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excertos 

“Reconheceu-se a necessidade de garantir que quem se ocupe da gestão e 
do funcionamento das RAL, desde os funcionários aos mediadores ou árbitros, 
tenha os conhecimentos, as capacidades, a experiência e as competências 
pessoais e profissionais para o desempenho, de forma idónea e imparcial, das 
suas funções”

“Seria altamente desejável que a Comissão procedesse à avaliação das 
principais abordagens regulatórias dos estados-membros relativamente à 
aplicação da Diretiva 2008/52/CE sobre mediação civil e comercial (artigo 
12°), conforme sugerido pelo PE, em face do aparente desnorte ao nível dos 
diversos sistemas nacionais na sua transposição”

“Foi com séria apreensão que se constatou que a Comissão não deixou 
claro nem expresso que as RAL não são nem substituto nem verdadeira 
‘alternativa’ à função dos tribunais judiciais, mas antes mero meio 
complementar”

“A noção do ‘consumidor’ em certo tipo de contratos de dupla finalidade, 
em que a atividade comercial da pessoa não seja predominante no contexto 
global do contrato, que se saudou, pecava, na proposta, por indefinição no 
articulado”
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1. Introdução: origens remotas

De há muito que, em alguns países europeus, que não apenas 
os estados-membros da ue, o deficiente desempenho da 
Justiça em termos de celeridade – a sua inadequação social em 

termos de custos e a sua complexidade formal – tinha levado à defesa da 
adoção, casuística ou institucionalizada, de mecanismos, “alternativos” 
e mais “próximos” dos cidadãos, de resolução de conflitos em diversos 
domínios, dos quais cedo se destacou o dos conflitos de consumo1.

a motivação social e económica subjacente depressa ganhou a 
classe política, que viu na criação de tais mecanismos de resolução 
de conflitos, designadamente de consumo, um instrumento político 
capaz, de um lado, sem grande despesa e sem grande dificuldade de 
implementação, de responder a legítimos anseios dos cidadãos, e, de 
outro lado, de poder protelar ou mesmo esquecer a reforma profunda 
dos sistemas de justiça, essa bem mais complexa e dispendiosa.

Daí que não só se tenham multiplicado os textos de eminentes 
académicos de todas as nacionalidades fazendo a apologia dos meios 
alternativos de justiça, como, em vários países, foram surgindo 
procedimentos diversos, mais ou menos institucionalizados, ligados às 
tradições jurídicas respectivas, de fórmulas de resolução de diferendos, 
nomeadamente no domínio das relações de consumo em sentido amplo2.

rapidamente, meras experiências ou projetos incipientes foram, no 
entanto, alcandroados ao estatuto de panaceia para a melhor aplicação 
da justiça e anunciados como substitutos, vantajosos, credíveis e 
desejáveis, do funcionamento dos tribunais.

a breve trecho foi-se criando e desenvolvendo a ideia de uma “justiça 
de proximidade”, mais rápida, mais eficiente, menos dispendiosa, mais 
próxima, menos burocrática, enfim, de uma justiça mais “justa”. 

ideal que, no entanto, os fatos não confirmaram e a poderosa 
realidade se encarregou de desmentir, com a reconhecida “falência” 
de grande parte dos sistemas nacionais instituídos e a manifesta 
incapacidade de lidarem com conflitos transfronteiras e com situações 
de interesses ou direitos coletivos lesados.

a nível europeu, foi o Conselho da europa que, já em 1973, 
primeiro reconheceu o direito dos consumidores a um “acesso fácil, 
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pouco dispendioso a um sistema de jurisdição nacional ou a uma 
arbitragem oficial, no caso de pedidos de pequeno valor”3.

as instituições da união europeia também não ficaram imunes 
ao desenvolvimento deste mito; antes, desde muito cedo, o apoiaram e 
incentivaram.

Com efeito, data de 1981 a primeira referência, num texto da 
Comissão, à necessidade de favorecer o “desenvolvimento de soluções 
não judiciais de resolução de conflitos e o lançamento de “projetos-
piloto” a nível nacional para o tratamento dos chamados “pequenos 
litígios de consumo”4.

É, no entanto, apenas em 1985 
que a Comissão publica um célebre 
Memorandum sobre “o acesso dos 
consumidores à Justiça”5, complementado, 
logo em 1987, por uma “Comunicação 
Complementar da Comissão sobre o acesso 
dos consumidores à Justiça”6. aí se chama 
a atenção para a “dimensão comunitária” 
da “inadaptação dos sistemas judiciários 
tradicionais no tratamento das pequenas 
queixas”, se analisam os sistemas nacionais 
de processos judiciais simplificados, de 

defesa dos interesses coletivos e de conciliação e arbitragem existentes 
à altura e se conclui pela necessidade do “fortalecimento dos meios 
extrajudiciais de reparação aos consumidores”. 

oito anos decorreram até que a Comissão relançasse o debate 
público sobre esta matéria, com o lançamento do “livro Verde sobre 
o acesso dos Consumidores à Justiça e a resolução dos litígios de 
consumo no mercado único”7. Foi então que, pela primeira vez, se 
abordou, sem ambiguidades, a opção por mecanismos extrajudiciais 
de resolução de conflitos de consumo e, citando designadamente o 
“projeto-piloto de lisboa”8, se afirmou que “os consumidores podem 
confiar em instâncias diferentes do juiz, desde e na medida em que as 
suas associações se encontrem representadas nessas instâncias ou, pelo 
menos, tenham estado associadas à definição dos critérios que garantem 
a transparência do processo”.

Os consumidores 
podem confiar 
em instâncias 
diferentes do 
juiz, desde e na 
medida em que as 
suas associações 
se encontrem 
representadas 
nessas instâncias
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2. Breve súmula de antecedentes próximos

2.1 o Plano de Ação relativo ao acesso dos consumidores à 
justiça e à resolução dos litígios de consumo no mercado 
interno

a década de 1990 ir-se-ia revelar profícua no desenvolver de ações 
a nível comunitário no sentido de consolidar a intenção de alicerçar as 
bases para um sistema de justiça alternativo para resolução dos litígios 
de consumo.

o plano de ação de 19969, fazendo eco de todo um ambiente favoravel 
à ideia10, e já sob a orientação da Comissária emma Bonino11, demarcou, 
como uma das linhas prioritárias de atuação, “a definição de uma lista 
de critérios mínimos para a instauração de processos extrajudiciais 
aplicáveis à resolução extrajudicial de conflitos intracomunitários de 
consumo e o estabelecimento de um formulário simplificado, a nível 
europeu, para a formulação de reclamações relacionadas com litígios de 
consumo de determinada natureza e montante”.

2.2 A comunicação da comissão sobre a resolução 
extrajudiciária de conflitos de consumo, a recomendação 
relativa aos princípios aplicáveis aos órgãos responsáveis pela 
resolução extrajudiciária dos litígios de consumo de 1998 e a 
comunicação da comissão relativa ao Alargamento do acesso 
do consumidor aos sistemas alternativos de resolução de 
litígios de 2001

a concretização desta diretriz veio a ter lugar em dois momentos, 
separados por três anos.

em março de 1998, a Comissão publicou uma primeira 
comunicação, acompanhada de uma recomendação em que se estabelece 
não só um formulário europeu para as reclamações dos consumidores, 
mas se avança com uma série de “princípios orientadores” relativos à 
organização e funcionamento dos órgãos nacionais encarregados da 
resolução extrajudiciária dos litígios de consumo12. estava dado um 
passo importante no sentido da definição de um sistema europeu de 
resolução extrajudicial de conflitos.
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aconteceu, porém, que o caráter não coercivo da iniciativa levou a 
que a generalidade dos estados-membros lhe não dessem seguimento 
ou não se concertassem na sua adequada implementação13.

em 2001, a Comissão publicou nova comunicação relativa ao 
“alargamento do acesso do consumidor aos sistemas alternativos de 
resolução de litígios”14, com o objetivo de “garantir que os consumidores 
possam dispor de uma maior escolha e flexibilidade, designadamente no 
âmbito do comércio electrónico e tendo em conta os progressos ocorridos 
a nível da tecnologia das comunicações”, aperfeiçoando o regime da 
anterior recomendação e estendendo os seus princípios “aos organismos 
extrajudiciais envolvidos na resolução consensual de litígios do consumidor 
que não sejam abrangidos pela Recomendação 98/257/CE” .

apesar deste esforço de desenvolvimento, o caráter não cogente 
das medidas e orientações definidas, denunciado e contestado em geral 
pelas associações de consumidores, não logrou que o sistema alcançasse 
uma adesão voluntária satisfatória por parte dos estados-membros e 
das organizações de profissionais e de consumidores interessadas.

entretanto, em vários estados-membros, por iniciativa dos seus 
governos, por impulso de associações de consumidores em conjunto 
com organizações representativas de profissionais, ou exclusivamente 
por iniciativa de algumas empresas ou de alguns setores de atividade, 
foram aparecendo, como cogumelos, os mais díspares sistemas de 
mediação, de conciliação, de arbitragem ou outros, nacionais, locais, 
setoriais ou meramente empresariais ou de grupos de empresas, para 
resolução de litígios, com os mais diversos formatos e procedimentos, 
com ou sem intervenção de juízes, ad-hoc ou institucionalizados, e 
cujas decisões tinham efeitos também diferentes, desde meros acordos 
não vinculativos ou preparatórios para ações judiciais, a verdadeiras e 
próprias sentenças, com força executória e com ou sem recurso para o 
sistema judicial. 

2.3 outras iniciativas comunitárias paralelas ou sucessivas

sempre com o objetivo de encontrar meios alternativos ao regular 
funcionamento dos tribunais, a Comissão prosseguiu com toda uma 
série de iniciativas para uma justiça paralela e substitutiva da justiça 
dos tribunais.
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em 2002 publica um novo “Livro Verde sobre os modos 
alternativos de resolução dos litígios em matéria civil e comercial” 
em que dá conta da proliferação dos sistemas nacionais de resolução 
extrajudicial de conflitos e alarga o âmbito das suas preocupações a 
outros domínios, que não apenas o dos conflitos de consumo15.

em 2003 publica a Diretiva 2002/8/CE, de 27 de janeiro, “relativa 
à melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços, através do 
estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário 
no âmbito destes litígios”16.

posteriormente cria duas redes responsáveis por esta área: a rede 
de Centros Europeus do Consumidor (CEC-Net), com a finalidade 
de ajudar os consumidores a aceder à entidade de resolução alternativa 
competente noutro estado-membro em caso de litígios transfronteiriços, 
e a FIN-NET, constituída por entidades de ral (resolução alternativa 
de litígios) que tratam da resolução de litígios transfronteiriços entre 
consumidores e prestadores de serviços financeiros. 

por outro lado, vários textos legislativos setoriais da ue incluem 
disposições sobre a resolução alternativa de litígios17 e a Diretiva 
Mediação18 visou promover a resolução amigável de litígios, 
designadamente os litígios de consumo.

em várias ocasiões, quer em discursos de altos responsáveis 
quer em importantes documentos, a Comissão ia reafirmando o 
compromisso, sempre adiado, de propor medidas em matéria de ral 
que garantissem que todas as queixas dos consumidores pudessem ser 
apresentadas a uma entidade de ral e que os litígios decorrentes de 
transações transfronteiriças pudessem ser mais facilmente resolvidos19.

3. As propostas da comissão sobre ADr e oDr

Foi, por fim, em 29 de novembro de 2011 que a Comissão publicou 
duas novas propostas no sentido de concretizar estas promessas com 
mais de 30 anos: a proposta de Diretiva do parlamento europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa de litígios de consumo, que 
altera o regulamento (Ce) n. 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/Ce 
(CoM(2011) 793 final), daqui em diante designada por Diretiva RAL, 
e a proposta de regulamento do parlamento europeu e do Conselho 
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relativo à resolução de litígios de consumo em linha (CoM (2011) 794 
final), daqui em diante designado por Regulamento ODR.

Como a própria Comissão reconhece, “doze anos após as 
recomendações sobre mecanismos de resolução extrajudicial de litígios 
de consumo, a análise da situação atual revela que as medidas tomadas 
unicamente a nível nacional não resultaram numa cobertura suficiente da 
RAL. Várias lacunas dificultam ainda a eficácia dos mecanismos de RAL 
continuam a estar pouco desenvolvidos. Por conseguinte, os consumidores 
europeus não beneficiam do mesmo nível de acesso a mecanismos de RAL 
em toda a UE. Do mesmo modo, também não está garantida a prestação 
de informações aos consumidores sobre a RAL em todos os sectores do 
mercado retalhista”20.

Mas a falta de eficácia dos mecanismos de ral revelou-se ainda 
mais gritante no contexto das transações transfronteiriças por força 
de circunstâncias aparentemente descuradas e mal avaliadas como, 
por exemplo, as barreiras linguísticas, os custos potencialmente mais 
elevados e as diferenças de legislação entre estados-membros.

tais constatações levaram a Comissão a empreender uma série de 
estudos sobre a resolução alternativa de litígios de que se destacam, em 
2009, um estudo sobre a utilização da resolução alternativa de litígios 
na união europeia21, onde se procede a uma análise aprofundada 
das entidades de ral existentes e do respectivo funcionamento em 
todos os estados-membros, e outro sobre as vias de recurso na união 
europeia: experiências, percepções e escolhas dos consumidores22, em 
2011, sobre a avaliação dos custos de conformidade, incluindo custos e 
encargos administrativos para as empresas, associados à utilização da 
resolução alternativa de litígios e o estudo sobre a resolução alternativa 
de litígios transfronteiriços na união europeia23. 

paralelamente em janeiro de 2011, foi lançada uma consulta 
pública sobre a utilização da RAL24, na qual a grande maioria das 
respostas se mostrou favorável a uma ação a nível da ue e sublinhou 
a necessidade de procedimentos de qualidade em matéria de ral, que 
devem ser disponibilizados em especial para a resolução de litígios 
resultantes de transações transfronteiriças e na internet. 

em março de 2011, os serviços da Comissão, em conjunto com o 
parlamento europeu, organizaram uma Cimeira sobre “A resolução 
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alternativa de litígios para o mercado interno e os consumidores”, 
que reuniu cerca de 200 partes interessadas25.

em abril de 2011, no âmbito da Cimeira dos Consumidores 
europeus26, foi realizado um seminário subordinado ao tema “RAL: 
como melhorar o seu funcionamento?” em que participaram 60 
partes interessadas. 

a Comissão terá ainda alegadamente recolhido informações 
complementares através de uma consulta de empresas efetuada pelos 
seus serviços entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011, através do painel 
das empresas europeias27 e de uma consulta de empresas realizada entre 
março e maio de 2011 por meio da plataforma de inquérito às pMe28.

Foi neste quadro que a Comissão apresentou as suas propostas 
que estão na origem da Diretiva e do regulamento que são o objeto do 
presente artigo.

3.1 Proposta de Diretiva do Parlamento europeu e do 
conselho relativa à resolução Alternativa de Litígios de 
consumo (Diretiva rAL) (coM (2011) 793 final)

3.1.1 síntese da proposta

Com a proposta de diretiva, a Comissão entendia, em síntese:
a) garantir que todos os litígios entre um consumidor e um 

comerciante, decorrentes de venda de bens ou de prestação de serviços 
em qualquer setor económico, pudessem ser apresentados a uma 
entidade de regulação alternativa de litígios (ral), quer o queixoso 
seja o consumidor quer seja o comerciante;

b) assegurar que os consumidores pudessem obter assistência 
sempre que estivessem envolvidos num conflito transfronteiriço de 
consumo;

c) garantir que as autoridades de ral respeitassem princípios de 
“qualidade, nomeadamente a imparcialidade, a transparência, a eficácia 
e a equidade”, para além da tendencial “gratuitidade”;

d) encarregar uma única autoridade competente em cada estado-
membro para fiscalizar o funcionamento de todas as entidades de ral;

e) determinar que os estados-membros estabelecessem sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas aplicáveis em caso de violação 
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das obrigações de informação aos consumidores e de informação às 
autoridades competentes;

f) não impedir os estados-membros de manter ou aprovar 
procedimentos de ral a litígios entre profissionais;

g) não impedir os estados-membros de manter ou introduzir 
mecanismos de ral de tratamento conjunto de litígios semelhantes 
entre um comerciante e vários consumidores (interesses coletivos);

h) incentivar os estados-membros a desenvolver entidades de ral 
que abranjam comerciantes de outros estados-membros.

para tal efeito, a Comissão propunha-se transformar as 
recomendações citadas em diretiva, dando, assim, caráter vinculativo 
às suas disposições, mas utilizando, para o efeito, como base jurídica 
exclusivamente o artigo 114º do tFue (realização do mercado 
interno).

no entanto, a proposta de diretiva não impunha a obrigação de os 
comerciantes se sujeitarem a procedimentos de ral nem que os seus 
resultados fossem vinculativos para eles.

a diretiva proposta prevaleceria sobre qualquer legislação da 
união que contivesse disposições destinadas a incentivar a criação de 
entidades de ral, desde que essa legislação não garantisse um nível 
pelo menos equivalente de proteção dos consumidores.

Finalmente, a diretiva proposta aplicar-se-ia a todas as entidades 
que facultassem, em base duradoura, a resolução de litígios através de 
um procedimento de ral, incluindo os procedimentos de arbitragem 
institucionalizada, que não sejam criados “ad hoc”.

3.1.2 Principais dúvidas e objeções 

para além da óbvia satisfação dos muitos que, há cerca de 30 
anos, esperavam que a Comissão tornasse público exatamente qual 
era a sua concepção de um sistema de ral para o espaço judiciário 
europeu, nomeadamente no domínio dos conflitos de consumo, e, 
designadamente, que transformasse as recomendações 98/257/Ce 
e 2001/310/Ce em direito cogente, muitas dúvidas, interrogações e 
recomendações foram feitas relativamente à proposta.

sem qualquer pretensão de recensear tudo o que foi dito e escrito 
por uns e por outros e tomando fundamentalmente por base o parecer 
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produzido pelo Cese sobre a proposta29, pontuam-se as principais 
dúvidas e reparos formulados. 

Desde logo o instrumento jurídico, para maior certeza e segurança, 
poderia/deveria ter sido o regulamento, em vez da diretiva.

também questionou-se a base jurídica escolhida, sendo certo que, 
para além da mera realização do mercado interno, o que está também 
em causa é um instrumento de proteção dos consumidores, julga-se que 
o mais adequado, a não ser adotado o artigo 81º, deveria ser o artigo 
169º, n. 2, alínea b), e n. 4, do tratado e não apenas o artigo 114º, para 
além dos artigos 38º e 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da ue.

 para que não existissem dúvidas 
quanto à acertada exclusão do seu objeto 
de procedimentos que enganosamente são 
apresentados como de resolução amigável 
de litígios de consumo, quando não passam 
de uma manobra de marketing, na medida 
em que as entidades responsáveis são 
empregados do comerciante e a seu soldo 
e portanto sem garantias de isenção e de 
independência, aconselhou-se a criação de 
uma “marca europeia de conformidade” 
que não só qualificasse os mecanismos de ral que obedecessem às 
características exigidas na proposta (à semelhança da “marca de 
confiança” existente em espanha), mas também identificasse, de forma 
harmonizada e sem custos para os comerciantes, aqueles que aderem 
a estes mecanismos e assim ganhando a confiança dos consumidores 
para eles.

 saudou-se evidentemente o aparente alargamento da noção 
de consumidor, no seguimento da nova Diretiva Direitos dos 
Consumidores, aos contratos de dupla finalidade, em que a atividade 
comercial da pessoa não seja predominante no contexto global do 
contrato, mas recomendou-se vivamente que esta noção aparecesse 
de forma explícita no articulado para não dar azo a dúvidas de 
interpretação.

aplaudiu-se a justa preocupação de estender o funcionamento do 
sistema a instituir aos conflitos transfronteiriços, esperando-se que 

O instrumento 
jurídico, para 
maior certeza 
e segurança, 

poderia/deveria 
ter sido o 

regulamento, em 
vez da diretiva
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fossem criadas as condições para que as ral pudessem efetivamente 
tratar desses casos, designadamente através de oDr e reforçando a 
cooperação administrativa entre os estados-membros.

aconselhou-se a Comissão a que, à semelhança do disposto no 
artigo 6º, n. 4, da proposta de regulamento oDr, convocasse, pelo 
menos uma vez por ano, uma reunião das autoridades nacionais 
competentes previstas no artigo 15º da proposta de diretiva, a fim de 
permitir um intercâmbio de melhores práticas e a discussão de eventuais 
problemas decorrentes do funcionamento dos sistemas de ral.

apoiou-se a faculdade aberta, embora de forma implícita, de 
os sistemas de RAL se aplicarem a conflitos coletivos, como um 
primeiro passo no sentido da concretização de um mecanismo judicial 
de recurso coletivo na ue, mas recomendou-se insistentemente que 
aquela possibilidade fosse claramente explicitada no articulado e 
devidamente definido o seu regime, em vez de deixada ao arbítrio dos 
estados-membros30.

reconheceu-se a necessidade de garantir que quem se ocupe 
da gestão e do funcionamento das ral, desde os funcionários aos 
mediadores ou árbitros, tenha os conhecimentos, as capacidades, 
a experiência e as competências pessoais e profissionais para o 
desempenho, de forma idónea e imparcial, das suas funções, bem como 
que lhes sejam garantidas as condições para o seu exercício com isenção 
e independência; nesse recomendou-se que tais condições fossem 
objeto de especificação detalhada no texto da proposta, de forma a 
garantir homogeneidade de critérios em toda a ue.

não se pode deixar de estranhar que a questão do financiamento 
destes sistemas não tenha sido abordada de modo explícito e corajoso, 
na exposição de motivos da presente proposta, nem tampouco 
no programa 2014-2020, quando é certo que as organizações 
representativas dos consumidores o consideraram essencial nas 
consultas realizadas, alguns estados-membros estão em situação de 
penúria para fazer face às despesas acrescidas com novas estruturas, 
formação de mediadores e outros funcionários de apoio, informação e 
assistência aos consumidores, realização de peritagens e novas funções 
burocráticas e este tema foi considerado uniformemente como decisivo 
para a garantia da imparcialidade e independência do sistema.
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por fim, seria altamente desejável que a Comissão procedesse 
à avaliação das principais abordagens regulatórias dos estados-
membros relativamente à aplicação da Diretiva 2008/52/CE sobre 
mediação civil e comercial (artigo 12°), conforme sugerido pelo pe, em 
face do aparente desnorte ao nível dos diversos sistemas nacionais na 
sua transposição.

No que se refere a aspectos essenciais do regime proposto, 
suscitou séria preocupação o fato de terem agora sido omitidos 
princípios fundamentais que constavam das recomendações 98/257/
Ce e 2001/310/Ce, como o princípio da legalidade e o princípio da 
liberdade.

identicamente, por razões óbvias de certeza e clareza, deveria 
manter-se a definição autónoma dos princípios do contraditório e do 
princípio da representação, articulando devidamente a possibilidade 
de as partes se fazerem representar por advogados ou por terceiros, 
designadamente por associações representativas dos interesses dos 
consumidores (em vez de aparecerem tratados dissimuladamente nos 
artigos 8º, al. a), e 9º, n. 1, al. a)).

totalmente inaceitável é que o princípio da independência tenha 
sido substituído por um vago “princípio da imparcialidade”, com 
diverso e menos preciso conteúdo e diferente natureza.

relutância justificada merece ainda que estes mecanismos 
possam abranger queixas de comerciantes contra consumidores, 
não só porque vai ao arrepio da tradição dos sistemas existentes na 
generalidade dos estados-membros e até de toda a orientação constante 
das diversas tomadas de posição da Comissão e do pe nesta matéria ao 
longo dos anos, mas principalmente porque isso seria transformar os 
mecanismos de ral em locais de resolução de questões relacionadas 
com o não pagamento, preterindo o sistema instituído pela ue para 
os “small claims” e fazendo submergir os sistemas de ral por uma 
avalanche de casos que iria paralisar os sistemas que não teriam 
adequada capacidade de resposta.

no entanto, tendo em conta as disposições do “small Business act”, 
ponderou-se que seria aceitável que as pMe tivessem a possibilidade 
de, em condições a definir e a especificar, recorrer aos sistemas de 
ral para resolver os seus litígios com consumidores, em casos bem 
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delimitados como se estes não levantarem artigos encomendados ou 
deixados em reparação, ou se não comparecerem em caso de reserva.

por outro lado, esta proposta não poderia, em caso algum, pôr 
em causa os sistemas que os estados-membros possuam ou criem 
com caráter obrigatório, de acordo com as suas tradições jurídicas 
próprias.

no limite só seria aceitável que as decisões das RAL pudessem não 
ser vinculativas para as partes desde que fosse garantido expressamente 
o princípio fundamental do recurso por parte dos consumidores ou dos 
comerciantes, para a jurisdição dos tribunais comuns competentes. 

aliás, a não ser assim, além de se retirar todo o valor acrescido 
de credibilidade e de eficácia às ral, não se compreenderia como se 
pretenderia que, no âmbito do regime instituído, coubessem também as 
decisões das arbitragens institucionalizadas ou de outros mecanismos 
similares, cujas decisões têm natureza de verdadeiras sentenças judiciais, 
como é, designadamente, o caso das arbitragens institucionalizadas do 
direito português.

por último, foi com séria apreensão que se constatou que a Comissão 
não deixou claro nem expresso que as ral não são nem substituto nem 
verdadeira “alternativa” à função dos tribunais judiciais, mas antes 
mero meio complementar, valioso é certo, mas sempre subsidiário, do 
papel da Justiça dos tribunais, para a resolução de litígios31, preferindo 
consolidar a ilusão de uma justiça “alternativa” e de “melhor qualidade” 
do que a que tem origem e sede própria exclusivamente nos tribunais.

3.2 A Proposta de regulamento do Parlamento europeu e do 
conselho relativo à resolução de litígios de consumo em linha 
(regulamento oDr) (coM (2011) 794 final)

3.2.1 síntese da proposta

Com a presente proposta de regulamento, a Comissão entendeu, 
em síntese:

a) estabelecer um sistema de oDr em toda a ue, de modo a 
facilitar a resolução em linha de litígios de consumo ligados à venda 
de bens ou à prestação de serviços transfronteiriços por via eletrónica 
entre um comerciante e um consumidor;
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b) que uma parte substancial das entidades de regulação extrajudicial 
de litígios de consumo (ral) não oferece a possibilidade de os 
consumidores europeus efetuarem toda a tramitação dos procedimentos 
em linha;

c) que a falta de meios de reparação eficazes para as queixas 
resultantes de transações transfronteiriças de consumo em linha tem 
consequências nefastas para os consumidores e para as empresas;

d) que o teor e as conclusões de inúmeros estudos encomendados 
sobre a matéria apontam para que exista um apoio generalizado 
ao desenvolvimento de ferramentas para a resolução de litígios de 
consumo em linha (oDr), através de uma ação a nível da ue;

e) que os resultados da avaliação de impacto que acompanha a 
proposta32 apontam para que só a combinação dos dois instrumentos, 
ral e oDr, pode assegurar o acesso a meios extrajudiciais imparciais, 
transparentes e eficazes para a resolução de litígios de consumo ligados 
a transações de comércio eletrónico transfronteiriças.

para tal desiderato, a Comissão utilizava como base jurídica, 
exclusivamente, o artigo 114º do tFue, que visa a realização do 
mercado interno, no sentido de:

a) criar uma “plataforma europeia de resolução de litígios em linha” 
(plataforma de oDr), sob a forma de um sítio WeB interativo, gratuito 
e acessível em linha, em todas as línguas oficiais da ue. esta terá um 
ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver extrajudicialmente um litígio originado no âmbito 
exclusivo de uma transação de comércio eletrónico transfronteiriço, 
em que todos os seus elementos residam ou estejam estabelecidos em 
diferentes estados-membros dentro da ue;

b) constituir uma “rede de facilitadores de oDr”, formada por 
um ponto de contato oDr em cada estado-membro – autoridade 
competente designada nos termos da Diretiva ral como responsável 
pela assistência à resolução dos litígios apresentados através dessa 
plataforma.

o regulamento proposto apenas se aplicaria a litígios entre 
comerciantes e consumidores resultantes da venda de bens ou prestação 
de serviços transfronteiriços que sejam efetuados em linha.

 o sistema a instituir deveria basear-se nas entidades já existentes 
de ral e no respeito pelas tradições jurídicas dos estados-membros no 
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que toca às respectivas regras processuais nacionais, nomeadamente 
em matéria de custas, sem prejuízo de um conjunto de normas de 
funcionamento comum, com vista a salvaguardar a sua eficácia e 
celeridade. 

este sistema não deveria obstar ao funcionamento de qualquer 
entidade de ral em linha já existente na eu, nem impedir as 
entidades de ral de dirimirem litígios transfronteiriços que lhes 
sejam submetidos por outras vias que não a plataforma.

Finalmente os procedimentos de oDr não pretendiam substituir 
os processos judiciais nem privar os consumidores ou os comerciantes 
dos seus direitos de obter reparação através dos tribunais. 

o regulamento proposto aplicar-se-ia a todas as entidades que 
facultem, em base duradoura, a resolução de litígios através de um 
procedimento de ral, incluindo os procedimentos de arbitragem 
institucionalizada que não sejam criados “ad hoc”.

3.2.2 Principais dúvidas e objeções 

se a proposta de ral suscitara já diversas dúvidas e críticas, a 
proposta de oDr levantou um coro de interrogações, de perplexidades 
e de estranhezas quanto aos seus objetivos e ao modo de os atingir e 
quanto ao desenho do modelo e a sua possibilidade ou mesmo real 
interesse em ser implementado33.

Com efeito, não estava em causa a louvável intenção da criação 
de um sistema de resolução de conflitos em linha, reclamado em 
alguns dos mais emblemáticos documentos da Comissão, como a 
“agenda Digital”, “as 50 medidas” e “as 12 alavancas” para o mercado 
interno.

apoio generalizado mereceu também a escolha do instrumento 
jurídico proposto – o regulamento.

Já quanto à base jurídica proposta, porém, o fato de, para além 
da mera realização do mercado interno, estar também em causa um 
instrumento de proteção dos consumidores deveria ter antes levado 
a considerar que a base jurídica mais adequada, a não ser adotado o 
artigo 81º do tFue, deveria ser o artigo 169º, n. 2, al. b), e n. 4, e não 
apenas o artigo 114º, para além dos artigos 38º e 47º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da ue.
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À semelhança do que se deixou dito relativamente à proposta 
de diretiva ral e no seguimento da nova Diretiva Direitos dos 
Consumidores, não pode deixar de se saudar o alargamento da noção 
de consumidor, aos contratos de dupla finalidade, em que a atividade 
comercial da pessoa não seja predominante no contexto global do 
contrato, mas, para que dúvidas não subsistissem, aconselhou-se a 
Comissão a referi-lo, de forma bem clara e explícita, no articulado.

Foi devidamente ponderada e considerada a preocupação da 
Comissão de respeitar as tradições jurídicas dos estados-membros e não 
pretender substituir ou diminuir o papel das ral existentes no âmbito 
deste sistema, mas expressaram-se sérias dúvidas que, deste modo, se 
consiga dar um passo significativo no sentido da desmaterialização dos 
conflitos online.

Com efeito, ao contrário do que seria legítimo esperar, foi com 
decepção que se verificou que, na prática, a presente proposta se limitava 
à criação de uma espécie de “marco de correio eletrónico”, ou de um 
“receptáculo postal online”, para onde são dirigidas as queixas que, 
após uma triagem meramente formal, são remetidas para as diferentes 
entidades de ral, configurando-se, desta forma, como um sistema de 
remessas burocrático, administrativo e pesado, ou seja, exatamente o 
contrário do que deveria ser um regime concebido “ex novo”.

as principais críticas feitas à proposta centraram-se na sua timidez 
e no que seria legítimo esperar e era desejável e possível, nomeadamente 
no tocante aos avanços já conhecidos, quer a nível da ue, com o “plano 
de ação plurianual 2009-2013 sobre Justiça eletrónica europeia”, quer 
à posição da Comissão das nações unidas para o Direito Comercial 
internacional, intitulado “possible future work on online dispute 
resolution in cross border electronic commerce transactions”34.

no que se refere a aspectos essenciais do regime proposto, 
mereceram particulares críticas os seguintes aspectos:

a) a exclusão dos conflitos que não sejam meramente 
transfronteiriços, obrigando os estados-membros que o desejem a 
configurar sistemas puramente nacionais para os conflitos intrafronteiras, 
mesmo que os seus intervenientes sejam de nacionalidade diversa, mas 
se encontrem a residir permanente ou temporariamente no mesmo 
estado-membro;
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b) a exclusão de conflitos que não resultem exclusivamente de 
transações concluídas através de meios eletrónicos (ou offline), não 
tendo adotado a definição mais vasta de comércio eletrónico da Diretiva 
2000/31/Ce, incluindo os conflitos resultantes das comunicações 
comerciais online sem concretização de qualquer transação, ou mesmo 
a possibilidade, já hoje reconhecida por algumas ral, de tratarem 
eletronicamente conflitos resultantes de transações celebradas à 
distância por meios não eletrónicos (venda por catálogo, ao domicílio) 
e até de transações presenciais ocorridas em deslocações a outros 
estados-membros, em que o conflito surja posteriormente à conclusão 
da transação comercial;

c) a não adoção do que é hoje vulgarmente designado como 
um sistema de 2ª geração de ODR, no qual a tecnologia (inerente a 
esta plataforma) assume um papel ativo e opera como uma verdadeira 
“quarta parte” (além das duas partes e do mediador/árbitro) no 
processo de resolução de litígios de consumo em linha, e de que há 
excelentes exemplos em ação, até em portugal; tal possibilitaria às 
partes uma comunicação remota, de forma síncrona ou assíncrona, 
através das novas tecnologias da informação e da comunicação, em vez 
de comunicarem na presença uma da outra;

d) a ausência de qualquer referência a um sistema de garantia da 
qualidade do sistema instituído como é o disponibilizado pela norma 
iso 10003 – “linhas diretrizes para a resolução de disputas externas 
às organizações”, a qual poderia mesmo servir para normalizar um 
prospecto de informação relativo ao funcionamento do mecanismo ou 
à existência de uma “watch list”, onde queixas contra os profissionais 
pudessem ser repertoriadas.

por outro lado, apesar de o regulamento atribuir à plataforma oDr 
a “possibilidade da condução do procedimento de resolução de litígios 
em linha” (artigo 5º, n. 3, al. d)), era expectável que se tivessem lançado 
as bases de um sistema de oDr como elemento de legitimação da justiça 
em linha, ou justiça eletrónica; esperava-se que a arquitetura fornecida 
reutilizasse e reproduzisse as infraestruturas e recursos tecnológicos 
existentes, síncronos ou assíncronos, como por exemplo, os “chats”, 
fóruns eletrónicos, “mailing lists”, correio eletrónico, teleconferência, 
áudio e videoconferência, salas de mediação virtuais; que potenciasse 
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as aplicações de justiça e avocasse as ferramentas de primeira e segunda 
geração de oDr ao processo (à negociação, mediação e arbitragem 
online), promovendo a “e-mediação” entre as partes, o incremento do 
processo produtivo e o aumento da observabilidade e da previsibilidade 
processual.

Mesmo sem avançar já para os mencionados modelos de 2ª geração 
– em que o recurso às ferramentas telemáticas e o auxílio da inteligência 
artificial, por meio de modelos matemáticos, facultam a decisão dos 
conflitos pela avaliação sistémica das propostas das partes, elas mesmas 
apoiadas por agentes informáticos dotados de igual capacidade 
(“interfaces inteligentes”) num processo 
interativo assente em esquemas negociais 
padronizados como o Batna (“Best 
alternative to a negotiated agreement”), 
o Watna (“Worst alternative to a 
negotiated agreement”), para chegar à 
zopa (“zone of possible agreement”) –, a 
Comissão, para honrar as expectativas e os 
anúncios desta iniciativa, deveria ter pelo 
menos considerado as potencialidades de 
inclusão nas funções da plataforma de 
Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão 
das partes num sistema de ODR, como, 
por exemplo, os sistemas periciais, sistemas de informação baseada 
em casos anteriores, sistemas de acesso a bases de dados informáticos 
(raciocínio por analogia ou “case-based reasoning” (CBr)) e resolução 
de conflitos em linha com base nos estilos conflituais das partes. ora, 
para surpresa e desilusão de quantos há muito aguardavam por uma 
iniciativa da Comissão nesta matéria, não foi nada disto o que sucedeu.

Mas dúvidas ficaram também quanto ao modo como a Comissão 
pensou a resolução em linha de casos que tenham a ver não apenas 
com discórdias mercadológicas típicas, do tipo “defeito”, “mau 
funcionamento”, “atrasos na entrega ou não entrega”, mas antes com 
a discussão de cláusulas contratuais abusivas ou lei aplicável aos 
contratos. ou ainda as razões da ausência de uma expressa referência 
à possibilidade de as partes se fazerem representar por advogados ou 
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por terceiros, designadamente por associações representativas dos 
interesses dos consumidores nas suas queixas online.

Finalmente, não pode deixar de merecer estranheza que a questão 
do financiamento para a implementação deste novo instrumento não 
tenha sido abordada de modo explícito e corajoso, quando é certo que 
as organizações representativas dos consumidores o consideraram 
essencial nas consultas realizadas; alguns estados-membros estão 
em situação de penúria para fazer face às despesas acrescidas com 
novas estruturas, formação de “facilitadores” e outros funcionários 
de apoio, informação e assistência aos consumidores e novas funções 
burocráticas, sendo este tema considerado uniformemente como 
decisivo para a garantia da imparcialidade e independência do sistema.

no entanto, para que não se diga que tudo é negativo nesta proposta, 
não pode deixar de se saudar e de aplaudir a expressa declaração da 
Comissão no sentido de que com a criação deste sistema não se visar 
precludir o direito de recurso aos tribunais ou de substituir o normal 
funcionamento dos processos judiciais, sempre que as partes a eles 
pretendam recorrer35.

4. A Diretiva 2013/11/eU, de 21 maio de 2013 (Diretiva rAL)

4.1 Introdução

apesar de a Comissão ter expressamente reconhecido a pertinência 
de várias das sugestões e críticas que foram feitas às suas propostas 
e de ter rejeitado outras36, o cotejo que se faça entre os textos finais 
publicados e as propostas não é de molde a convencer que tenha havido 
uma séria intenção de melhorar os articulados iniciais, em especial pelo 
que toca ao regulamento oDr.

para não sobrecarregar o texto anotar-se-ão apenas, em relação a 
cada instrumento publicado, as principais alterações introduzidas e o 
que deveria ter sido modificado e o não foi.

importa ainda anotar que a Diretiva ral entrou em vigor na ue 
a 8 de julho de 2013 (art. 27), tendo como destinatários os estados-
membros (art. 28), os quais a teriam de a ter transposto para os direitos 
nacionais o mais tardar até 9 de julho de 2015, comunicando de 
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imediato à Comissão os respectivos textos (art. 25), o que efetivamente 
não sucedeu numa grande parte dos estados-membros37.

Quanto ao regulamento oDr, ele entrou diretamente em vigor 
em todos os estados-membros no dia 8 de julho de 2013 (art. 22, n. 
1), como direito interno, e deveria ter sido aplicável nos seus precisos 
termos a partir de 9 de janeiro de 2016 (art. 22, n. 2), com ressalva de 
alguns preceitos, cuja aplicação se verificou antecipadamente, ou a 8 de 
julho de 2013 ou a 9 de julho de 2015, o que igualmente não aconteceu, 
verificando-se um verdadeiro descontrolo na sua implementação, quer 
de parte da Comissão, quer dos diferentes estados-membros.

4.2 Alterações que se saúdam

importa constatar, que, de uma forma geral, o texto publicado da 
diretiva representa um melhoramento considerável em relação ao texto 
inicial da proposta, incluindo uma série de sugestões que tinham sido 
formuladas pelo pe ou pelo Cese, e também por diversos académicos 
e stakeholders.

Destacam-se os principais:
a) Base jurídica
apesar de apenas mencionar expressamente o artigo 114º do 

tFue, a diretiva fá-lo precedendo-o de um “nomeadamente” e nos 
considerandos menciona expressamente o artigo 169º, n. 1 e 2, do 
tFue e o artigo 38º da Carta dos Direitos Fundamentais da ue, além 
de definir com clareza o caráter “instrumental” do mercado interno 
em relação ao “elevado nível de defesa do consumidor”, que é suposto 
“promover” (considerando (1) e (2) e art. 1)38.

b) Preeminência da Justiça dos tribunais
Foi clarificado, de modo correto, o posicionamento e a relação dos 

ral com a Justiça dos tribunais, de forma a consagrar a ideia, que se 
defendera, de que “os procedimentos de RAL não deverão ser concebidos 
para substituir os processos em tribunal nem privar os consumidores ou 
os comerciantes do seu direito de procurar obter reparação perante os 
tribunais” (considerandos (45) e (60)).

este importante reconhecimento, refletido designadamente logo 
na parte final do artigo 1º e nos artigos 9o, n. 2, al b), ii), 10, n. 1, e 13º, 
n. 1, parece inverter a tendência denunciada antes da propensão para 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   35 09/06/2016   12:25:00



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

36

considerar estes mecanismos como meios substitutivos ou alternativos 
da Justiça, configurando-os, antes, acertadamente, como meios 
acessórios de mera resolução de conflitos.

c) Redefinição e inclusão de certos princípios
 Merece também forte aplauso a solicitada redefinição do princípio 

da independência, agora devidamente substanciado por toda uma série 
de requisitos e de procedimentos tendentes a assegurar a sua efetividade 
(artigo 6o), bem como a inclusão dos princípios da liberdade e da 
legalidade (artigos 10 e 11), cuja ausência tinha sido objeto de crítica 
generalizada.

d) Queixas de comerciantes contra consumidores
também é de louvar que a Comissão tenha retrocedido, em face 

de clamor generalizado, na sua ideia inicial de que estes mecanismos 
deviam servir também para dirimir queixas de comerciantes contra 
consumidores. Muito acertadamente a diretiva dispõe com clareza que 
se aplica exclusivamente “aos litígios entre consumidores e comerciantes 
relativos a obrigações contratuais de correntes de contratos de venda de 
serviços, tanto em linha como pelos meios convencionais”. 

e, para que não restem dúvidas, explicita que “a presente diretiva 
deverá aplicar-se às queixas apresentadas pelos consumidores contra 
os comerciantes. Não deverá aplicar-se às queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores nem a litígios entre comerciantes” 
(considerando (16)). esta exclusão é substanciada no artigo 2, n. 2, 
alineas d) e g).

e) Requisitos de independência e imparcialidade
Já se deixou referido o avanço adquirido com a expressa inclusão 

do princípio da independência. o seu teor foi substanciado em diversas 
alíneas dos preceitos dos artigos 6º e 7º de forma muito mais consistente 
relativamente ao teor da proposta, mas a exigir um esforço de coerência 
com normas nacionais existentes, aquando da sua transposição.

4.3 Aspectos a merecer reparo

Continuam, no entanto, a merecer crítica os seguintes aspectos: 
a) Instrumento jurídico utilizado
Continua a julgar-se que o instrumento mais adequado teria sido 

o regulamento e não a diretiva. além de ser uniforme e de aplicação 
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direta nos seus termos simultaneamente em todos os estados-membros, 
ganhando em certeza e segurança jurídicas, o regulamento evitaria a 
complexa tarefa da transposição e integração nos diferentes sistemas 
nacionais, com todas as suas dificuldades e os conhecidos efeitos de 
lentidão e de disparidades.

b) Caráter vinculativo das decisões
a natureza não vinculativa das decisões para os comerciantes fora 

uma das principais objeções à inicitiva proposta. a diretiva consagrou 
uma solução intermédia que tenta conciliar diversos normativos 
jurídicos diferentes existentes nos estados-membros.

assim, a questão foi relegada para o princípio da liberdade, 
de modo a que sejam os estados-membros a assegurar que, “nos 
procedimentos de RAL destinados a resolver o litígio por imposição de 
uma solução, a solução imposta só seja vinculativa para as partes se 
estas tiverem sido previamente informadas do seu caráter vinculativo 
e o tiverem expressamente aceitado. Caso as regras nacionais prevejam 
que as soluções são vinculativas para os comerciantes, não é exigida a 
aceitação específica do comerciante” (artigo 10, n. 2). 

Deste modo, tudo fica a depender dos direitos nacionais, que 
são ressalvados, e da vontade dos estados-membros para garantir a 
condição da prévia informação às partes e da sua aceitação. 

Foi assim matéria não harmonizada e que arrisca comprometer 
seriamente a eficácia do sistema em termos de litígios transfronteiras.

c)  A noção de consumidor
Como se deixou referido, a noção do “consumidor” em certo tipo 

de contratos de dupla finalidade, em que a atividade comercial da 
pessoa não seja predominante no contexto global do contrato, que se 
saudou, pecava, na proposta, por indefinição no articulado; a situação 
não foi sanada na diretiva, porquanto, apesar de no considerando 
(18) se ler que “se o contrato for celebrado para fins relacionados 
em parte com a atividade comercial da pessoa e em parte à margem 
dessa atividade (contratos com dupla finalidade), e se o objetivo da 
atividade comercial for tão limitado que não seja predominante no 
contexto global do contrato, essa mesma pessoa deverá ser igualmente 
considerada como consumidor”, esta determinação não encontra eco 
no articulado.
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d) Marca europeia de conformidade
apesar de a diretiva estabelecer requisitos de qualidade 

harmonizados para entidades de ral e para procedimentos de ral 
procurando assegurar que, após a sua aplicação, os consumidores 
tenham acesso a mecanismos extrajudiciais de reparação de elevada 
qualidade, transparentes, eficazes e equitativos, independentemente do 
lugar da união em que residam e de ter estabelecido sem ambiguidade 
o caráter minimal do seu dispositivo39, não pode deixar de se lamentar 
que a Comissão não tenha aderido à ideia de estabelecer uma “marca 
europeia de conformidade”, conforme referido acima. 

e) Definição autónoma dos princípios do contraditório e do 
princípio da representação

apesar de se ter melhorado na definição da possibilidade da 
representação por advogado ou por terceiros (artigo 9o, n. 1, alínea b)), não 
obstante a sua formulação pela negativa, não se progrediu na autonomização 
dos princípios do contraditório e da representação, diluindo-os em outros 
princípios de forma confusa (artigo 9o, n. 1, alínea a)).

f) Aplicação dos sistemas de RAL a conflitos coletivos
Continuou sem ser clarificada a forma como os sistemas de ral 

se devem/podem aplicar a conflitos relativos a interesses ou direitos 
coletivos, para além do que resulta da inclusão, no anexo da Diretiva 
2009/22/Ce, de 23 de abril, relativa às ações inibitórias, de uma referência 
à presente diretiva (considerando (58)).

será matéria a compatibilizar agora com a comunicação e 
recomendação da Comissão relativa às ações para indenização pela 
violação de interesses ou direitos coletivos40, bem como com as propostas 
de diretiva sobre o “private enforcement” nas “ações anti-trust”41.

5. o regulamento 524/2013 oDr

5.1 Introdução

Como se deixou referido, o regulamento oDr já entrou diretamente 
em vigor como direito interno de todos os estados-membros no dia 8 
de julho de 2013 (art. 22, n. 1), e deveria ter começado a ser aplicado 
nos seus precisos termos a partir de 9 de janeiro de 2016 (art. 22, 
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n. 2), com ressalva de alguns preceitos, cuja aplicação se verificou 
antecipadamente, ou a 8 de julho de 2013 – artigo 5o, n. 1 e 7, artigo 6o, 
artigo 7o, n. 7, artigo 8o, n. 3 e 4, e artigos 11, 16 e 17, ou a 9 de julho de 
2015 – artigo 2o, n. 3, e artigo 7o, n. 1 e 5.

ao contrário do que se verificou, em geral, no texto publicado da 
diretiva, no que toca ao regulamento poucas foram as modificações 
introduzidas que representam verdadeiras melhorias do regime. 
alguns aspectos inovadores representam, ao contrário, preocupações 
acrescidas.

5.2 Alterações que se saúdam

De entre as modificações a merecer referência positiva, destacam-
se:

a) Ensaio da plataforma de ODR
uma inovação que se saúda foi a decisão de realizar um teste de 

fiabilidade e de funcionalidade técnica até ao dia 9 de janeiro de 2015, 
ou seja, até um ano antes da efetiva aplicação do sistema em todos os 
estados-membros (artigo 6o).

saúda-se também a exigência de um relatório de peritos sobre este 
teste e esperava-se que tal permitisse corrigir e aperfeiçoar todos os 
aspectos operacionais relativamente aos quais se suscitaram fundadas 
dúvidas de eficiência e praticabilidade, aquando da discussão da 
proposta de regulamento. infelizmente não foi o que se verificou e a sua 
implementação tem sido atrasada precisamente pela não correção de 
aspectos fundamentais da sua estrutura e funcionamento.

b) Rede de pontos de contato
aprecia-se positivamente que a Comissão tenha desistido do 

qualificativo de “facilitadores” e tenha desenvolvido, de forma detalhada 
e circunstanciada, as funções e as obrigações da rede de pontos de 
contato (artigo 7o).

c) Novas definições
também merece uma referência particular o cuidado do 

regulamento na elaboração mais desenvolvida da lista de definições 
(artigo 4o) e a sua compatibilização com os conceitos constantes da 
Diretiva ral.
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5.3 Aspectos a merecer reparo

ao contrário, merecem referência particularmente negativa os 
seguintes aspectos:

a) Base jurídica
apesar da semelhança na definição da base jurídica, no 

regulamento os aspectos da realização do mercado interno 
sobrelevam os da proteção dos consumidores e perdem-se as noções 
de “instrumentalidade” do mercado interno e da “promoção” do 
“elevado nível da defesa dos consumidores”. 

b) Limitação do âmbito aos contratos celebrados em linha
não se entende a razão por que a utilização da plataforma é 

limitada aos contratos que tenham sido celebrados em linha e não 
a qualquer contrato transfronteiras, ainda que o meio utilizado não 
tenha sido eletrónico, como é o caso de bens adquiridos por meio de 
catálogo ou de serviços encomendados por correio normal ou mesmo 
de contratos em que alguém se desloque a outro estado-membro e 
aí adquira qualquer bem, de cujo defeito ou falta de conformidade 
apenas se dê conta quando regresse ao seu país.

c) Queixas de comerciantes contra consumidores
em aparente contradição com o disposto na diretiva, o 

regulamento inverte a posição assumida naquela e parece dar 
igualdade no sistema às queixas de comerciantes contra consumidores, 
como se todo o sistema tivesse sido gizado para o por ao seu serviço 
e não dos consumidores. É o que resulta, com meridiana evidência, 
do disposto designadamente no considerando (10) e no artigo 2o, n. 
2 e 3, apesar da ressalva constante do seu n. 442, onde comerciantes e 
consumidores aparecem em pé de igualdade no acesso e no recurso 
à plataforma. 

d) A noção de consumidor
identicamente ao que se deixou referido relativamente à 

diretiva, apesar de se saudar que, no considerando (13), se considere 
como “consumidor” quem participe em certo tipo de contratos de 
dupla finalidade, em que a atividade comercial da pessoa não seja 
predominante no contexto global do contrato, continua igualmente a 
faltar qualquer referência expressa no respectivo articulado.
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e) Tratamento e transmissão das queixas
o regulamento não conseguiu melhorar o regime procedimental 

para o tratamento e a transmissão das queixas, deixando subsistir todas 
as dúvidas formuladas quanto à praticabilidade e fiabilidade do sistema, 
apesar do maior detalhe do atual artigo 9o. 

não só a excessiva complexidade burocrática do sistema é suscetível 
de vir a constituir escolho inultrapassável à sua efetiva aplicação, como 
a articulação com os mecanismos de ral nacionais continua a não se 
afigurar devidamente desenhado.

apesar das recomendações feitas, julga-se que será este um dos 
pontos mais frágeis do presente regime, lamentando-se que o teste 
de funcionalidade referido no artigo 6o não tivesse introduzido as 
modificações e adaptações necessárias. 

f) Aplicação do sistema de ODR a conflitos coletivos
ao contrário do referido para os ral, nada, no presente regime 

de oDr, abre qualquer possibilidade de se aplicar a conflitos coletivos, 
para além da inclusão deste regulamento na lista anexa à Diretiva 
2009/22/Ce, relativa às ações inibitórias.

É ainda forçoso constatar que a generalidade das sugestões de 
melhoramento do sistema para o tornar verdadeiramente eficaz e 
de críticas de fundo quanto ao seu âmbito e desenho estrutural não 
mereceram acolhimento, mantendo-se, assim, inteiramente válidas 
todas as observações e constatações referidas anteriormente.

em resumo, não é um verdadeiro e próprio sistema de resolução 
online de conflitos que se criou, mas uma dispendiosa e complexa 
“caixa de correio eletrónico” para transmissão de queixas emergentes 
da celebração de contratos em rede43, particularmente apta a resolver 
queixas de comerciantes contra consumidores e não de consumidores 
contra comerciantes. 

6. conclusões

É minha convicção que as recentes iniciativas da Comissão em 
matéria de aDr e de oDr representam uma oportunidade perdida 
confirmada pela forma desastrada como foi feita a sua transposição e 
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implementação nos países membros, na sua maior parte consequência 
das deficiências denunciadas na sua criação.

Mais grave, criaram a ilusão de terem sido dados passos no sentido 
da criação de um sistema de resolução extrajudicial de conflitos de 
consumo a nível europeu quando, na realidade, isso não sucedeu.

É certo que a transformação das precedentes recomendações ral 
numa diretiva marca uma viragem importante, mas manifestamente 
insuficiente.

aliás, a opção pelo instrumento “diretiva” suscitava todas as 
dificuldades de transposição que se adivinhavam e se vieram a verificar 
nos estados-membros e na falta de uma real uniformização do sistema 

a nível europeu.
não tendo sido criados nem assegurados 

os mecanismos de coordenação necessários 
para um efetivo funcionamento para a 
resolução de conflitos transfronteiriços, 
nem a igualdade de tratamento processual 
das questões em cada estado-membro, o 
resultado não podia deixar de ser um total 
descontrolo e uma absoluta ineficácia. 

Quanto ao mecanismo de oDr, 
além de ilusório, ele é manifestamente 
enganador, porquanto não se trata, de fato, 

de um verdadeiro e próprio sistema de oDr. 
resumindo-se a uma plataforma para correspondência eletrónica 

para envio de reclamações, depois reencaminhadas, por um processo 
excessivamente complexo e burocrático, para cada entidade de ral, em 
aspecto nacional, sem competências bem delimitadas e com lacunas de 
estrutura e de funcionamento capazes de comprometer insanavelmente 
a sua eficácia e com um âmbito de aplicação incompreensivelmente 
limitado a exigir um esforço de implementação desmesurado para 
os efeitos possíveis e eventualmente desajustado relativamente aos 
recursos nacionais exigidos, cujo financiamento e preparação, em 
termos de recursos humanos, de formação e de informação, se não 
acha garantido, com tudo isto, apenas se diluiu o mito das “justiças de 
proximidade”, para se reforçar a grande ilusão das “justiças alternativas”. 

É certo que a 
transformação 
das precedentes 
Recomendações 
RAL numa diretiva 
marca uma viragem 
importante, mas 
manifestamente 
insuficiente
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Notas  
* Jorge pegado liz. Conselheiro do Cese, relator dos pareceres do Cese sobre as 

propostas da Comissão sobre aDr e oDr.
1. em portugal, um dos primeiros estudos sobre “a representação social da 

“Justiça” data de 1985, da autoria de almiro rodrigues, elizabete sousa e José 
Marques, publicado pelo instituto Damião de Gois. em espanha dois importantes 
artigos dos finais de 1990, também se pronunciaram sobre relevantes aspectos da 
sociologia e economia do direito: “una nueva Frontera: el analysis economico 
del Derecho” de Francisco Cabrillo, Catedratico da univeridade Complutense e 
“el analisis economico del acesso a la Justicia” de santos pastor, Catedratico de 
Hacienda publica da universiadde de extremadura (in iCe, novembro 1990, p. 9 
e sgs e 23 e sgs). em França merece destaque o artigo de Julie ledard-Mouty, juiz 
do tGi de paris e vice-presidente do sindicato da Magistratura francesa,“Vers 
une justice approximative”, publicado na Revista Justice, n. 176 (novembro 2003, 
p. 3 e sgs.)

2. não é objeto deste artigo, nem caberia nunca no seu âmbito, uma descrição 
dos diferentes procedimentos adotados nos diferentes países nesta matéria. 
para um conhecimento detalhado aconselha-se a leitura do estudo “an analysis 
and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress 
through ordinary judicial proceedings”, levado a cabo pelo Centre for european 
economic law da universidade Católica de louvain por um grupo de eminentes 
professores, liderado pelo prof. Jules stuyck (jan. 2007). 

3. “Carta do Conselho da europa sobre a proteção do Consumidor” aprovada pela 
resolução 543 da assembleia Consultiva, de 17 de abril de 1973.

4. “2º programa para a Defesa do Consumidor” anexo à resolução do Conselho, 
de 19 de maio de 1981, in Jo C 33 de 3 de junho de 1981. É, aliás, no seguimento 
desta resolução que se dá inicio, em portugal, à criação do 1º tribunal arbitral 
de Conflitos de Consumo, que sobreviveu até hoje.

5. CoM (84) 692 final, publicado no suplemento 2/85 do Boletim das Comunidades 
europeias.

6. CoM (87) 210 final, de 7 de maio de 1987, imediatamente corroborada pela 
resolução do Conselho de 25 de junho de 1987 (in Jo C 176 de 04 de julho de 
1987).

7. CoM (93) 576, de 16 de novembro de 1993. 
8. os outros procedimentos citados foram o “Consumer Complaints Board” 

dinamarquês e as “Geschillencommissie” holandesas.
9. CoM (96) 13 final, de 14 de fevereiro de 1996.
10. Cf. a posição do pe sobre o “livro Verde” antes mencionado de que foi relator 

Medina ortega (Doc. pe 207.674 de 09 de março de 1994); o parecer do Cese 
de que foi relator o conselheiro M. ataide Ferreira (Ces 742/94, in Jo C 295 
de 22 de outubro de 1994); o parecer do Cese sobre “Mercado único e Defesa 
dos Consumidores: oportunidades e obstáculos no Grande Mercado”, de que 
foi relator o conselheiro Ceballo Herrero (Ces 1309/95, de 22 de novembro de 
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1995); o parecer do Comité das regioes de que foi relator luc van den Branden de 
17 de maio de 1994 (in Jo C 217, de 6 de agosto de 1994); os pareceres do BeuC, 
de 30 de maio de 1994 (Doc BeuC/47/94), o seu Manifesto aos Consumidores 
tendo em vista as eleições europeias (Doc BeuC/10/94) e o seu Memorandum 
para a presidencia Francesa, de 14 de dezembro de 1994 (Doc. BeuC/306/94). 

11. importante será recordar a sua primeira intervenção pública no pe em 10 de 
janeiro de 1995 onde, ao ser concretamente inquirida sobre a situação existente 
no que respeita ao acesso à Justiça na ue, a Comissária reconheceu que “o acesso 
dos consumidores à justiça está longe de ser satisfatório e a duração dos processos 
judiciais em alguns estados-membros é de natureza a comprometer seriamente a 
efetividade dos direitos dos consumidores”. 

12. recomendação 98/257/Ce da Comissão, relativa aos princípios aplicáveis aos 
organismos responsáveis pela resolução extrajudicial de litígios de consumo 
(CoM 98/257/Ce, de 30 de março de 1996, in Jo l 115, de 17 de abril de 1998, 
p. 3).

13. o estado português, ao contrário, deverá ter sido dos poucos que levou a sério a 
mencionada recomendação e a fez “transpor” para o ordenamento nacional por 
um norma coerciva, o Dec.-lei 146/99, de 4 de maio.

14. CoM (2001) 161 final, recomendação 2001/310/Ce, da Comissão relativa aos 
princípios aplicáveis aos organismos extrajudiciais envolvidos na resolução 
consensual de litígios do consumidor, Jo l 109, de 19 de abril de 2001, p. 56.

15. CoM (2002) 196 final, de 19 de abril de 2002. o Cese produziu um parecer 
sobre este livro Verde, de que foi relator H. Malosse (Cese 913/2002, int/148).

16. In Jo l 26, de 31de janeiro de 2003.
17. por exemplo, a Diretiva 2009/72/Ce do parlamento europeu e do Conselho, de 

13 de julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
eletricidade, e a Diretiva 2009/73/Ce do parlamento europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno do 
gás natural (Jo l 211, 14 de agosto de 2009, p. 55 e 94.); Diretiva 2008/48/Ce do 
parlamento europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, relativa a contratos 
de crédito aos consumidores (Jo l 133, 22 de maio de 2008, p. 66); Diretiva 
2000/31/Ce do parlamento europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, 
relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio electrónico, no mercado interno (diretiva sobre o comércio 
eletrónico) (Jo l 178, de 17 de julho de 2000, p. 1).

18. Jo l 136, de 24 de maio de 2008, p. 3.
19. iniciativa emblemática da estratégia europa 2020: “uma agenda digital para 

a europa”, CoM (2010), 245, p. 13; Comunicação da Comissão “acto para o 
Mercado Único”, CoM (2011), 206, p. 9.

20. seC (2011) 1409 final, de 29 de novembro de 2022, Documento de trabalho da 
Comissão avaliação de impacto que acompanha as propostas de Diretiva ral e 
de regulamento oDr. 

21. study on the use of alternative Dispute resolution in the european union, Civic 
Consulting of the Consumer policy evaluation Consortium (CpeC), de 2009, 
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disponível em: http://www.cc.cec/home/dgserv/sg/evaluation/pages/eims_
en.htm.

22. Consumer redress in the european union: consumers’ experiences, perceptions 
and opinions, 2009, disponível em: http://ec.europa.eu/consumers/redress_
cons/docs/cons_redress_eu_qual_study_report_en.pdf.

23. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/adr_
study_/adr_study_en.pdf.

24. Consulta pública sobre a utilização da resolução alternativa de litígios (ral) 
como meio de resolver litígios ligados a transações e práticas comerciais na ue: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/Feedback_statement_Final.pdf., 
publicada na Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, vol. 1, n. 2, junho de 
2011, p. 223.

25. o signatário teve oportunidade de participar neste debate público, em nome do 
Cese. uma “Comunicação aos Membros”, elaborada pelo pe, dá conta detalhada 
do que se passou nesta Cimeira (Doc pe462.616v02-00 de 05.04.2011).

26. http://www.european-consumer-summit.eu/workshops3_en.asp.
27. 335 empresas de todos os estados-Membros da ue foram consultadas sobre 

as suas experiências e pontos de vista em matéria de ral: http://ec.europa.eu/
yourvoice/ebtp/consultations/2010/adr/index_en.htm.

28. Durante esta consulta, 927 pequenas e médias empresas terão respondido a 
perguntas relativas a ral.

29. parecer Cese 803/2012 int/609, de 28 de março de 2012 de que foi relator o 
autor deste artigo. Merecem também particular referência as posições assumidas 
pelo pe, nas suas resoluções de 25 de outubro de 2011, sobre modos alternativos 
de resolução de litígios em matéria civil, comercial e de família (2011/2117(ini) 
in Jo C 131, de 25 de outubro de 2011 e de 12 de março de 2013 sobre a proposta 
de diretiva relativa à resolução alternativa de litigios de consumo (Doc p7ta 
(2013) 0066).

30. a este propósito recorda-se que se aguardava, há anos, que a ue se dotasse de 
um instrumento judicial harmonizado de ação de grupo a nível comunitário, 
que, de qualquer forma, o alargamento destes sistemas de ral a conflitos 
coletivos não substitui. tal sistema foi agora anunciado pela Comissão através da 
sua Comunicação “rumo a um quadro jurídico horizontal europeu para a tutela 
coletiva” (CoM (2013) 401 final, de 11 de junho de 2013) e da recomendação 
anexa, embora o seu teor deixe muito a desejar relativamente ao que será 
necessário e expectável. será matéria para próximo artigo.

31. ao contrário do que em boa hora deixou consagrado em fórmula lapidar na 
proposta de regulamento oDr, sobre a clara prevalência do direito de acesso à 
justiça sobre estes mecanismos.

32. seC (2011) 1408 final, de 29 de novembro de 2011.
33. uma vez mais se segue aqui o parecer do Cese 804/2012, int/804, de que foi 

relator o autor deste artigo; referência destacada merece também o relatório 
do pe 2011/0374(CoD), de 17 de abril de 2012 de que foi relatora róza Gräfin 
von Thun und Hohenstein (pe487.752v01-00) e a resolução legislativa do pe, 
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adoptada a 12.03.2013 (Doc p7 ta(2013)0065). Menção particular deve ser feita à 
colaboração da perita portuguesa Drª Cristiana teixeira santos, autora de uma tese 
intitulada “Telemática e Inteligência Artificial na Resolução Alternativa de Conflitos 
Online  B2C”, integrada no projeto de investigação tiaraC – telemática e 
inteligência artificial na resolução alternativa de Conflitos, financiado pela FCt 
– Fundação Ciência e tecnologia, ref. ptDC/Jur/71354/2006.

34. (unCitral), a/Cn. 9/706.
35. apenas se lamenta, como se deixou referido antes, que a mesma afirmação 

não apareça na proposta ral, o que deixa dúvidas quanto à real convicção da 
Comissão nesta matéria.

36. Cf. relatório trimestral da Comissão Ces 2188/2012, p. 140 e 144. 
37. portugal deu cumprimento à determinação comunitária pela lei 144/2015, de 

8 de setembro, que entrou em vigor em 15 dias após a data da sua publicação, 
veio transpor a Diretiva 2013/11/eu, do parlamento europeu e do Conselho, de 
21 de maio, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo e estabeleceu o 
enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios 
de consumo. Criou em portugal a rede de arbitragem de Consumo que deveria 
estar operacional a partir de dia 23 de março de 2016 mas até ao presente sem 
concretização prática na sua implementação, como, aliás, na generalidade dos 
outros estados-membros. Ver a lista das entidades de resolução alternativa de 
litígios de Consumo em portugal (ao abrigo da lei 144/2015, de 8 de setembro), 
em www.consumidor.pt.

38. respondeu assim parcialmente as recomendações do Cese e do pe (relatório 
a7-0280/2012, de 4 de outubro de 2012 (doc pe487.749v03-00), relator louis 
Grech.

39. artigo 2º, n. 3: “Os Estados-Membros podem manter ou aprovar regras que vão 
além das previstas na presente diretiva, a fim de assegurar um nível mais elevado 
de defesa dos consumidores.”

40. Comunicação “rumo a um quadro jurídico horizontal europeu para a tutela 
coletiva” (CoM (2013) 401 final, de 11 de junho de 2013 e a recomendação 
anexa.

41. proposta de Diretiva CoM (2013) 404 final, de 11 de junho de 2013 e 
Comunicação relativa à quantificação dos prejuízos, in Jo C 167, de 13 de junho 
de 2013. 

42. “4. A aplicação do presente regulamento aos litígios referidos no n.o 1, iniciados 
por um comerciante contra um consumidor, não impõe aos Estados-Membros 
a obrigação de assegurar que as entidades de RAL ofereçam procedimentos de 
resolução extrajudicial de tais litígios.”

43. Cf os Considerandos (18) e (22): (18) “A Plataforma deverá permitir que os 
consumidores e os comerciantes apresentem queixas utilizando um formulário 
eletrónico disponível em todas as línguas oficiais das instituições da União, e lhe 
juntem os documentos relevantes. Deverá transmitir as reclamações a uma entidade 
de RAL competente para conhecer do litígio em causa”.; (22)”A plataforma de RLL 
a nível da União deverá basear-se nas entidades de RAL já existentes nos Estados-

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   46 09/06/2016   12:25:01



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

47

Membros e respeitar tradições jurídicas dos Estados-Membros. As entidades de RAL 
às quais tenha sido apresentada uma queixa através da plataforma de RLL deverão, 
por conseguinte, aplicar as suas próprias regras processuais, nomeadamente em 
matéria de custos”.
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