragem
voluntária em Portugal. Dos «ricos homens» aos tribunais privados”, O Direito, ano 124, 1992, pp. 555 e ss.
Veja-se, ainda, Manuel Pereira Barrocas, Manual de Arbitragem, pp.
45 e ss., falando ainda de uma tese autonomista, a vincar a independência da
arbitragem em face ao Estado.
34
Cf. Romano Martinez, “Análise do vínculo jurídico do árbitro em
arbitragem voluntária ad hoc”, pp. 827 e ss.
35
Cf. R. Moura Ramos, “O novo direito português da arbitragem”,
pp. 576 e ss.
36
Sobre o ponto, cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p.
95. Explica o autor que o compromisso arbitral é relativo a um litígio já existente, que pode mesmo já estar afeto a um tribunal do Estado; e que a cláusula compromissória visa “arbitragens relativas a litígios eventuais emergentes
de relações jurídicas, contratuais ou extracontratuais”. Mais esclarece que “a
cláusula compromissória deve ser suficientemente precisa na identificação
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figurar-se como um contrato autónomo ou surgir na veste de
uma cláusula inserida num outro tipo contratual37-38.
Esta convenção, porém, não é bastante. Para que se
constitua um tribunal arbitral é mister que sejam escolhidos os
árbitros, os quais, por seu turno, terão de aceitar a incumbência.
Fala-se, então, na doutrina, de um contrato de árbitro celebrado
entre os árbitros e as partes39.
Para Menezes Cordeiro, estas terão de ter assentido, por
uma ou outra via, na escolha daqueles árbitros, concluindo-se entre
todos um contrato. Haverá, no entanto, que se proceder a uma
distinção entre a designação – “ato unilateral, a realizar por cada uma
das partes relativamente ao árbitro ou ato conjunto, a concretizar
por cada um dos árbitros de parte, relativamente ao presidente” – e
o contrato propriamente dito, concluído entre os árbitros nomeados
e as partes, no âmbito do qual se definem diversos elementos como
a missão daqueles, a retribuição, inter alia40.
dos potenciais litígios, sob pena de indeterminabilidade”.
A propósito da convenção de arbitragem, cf., ainda, Manuel Barrocas, Manual de Arbitragem, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 143 e ss.
37
A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 95, explicitando
isso mesmo e dando conta de que o contrato em que pode ser inserida a convenção de arbitragem pode ser um contrato definitivo ou um contrato-quadro
que irá, depois, remeter para arbitragem múltiplos contratos subsequentes.
38
Relativamente à natureza da convenção de arbitragem, cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, pp. 87 e ss.; Lorenz, “Die Rechtsnatur
von Schiedsvertrag und Schiedsspruch”, Archiv für die civilistische Praxis, 157,
1958/1959, pp. 288 e ss.; Hans Walsmann, “Der Irrtum im Prozessrecht
(Ein Beitrag zur Lehre von den Prozesshandlungen)”, Archiv für die civilistische
Praxis, 102, 1907, pp. 210 e ss. Discute-se, na verdade, se a convenção de
arbitragem é um contrato de direito substantivo ou um contrato processual,
surgindo posições ecléticas que negam a natureza exclusivamente material (já
que tem efeitos processuais) e a natureza exclusivamente processual (já que o
juiz é um estranho à sua conclusão), para afirmar o caráter misto da convenção. Entre nós, explicitando o posicionamento e aderindo ao mesmo, cf. A.
Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 88. Veja-se, ainda, José Lebre de
Freitas, Estudos sobre direito e processo civil, vol. II, 2ª edição, Coimbra, Coimbra
Editora, pp. 551 e ss., considerando que estamos diante de um negócio jurídico processual.
39
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 128. Cf., também,
Lima Pinheiro, Arbitragem Transnacional, Almedina, Coimbra, 2005, p. 129.
40
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 129.
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Não deixa, contudo, de levantar problemas a qualificação
se pensarmos na multiplicidade de hipóteses de nomeação de árbitros: árbitros designados por acordo entre as partes; árbitros
designados por cada parte (árbitros de parte) e um terceiro escolhido por acordo entre os dois previamente designados (árbitro-presidente); árbitros designados pelo tribunal, por entidades
escolhidas pelas partes, por uma comissão ou corte competente41.
Muitos perguntam, na verdade, como é possível configurar um contrato entre as partes e um árbitro que não foi por
elas escolhido. Vimos, aliás, ser este o principal argumento para
afastar a tese contratualista por Pedro Romano Martinez. Este
parece, também, ser o principal argumento para outros autores
defenderem que não existe, numa relação de arbitragem, apenas
um contrato de arbitragem, mas vários: cada árbitro estabeleceria uma relação de tipo contratual com a parte que o escolheu42.
O grande problema desta posição parece estar em não se
conseguir discernir, com base nela, o vínculo que une o terceiro
árbitro escolhido por acordo entre os dois árbitros previamente
designados a cada uma das partes43. Do mesmo modo, parece
deixar sem explicação a relação que se estabelece entre as partes
e o árbitro nomeado pelo tribunal.
O acento tónico da contratualidade é colocado na escolha do árbitro. Ora, bem vistas as coisas, parece que a escolha
da contraparte no negócio não é requisito imprescindível para a
afirmação da contratualidade. A liberdade contratual nem sempre inclui a liberdade de escolha do outro contraente. O mesmo
não se pode dizer em relação à existência de um acordo: se, mais
do que não escolher a contraparte, o que estiver em causa for a
inexistência de um acordo entre o terceiro árbitro escolhido e
as partes ou entre o árbitro escolhido por uma delas e a outra,
então dificilmente se poderá falar de um contrato.
Cf. A. Menezes Cordeiro, Tratado de Arbitragem, p. 128, dando
conta destas diversas situações.
42
Cf. Thomas Clay, L’arbitre, Dalloz, 2000, pp. 503 e ss.
43
Cf. Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current practice”, pp. 2 e ss., considerando que existe um contrato entre o árbitro
e as partes, mas colocando dúvidas quanto ao alargamento dessa natureza
contratual para o árbitro-presidente.
41
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Não nos parece que esta seja, porém, a melhor opção
dialógica. Na verdade, a relação que une cada uma das partes
ao árbitro por si escolhido não é uma relação de mandato ou
de representação, própria de advogados44, mas uma relação que
se pode construir a partir da própria convenção de arbitragem,
a qual confere poderes a cada uma das partes para escolher um
dos juízes privados que comporá o tribunal e a estes o poder de
designar um terceiro árbitro. O contrato de árbitro ou contrato de investidura seria, portanto, celebrado entre cada um dos
árbitros e as partes, ainda que aqueles não resultassem de uma
escolha direta dos segundos.
Alguns autores falam ainda de outros contratos, nesta
realidade complexa que é a arbitragem. Thomas Clay refere, na
sua obra sobre o tema, que existiriam, ao nível da arbitragem
institucionalizada, dois contratos: um contrato de colaboração arbitral, celebrado entre o árbitro e o centro de arbitragem; e um
contrato de organização de arbitragem, celebrado entre as partes e
a instituição45. Ora, qualquer um deles munir-nos-ia de expedientes técnico-jurídicos aptos a garantir a inserção das partes
no núcleo de proteção contratual. Há, contudo, diferenças que
devem ser assinaladas. Assim, no tocante ao contrato de organização de arbitragem, ele implicaria a responsabilização do
centro de arbitragem, com o qual o árbitro tinha celebrado um
contrato. Centrando-nos no contrato de colaboração arbitral,
dependendo dos seus termos, poderemos vir a concluir que ele
estende a sua eficácia protetiva a terceiros, permitindo, eventualmente, a responsabilização do árbitro em face das partes.
Não cremos, porém, que se tenha de, em regra, lançar
mão de tais expedientes. Tão-pouco cremos que esta impos44
Cf. a decisão de 22 de Março de 1983, do Tribunal de Grande
Instance de Paris, que negou a qualificação de mandato ao contrato de arbitragem, por isso contender com a independência que se deve reconhecer aos
árbitros. Sobre o ponto, v. Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a
survey of current practice”, p. 5.
45
Thomas Clay, L’arbitre, pp. 790 e ss.
Note-se que, no caso da arbitragem ad hoc, pode não haver qualquer
relação do árbitro (e das partes) com uma instituição/ um centro de arbitragem – cf., no mesmo sentido, Ramón Mullerat, “The liability of arbitrators: a survey of current practice”, pp. 1 e ss.
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tação da realidade corresponda aos melhores dados sobre o
problema. De facto, os árbitros são escolhidos tendo em conta
as suas qualificações e estas são especificadas pelas partes na
convenção de arbitragem46. Deste contrato entre as partes resultaria, portanto, o critério de seleção dos árbitros que poderiam depois ser, com base nessa determinabilidade, escolhidos
por um terceiro. A designação ainda que unilateral ou a cargo
de um terceiro basear-se-ia na própria convenção de arbitragem, sendo uma via de cumprimento do que ali fora estipulado. Posteriormente, celebrar-se-ia um contrato entre as partes
e os diversos árbitros, que ultrapassaria a mera adesão destes à
convenção de arbitragem (Schiedsvertrag). Tratar-se-ia, portanto,
de um verdadeiro contrato de arbitragem (Schiedsrichtervertrag, na
língua alemã).
Quid iuris, em relação à arbitragem de consumo? Não estará aí em causa, preferencialmente, uma relação que se estabelece com o centro de arbitragem e remete para os seus regulamentos? A ser afirmativa a resposta a esta questão, tal não nos
condena à ausência de relevância contratual. É nestas hipóteses
que se pode tornar operante a ideia de um contrato de arbitragem celebrado diretamente com o centro de arbitragem, a quem
poderá, eventualmente, ser assacada a responsabilidade pelos
atos daqueles que utiliza no cumprimento das suas obrigações,
nos termos do artigo 800º CC.

4. A responsabilidade contratual do árbitro
A partir do momento em que se conclui, fundadamente,
que entre os árbitros e as partes se celebra um contrato, haveremos de concluir também que, em caso de não cumprimento
do acordado, se gera responsabilidade contratual. Parece, aliás,
ser este o entendimento maioritário na doutrina, embora não se
gere, quanto ao ponto, um absoluto consenso47.
Cf. Mário Raposo, “O estatuto dos árbitros”, pp. 520 e ss.
Cf., inter alia, Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do
Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1389; A. Menezes
Cordeiro, Tratado da Arbitragem, p. 137; M. Pereira Barrocas, Lei da Arbi46
47
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Ademais, esta responsabilidade contratual é apontada pelos autores apenas para determinadas hipóteses de ressarcimento, mas não para os casos de um mau conteúdo da decisão48.
Menezes Cordeiro, a este propósito, afirma que, enquanto prestador de serviços de arbitragem, o árbitro é contratualmente
responsável; e que, enquanto julgador, a sua responsabilidade
é extracontratual, à semelhança da dos juízes49. Henrique Mesquita, ainda por referência ao anterior regime da arbitragem,
sublinha que o árbitro pode ser contratualmente responsável se
obstar a que a decisão seja proferida dentro do prazo fixado50;
se se escusar, sem motivo, ao cumprimento do encargo de julgar. Nestes casos, o regime da responsabilidade proposto pelo
autor é a responsabilidade contratual. Já no tocante à eventual
responsabilidade pelas decisões erróneas que profira, Henrique
Mesquita sustenta que se deve aplicar ao árbitro o mesmo regime dos juízes, já que ele exerce uma função de natureza jurisdicional, o que à época equivaleria à responsabilização em
caso de atuação dolosa ou criminosa51. Miguel Galvão Telles,
por seu turno, considera que, em geral, a responsabilidade seria
contratual, mas, “desde que a responsabilidade civil respeitasse
ao teor da decisão, o caráter delitual cumular-se-ia e consumiria
tragem Comentada, Almedina, Coimbra, 2013, p. 59. Em sentido contrário, cf.
Mário Esteves de Oliveira,
48
Dando conta disso mesmo, cf. Ricardo Pedro, “A responsabilidade civil dos árbitros e o regime aprovado pela lei nº67/2007, de 31 de Dezembro: entre a responsabilidade e imunidade”, p. 120. V., igualmente, p. 124,
considerando que existe um regime diferenciado: no caso da responsabilidade
por danos provocados por uma decisão danosa estamos perante um regime
mais restritivo, próximo da imunidade; no caso de danos provocados por uma
atuação judicial danosa, o regime é mais garantístico.
49
A. Menezes Cordeiro, Tratado da Arbitragem, p. 137.
50
Cf. Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal
Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1387. Para o autor, “o árbitro,
ao aceitar o encargo que as partes lhe conferem, celebra com elas um contrato de arbitragem, através do qual fica obrigado a uma prestação de serviço
– obrigação de decidir, dentro de um determinado prazo, um litígio”. Nessa
medida, se exceder o prazo convencionado, há violação de uma obrigação
que se assume, respondendo perante os litigantes de acordo com as regras da
responsabilidade contratual.
51
Cf. Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal
Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1391.
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o contratual”52.
A adesão fundada a esta duplicidade de regimes de responsabilidade implica que se tente perceber, em primeiro lugar,
qual o âmbito da responsabilidade contratual.
Ora, a este propósito, importa ter em conta alguns dados
metodológicos. No momento da realização do direito em concreto, haveremos de confrontar o âmbito de relevância do caso
com o âmbito de relevância da responsabilidade contratual.
Nesse raciocínio de cariz analógico, não podemos, contudo, ficar limitados por uma busca de similitude no plano estrutural.
Pelo contrário, porque os relata não estão unidos, como na analogia matemática, por uma relação de identidade, mas de similitude bastante, há que chamar à colação um tertium datum que
justifique a assimilação para lá das diferenças. Assim, teremos
de ter em conta quer a teleologia primária da responsabilidade
contratual, quer o seu fundamento ético-axiológico.
A responsabilidade contratual é chamada a cumprir uma
função específica: a indemnização resultante da responsabilidade contratual inscreve-se ainda e sempre no plano de satisfação
do interesse do credor53. Por outro lado, ela funda-se numa ideia
Miguel Galvão Telles, A independência e imparcialidade dos árbitros como imposição constitucional, www.mlgts.pt/xms/files/publicacoes/artigos/2011, p. 277.
53
Ao nível contratual, a prestação não cumprida sofre uma mutação,
transformando-se num dever de indemnizar. Cf. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição por A. Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, Coimbra Editora,
Coimbra, 2006, p.372, onde o autor apresenta como exemplo de modificação
objetiva de direitos a mutação do dever de prestar em dever de indemnizar, em
caso de incumprimento contratual; Orlando de Carvalho, Teoria Geral do Direito
Civil, sumários desenvolvidos para uso dos alunos do 2º ano do curso jurídico de 1980/1981,
Centelha, Coimbra, 1981, p. 76; Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, Coimbra, 1992, p. 20 e ss., em especial p. 21, onde o autor refere como
exemplo de modificação objetiva a situação de impossibilidade de cumprimento
de uma obrigação por culpa do devedor, transformando-se o dever de prestar
num dever de indemnizar. Veja-se, ainda, Mota Pinto, Cessão da posição contratual,
Almedina, Coimbra, 1982, p. 428, nota 2; Rui Alarcão, Direito das Obrigações (texto
elaborado por J. Sousa Ribeiro, J. Sinde Monteiro, Almeno de Sá e J.C. Proença.
Com base nas lições do Prof. Doutor Rui de Alarcão ao 3º ano jurídico), policopiado, Coimbra, 1983, p. 65 e ss.; Sinde Monteiro, Estudos sobre a responsabilidade
civil, Coimbra, 1983; Calvão da Silva, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória,
Almedina, Coimbra, 1987; Almeida Costa, Direito das Obrigações, 9ª Edição, revista
52
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de liberdade comunicante com uma ideia de confiança normativamente fundada.
Por isso, do ponto de vista dogmático, a solução do problema de saber se o árbitro pode ou não ser contratualmente responsabilizado há-de passar pela consideração do âmbito
dos deveres que assume ao celebrar o negócio em causa. Nessa
medida, poder-se-ia dizer que só em concreto e com apelo às
regras de interpretação das declarações negociais seria possível
oferecer tal resposta. Contudo, atenta a natureza típica do contrato em questão, podemos ensaiar a resposta que se concretizará na prática.
O árbitro, no quadro da relação contratual que encabeça,
assume uma prestação de serviço. Nessa medida, ele não pode
escusar-se a cumprir a função que aceitou, exceto se existir uma
causa superveniente que o impossibilite de realizar a arbitragem
ou se, não tendo sido fixados os honorários na convenção de
arbitragem, não existir acordo escrito entre os árbitros e as partes, concluído antes da aceitação do último árbitro a ser designado. Se, depois de haver aceitação por parte do árbitro, este se
escusar injustificadamente ao exercício do encargo, então será
responsabilizado. Trata-se, sem dúvida, de uma hipótese de responsabilidade que, consagrada no artigo 12º/3 LAV, assume natureza contratual, já que o que está em causa é o incumprimento
da prestação a que o sujeito se obrigou54.
O não cumprimento decorrente de uma impossibilidade não imputável ao devedor-árbitro, ao invés, conduz à extinção da obrigação e à não-responsabilidade do sujeito. O artigo
15º/1 LAV determina, em consonância com a regra geral, que
cessam as funções do árbitro que fique incapacitado, de direito
ou de facto, para exercê-las. Numa situação como esta, o árbitro
e aumentada, Coimbra, 2001, p. 48; Antunes Varela, Das Obrigações em Geral,
vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, p. 157; Pinto Monteiro, Cláusulas limitativas e
de exclusão da responsabilidade civil, Almedina, Coimbra, 2003 (reimpressão da obra
publicada em 1985), p. 193, nota 420.

Cf., sobre o ponto, Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1387 e ss., por
referência a uma hipótese análoga de responsabilização do árbitro na vigência
da anterior lei da arbitragem voluntária.
54
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tem o dever de se desincumbir em tempo razoável. Caso não o
faça, incorre em responsabilidade, nos termos do artigo 15º/2
LAV. Consoante explicita Menezes Cordeiro, “ao assumir uma
arbitragem, o árbitro compromete-se pelo contrato de arbitragem e em face quer das partes, quer dos seus colegas, a exercer uma função com diligência elevada. Isto implica qualidade
de serviço e, necessariamente, uma temporização adequada. A
violação de deveres de cuidado pelo não cumprimento eficaz
das obrigações e pelo não reconhecimento atempado da própria
inação” gera responsabilidade de tipo contratual55.
Na verdade, a boa-fé, enquanto regra ordenadora de
condutas que impõe a honestidade, a correção e a lealdade aos
contraentes, inspira deveres de proteção no quadro contratual.
Não basta que se cumpra o dever principal de prestação que se
assumiu. Imperioso é, também, o modo e o tempo de cumprimento. Nessa medida, o artigo 43º/4 LAV estabelece que os
árbitros que injustificadamente obstarem a que a decisão seja
proferida dentro do prazo de um ano a contar da data da aceitação do último árbitro ou dentro do prazo fixado pelas partes,
se a ele houver lugar, são responsáveis pelos danos causados.
Repare-se que, nestes casos, não está em causa o simples atraso
(mora) na prestação, já que a não-decisão no prazo referido põe
termo ao processo arbitral e faz extinguir a competência dos
árbitros para julgar o litígio, mas sim a ultrapassagem de um
termo essencial, sem embargo da possibilidade de prorrogação
do prazo estipulado, consoante dispõe o artigo 43º/2 LAV56.
A. Menezes Cordeiro, Tratado da Arbitragem, p. 172.
A propósito dos danos que podem aqui estar em causa Menezes
Cordeiro sublinha que “a inutilização de uma arbitragem pode causar múltiplos danos. Desde logo, negativos: todos os que as partes não teriam sofrido
se não se tem iniciado a arbitragem vitimada: despesas e inação, entre outros.
E positivos: os associados à perda do que se obteria com uma decisão atempada, designadamente quando favorável” e conclui que “a inutilização de uma
arbitragem origina, em regra, danos negativos. Apenas em casos flagrantes, no
limite do dolo ou da negligência grosseira, seria possível ir mais longe” – cf. A.
Menezes Cordeiro, Tratado da Arbitragem, p. 412.
Relativamente à hipótese em que os árbitros obstam a que a decisão
seja proferida dentro do prazo fixado, cf., tb., numa perspetiva histórica, o artigo
19º/5 Lei nº31/86. Sobre o ponto, cf. Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1387 e ss.
55
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Os deveres assumidos pelo árbitro que aceita uma determinada arbitragem podem, ainda, levar-nos mais longe57. Resultam da lei, dos regulamentos dos centros de arbitragem58,
do acordo entre as partes e, como referido anteriormente, da
boa-fé59. Quando as partes submetem um litígio a um tribunal
arbitral pretendem, com o afastamento dos tribunais judiciais,
obter uma decisão mais célere, ainda que para isso tenham de
prescindir de determinadas garantias60. Mas pretendem, também, obter uma decisão que seja justa. Nessa medida, o árbitro
vincula-se a proferir essa mesma decisão justa. O afastamento
de uma eventual responsabilidade por decisões erróneas deve,
portanto, encontrar uma explicação mais funda do que a simples não-assunção contratual do dever.
A imparcialidade e independência a que os autores fazem
apelo como princípio alicerçador da irresponsabilidade dos árbitros não é, a este ensejo, convincente. A construção argumentativa que a partir daquelas ideias-chave se edifica baseia-se em dados
psicológicos. Segundo explicita Menezes Cordeiro, “o árbitro,
sabendo-se responsabilizável, poderia pender para a parte mais
litigante ou subscrever as decisões mais neutras”, pelo que perderia a liberdade de decidir em consciência61. A ela contrapor-se-ia
Acerca de alguns deveres dos árbitros, cf. Agostinho Miranda, “O
estatuto deontológico do árbitro – passado, presente e futuro”, III Congresso
do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Intervenções,
p. 63 e ss.
58
A este propósito, cf. Maria José Capelo, “A lei da arbitragem voluntária e os centros de arbitragem de conflitos de consumo”, p. 106, considerando que a “submissão do conflito ao tribunal arbitral do centro de arbitragem envolve a aceitação pelas partes do disposto no regulamento, o qual será
considerado parte integrante da convenção de arbitragem”.
59
Com exceção da referência à boa-fé, cf. Agostinho Miranda, “O
estatuto deontológico do árbitro – passado, presente e futuro”, 59 e ss.
A propósito do princípio da boa-fé e das exigências por ele comunicadas, importa não esquecer que, no âmbito contratual, as partes podem também ser responsabilizadas civilmente pela preterição daqueles deveres. Nesse
sentido, cf. Manuel Barrocas, Manual de Arbitragem, p. 67, relembrando a
hipótese de a parte obstar à constituição do tribunal arbitral ou de criar obstáculos desnecessários ao processo.
60
Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, p. 1384.
61
A. Menezes Cordeiro, Tratado da Arbitragem, p. 137
57
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um raciocínio alternativo: o árbitro, sabendo-se responsabilizável,
poderia acautelar uma eventual quebra do dever, sendo, por isso,
mais diligente na fundamentação da sua decisão. Ademais, o árbitro, mesmo recorrendo à equidade, nos termos do artigo 39º
LAV, não decide apenas em consciência, mas deve reconduzir a
sua decisão a uma fundamentação bastante.
A partir daqui algumas conclusões preliminares são viáveis.
Em primeiro lugar, isto quer dizer que há-de ser no quadro de compreensão do que é uma decisão judicativa – ainda
que não judicial – que vamos encontrar a chave da compreensão
para a não responsabilização do árbitro, à semelhança do juiz,
por qualquer decisão errónea que profira.
De facto, a decisão do árbitro – à semelhança da decisão
do juiz – integra-se por dois segmentos dialogantes e inapagáveis: o juízo e a decisão; “um exigido pelos princípios capitais
(…) da objetividade, da fundamentação e da possibilidade de
controlo das decisões jurídicas”; e outro que “resulta da própria
natureza do ato mediador”62. As palavras são de Castanheira
Neves e comunicam-nos a essência do objeto intencional da
metodologia jurídica. Na verdade, o juízo decisório, na sua unidade dialética, é integrado por duas dimensões que se articulam entre si: o referido juízo e a referida decisão. O primeiro é
definido pelo mestre como “a resolução de uma controvérsia
prática mediante uma ponderação argumentativa racionalmente
orientada que conduz a uma solução comunicativamente fundada”; o segundo é tido como “uma opção resolutiva que a
si própria se afirma ou impõe”, “um originarium que radica na
voluntas que assim, ou nessa medida, se postula desvinculada”,
manifestando uma vontade autoritária ou impositiva63. No momento da realização do direito em concreto, esta dimensão de
decisão estará sempre presente. Sendo inapagável, ela haverá,
contudo, de ser reconduzida a uma fundamentação bastante que
nos aparte de qualquer arbítrio e garanta a sua própria sindicabilidade. Entra, então, em jogo o juízo jurídico que “tem como
Castanheira Neves, Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais, Studia Iuridica, Coimbra Editora, Coimbra, 1993, p. 30
63
Castanheira Neves, Metodologia Jurídica, pp. 31- 32
62
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função reconduzir a decisão necessária (…) à fundamentação
exigível”, revertendo “a voluntas decisória à ratio normativa”, “o
que afasta o carácter apodítico” do juízo e “a possibilidade de
fundamentação como simples demonstração”64. O juízo estabelece, portanto, a “mediação concreta” entre a lex e a decisão,
pelo que se pode afirmar que ele constitui uma fundamentação
que convoca como fundamentos e critérios o direito vigente65.
Este juízo, contudo, afasta-se irremediavelmente de um juízo de
pendor lógico e dedutivo, próprio do pensamento positivista.
Ele convoca argumentos e não premissas, pelo que as decisões
não se podem, a priori, pré-dizer.
Se assim é, então, haveremos de concluir, em segundo lugar, que o árbitro não se vincula a proferir uma decisão num determinado sentido66. Mas concluiremos mais: a independência e
imparcialidade a que os autores aludem são garantidas, em última instância, pela fundamentação necessária a que o árbitro não
se pode furtar. Simplesmente, porque essa fundamentação não
é apofântica, mas implica uma construção pessoal do próprio
julgador, ela pode ser contraditada sem que, contudo, tenha de
corresponder necessariamente a uma decisão errónea. Donde
se percebe o grau de tolerância no quadro da responsabilidade
do árbitro que, afinal, corresponde, quanto ao teor da decisão, à
do próprio magistrado.
Nessa medida, o artigo 9º/4 LAV consagra que os árbitros não são em regra responsabilizados pelas decisões que proferem, exceto quando os próprios magistrados judiciais o possam ser. A responsabilidade do árbitro, no tocante ao conteúdo
das decisões, orienta-se, portanto, pelos critérios plasmados na
Lei nº67/2007, relativa à responsabilidade do Estado.
Castanheira Neves, Metodologia Jurídica, p. 32
Castanheira Neves, Metodologia Jurídica, p. 33
66
Estamos, obviamente, a falar da arbitragem no quadro da resolução de litígios. Para uma referência à diferença entre esta e o arbitraggio, cf. Maria José Capelo, “A lei de arbitragem voluntária e os centros de arbitragem
de conflitos de consumo”, p. 110. A função dos arbitratori “não consiste na
resolução de controvérsia sobre preexistentes posições jurídicas subjetivas”,
antes determinando algum elemento da relação jurídica, como por exemplo
o preço.
A este propósito veja-se, contudo, o artigo 1º/4 LAV.
64
65
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Nos termos do artigo 13º Lei nº67/2007, este será responsável pelos danos decorrentes de decisões manifestamente
inconstitucionais ou ilegais ou injustificadas por erro grosseiro na apreciação dos respetivos pressupostos de facto, mas os
magistrados judiciais não podem ser responsabilizados, exceto
quando atuem com dolo ou culpa grave, hipótese em que o
Estado terá de exercer contra eles o direito de regresso67. Por
outro lado, o nº2 do artigo 13º estabelece que o pedido de indemnização deve ser fundado na prévia revogação da decisão
danosa pela jurisdição competente.
A adequada compreensão dos preceitos permite-nos extrair uma conclusão. Assim, as situações em que o árbitro pode
vir a ser responsabilizado pelo conteúdo da decisão proferida
ficam confinadas às situações de decisões manifestamente inconstitucionais ou ilegais ou injustificadas por erro grosseiro de
facto. Não será bastante qualquer erro, exigindo-se a presença
de um erro qualificado, o que está em consonância com os dados metodológicos anteriormente avançados. De acordo com
o ensinamento de Ana Celeste Carvalho, o erro grosseiro de
facto pode ser encontrado na “decisão que não tem justificação, que não se encontra alicerçada nas concretas circunstâncias
de facto que deveriam determinar o seu proferimento, [nas] situações de afirmação ou negação de um facto cuja verificação
se mostre incontestada no processo ou que não deixe margem
para quaisquer dúvidas ou quando o juiz decidiu em flagrante
contradição com os factos dados por provados”68. O erro de
direito, por seu turno, envolve, inter alia, decisões desconformes
com a constituição, decisões que apliquem norma ferida de inconstitucionalidade, sobretudo se tais normas já foram julgadas
Cf. artigo 14º/1 Lei nº67/2007 e artigo 6º que determina a sua
obrigatoriedade. Veja-se, porém, no tocante à questão da obrigatoriedade o
nº2 do artigo 14º. Sobre o ponto, considerando que, no caso da responsabilidade por erro judiciário, não existe obrigatoriedade do direito de regresso, cf. Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”,
Responsabilidade civil do Estado, CEJ, 2014, http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/
ebooks/civil/Responsabilidade_Civil_Estado.pdf, p. 66.
68
Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”, pp. 53 e ss.
67
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inconstitucionais pelo tribunal constitucional, decisões baseadas numa norma revogada, numa lei não aplicável à situação
jurídica, desde que seja evidente que a decisão é contrária à lei
e à Constituição e desconforme ao direito, no entendimento da
autora. Repare-se que a gravidade requerida pela lei leva Ana
Celeste Carvalho a aventar que quer a inconstitucionalidade,
quer a ilegalidade têm de ser manifestas, não podendo estar em
causa uma simples interpretação divergente, mas plausível do
direito positivo69.
A adequada compreensão dos preceitos permite-nos,
ainda, lançar a ponte de diálogo para dois problemas que têm
sido debatidos pela doutrina: deverá a responsabilidade do árbitro ficar confinada ao dolo ou à culpa grave? Deverá a responsabilidade do árbitro ficar dependente da prévia revogação da
decisão danosa?
No que ao requisito da culpa grave ou do dolo respeita,
importa perceber que alguma doutrina, no quadro da responsabilidade do Estado, defende a não responsabilização deste por
culpa leve, quando em causa esteja o erro judiciário. Na verdade, alguns autores associam o erro grosseiro e manifesto à culpa
grave, isto é, consideram que o erro qualificado requerido para
que se comprove a ilicitude do comportamento do julgador
coenvolve necessariamente a culpa grave. Não sendo demonstrado esse erro não há responsabilidade quer do magistrado,
quer do Estado. É este o posicionamento de Ana Celeste Carvalho, para quem, aliás, o erro é indesculpável ou inadmissível
quando o juiz poderia e deveria consciencializar o erro. Para a
autora, não faz sentido falar de presunção de culpa ou de culpa
leve. Para ela, “ou é demonstrado o erro qualificado, nos termos
do artigo 13º, caso em que também está demonstrada a culpa
grave do juiz, nos termos do artigo 14º ou, não sendo demonstrado esse erro, não há sequer responsabilidade do Estado”70.
69

rio”, p. 54.

Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciá-

Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”, pp. 62 e ss. Em sentido diverso, cf. Ricardo Pedro, “A responsabilidade
civil dos árbitros e o regime aprovado pela lei nº67/2007, de 31 de Dezembro:
entre a responsabilidade e imunidade”, pp. 116 e ss.
70
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Na verdade, parece que a qualificação do erro de direito ou de facto determina que ele fosse cognoscível pelo juiz,
donde, afinal, ele implicará sempre o caráter culposo da atuação
daquele. No fundo, consagra-se, a este propósito, um esquema
unitário de imputação, alicerçado na falta de cumprimento dos
deveres e, como tal, próximo da faute napoleónica. Sendo o erro
grosseiro, grave, manifesto, poder-se-á presumir que a culpa
que o acompanha seja também grave. Esta ideia parece estar
em consonância com a ideia de responsabilidade contratual do
árbitro: este assume um dever de proferir uma decisão justa. Ao
cometer um erro grosseiro, evidente, palmar, não se pode deixar
de presumir a sua culpa.
A presunção de culpa decorreria já, no quadro da responsabilidade contratual, do funcionamento das regras próprias do
artigo 799º CC. Estamos em crer que esta presunção, porque
pressupõe também uma presunção da própria ilicitude, apenas
pode ser mobilizável quando haja um resultado que se constate.
A parte lesada haverá, portanto, que provar a existência de uma
decisão manifestamente contrária aos fundamentos do justo. Ora,
ao fazê-lo, no caso concreto, está, afinal, a provar a própria ilicituA este propósito, cf., também, o Acórdão STJ 24-2-2015, onde se
pode ler que o “ erro de direito deve ser manifestamente inconstitucional
ou ilegal: não basta a mera existência de inconstitucionalidade ou ilegalidade,
devendo tratar-se de erro evidente, crasso e indesculpável de qualificação,
subsunção ou aplicação de uma norma jurídica; o erro de facto deve ser clamoroso e grosseiro, no que toca á admissão e valoração dos meios de prova e
á fixação dos factos materiais da causa”; o Acórdão do STJ de 15-12-2011,
nos termos do qual “a responsabilidade civil extracontratual do Estado-Juiz
assenta na culpa do juiz, motivo pela qual não se verificando este requisito
não há lugar a responsabilidade objetiva do Estado; o erro de direito praticado
pelo juiz só poderá constituir fundamento de responsabilidade civil do Estado
quando seja grosseiro, evidente, crasso, palmar, indiscutível e de tal modo
grave que torne a decisão judicial numa decisão claramente arbitrária, assente
em conclusões absurdas, demonstrativa de uma atividade dolosa ou gravemente negligente”; o Acórdão do STJ de 28-2-2012, onde se pode ler que “os
atos de interpretação de normas de direito e de valoração jurídica dos factos e
das provas, núcleo da função jurisdicional, são insindicáveis; o erro de direito
só constituirá fundamento de responsabilidade civil quando, salvaguardada
a referida essência da função jurisdicional, seja grosseiro, evidente, crasso,
palmar, indiscutível e de tal modo grave que torne a decisão judicial numa
decisão claramente arbitrária, assente em conclusões absurdas”.
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de e culpa, donde, afinal, a natureza da responsabilidade civil do
árbitro nos remete para um esquema simbiótico de imputação.
No que respeita à questão da exigência ou não do requisito da prévia revogação da decisão danosa na jurisdição competente, e no tocante à responsabilidade dos magistrados, a doutrina mostra-se ainda mais dividida. Os autores vão oscilando
entre a natureza processual e material do pressuposto71; entre
a imperiosa necessidade de se lhe dar cumprimento e entendimentos mais generosos para o lesado, que vão desde a alegação
da inconstitucionalidade do nº2 do artigo 13º72 à proposta de
uma interpretação muito generosa acerca do próprio requisito73. Com ele, o legislador intentou garantir que a autoridade
da sentença não seria posta em causa por um juiz que não se
pronunciaria sobre a decisão proferida e a manteria incólume,
apesar de responsabilizar o juiz pelo seu proferimento74. Os
problemas galvanizam-se, contudo, quando nos confrontamos
com sentenças que não são suscetíveis de recurso, ou por não
atingir o valor necessário para o efeito, ou porque já se trata de
uma decisão proferida em última instância. No que respeita ao
primeiro grupo de casos, Ana Celeste Carvalho defende que se
trata de uma opção feita a priori pelo ordenamento jurídico, pelo
que não se deve prescindir do requisito: “a não existência de
possibilidade de recurso resulta da sua diminuta relevância jurídica”. Além disso, há “a possibilidade de se requerer a reforma
da sentença em caso de irrecorribilidade da decisão, fundada
Cf. Paula Costa e Silva, “A ideia de Estado de Direito e a Responsabilidade do Estado por erro judiciário: the king can do no wrong”, O Direito,
ano 142, tomo I, 2010, pp. 39 e ss., no primeiro sentido apontado.
72
Cf., porém, o Acórdão do Tribunal Constitucional nº363/2015,
que “não julga inconstitucional a norma do artigo 13.º, n.º 2, do Regime da
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, segundo o qual
o pedido de indemnização fundado em responsabilidade por erro judiciário
deve ser fundado na prévia revogação da decisão danosa pela jurisdição competente”.
73
Cf. Paula Costa e Silva, “A ideia de Estado de Direito e a Responsabilidade do Estado por erro judiciário: the king can do no wrong”,
pp. 72 e ss.
74
Cf. Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”, pp. 55
71
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em manifesto lapso do juiz, no erro na determinação da norma
aplicável ou na qualificação dos factos jurídicos e quando constem do processo documentos ou outros meios de prova plena
que impliquem uma decisão diversa”75. No que ao segundo grupo de casos concerne, a autora, contrariamente ao entendimento de parte da doutrina, mostra-se duvidosa no que respeita à
possibilidade de se abdicar do requisito, já que tal implicaria
“conceder que um tribunal de 1ª instância, na ação de responsabilidade civil, se vá pronunciar sobre tal erro, em total inversão
da ordem jurídica vigente”, ao que se aliaria o facto de “o artigo
669º CPC permitir ao próprio tribunal suprir erros materiais e
de julgamento” e a viabilidade de um recurso para o Tribunal
Constitucional76.
Se tentarmos transpor este problema para o campo da
arbitragem, teremos de concluir que os termos do mesmo não
podem ser sopesados de igual forma. Por um lado, falha a consideração dos expedientes processuais tendentes a atacar a decisão manifestamente errónea77; por outro lado, parece não fazer
sentido a ideia de que com a abertura à indemnização pelo conteúdo de uma decisão que não é revogada se está a contornar
o sistema judiciário existente. É que, ao nível da arbitragem, a
legitimação dos árbitros não é judicial, mas contratual.
Eventualmente, poder-se-ia pensar que, ao submeter um
litígio a um tribunal arbitral, as partes estariam, de certo modo,
a renunciar à possibilidade de vir a obter uma indemnização
pela decisão errónea, sempre que se mostrasse impossível obter
a revogação da sentença arbitral. No entanto, nem este entendimento se mostra condizente com o sentido da arbitragem,
como ele contraria a expressa menção do legislador à responAna Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”, pp. 56 e ss.
76
Ana Celeste Carvalho, “Responsabilidade civil por erro judiciário”, p. 59. Veja-se, também, José Cardoso da Costa, “Sobre o novo regime
da responsabilidade do Estado por atos da função judicial”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 138, nº3954, 2009, pp. 165 e ss.
77
Sobre o ponto, cf. Ricardo Pedro, “A responsabilidade civil dos
árbitros e o regime aprovado pela lei nº67/2007, de 31 de Dezembro: entre a
responsabilidade e imunidade”, pp. 130 e ss.
75
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sabilidade civil do árbitro que, atento o âmbito do recurso, da
oposição à execução e da impugnação do laudo arbitral, acabaria por ter uma natureza residual78. Acresce que, estando em
causa uma responsabilidade por culpa grave, essa renúncia ao
direito à indemnização seria nula79.
Tudo visto, podemos, finalmente, extrair algumas conclusões:
a. a responsabilidade do árbitro pelo conteúdo da decisão
pode ser qualificada como uma responsabilidade contratual;
b. estando limitada pelos critérios predispostos pelo legislador para a responsabilidade do magistrado, essa responsabilidade contratual apenas tem lugar em caso de
dolo ou culpa grave;
c. provada que esteja a contrariedade manifesta da decisão
com a constituição ou com a lei ou o grosseiro erro
de facto, presume-se a culpa qualificada, porque o erro
qualificado a que se refere a lei só pode ter lugar, pelo
menos, nos casos de grave negligência. Ao presumir-se a culpa, presume-se simultaneamente a ilicitude do
comportamento do árbitro80.

5. Consequências da natureza contratual da
responsabilidade do árbitro
Tratando-se esta de uma responsabilidade contratual,
não temos de ficar a priori presos a uma tipificação legal de hiQuanto à questão da impugnação da sentença arbitral, cf. Moura
Ramos, “O novo direito português da arbitragem”, pp. 600 e ss.
79
Tenha-se em conta, ainda, no caso da arbitragem do consumo os
especiais direitos dos consumidores e a necessidade de os tutelar.
Sobre a questão, veja-se o entendimento de Ricardo Pedro, “A responsabilidade civil dos árbitros e o regime aprovado pela lei nº67/2007, de
31 de Dezembro: entre a responsabilidade e imunidade”, pp. 130 e ss., considerando que haveria uma inconstitucionalidade logo que o legislador não
providenciasse ao lesado um meio de revogação da decisão.
80
Não poderá é falar-se de uma presunção de dolo que terá de ser
sempre provado.
78
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póteses de ressarcimento. Pelo contrário, sempre que se constate a violação de um dever que se possa reconduzir ao núcleo
contratual, haveremos de considerar que se abrem as portas a
uma possível indemnização, desde que se verifiquem os restantes pressupostos exigíveis81.
Por outro lado, a responsabilidade dos árbitros fica confinada às partes no contrato de arbitragem. Esta é, aliás, a solução que resulta do artigo 9º/5 LAV. Com este entendimento
contrariamos aparentemente a posição de autores como Menezes Cordeiro. Para o insigne jurista, como os juízes podem
ser responsabilizados perante terceiros por dolo ou culpa grave,
não se entende por que razão há-de ser outra a solução no caso
dos árbitros. Por isso, defende, sob pena de inconstitucionalidade do referido artigo 9º/5, que o preceito apenas se aplica
às hipóteses de responsabilidade contratual dos árbitros. Ora,
é exatamente porque partimos da natureza obrigacional desta
responsabilidade, mesmo para as hipóteses de errado conteúdo
decisório, que não vislumbramos qualquer problema em face da
intencionalidade da norma. Importa, contudo, tentar perceber
em que medida os árbitros podem também ser extracontratualmente responsabilizados.
Antes, porém, importa considerar uma outra consequência que advém da natureza contratual que recortámos para a
responsabilidade do árbitro. Na verdade, ela só poderá ter lugar
quando se consiga discernir um contrato entre o árbitro e as
partes. Simplesmente, nos casos em que a relação contratual é
estabelecida com o centro de arbitragem, importa considerar
que a responsabilidade (também) contratual do árbitro pode resultar da eficácia protetiva de terceiros que o negócio celebrado
entre a instituição e o decisor do processo acarrete82. No mais,
Veja-se, neste sentido, Miguel Galvão Telles, A independência e imparcialidade dos árbitros como imposição constitucional, considerando que poderá haver responsabilidade quando o árbitro ocultar ou não revelar facto suscetível
de pôr em causa a sua independência e imparcialidade. Também a violação do
dever de confidencialidade pode dar origem a uma pretensão indemnizatória
no quadro da responsabilidade contratual.
82
Há autores, como se sabe, que, nestas hipóteses, preferem falar de
uma terceira via de responsabilidade civil.
81
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poderá haver também responsabilidade do próprio centro de
arbitragem, nos termos do artigo 800º CC, tudo dependendo
das concretas relações que se estabeleçam.

6. A responsabilidade civil extracontratual
Se no quadro da responsabilidade contratual o que está
em causa é uma ideia de confiança normativizada que alicerça a
liberdade responsável dos sujeitos, pelo que tudo se joga ainda
no plano de satisfação do interesse do credor, ao nível da responsabilidade extracontratual o que opera é uma ideia de responsabilidade comunicante com uma ideia de liberdade própria
do sujeito-pessoa. Quer isto dizer que, ao nível aquiliano, o que
funda, em última instância, a responsabilidade é o facto de a
pessoa ser livre e exercer essa liberdade responsavelmente (responsabilidade pelo outro e diante do outro). Ou seja, o sujeito
é responsável porque, sendo livre, é também responsável pelo
outro. A responsabilidade surge como uma forma de atualizar a
liberdade positiva – e axiologicamente densificada – do sujeito.
Sendo este o fundamento maior da sua responsabilização,
haverá que considerar quais as finalidades primárias do ressarcimento, e estas os autores têm-nas encontrado na reparação dos
danos, na prevenção e na reafirmação do valor dos bens jurídicos
lesados83. Por outro lado, a complexidade do fluir dos acontecimentos associada a um sentido não nefelibata da responsabilidade fazem com que não seja possível assacar a responsabilidade
ao sujeito sempre que um dano lhe seja imputável. Os diversos
ordenamentos jurídicos modelam-se no sentido de encontrar expedientes de limitação da referida responsabilidade.
Entre nós, e fruto da forte inspiração iheringuiana, o
modelo ressarcitório delitual estrutura-se, com esse fito, em
83
Negamos uma finalidade sancionatória em sentido punitivo que nos
remeta para a consideração dos danos punitivos. A ideia de sanção a que aderimos
anda ligada ao sentido ético axiológico inscrito em texto. Para outros desenvolvimentos, cf. Mafalda Miranda Barbosa, “Reflexões em torno da responsabilidade civil: teleologia e teleonomologia em debate”, Boletim da Faculdade de Direito, vol.
LXXXI, Coimbra, 2005, pp. 511 a 600
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três hipóteses de ilicitude: violação de direitos absolutos, violação de disposições legais de proteção de interesses alheios e
o abuso do direito.
Isto não quer dizer, porém, que o legislador não possa
consagrar casos de responsabilidade delitual que escapam (ou
parecem escapar) ao traçado legal. Fugindo ao direito privado,
embora dele beba a dogmática, a responsabilidade do Estado
assenta numa construção conceptual que se afasta da pureza
civilística. Tal discrepância pode ser melhor compreendida se
atendermos à teleologia daquela. De facto, o Estado não fica
obrigado a indemnizar os particulares mediante determinados
requisitos em função do mau exercício – e portanto da necessidade de atualização – da sua liberdade. Como construção que é,
o Estado não responde por força de uma ideia de responsabilidade alicerçada na pessoalidade, mas por critérios de justiça distributiva: se o Estado, através dos seus órgãos e funcionários, no
exercício das suas funções, comete um ato ilícito e, com isso, inflige um dano a um particular, tal significa que está a onerar mais
fortemente aquele sujeito com o custo da administração de certa
função estadual do que os restantes. O chamamento à responsabilidade tem em vista garantir a correta alocação dos custos.
Por seu turno, as prerrogativas de poder público (ius imperiium) podem determinar que o funcionário do Estado possa,
quando chamado a responder em via de regresso, ter de indemnizar além do quadro (mais ou menos restrito) de hipóteses ressarcitórias delituais. Exemplo paradigmático disso é o caso da
responsabilidade do magistrado.
Ora, jogando-se a responsabilidade do árbitro no campo
do direito privado, coloca-se um problema: faz sentido aplicar o
regime regra dos artigos 483º e ss. CC, de tal modo que, embora
limitados pela tipificação contida no artigo 13º Lei nº67/2007,
só deve haver responsabilidade quando exista violação de um
direito absoluto, de uma disposição legal de proteção de interesses alheios ou uma situação abusiva do direito84? No fundo,
Repare-se que a simples preterição de uma norma legal, ainda que
com assento constitucional, não configura, por si só, a violação de uma disposição legal de proteção de interesses alheios para efeitos de preenchimento do
84
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o problema está em saber se a própria decisão ferida de uma
manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade configura um ato
ilícito do ponto de vista privatístico.
Para responder a esta dúvida teremos de ter em consideração a função que o árbitro desempenha. Que aquela tem uma
natureza jurisdicional é inequívoco, já que se destina a decidir
judicativamente, pondo fim a uma controvérsia. No entanto, a
fonte de legitimação é privada, remontando ao contrato. Ora,
se a presença deste é suficiente para fundar a responsabilidade contratual, resta-nos saber se a natureza privatística também
determina (ou não) o afastamento em relação aos critérios de
sindicância do ilícito.
Os magistrados são chamados a responder pelas decisões
manifestamente ilegais ou inconstitucionais ou que encerrem
evidentes erros de valoração da matéria de facto em nome do
especial poder que lhes é conferido. A função que desempenham, pela sua natureza, pode mostrar-se particularmente invasiva da esfera dos particulares. Donde é o especial poder que
arrasta consigo a especial responsabilidade. Como fundamento
último desta responsabilidade encontramos uma ideia de justiça
distributiva a que já nos referimos.
No tocante aos árbitros, a mesma capacidade invasiva
existe em nome da sua legitimidade decisória. Simplesmente,
essa esfera de poder é determinada e justificada pela vocação
contratual da missão que encabeçam. Donde, afinal, a hipótese
de responsabilização para lá do âmbito do ilícito delitual previsto no artigo 483º CC só se justifica, plenamente, na sua ligação
ao contrato. A responsabilidade do árbitro seria, pois, obrigacional e o eventual concurso de fundamentos de uma mesma
pretensão indemnizatória (convocando-se, então, as regras da
congénere aquiliana) só se verificaria quando a mesma situação
fizesse desencadear a violação de um direito absoluto, de uma
disposição legal de proteção de interesses alheios ou uma situação de abuso do direito.
âmbito de relevância do artigo 483º CC, dado que, ao tipificarem um comportamento que proíbem ou imponham, essas normas não se dirigem ao julgador.
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Repare-se que a resposta para a dúvida com que nos confrontámos é condicionada pelo entendimento acerca da natureza da arbitragem. Na verdade, se considerarmos que os tribunais
arbitrais funcionam como instâncias jurisdicionais que, embora
constituídas por vontade das partes, se integram na organização judiciária do Estado que delega a não magistrados a função
judicial, então haveremos de concluir que a responsabilidade
aquiliana avulta sem outros requisitos senão aqueles que surgem
plasmados na lei nº67/2007. A questão é, portanto, a de saber
se a dimensão “pública” da função se agiganta para lá (apesar)
da existência do contrato85. Ou dito de uma forma mais direta,
a questão passa por saber se o Estado se retrai, permitindo que,
em relação a certos direitos, os particulares encontrem formas
de composição dos seus interesses e de resolução dos seus litígios ou se os tribunais arbitrais funcionam como uma longa
manus da organização judiciária do Estado, integrando-a, apesar
da sua natureza privada.
Trata-se de uma questão da maior importância que urge
ponderar.
No Acórdão nº230/86 do Tribunal Constitucional, somos confrontados com importantes diferenças entre os tribunais estaduais e os tribunais arbitrais: estes não são órgãos
estaduais; não são órgãos permanentes; não são órgãos de soberania; os árbitros não são juízes de carreira, não estando, portanto, sujeitos, ao estatuto constitucional destes. Por outro lado,
vinca-se a diferença entre ambos, quanto à natureza, competência, composição e funcionamento. A título de exemplo, refere-se que os tribunais arbitrais extinguem-se depois da resolução
do litígio; podem decidir de acordo com a equidade e não obedecem às regras de competência territorial, o que quer dizer que
não lhes pode ser atribuído o estatuto dos tribunais estaduais.
Cf., a este propósito, a exposição de motivos da lei da arbitragem
de 1986, onde se refere que os tribunais arbitrais desempenham uma função
jurisdicional; o Acórdão de 18 de Janeiro de 2000, com referência à ideia de
que a arbitragem é contratual na sua origem, privada na sua natureza, jurisdicional na sua função e pública no seu resultado; Acórdão nº230/86 do Tribunal Constitucional; o voto de vencida de Maria João Antunes, no Acórdão
nº230/2013, do Tribunal Constitucional.
85
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Eles desempenhariam, é certo, uma função jurisdicional, mas de
natureza privada.
Por seu turno, o Acórdão nº52/92 vem considerar que a
CRP inclui, entre as diversas categorias de tribunais, os tribunais
arbitrais, não diferenciando os tribunais arbitrais voluntários
dos tribunais arbitrais necessários, o que quer dizer que a Constituição admite que a jurisdictio possa ser exercida por órgãos
não estaduais, em resultado de convenção ou por disposição da
lei. O juiz-árbitro declara o direito, sendo a sua função jurisdicional, embora não o possa executar, porque não tem potestas.
Ora, essa falha é compensada pela auctoritas, que encontra o seu
fundamento na autonomia privada. Daí que se proponha um
regime diferenciado para os dois tipos de tribunais arbitrais: “o
tribunal arbitral necessário é um instituto diferente, pela sua origem, do tribunal arbitral voluntário”, já que ele surge por força
de um ato legislativo e não como efeito de um negócio jurídico,
donde se entende que, no caso dos tribunais arbitrais necessários, devem ser consagradas maiores garantias aos particulares,
como seja a possibilidade de recurso para a jurisdição estadual86.
Tem-se debatido de facto se a proibição de recurso no quadro da
arbitragem necessária está ferida de inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional pronunciou-se já no sentido afirmativo. Quando haja uma obrigação
de recorrer à arbitragem, o direito de acesso à justiça só fica plenamente salvaguardado se forem consagradas determinadas garantias aos particulares, entre
as quais se conta exatamente a possibilidade de recurso.
Quanto ao ponto, para além dos citados acórdãos, cf. Rui de Medeiros, “Arbitragem necessária e Constituição”, intervenção oral no III Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra em 25 de Outubro de 2013, com
referências aos pareceres de J.J. Gomes Canotilho e Paulo Otero. Canotilho
considera que a arbitragem necessária implica a violação do princípio da aplicabilidade direta dos direitos, liberdades e garantias, do princípio da reserva
do juiz estadual e do princípio da igualdade e do acesso ao direito e à tutela
jurisdicional efetiva. Paulo Otero, por seu turno, aduz que o Estado não pode
renunciar ao exercício da função jurisdicional, nem pode privatizar o exercício
da justiça, enquanto função típica de soberania do próprio Estado.
Independentemente da melhor posição sobre esta questão, que aqui
não pretendemos discutir, a verdade é que a argumentação dos autores parece
apontar para a negação da ideia de que o Estado delega o exercício do poder
jurisdicional aos tribunais arbitrais, que aqui surgiriam integrados, embora
com uma natureza diversa, na organização judiciária do próprio Estado.
Veja-se, ainda, no tocante à arbitragem necessária J.J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, vol. II, 4ª
86
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No Acórdão nº230/2013, o Tribunal Constitucional
repete o entendimento segundo o qual “o nº2 do artigo 209º
CRP inclui os tribunais arbitrais como uma de entre as diversas
categorias de tribunais que se encontram constitucionalmente
previstas” e sublinha que “os entes em questão exercem uma
função jurisdicional”, donde resulta que a jurisdictio não tem de
ser exercida por juízes, podendo certos litígios ser decididos por
árbitros, em resultado de convenção ou de disposição da lei. No
caso da arbitragem voluntária, a “submissão de um litígio à via
arbitral resulta de uma manifestação de vontade das partes, pelo
que não levanta dúvidas de constitucionalidade que se estipule
legalmente a irrecorrabilidade da sentença”. Não obstante tais
considerações, o Tribunal Constituição retoma a ideia de que
os tribunais arbitrais não são idênticos, na sua natureza e funcionamento, aos tribunais estaduais, considerando que a função jurisdicional por si desempenhada tem natureza privada e
sublinhando que, “embora [a Constituição] admita a existência
de tribunais arbitrais, nada diz quanto à sua inserção no ordenamento jurisdicional, nem quanto à articulação com o direito de
acesso à proteção individual”.
Haveremos, por isso, de ponderar alguns argumentos
que nos esclareçam quanto ao ponto.
Os tribunais arbitrais são uma das categorias de tribunais
previstos na Constituição, nos termos do artigo 209º CRP. Simplesmente, isso não depõe no sentido da sua integração no quadro
da organização judicial estadual. A Constituição também admite,
aliás, formas de resolução de litígios de natureza não jurisdicional,
o que quer dizer que a previsão da existência de tribunais arbitrais
nada nos comunica relativamente à sua natureza. Haverá, portanto, que analisar alguns aspetos do regime da arbitragem.
Ora, os árbitros não são dotados de ius imperium87. Por
edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 551 e ss.; Jorge Miranda/Rui
de Medeiros, Constituição Portuguesa anotada, tomo III, Almedina, Coimbra,
2007, p. 17.
87
Cf. Henrique Mesquita, “Arbitragem; competência do Tribunal
Arbitral e responsabilidade civil do árbitro”, pp. 1381 e Maria José Capelo,
“A lei da arbitragem voluntária e os centros de arbitragem de conflitos de
consumo”, pp. 102 e ss. A autora aduz que um dos reflexos dessa falta de po-
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isso, os tribunais judiciais não ficam afastados da resolução do
litígio, podendo controlar a posteriori a validade do processo arbitral e da sentença, ao mesmo tempo que, devido à falta de
uma estrutura análoga à dos tribunais do Estado, prestam assistência e colaboração a diversos níveis e que intervêm, por
exemplo, para efeitos de execução da sentença88.
Se se torna claro que o Estado, através dos seus tribunais,
pode prestar assistência aos tribunais arbitrais, nem por isso o
dado representa um recuo em relação à autonomia privada, até
porque, estando em causa a arbitragem voluntária, aceita-se
unanimemente a renúncia ao recurso.
No tocante às relações entre ambos, recorde-se, ademais, que a autonomia que os tribunais arbitrais mantêm em
relação aos restantes tribunais (estaduais) é refletida no importante princípio da competência da competência. Nos termos
deres de imperium passa pela necessidade de se executar a decisão arbitral num
tribunal estadual. Veja-se, na atual LAV, o artigo 47º. Outro seria o facto de,
nos termos do artigo 38º da atual LAV, “ uma parte, com a prévia autorização
do tribunal arbitral, pode solicitar ao tribunal estadual competente que a prova seja produzida perante ele, sendo os seus resultados remetidos ao tribunal
arbitral”, quando a prova a produzir dependa da vontade de uma das partes
ou de terceiros e estes recusem a sua colaboração.
De notar que, na vigência da atual LAV, se pôs fim a uma controvérsia a que a autora ainda fazia referência e que passava por saber se a parte
interessada poderia ou não requerer tutela cautelar nos tribunais arbitrais. O
artigo 20º LAV vem responder afirmativamente a esta dúvida.
Maria José Capelo concluía que “perante a nossa lei de arbitragem
voluntária, a atuação dos árbitros faz-se sempre sob o manto tutelar dos tribunais judiciais. Não se criou uma forma de julgar totalmente independente.
De facto, este novo modelo de dirimir litígios não dispensa, nas várias fases
de julgamento arbitral, a intervenção da justiça do Estado. A subsistência do
cordão umbilical entre a justiça arbitral encontra-se expressa, por exemplo,
(…) numa eventual intervenção do [tribunal judicial] no processo de constituição do tribunal arbitral e na obtenção de provas, e ainda no facto de a
validade das decisões arbitrais poder ser controlada, por via de impugnação,
pelos tribunais judiciais”.
88
Cf. Pedro Nápoles/Carla Coelho, “A arbitragem e os tribunais
estaduais – alguns aspetos práticos”, pp. 198 e ss.
A este propósito, cf., para diversos exemplos dessa colaboração a
que se alude, os artigos 10º, 14º, 15º, 17º, 18º, 20º, 21º, 38º, 39º e 45º LAV,
analisados pelos autores citados.
Acerca da questão da execução da sentença arbitral, cf. Moura Ramos, “O novo direito português da arbitragem”, pp. 597 e ss.
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do artigo 18º LAV, o tribunal arbitral pode decidir sobre a sua
própria competência, mesmo que para esse fim seja necessário
apreciar a existência, a validade ou a eficácia da convenção de
arbitragem ou do contrato em que ela se insira, ou a aplicabilidade da referida convenção. Ademais, a nulidade desse contrato
não implica por si só a nulidade da cláusula compromissória,
de acordo com a ideia de separabilidade da convenção de arbitragem, plasmada no artigo 18º/2 e 3 LAV; e, de acordo com
o artigo 5º LAV, os tribunais estaduais apenas podem conhecer
plenamente da competência do tribunal arbitral depois de este
se ter pronunciado sobre a questão. Só não será assim quando a
convenção de arbitragem for manifestamente nula, ineficaz ou
inexequível89. Apesar de os tribunais judiciais terem legitimidade a posteriori para sindicar a competência do tribunal arbitral,
isto não implica quer a perda de autonomia do último, quer a
perda de relevância da autonomia privada a este nível. É que,
como bem se compreenderá, esta autonomia não funciona no
vazio, comunicando com o ordenamento jurídico ao qual surge
referido. No fundo, o princípio da competência-competência é
erigido em nome da eficácia da própria convenção de arbitragem,
mas não implica a não-controlabilidade da situação sub iudice,
como aconteceria em qualquer outra hipótese.
Quer isto dizer que os tribunais arbitrais se afirmam
como verdadeiros tribunais. Simplesmente, como se refere
no Acórdão do TC nº230/86, num entendimento repetido no
Acórdão nº230/2013, no seu quadro, são menores as garantias de imparcialidade e independência, uma vez que os árbitros
não estão sujeitos a determinadas regras, nem à fiscalização do
Conselho Superior de Magistratura. Não se pode, sequer, supor,
como se explicita no Acórdão do TC nº52/92, que a “independência do árbitro decorre da natureza da função que exerce”,
porque tal “configuraria um excesso de conceptualismo e uma
petitio principii”, já que a “independência do julgamento decorreria da essência da função jurisdicional”. A independência e
Sobre o ponto, cf. António Sampaio Caramelo, “A competência
da competência e a autonomia do tribunal arbitral”, Revista da Ordem dos Advogados, pp. 292 e ss.; A. Menezes Cordeiro, “Da competência-competência
arbitral”, Revista de Direito Civil, nº0, 2015, pp. 23 e ss.
89
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imparcialidade dos árbitros é garantida pela “livre concertação
de vontades, vertida num compromisso arbitral”90.
Se os tribunais arbitrais são verdadeiros tribunais e desempenham uma função jurisprudencial, é inequívoco que a
sua legitimidade é privada – a falta de potestas é compensada
pela auctoritas, que advém do acordo de vontades91. O Estado
permite, como sublinhado anteriormente, que as partes numa
convenção de arbitragem prescindam das garantias que lhe são
oferecidas no quadro da jurisdição estadual, prosseguindo as
vantagens que este meio alternativo de resolução de litígios lhes
faculta. Trata-se de uma faculdade que se situa no mesmo plano
de outras cláusulas que podem ser apostas aos contratos e que
legitimam uma fixação contratual dos direitos das partes. No
mais, esta ideia é confirmada pela noção de arbitrabilidade a que
somos conduzidos por lei.
Quer isto dizer que, embora admitida pela Constituição, a
jurisdição arbitral é privada e não integra a organização judiciária
do Estado. Confirmam-se, portanto, as nossas prévias ideias: a
natureza da responsabilidade do árbitro, mesmo no tocante às
decisões erradas, é essencialmente contratual; os critérios da responsabilidade dos magistrados, no quadro delitual, devem ser articulados com os requisitos gerais da responsabilidade civil92-93.
Cf. Acórdãos TC nº230/2013 e nº52/92. É este dado que justifica
que os autores se mostrem muito duvidosos quanto à constitucionalidade da
proibição de recurso no âmbito da arbitragem necessária. É que nesta não
existe esta garantia de imparcialidade e independência, tendo de ser consagradas outras garantias.
91
Cf. Acórdão TC nº52/92.
92
Se os tribunais arbitrais fossem vistos como uma longa manus dos
tribunais estaduais, então, mesmo não sendo entes públicos, ficariam sujeitos à
responsabilidade prevista na lei nº67/2007. No caso concreto, embora se recorra aos critérios aí plasmados para a responsabilidade dos magistrados, deve entender-se que a remissão é feita, apenas, para as situações-tipo aptas a desencadear a responsabilidade e não para a globalidade do regime de responsabilidade.
93
Uma nota é devida para tentarmos perceber como é que estas ideias
se articulam com a arbitragem necessária, mesmo que com isso nos afastemos
do âmbito de análise definido ab initio. Na verdade, a arbitragem necessária
decorre de um ato legislativo e não de um negócio jurídico. Por outro lado, ao
impedir os particulares de recorrerem aos tribunais judiciais, o legislador está
a considerar que o direito ao acesso à justiça se cumpre no quadro da arbitragem. Sobre o ponto, haveremos de relembrar que alguns autores se mostram
90
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muito críticos desta forma de arbitragem e que, mesmo quando a admitem,
assumem que deverão ser consagradas garantias acrescidas por referência à
arbitragem voluntária. Daí que, oportunamente, o Tribunal Constitucional se
tenha pronunciado pela inconstitucionalidade de normas que impediam o recurso da sentença arbitral proferida a esse nível. Veja-se, neste sentido, o já
citado Acórdão TC nº230/2013.
Isto mostra que, no tocante à arbitragem necessária, não é possível
aventar uma ideia de retração do ordenamento jurídico, que admite que, ao
abrigo da liberdade contratual dos sujeitos, se recorra a formas de realização
da justiça privadas. No fundo, o Estado usa uma forma jurisdicional de resolução de litígios que apresenta uma natureza particular para, aproveitando as
suas vantagens, a impor como meio de acesso à justiça. Admite-se, por isso,
que, neste contexto da arbitragem necessária, o tribunal arbitral possa ainda
integrar-se, apesar da sua autonomia, na organização judiciária do Estado e
que, consequentemente, possa ser pensado de outra forma o problema da
responsabilidade. Não nos iremos, contudo, debruçar sobre esta questão.
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