
rEpEnSAndO 
A rESOLuÇÃO 

AdEQuAdA dE 
LItíGIOS dE 

cOnSumO: 
mEdIAÇÃO nAS rELAÇõES 

dE cOnSumO

dulce nascimento*
Mestre em Direito

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   93 09/06/2016   12:25:04



resUMo

O presente artigo tem por objetivo suscitar uma reflexão para a temática 
dos litígios de consumo, sua evolução, dinâmica e particularidades, bem 
como abordar possíveis respostas e determinar os modelos de resolução mais 
adequados, atendendo às especificidades das situações e características dos 
envolvidos. 

Analisadas as especificidades e implicações das relações de consumo e os 
conflitos habitualmente ocorridos, serão abordados os métodos de resolução 
adequada de litígios, designadamente a arbitragem, conciliação e mediação, 
e em particular a avaliação de utilização da mediação de conflitos nas 
relações de consumo no Brasil, atendendo às recentes aprovações e alterações 
legislativas. 

ABstrAct

This article makes a reflection on the theme of consumer disputes, their 
evolution, dynamics and characteristics, possible responses and the most 
appropriate resolution models, taking account the specific situations and 
characteristics involved. Once analyzed the characteristics and implications 
of consumer relations as well as the usually occurring conflicts, it will be 
verified the methods of appropriate dispute resolution, including arbitration, 
conciliation and mediation, and in particular the use of conflict mediation 
in consumer relations in Brazil, given the recent legislative approvals and 
changes.
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Introdução

ao falar em consumidor, direitos e deveres, diferentes 
perspectivas e consequentemente resolução deste tipo de 
conflitos, entendemos oportuno efetuar uma prévia abordagem 

sobre as atividades comerciais e sua evolução.
Conscientes da impossibilidade de identificar o exato período 

do seu surgimento, acredita-se que as primeiras trocas comerciais 
terão surgido no cotidiano de certas civilizações após a descoberta e 
constatação de habilidades específicas para o trabalho, que terão dado 
origem ao aparecimento de diversas e distintas profissões. neste sentido, 
certamente o desenvolvimento de trocas naturais entre os sujeitos, com 
a estipulação livre sobre a quantidade e produtos que seriam objeto de 
troca, terá constituído o primeiro passo para que a atividade comercial 
se iniciasse, resultando certamente uma efetiva satisfação com os 
resultados alcançados.

sucede que, ao longo dos tempos, com as descobertas que foram 
ocorrendo, o desenvolvimento de usos e costumes da classe comerciante 
na idade Média e as necessidades que foram sendo criadas, veio-se a 
disciplinar a atividade mercantil. 

as relações deixaram de ocorrer com base na produção individual e 
resposta direta às necessidades de cada um, passando a verificar-se troca 
de produtos oferecidos por pessoas que não tinham necessariamente 
interesse pessoal e direto nesses mesmos produtos. assim as relações, as 
trocas comerciais passaram a ser cada vez mais complexas, resultando 
numa mudança de nomenclatura de relações de comércio, como algo 
direto e natural, para relações mercantis ou empresariais, como atividade 
económica organizada visando a obtenção de lucro. 

terá certamente sido esse o momento em que surgiram as moedas, 
como meio de dinamizar as atividades e relações mercantis, as quais 
passaram a ser identificadas essencialmente como meio de troca por 
mercadorias. 

a introdução da moeda como forma de pagamento implicou a 
definição de fundamentos para determinação do preço dos bens e 
serviços, tendo sido determinante o critério de quantidade e qualidade 
de trabalho utilizado para a fabricação ou produção dos bens/produtos 
e prestação dos serviços comercializados. 
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atendendo a critérios sociais, políticos e económicos, entre outros, 
as atividades comerciais caracterizam-se por relações de elevada 
complexidade, compreendendo um vastíssimo universo de fatores e 
variantes mutáveis.

tal como o homem, o setor comercial e empresarial também 
evoluiu, passando de uma simples troca direta de produtos e prestação de 
serviços, para uma atividade dinâmica dos mercados globalizados que 
hoje conhecemos, tendo a primeira revolução nas relações comerciais 
ocorrido exatamente durante o período dos descobrimentos, momento 
em que as transações deixaram de estar limitadas ao continente 
europeu, passando a verificar-se uma atuação mais global.

em suma, passamos de um contexto onde as relações comerciais 
eram pessoais e diretas, visando apenas responder a necessidades 
dos próprios, para outro onde as relações económicas e financeiras 
ganharam predominância.

após o desenvolvimento do comércio marítimo, na idade Média, 
e do advento das feiras e mercados, a revolução industrial, na idade 
Moderna, promoveu uma ruptura em toda a estrutura econômica e 
social mundial, impondo novamente mudanças e adaptações. 

no entanto, as inovações e questões de necessidade de resposta e 
atuação efetiva não ficaram por aí, tendo sido evidente a continuada 
preocupação humana de resolver e regulamentar, quer as relações 
comerciais que surgiram utilizando como meio o telefone, quer mais 
recentemente as transações que passaram a ocorrer por meio do uso 
da internet.

Com as relações mercantis além-fronteiras e o desenvolvimento 
do comércio, para além do valor natural da mercadoria ou serviço 
prestado, o seu custo passou a incorporar importâncias relativas a 
transporte, impostos, salários e outros gastos envolvidos na produção, 
concretização e disponibilização dos bens e serviços em causa.

na atualidade, com o desenvolvimento tecnológico e as 
facilidades da contemporânea era digital, ocorrida com a descoberta e 
implementação da internet, é possível estabelecer relações comerciais 
de qualquer bem ou serviço, em qualquer parte no planeta, sem 
necessidade de sair do lugar.
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apesar da denominada era moderna ou contemporânea, o 
chamado comércio tradicional não perdeu destaque, vindo a sofrer 
alterações de necessária adaptação ao seu consumidor, passando dos 
mercados e lojas para a atual organização de shoppings e centros 
comerciais, que se multiplicam a uma velocidade incrível, atendendo ao 
consumismo exacerbado, que potencializa o continuado crescimento 
do comércio.

Verificou-se a necessidade de regulamentação destas relações 
para além do desenvolvimento de legislação que proteja quem compra 
um produto ou contrata um serviço. assim, a implementação de 
instrumentos normativos, nos diferentes países e continentes, impôs-se 
como uma resposta à preocupação de proteger as pessoas que fazem 
compras ou contratam a prestação de serviços, evidenciando-se ainda a 
necessidade de regulamentar certas situações em particular.

1. relações de consumo: especificidades e implicações 

abordar especificamente o tema das relações de consumo implica 
verificar a existência de pelo menos dois sujeitos, um que compra e 
outro que vende um produto ou presta um serviço. 

Dos dois sujeitos referidos, o consumidor é definido como aquele 
que compra um produto ou contrata um serviço. Contudo, também é 
legalmente considerado consumidor aquele que é vítima de acidente 
causado por produto defeituoso (mesmo que não o tenha adquirido), 
bem como os indivíduos expostos a práticas consideradas abusivas nos 
termos legais, como a publicidade enganosa ou abusiva.

no produto adquirido ou serviço acordado, para efeitos da 
sua definição, encontra-se incluído tudo o que seja consumido ou 
contratado, abarcando aqui desde a compra de uma barra de cereais até 
ao serviço prestado por um sapateiro. 

neste sentido, podemos definir produto como mercadoria colocada 
à venda e serviço como o que um sujeito paga a outro para que este lhe 
proporcione, abrangendo aqui desde a compra de um carro, compra 
de combustível, o corte de cabelo ou a prestação de serviços de água, 
entre tantos outros como seja a pintura ou construção de uma casa, ou 
mesmo a colocação de uma prótese dentária.
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Cumpre então esclarecer que os produtos e serviços adquiridos 
e considerados para efeitos da determinação de existência da relação 
de consumo podem ser duráveis, no sentido de não desaparecerem 
por meio do seu uso, e não duráveis ou perecíveis, como é o caso de 
alimentos, produtos de higiene, entre tantos outros. 

relativamente ao fornecedor, é ele designado por aquela pessoa que 
oferece produtos ou serviços para os consumidores, independentemente 
de ser empresa pública ou particular, nacional ou estrangeira. 

atendendo à complexidade das relações comerciais e aos diversos 
fatores envolvidos em determinadas transações, nomeadamente sociais, 
culturais e económicos, encontramos outros sujeitos que também 
podem fazer parte daquelas e em consequência estar envolvidos, direta 
ou indiretamente, nessas relações, seja como fabricante, construtor, 
produtor, importador, entre outras posições relacionais.

por outro lado, aos consumidores enquanto cidadãos também 
são prestados serviços públicos, pela administração pública, pelo 
próprio governo ou por empresas contratadas para o efeito, os quais se 
pretendem que seja oferecido com qualidade, no sentido de adequação, 
eficiência, segurança e que, relativamente aos serviços essenciais, devem 
ser prestados de forma contínua. 

assim, atendendo às especificidades dos diversos serviços públicos, 
encontramos como sujeito desta relação todo aquele a quem é prestado 
um serviço pela administração pública, como por exemplo serviços de 
saúde, educação, transporte coletivo, água, luz, limpeza pública, asfalto. 

para efeitos de tratamento adequado dos diversos conflitos, o mais 
importante desta panóplia de sujeitos que fazem parte das relações 
de consumidor são os discursos que vamos encontrar. trazendo aqui 
os ensinamentos de simon Dolan1 autor do modelo triaxial de valores 
por si desenvolvido; em suma, poderíamos resumir a existência de três 
tipos de discurso: financeiro, técnico e emocional. 

De acordo com este autor, os valores são a ponte entre as crenças 
pessoais e os comportamentos individuais. se as crenças correspondem 
a declarações sobre a forma como vemos o mundo, os valores são 
as coisas na vida que nos parecem mais importantes, que movem 
os indivíduos, que fazem com que dediquem seu tempo, recursos e 
dinheiro para atingi-las. 
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Dispostos em hierarquia, faz-se necessário identificar os valores 
individuais que funcionam ou não e mudar de atitude com o objetivo 
de alcançar os objetivos pretendidos. 

em suma, uma relação de consumo implica necessariamente a 
existência de pelo menos dois lados, em que um deles tenha interesse 
em vender e o outro interesse em comprar, correspondendo a efetivação 
dessa troca de dinheiro por um produto ou serviço a uma relação de 
consumo.

neste viés, encontramos a concretização de relações de consumo 
com base em produtos quando uma mercadoria, perecível ou não, é 
colocada à venda, ocorrendo a efetivação 
da relação de consumo de serviços com o 
pagamento de um valor que diz respeito a 
algo que um lado consolida e disponibiliza 
à outra parte.

para que seja legalmente amparada 
como relação de consumo, a situação tem de 
possuir diversos aspectos. Designadamente, 
tem de corresponder à ocorrência de 
negócios, entre um fornecedor que exerça 
uma atividade comercial e um consumidor, 
que concretizem a transação de produtos 
ou serviços, pela aquisição dos quais ocorra 
o pagamento de um preço.

atendendo à perspectiva mercantilista que passamos a viver nas 
relações comerciais, para sustentar a economia dos países, é necessário 
que o fluxo e diversidade de mercadorias transacionadas seja crescente, 
ficando absolutamente evidente a ligação entre atividade comercial, 
relações de consumo e economia dos países. sempre que ocorre uma 
crise económica como a que tem vindo a ser vivida nos últimos tempos 
de forma global e planetária, há consequências diretas nas relações de 
consumo, e vice-versa. 

efetivamente, na atualidade, em virtude da globalização, sempre 
que o poder aquisitivo dos sujeitos é afetado, toda a estrutura económica 
mundial é abalada. Contudo, se é verdade que por um lado os litígios 
de consumo afetam sobremaneira a vida dos consumidores, por 

Atendendo 
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relações comerciais, 
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outro constituem um enorme problema para qualquer comerciante, 
que necessita de os resolver de forma eficaz, com os menores custos 
e salvaguardando a relação com o cliente, sempre que estejam em 
causa possíveis relações continuadas e seja relevante a preservação da 
imagem.

existe alguma dificuldade em conhecer com exatidão o número 
de conflitos de consumo, atendendo a que as empresas não falam sobre 
o assunto e as associações de consumidores são informadas apenas da 
existência de uma fração destes conflitos. 

acresce que nem todos os consumidores detêm informação 
sobre as possibilidades de reclamação e, quando se trata de pequenos 
montantes, muitas vezes renunciam a fazer valer os seus direitos, 
alimentando, todavia, um sentimento de revolta e rancor face a alguns 
comerciantes, limitando-se a cessar qualquer relação com eles quando 
isso é possível. resulta claro que o sentimento e comportamento de 
consumidores insatisfeitos penaliza a atividade económica de forma 
direta e indireta. 

Diferentemente, um cliente cuja denúncia seja reconhecida e 
a quem o comerciante conceda, em tempo, uma reparação justa e 
equitativa, esquecerá mais rápido o litígio e concederá ao comerciante 
confiança novamente. 

neste sentido, a união europeia definiu um novo quadro legislativo 
com o objetivo de fomentar a resolução extrajudicial de litígios de 
consumo e o aparecimento de plataformas que permitam a resolução 
de conflitos em linha, onde são prestadas todas as informações sobre 
direitos e procedimentos, sem necessidade de recorrer a uma ação 
judicial, sendo prestada assistência ao longo de todo o processo.

a experiência confirma que uma plataforma de resolução de litígios 
de consumo em linha possibilita alcançar eficiência, considerando que 
permite resolver os conflitos de forma mais rápida e menos dispendiosa, 
bem como trabalhar a necessária confiança entre o consumidor e o 
comerciante, contribuindo significativamente para o desenvolvimento 
da atividade económica em geral, e em especial, nomeadamente, 
as relações de comércio eletrônico em que a confiança é essencial à 
manutenção do negócio.
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2. os conflitos nas relações de consumo

podemos iniciar este ponto abordando a temática como um assunto 
ainda pouco explorado e aplicado face ao elevado desconhecimento e 
carência de reconhecimento efetivo e global da sua importância. 

também é possível afirmar que o desenvolvimento deste tema 
corresponde a um grandioso desafio do mundo atual, e a uma das 
áreas do direito que permanentemente se mantém com necessidade 
de atualização, quer pela dinâmica das relações em causa, quer pela 
carência da sua aplicação global.

efetivamente, em todo o mundo a regulamentação das relações 
de consumo vem de uma oportunidade e uma necessidade efetiva da 
atualidade, correspondendo a um ramo do direito que se encontra em 
permanente modernização e transformação.

no caso concreto dos conflitos ocorridos nas relações de consumo, a 
proteção do consumidor atende à sua posição específica de maior fraqueza 
e debilidade, resultando assim excluídas da definição de relações de 
consumo as situações de negócios entre particulares e entre profissionais.

um dos meios que tem gerado mais transtornos nas relações 
de consumo é o comércio eletrônico, pois possibilita a aquisição de 
produtos e serviços independentemente do lugar onde comprador e 
vendedor se encontrem fisicamente. 

esta nova forma de comercializar configura efetivamente uma 
das maiores mudanças na atividade comercial, alterando a tradicional 
forma de realizar negócios, e potencializando um número crescente 
de novos desafios e conflitos, para os quais se impõem mecanismos 
de solução que deem confiança de efetiva resolução, vindo a surgir 
modelos de gestão de conflitos de consumo online:

as aDrs – principalmente as disponíveis on-line, surgem como 
uma ótima alternativa, para resolver os conflitos de consumo 
eletrônico, pois permitem que a resolução de tais disputas seja mais 
rápida, mais barata, e mais efetiva que a solução viabilizada pela 
aplicação das regras de direito internacional privado tradicional. 
por intermédio destes meios alternativos, pode-se garantir uma 
certa segurança tanto aos consumidores quanto aos comerciantes, 
que terão a certeza de que seus problemas relativos ao consumo no 
comércio eletrônico serão solucionados2. 
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importa refletir sobre a circunstância de que o consumo 
corresponde a um fenômeno social e jurídico que acompanha a história 
da humanidade, vindo a culminar na utilização recente da expressão 
“sociedade de consumo” para definir modelos históricos em evolução e 
relacionamentos que necessitam de ser regulamentados juridicamente.

em suma, o conceito de sociedade de consumo resulta da mudança 
verificada nas relações humanas, em que o ser humano, influenciado 
pelo mundo exterior com uma produção massificada de produtos 
e aquisição desenfreada de bens que nem sempre possuem efetiva 
utilidade, passou a ser reconhecido pelo que tem, e não pelo que é. 

neste sentido, encontramos nas sociedades ditas desenvolvidas 
um conjunto significativo de pessoas cuja identidade se confunde com 
as marcas que usam e a posição social que ocupam, surgindo diversos 
problemas, com efeitos individuais e coletivos, em função do consumo 
exorbitante e desnecessário.

3. Moderna teoria do conflito

usualmente, de forma intuitiva atendendo a fatores sociais, 
educacionais, psicológicos e jurídicos, entre outros, entendemos 
conflito como um fenómeno ruim ou negativo nas relações sociais, que 
proporciona perdas e que, necessariamente, desejaríamos evitar. 

na década dos anos 20 do século passado, Mary parker Follet3 
convidou-nos a refletir sobre o conflito numa ótica construtiva, no 
setor das relações humanas (administração e gestão de recursos 
humanos), afirmando que as divergências são extremamente úteis 
como oportunidades de aprendizado, crescimento e geração de ganhos 
mútuos. 

no desenvolvimento dos seus estudos, Follet define três soluções 
possíveis em situação de conflito:

– DoMinaÇÃo: um dos lados predominará e terá suas exigências 
atendidas, enquanto o outro lado não terá nenhuma de suas exigências 
atendidas (o conflito será na verdade sufocado). 

– ConCiliaÇÃo: os dois lados cederão cada qual um pouco, 
e um meio-termo será adotado como solução (alternativa nociva a 
ambos já que nenhum vê suas reivindicações plenamente atendidas).
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– inteGraÇÃo: a resposta ao dilema não está concretizada e 
deve, portanto, ser pensada, inovada, criada. parte do pressuposto de 
que o conflito existe porque demandas não são atendidas, nem devem 
ser suprimidas (eliminadas), mas sim supridas (preenchidas).

a posterior difusão dos seus estudos e ideias veio a fornecer valiosas 
contribuições à administração e gestão de pessoas nas empresas, 
organizações e relações comerciais, bem como posteriormente à gestão 
de conflitos nas mais diversas relações humanas.

Denominada por peter Drucker como a “profeta do gerenciamento”, 
Mary parket Follet foi pioneira ao desenvolver e introduzir o conceito 
de circularidade na interação entre os seres humanos, explicando que 
nesse comportamento circular é possível, por um lado, encontrarmos 
uma discussão aberta, a confrontação e o jogo livre na exposição de 
ideias. por outro, é possível acautelar a integração nas diferenças, em 
vez de haver dominação de uma ideia sobre as outras, ou a concessão 
das partes na procura de uma ideia comum a todos. 

assim, defendendo que a administração das empresas deveria 
fazer uso dos conhecimentos desenvolvidos na área da psicologia, não 
apenas para explicar o comportamento dos trabalhadores, mas também 
para obter um melhor desempenho no exercício da sua atividade 
e negócio, Follet defendia que surgindo um conflito somente seria 
possível encontrar soluções com a participação de todos, por meio do 
que a autora denominou uma “psicologia de invenção” em substituição 
da usual “psicologia de adaptação”.

nos seus estudos Follet conclui que é necessário ter sempre presente 
a consciencialização de que a mencionada dinâmica circular do conflito 
pode potencializar o aparecimento de um círculo virtuoso e positivo 
que estimula a criatividade e o desenvolvimento, mas também pode 
criar um círculo vicioso e negativo de esterilidade e desagregação, sendo 
assim primordial a dedicação efetivamente dada à gestão dos conflitos.

Mais recentemente, Morton Deutsch4 definiu conflito como um 
processo em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, 
interesses ou anseios individuais, percebidos como mutuamente 
incompatíveis.

portanto, o conflito pode ser entendido como algo inevitável às 
relações humanas, originado pelas percepções individuais de cada 
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sujeito, que potencializa uma oportunidade de desenvolvimento 
e crescimento, determinando-se que positivo ou negativo não é o 
conflito, mas sim os sentimentos e percepções que a situação provoca 
nos sujeitos intervenientes naquela circunstância.

4. rAL – resolução Adequada de Litígios 

Com origem no termo aDr – Alternative Dispute Resolution, 
que corresponde à terminologia inicialmente utilizada para proceder 
à identificação dos possíveis métodos de resolução dos problemas 
fora do judiciário, incluindo aqui negociação, mediação, conciliação 
e arbitragem, justificava-se a utilização da expressão “alternativa” por 
efetiva comparação ao judiciário.

sucede que os institutos referidos foram se autonomizando, 
ganhando o seu próprio espaço, vindo hoje a arbitragem a ser classificada 
como um modelo heterocompositivo, atendendo à dependência de 
uma decisão de um terceiro; diferente dos demais institutos referidos, 
classificados como modelos autocompositivos, nos quais são os 
próprios intervenientes que procuram e constroem soluções para o 
assunto sobre o que divergem.

assim, identificada a existência de um conflito de consumo, 
muitos caminhos são possíveis de seguir para o resolver, devendo uma 
perspectiva de caminho ideal procurar qual o método adequado para 
a sua resolução.

pelo exposto, não existe mais uma verificação dos métodos 
alternativos ao judiciário, mas sim uma análise do caso específico e 
características dos seus intervenientes, no sentido de conseguir apurar 
qual o método mais adequado para resolver de forma eficaz e eficiente 
a situação em concreto.

se considerássemos a possibilidade de um caminho ideal de 
resolução de conflitos, o primeiro método a ser utilizado seria o contato 
direto com o fornecedor do bem ou o prestador do serviço para tentar 
resolver a situação, ou seja, a realização de uma negociação direta. 

neste primeiro momento o contato deve ser efetuado, de preferência 
através de meio que permita prova posterior (por exemplo, carta 
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registada com aviso de recepção), informando o outro da existência 
da situação e pedindo uma resposta.

Mantendo-se o conflito, o consumidor deve, num segundo 
momento, recorrer a um meio de resolução adequada de litígios, 
prosseguindo preferencialmente pelos meios de negociação indireta, 
onde irá recorrer à intervenção de um terceiro facilitador (mediador ou 
conciliador), definindo os diversos elementos para a sua concretização 
e para alcance dos objetivos pretendidos.

no caso de os métodos de negociação, direta e indireta, não serem 
eficazes para a resolução do conflito, então o consumidor deverá optar 
pelos métodos heterocompositivos (arbitragem e judiciário), em que 
o terceiro (árbitro ou magistrado) irá ter o poder de decisão.

o recurso aos aDr representa uma efetiva evolução no 
ordenamento jurídico de diversos países, nos vários continentes, 
importando reter que, por regra, nos conflitos de relações de consumo 
o sistema é unidirecional, no sentido de que o procedimento de 
autocomposição da resolução adequada destes conflitos só se inicia 
por iniciativa do consumidor, o qual pode apresentar reclamação 
contra um fornecedor de bens ou um prestador de serviços.

neste sentido, caminhamos para um novo paradigma da justiça, 
nos termos do qual os agentes do direito, em particular os advogados, 
devem ter a necessária formação, teórica e prática, para identificarem 
qual o método adequado face às particularidades da situação, 
bem como às caraterísticas e necessidades dos intervenientes em 
particular.

assim, se por exemplo houver interesse dos intervenientes em 
alcançarem uma decisão jurídica da situação, com necessidade de 
apreciação de provas, para criar jurisprudência e publicidade da 
decisão final o método adequado será a via heterocompositiva do 
judiciário.

Diferentemente, se a necessidade dos intervenientes for no sentido 
de preservar relações continuadas, trabalhar agendas ocultas, temas 
não jurídicos ou se beneficiar da confidencialidade, então o método 
adequado será a via autocompositiva da mediação.
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5. Arbitragem

no que diz respeito à arbitragem de conflitos de consumo, 
portugal foi pioneiro na implementação da nova tendência para 
institucionalização dos meios extrajudiciais, desjudicializando o 
exercício da justiça por meio da criação de centros de arbitragem 
temáticos, com regras e princípios previamente determinados. 

uma das verificações do sistema português foi a constatação de que 
a maioria dos litígios de consumo tem a sua origem na desproporção 
entre os valores em causa e o custo da respectiva resolução judicial, 
atendendo à dificuldade inerente aos seus procedimentos, originando 
que grande parte dos consumidores opte por não recorrer ao sistema 
judiciário tradicional para fazer valer os seus direitos.

assim, através da criação de centros de arbitragem especializados 
para o setor do consumo, portugal disponibiliza os meios extrajudiciais 
da mediação e da conciliação e, caso não se chegue a um acordo por 
uma dessas vias, possibilita a utilização da arbitragem para solucionar 
definitivamente situações relativas a litígios de consumo decorrentes 
da aquisição de bens ou serviços por um consumidor, fornecidos 
por pessoa singular ou coletiva, no exercício da respectiva atividade 
económica com o objetivo da obtenção de lucro.

em portugal, os centros de arbitragem operam em função do 
tipo de litígios; da sua competência territorial e do valor dos conflitos 
que podem resolver, sendo instituições de caráter permanente, com 
regulamentos próprios, registados junto da Comissão europeia como 
entidades de resolução de litígios, cumprindo nomeadamente o 
estabelecido na recomendação 98/257/Ce.

Mais recentemente, a Diretiva 2013/11/eu, de 21 de maio de 
2013, veio contribuir para o reforço do instituto da arbitragem e o 
bom funcionamento do mercado interno, através da realização de 
um elevado nível de proteção do consumidor, assegurando que os 
consumidores possam apresentar, voluntariamente, queixas contra os 
comerciantes a entidades que garantam procedimentos independentes, 
imparciais, transparentes, eficazes, céleres e equitativos de resolução 
de litígios, aplicando-se sem prejuízo da legislação dos estados-
membros.
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no caso concreto de portugal, o país já dispõe de uma cobertura 
territorial completa de centros de arbitragem de litígios de consumo, 
os quais na sua maioria têm sido criados por iniciativa conjunta de 
entidades públicas e privadas, nomeadamente nos municípios das 
localidades abrangidas e de associações de consumidores e profissionais. 

em particular, para resolver conflitos na área de consumo, 
existem neste momento em portugal sete centros de arbitragem com 
essa competência, seis com competência territorial limitada e um que 
funciona para todo o território nacional supletivamente, nas zonas não 
abrangidas pelos restantes seis. a estes juntam-se mais dois centros 
com âmbito setorial, o do setor automóvel e o do setor segurador.

embora cada centro possa conter alguma especificidade, os 
procedimentos são semelhantes em todos, encontrando-se o modo de 
funcionamento definido nos respectivos regulamentos.

sobre este tema, e no que se aplica ao Brasil, importa referir que 
apesar do estímulo às soluções extrajudiciais para a resolução de 
conflitos de consumo, a arbitragem só tem lugar se a opção por essa 
escolha ocorrer por meio da livre vontade das partes, impondo-se 
assim que seja oriunda de uma cláusula compromissória, de um acordo 
arbitral ou da escolha dessa solução, mediante a nomeação de um 
árbitro, jamais podendo ser, de alguma maneira, imposta.

para além das limitações legais e jurisprudenciais ao uso da 
arbitragem nos contratos de consumo, a doutrina brasileira também 
vem apresentando teses contrárias à utilização desta modalidade, 
com especial ênfase para a ausência do duplo grau de jurisdição e a 
possibilidade de o árbitro não utilizar normas de direito positivo, já 
que é possível, por exemplo, o julgamento por equidade e o caráter 
privado do juízo arbitral, o que poderia, em certos casos, resultar num 
julgamento parcial, entre outros argumentos de que violaria direitos 
constitucionais brasileiros, entre os quais o direito ao devido processo 
legal, ao contraditório, à ampla defesa e o princípio do juiz natural.

em resposta aos argumentos contrários à utilização da arbitragem 
nos conflitos de consumo no Brasil, encontramos correntes da doutrina 
que esclarecem que a arbitragem não é jurisdição, já que jurisdição 
é uma prerrogativa do estado, motivo pelo qual não há que falar na 
violação de princípios inerentes a essa função estatal:
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É fato que a imagem construída pelos procons decorre, sem dúvida, 
da expressiva quantidade de acordos realizados, entretanto, em 
que pese a inevitável demora no encaminhamento da reclamação, 
se o acordo acontece tudo vai bem, do contrário, a simples recusa 
do fornecedor (seja de comparecer na audiência seja de compor o 
conflito com o consumidor) é capaz de pôr termo ao procedimento 
administrativo.5

no nosso entender, se na teoria aparentemente a arbitragem pode 
restringir certas garantias, a verdade é que na prática ela efetivamente 
pode evitar vários prejuízos, sobretudo sempre que utilizada para certas 
modalidades de situações, já que possibilita encontrar soluções rápidas 
e ágeis, assegurando de forma mais eficaz os direitos do consumidor, 
com maior efetividade, atendendo à possibilidade de um julgamento 
por pessoa especializada, propiciando soluções mais adequadas ao caso 
concreto, e em consequência mais eficientes.

independente das posições doutrinárias, como no Brasil não existe 
nenhum sistema de arbitragem estruturado para solução das lides 
consumeristas ao alcance da comunidade em geral, como se verifica 
no caso português e em outros países, os consumidores raramente 
utilizam essa modalidade de solução de conflitos, sendo a opção das 
partes maioritariamente a via judicial, a qual com a entrada em vigor 
da lei de Mediação e do novo CpC passou a ser, por regra, precedida 
de sessão de conciliação ou mediação obrigatória.

6. conciliação e mediação

um dos maiores exemplos práticos da importância de procura 
de elementos e critérios para apontar as diferenças dos dois institutos 
tem ocorrido nos últimos dois anos no Brasil, onde o poder Judiciário 
tem efetivamente procedido à sua distinção, recorrendo ao modelo 
desenhado por leonard l. riskin6, com base em dois eixos, que 
distingue uma orientação mais facilitadora de outra mais avaliadora.

De acordo com estudo desenvolvido e aprofundado em dissertação 
de mestrado7, a maioria das definições que encontramos de conciliação 
e mediação deriva da comparação entre os dois institutos.
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neste sentido, podemos identificar essencialmente quatro grupos 
de noções doutrinais para distinguir mediação de conciliação. num 
primeiro grupo, incluímos todos aqueles autores que consideram 
conciliação como sinónimo de mediação, e em consequência 
consideram inexistente, impossível ou irrelevante, em termos da 
natureza da intervenção, fazer qualquer distinção entre esses dois meios 
de resolução. Como defensores desta corrente encontramos amaury 
Haruo Mori8, luís de lima pinheiro9 e Dário Moura Vicente10. 

ainda neste sentido, de utilização dos termos mediação e 
conciliação como sinónimos, remetemos para Henry Brown e arthur 
Marriot11, de fácil leitura, optando os mesmos pelos conceitos de 
Evaluative Mediation e Facilitive Mediation, consoante a intervenção do 
terceiro é maior ou menor, mas sem grande distinção efetiva. 

num segundo conjunto, reunimos os autores para os quais 
conciliação e mediação divergem atendendo à maior ou menor 
intervenção do terceiro. para estes, na mediação o terceiro é um 
facilitador de comunicação, enquanto na conciliação o terceiro para 
além de facilitar a comunicação participa ativamente na procura e 
obtenção de um acordo, podendo fazer propostas e apresentar soluções. 
neste sentido encontramos designadamente Juan Carlos Vezzula12, 
João sevivas13 e lúcia Dias Vargas14, para quem a conciliação é mais 
adequada a situações circunstanciais, referindo a mediação como 
mais ajustada quando entre as partes existiu, e se pretende manter, um 
relacionamento. 

Mais justificam que na conciliação os interesses das partes podem 
inclusive não ser totalmente satisfeitos, uma vez que o acordo alcançado 
é construído com base em concessões mútuas e não na procura da 
satisfação comum. segundo eles o conflito na conciliação é tratado 
mais superficialmente do que na mediação. 

em sentido semelhante, susana Figueiredo Bandeira15, mediadora 
de conflitos, afirma que o conciliador deve negociar e fazer propostas, 
bem como apresentar soluções de resolução, cumprindo às partes 
verificar e proceder ou não à sua aceitação. Diferentemente do 
mediador, que não sugere nem apresenta propostas. 

num terceiro grupo, reunimos aqueles autores para quem 
conciliação consiste na atividade do magistrado, com o objetivo de 
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obtenção de um acordo. para estes, aproximando-se da atividade 
exercida pelo mediador, a conciliação distingue-se daquela pela 
qualidade do sujeito, já que é o juiz da causa quem na conciliação atua 
como terceiro. neste sentido encontramos zulema D. Wilde e luis M. 
Gaibrois16, segundo os quais a mediação é extrajudicial e a conciliação 
é judicial. em sentido similar situa-se Mariana França Gouveia, para 
quem conciliação é a atividade judicial que tem por fim resolver a 
demanda por via de acordo, sendo realizada por quem tem o poder 
de decisão final. para estes autores, a diferença não se encontra no 
método, mas sim no posicionamento do terceiro, advertindo que, em 
sua opinião, ele pode reduzir a liberdade e transparência das partes17. 

num quarto e último posicionamento apresentamos a nossa 
noção e distinção dos dois institutos. Considerando que existem vários 
modelos e áreas especializadas de atuação da mediação18, criados 
de acordo com as necessidades locais, culturais, bem como com as 
temáticas em causa, do nosso ponto de vista é a qualidade e intervenção 
do terceiro que influencia e define os conceitos em concreto. 

assim, partindo da ideia defendida pela maioria da doutrina, de 
que mediação e conciliação são atividades similares e compatíveis, 
concluímos pela distinção dos institutos pelas características do conflito 
a ser tratado, completando que a conciliação permite o tratamento de 
conflitos meramente objetivos e a mediação de conflitos nos quais, para 
além das questões objetivas, resulte verificada a vontade e possibilidade 
de trabalhar questões subjetivas, bem como a existência da intenção 
de manter, melhorar ou não deteriorar o relacionamento existente, 
independentemente do grau de proximidade e intimidade entre os 
intervenientes.

a mediação traduz-se num método extrajudicial e colaborativo de 
resolução de conflitos, caracterizado por uma negociação assistida ou 
indireta, facilitativa (da comunicação e estabelecendo fundamentos de 
interesses comuns manifestados pelas partes), sendo um meio utilizado 
para facilitar o diálogo entre as partes. 

reforçamos aqui o entendimento de que o advogado, no exercício 
da sua atividade, não pode fazer mediação, porque tal desvirtuaria a 
necessária parcialidade que se impõe no exercício daquela função. no 
entanto os advogados podem e devem trabalhar conjuntamente com o 
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outro lado, representado por outro profissional da área, recorrendo, por 
exemplo, ao exercício de práticas colaborativas, sem poder de decisão 
final, porque esse pertence sempre às partes:

somos todos negociadores muito experientes. negociamos todos 
os dias, negociamos com nossa família, com nossos vizinhos, 
com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. negociamos 
por horas e horas todos os dias. negociamos desde o dia em que 
nascemos.19

7. Mediação de conflitos nas relações de consumo no Brasil

partindo do pressuposto de conhecimento básico sobre o que é 
mediação de conflitos, princípios, regras e procedimento, mas antes de 
entrar no tema da mediação de conflitos no Brasil, importa termos uma 
noção de como se encontra atualmente o panorama da regulamentação 
legal deste instituto. 

se aparentemente falar de mediação no Brasil poderia ser uma 
tarefa simples, na realidade há que se levar em conta a quantidade 
de diplomas legais que passaram a regulamentar esta atividade, 
nomeadamente, a lei de Mediação 13.140, promulgada em 29 de junho 
de 2015, com entrada em vigor a 26 de dezembro de 2015, bem como 
pela entrada em vigor das alterações do CpC a 18 de março de 2016, 
promulgado em 16 de março de 2015.

em ambos os diplomas falamos de mediação judicial, vindo a lei 
de Mediação a regulamentar também a mediação extrajudicial, o que 
nos leva a algumas questões que deixaremos para outro momento, para 
não fugir ao tema do presente artigo. 

no entanto, não podemos deixar de referir que, apesar da estrutura, 
princípios e diretrizes serem muito similares, em ambos os diplomas 
encontramos regras pontuais diferenciadas e outras aparentemente 
contraditórias.

Falar de mediação no Brasil impõe ter também em atenção o disposto 
na resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do CnJ – Conselho 
nacional de Justiça, com as alterações que resultaram da emenda n. 1, de 
31 de março de 2013, e a emenda n. 2, de 8 de março de 2016.
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identificada a base legal principal que regulamenta o instituto 
da mediação de conflitos no Brasil, desde 2010, cumpre referir que a 
experiência prática de mediadores e conciliadores é efetivamente muito 
grande, em particular nas matérias de direito do consumo, por meio dos 
procons e da mediação judicial, seja ela processual ou pré-processual.

os mediadores devem ser pessoas familiarizadas com o convívio e 
o trabalho interdisciplinar, compondo-se a mediação de assuntos das 
inúmeras áreas do conhecimento humano.

ainda sobre este tema, cumpre realçar o extraordinário trabalho que 
o CnJ – Conselho nacional de Justiça, tem vindo a fazer com diversos 
projetos voltados para travar a realidade social de conflitualidade, 
contribuindo assim para uma efetiva alteração do convívio, e em 
particular, possibilitando um trabalho de justiça capaz de auxiliar na 
criação de novas identidades e relações.

no que diz respeito em particular aos conflitos de relação de 
consumo, desde março de 1991 que o Brasil possui uma regulamentação 
de defesa do consumidor, por meio da entrada em vigor da lei 8.078/90, 
mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, gerindo a 
proteção das pessoas que fazem compras ou contratam algum serviço, 
conferindo a elas um conjunto de direitos e deveres.

este diploma corresponde a uma lei abrangente que trata 
das relações de consumo em todas as esferas: civil, definindo as 
responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados; 
administrativa, definindo os mecanismos para o poder público atuar 
nas relações de consumo; e penal, estabelecendo novos tipos de crimes 
e suas punições.

Conforme referido, entendemos que a mediação corresponde a um 
método autocompositivo, extrajudicial e colaborativo de resolução de 
conflitos amplos20, em que podem ser trabalhadas questões objetivas e 
subjetivas. 

enquanto método de negociação indireta, porquanto assistido por 
um terceiro, imparcial, que facilita a comunicação de forma construtiva, 
importa registar que o seu objetivo é o de conseguir construir com os 
intervenientes uma solução com a qual se identifiquem em absoluto, 
independentemente de isso significar concluir o processo por meio de 
acordo. 
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por essa razão o mediador tem de ser um especialista no processo 
de mediação, ou seja, um especialista em resolução de conflitos, 
independentemente do conteúdo da disputa. 

conclusões

no mundo global em que vivemos as relações de consumo são 
parte integrante das relações sociais, sendo imprescindível um trabalho 
de constante atualização para que a regulamentação dessas relações 
atenda às demandas dos consumidores em geral. 

Certamente tendo verificado que o instituto de defesa do 
consumidor tem vontade própria e é extraordinariamente mutável, 
o Brasil com as alterações ao CpC prevê uma regulamentação que 
privilegia exatamente a necessária autonomia dos sujeitos nas suas 
relações, disponíveis e negociáveis, conferindo-lhes a possibilidade 
de resolverem os conflitos na sua génese por meios consensuais, com 
o auxílio de profissionais graduados há pelo menos dois anos em 
curso de ensino superior e capacitados em instituição reconhecida 
pela enFaM, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo 
CnJ21.

a regulamentação da mediação com lei própria, no CpC, e demais 
diplomas referidos no presente artigo permite-nos verificar que no 
Brasil existe uma diversidade de mediações, ganhando a mediação 
judicial de conflitos de consumo efetivo destaque e relevo.

Consideramos que a população e a sociedade brasileira, 
atendendo às suas características de sociedade jovem, em formação 
e crescimento, têm a oportunidade de fazer história em muitas áreas, 
e entendemos que estão efetivamente a fazê-lo relativamente aos 
métodos consensuais de resolução de controvérsias, e à mediação de 
conflitos em particular.

no nosso entender, a circunstância do judiciário brasileiro ter 
adotado, integrado e efetivado a ideia de utilização destes métodos 
consensuais traz efetivas transformações sociais, económicas, 
políticas e estruturais, algumas das quais notórias ao longo dos 
últimos três anos, período durante o qual tem sido possível verificar, 
designadamente, a preocupação das universidades de direito em 
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preparar os seus alunos, da magistratura e do judiciário de formar os 
seus profissionais e da ordem dos advogados do Brasil de atualizar os 
advogados em exercício.

por tudo isto, acreditamos que a regulamentação agora introduzida 
trará alterações significativas com consequências estruturais, em 
especial nas micro e médias empresas, com implicações estruturais 
macro a longo prazo no Brasil, que poderão vir a influenciar os demais 
países a investir e adotar estes métodos como forma de resolução efetiva 
de conflitos.
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