
rESOLuÇÃO 
ALtErnAtIVA 

dE LItíGIOS dE 
cOnSumO:

pApEL dO JuIZ ÁrBItrO

   

João carlos pires trindade*
    Juiz árbitro do tribunal arbitral do Centro de 

arbitragem de Conflitos de Consumo de Coimbra-portugal 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   117 09/06/2016   12:25:05



excertos 

“Os meios alternativos de resolução de conflitos surgem face a uma 
sociedade cada vez mais conhecedora dos seus direitos e a uma necessidade de 
responder de uma forma adequada a todos aqueles que pretendem fazer valer 
esses mesmos direitos e que não têm possibilidade de o fazer nos chamados 
tribunais comuns, nomeadamente por motivos econômicos”

“Qualquer pessoa interessada pode recorrer aos serviços do centro de 
arbitragem, por telefone, pela internet, por carta, por fax ou pessoalmente”

“Excluem-se do âmbito da competência do centro os litígios que resultem 
de débitos ocasionados no exercício de profissão liberal e os relativos a 
responsabilidade civil por lesões físicas ou morte, conexa com a criminal”

“A conciliação pode igualmente ser promovida nos centros de informação 
autárquicos ao consumidor das câmaras municipais que disponham desse 
serviço e nas associações de consumidores para posterior remessa ao centro 
de arbitragem para homologação”

“Deve-se fazer sentir ao consumidor a utilidade da sua reclamação, 
mesmo que o valor económico em causa seja diminuto, de molde a que ele 
não se sinta desmotivado ou diminuído de forma a que não seja beliscada a 
sua consciência cívica”
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É sempre um prazer partilhar a nossa experiência no domínio 
da resolução alternativa de litígios de consumo, daí a nossa 
gratidão.

e começaremos por tentar rebater algumas críticas que se fazem a 
este meio de se fazer justiça. 

tem-se dito que se trata de desjudicialização com tudo o que tal 
parece implicar de menosprezo pelos mais elementares princípios de 
direito. a experiência vivida não só como consumidor, mas sobretudo 
como juiz árbitro, permite-nos discordar frontalmente e, como tal, não 
alinhamos com aqueles que consideram que este meio não dignifica a 
justiça, que se trata de um retrocesso civilizacional, que apenas procura 
o descongestionamento dos tribunais, etc., etc.

estas críticas só podem ser lançadas por aqueles que desconhecem 
a realidade vivida no quotidiano dos consumidores, quer nas relações 
comerciais, quer no uso que fazem dos meios que lhe são postos 
à disposição de realizar o direito. na verdade, merece consenso 
generalizado o reconhecimento de que os consumidores, porque 
atuam no mercado de forma atomizada, se encontram em situação de 
desfavor relativamente à especialização e ao poder técnico-económico 
dos produtores e demais agentes económicos que ocupam o lado da 
oferta1.

não podemos esquecer que a complexidade das transações, a 
diversificação dos canais de comunicação, a crescente utilização da 
internet e das redes sociais, a agressividade dos métodos de venda e 
da publicidade, a falta de informação e segurança de alguns produtos 
e serviços transformaram o consumo, dificultando, por vezes, o 
acesso a uma informação clara e evidente. esses motivos justificam a 
necessidade de uma intervenção pública que reequilibra as relações de 
consumo2.

por outro lado, estamos de uma maneira geral numa área em 
que a conflitualidade envolve valores de pequena monta, embora 
com uma incidência significativa. nesta perspectiva temos vindo a 
defender que, não obstante o art. 496º, n. 1, do Código Civil português3 
utilizar a palavra “gravidade”, neste âmbito os pequenos transtornos, 
incómodos, angústia e desgosto merecem a tutela do direito pelo que 
são indenizáveis.
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a desjudicialização só aparentemente está relacionada com a, às 
vezes exagerada, crítica que se faz ao mau funcionamento dos tribunais 
comuns. 

os meios alternativos de resolução de conflitos surgem face a 
uma sociedade cada vez mais conhecedora dos seus direitos e a uma 
necessidade de responder de uma forma adequada a todos aqueles que 
pretendem fazer valer esses mesmos direitos e que não têm possibilidade 
de o fazer nos chamados tribunais comuns, nomeadamente por motivos 
económicos. surgem como uma resposta às angústias daqueles que se 
sentem impotentes para reagir. 

sublinhe-se que a dignidade social, a igualdade perante a lei e 
a garantia do acesso ao direito e aos tribunais, mesmo em caso de 
insuficiência económica, são direitos fundamentais dos cidadãos, 
expressamente consagradas na Constituição da república portuguesa4.

Desta forma, os meios de resolução alternativa de litígios de 
consumo, dada a especificidades dos conflitos, têm um papel relevante 
na defesa dos direitos dos consumidores, tendo o seu lugar próprio 
que não interfere com os tribunais comuns, atuando paralelamente a 
estes.

o acesso à arbitragem dos conflitos de consumo é assim corolário 
lógico de um direito fundamental, qual seja, o do princípio da igualdade 
jurídica de todos os cidadãos perante a lei5.

e os meios alternativos postos à disposição respondem a esses anseios 
dos consumidores? não temos dúvidas em responder afirmativamente, 
não obstante haver algumas arestas a limar, nomeadamente em termos 
legislativos e em termos de divulgação não só da existência como da 
facilidade de acesso a esses meios. 

a criação e desenvolvimento dos Centros de Arbitragem de 
Conflitos de Consumo visou facilitar a resolução de “pequenos 
conflitos”6 através de um meio adequado, por expedito e gratuito, e 
facultando o acesso à justiça, permitindo a resolução de litígios que de 
outro modo nunca sairiam da mera intenção dos lesados, melhor dito 
dos consumidores7. ao fazermos esta generalização, consumidores em 
vez de lesados, queremos demonstrar que o lesado é não só aquele que 
tem um prejuízo monetário numa determinada relação de consumo, 
como também aquele que não consegue ver definido o direito que se 
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arroga, aquele que por desconhecimento não consegue ter um meio 
expedido que lhe permite que seja reconhecido ou não a existência 
desse direito. É que, convém salientar, a justiça não se faz só quando, 
dando-se razão ao consumidor, se condena o demandado a pagar uma 
indenização, mas também quando o tribunal declara que não assiste 
razão ao consumidor. neste momento também o consumidor sente que 
cumpriu o seu dever e fica em paz consigo mesmo.

os centros de arbitragem de conflitos de consumo existentes em 
portugal têm sido criados por iniciativa conjunta de entidades públicas 
e privadas, nomeadamente dos municípios das localidades abrangidas, 
das associações de consumidores e dos 
profissionais8 , 9.

na estrutura interna de funcionamento, 
os centros contam com um serviço jurídico 
que assegura os serviços de informação e 
mediação e um tribunal arbitral.

Gostaríamos de falar duma forma 
generalizada sobre estes centros, no entanto 
tal não é possível, já que cada um dos dez 
existentes em portugal têm as suas especificidades, quer em termos 
de acesso, de valor da causa, quer em termos de procedimentos. não 
concordamos com esta situação. Deveria haver uma uniformização no 
que respeita ao acesso, procedimentos processuais, pagamento de taxas 
(com as quais já manifestamos o nosso desacordo)10.

permitam-nos fazer agora uma visita guiada ao Centro de 
arbitragem de Conflitos de Consumo de Coimbra11.

Debrucemo-nos sobre o modo como os centros de arbitragem 
estão em condições de corresponder aos anseios dos consumidores e, 
por que não, também dos comerciantes, operadores económicos e das 
empresas prestadoras de serviços12.

Convém ressaltar que o agente económico, as empresas, não 
pode desencadear a intervenção do tribunal arbitral. É a chamada 
unidirecionalidade – apenas os consumidores podem ser parte ativa. 
poderá daí decorrer a ideia de que há violação dos princípios da igualdade 
e de acesso à justiça arbitral, mas consideramos que assim não acontece 
já que não poderemos esquecer que os centros de arbitragem foram 

O agente 
económico 

não pode 
desencadear 

a intervenção 
do tribunal 

arbitral
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criados no âmbito da defesa do consumidor. Cumpre sublinhar que vejo 
com bons olhos que as empresas também possam demandar nos centros 
os consumidores desde que de tal resulte benefício para estes. 

De sublinhar que o Centro de arbitragem Coimbra tem um caráter 
genérico, que lhe permite dirimir um vasto conjunto de litígios.

De realçar também a acessibilidade dos procedimentos de 
resolução alternativa de litígios. acessibilidade que se traduz na 
simplicidade de todo o processado.

a lei 24/96, de 31 de julho, que estabelece o regime legal aplicável 
à defesa dos consumidores no seu art. 3º, g), diz que o consumidor tem 
direito à proteção jurídica e a uma justiça acessível e pronta. repito 
“justiça acessível”, diz a lei.

não obstante a utilização deste vocábulo “acessível” neste 
normativo, nos parece ter sido utilizado apenas na vertente económica 
(como resulta do art. 14º da referida lei), aproveita-mo-lo também para 
fazer ressaltar uma vertente que reputamos muito importante, qual 
seja, a da compreensão por parte dos litigantes de tudo o que se está a 
passar, da dinâmica processual e da decisão.

na sequência quer o serviço Jurídico, quer o tribunal arbitral, 
também nesta vertente, devem ter particular cuidado no sentido de 
informar e explicar às partes o que está a acontecer, por que está a 
acontecer e como vai ser o desenvolvimento processual, o que aliás não 
é difícil dada a simplicidade que preside todo o processo.

De destacar também a celeridade com que as reclamações são 
decididas: dois, três meses.

importa ainda exaltar o acesso gratuito: não é devida qualquer 
taxa para a reclamação prosseguir. neste aspecto, o da gratuitidade, 
estamos em desacordo com a lei 144/15, (sobre este diploma debruçar-
nos-emos mais adiante), quando permite (artigo 10º, n. 3) a fixação 
de uma taxa de valor reduzido13. tal pode ser um fator inibidor que 
não contribui para a paz social e para o desenvolvimento económico. 
a aplicação desta taxa parece-nos até contraditória com o espírito que 
presidiu e transparece na lei dos serviços públicos essenciais, onde a 
arbitragem é necessária14.

Defendemos que as partes, não só o consumidor, não têm que custear 
os serviços prestados, com exceção de alguns tipos de provas que queiram 
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diligenciar, como por exemplo peritagens. a gratuitidade respeita a todo 
o procedimento, desde o pedido de informação15 até à decisão arbitral, 
aplicando-se a ambas as partes e não apenas ao consumidor.

importa realçar a forma expedita como é realizada a prestação 
dessa informação conforme quadro que segue:

relevantes também os tipos de problemas sobre as quais são 
solicitadas as informações:
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Qualquer pessoa interessada pode recorrer aos serviços do 
centro de arbitragem, por telefone, pela internet, por carta, por fax 
ou pessoalmente. Brevemente poderá também fazê-lo nos pontos de 
Contato Municipais a funcionar em local a designar pelas câmaras 
municipais (prefeituras) aderentes. É aqui que o processo tem o seu 
início, com a reclamação.

esta surge como o primeiro contato do juiz com o consumidor, 
contato que considero muito importante. neste ponto a Comissão 
europeia fomenta o uso de formulários, o reclamante expõe a sua 
pretensão através de “cruzinhas”. na perspectiva de julgador discordo 
frontalmente do recurso à técnica dos formulários, já que a reclamação 
escrita expositiva reflete o “estado de alma” do consumidor que importa 
preservar, e pode ser mais um elemento, quiçá muito importante, para 
o juiz alicerçar a sua convicção quando fixa a factualidade dada como 
provada. 

Considera-se consumidor a pessoa singular quando atue com fins 
que não se incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional (art. 3º, c), da lei 144/15).

Consideram-se litígios de consumo os que decorrem do fornecimento 
de bens, prestação de serviços ou transmissão de quaisquer direitos, 
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destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com caráter 
profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios.

Consideram-se também conflitos de consumo aqueles que 
decorrem do fornecimento, transmissão e prestação de bens, serviços 
e direitos pelos organismos da administração pública, por pessoas 
coletivas públicas, por empresas de capitais públicos ou detidos 
maioritariamente pelo estado, pelas regiões autónomas ou pelas 
autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços públicos.

excluem-se do âmbito da competência do centro os litígios que 
resultem de débitos ocasionados no exercício de profissão liberal e os 
relativos a responsabilidade civil por lesões físicas ou morte, conexa 
com a criminal.

Valor: a competência do Centro de Coimbra abrange os litígios de 
consumo de montante não superior ao valor da alçada dos tribunais 
judiciais de primeira instância, que é atualmente de 5.000,00 euros.

Local da ocorrência: a competência territorial do centro de 
arbitragem abrange os litígios de consumo decorrentes de contratos que 
tenham sido celebrados dentro das áreas dos 16 municípios aderentes.

Mediação: inicia-se com a apresentação da reclamação, redigida 
em impresso próprio e devidamente identificada quanto aos sujeitos e 
objeto de litígio.

a reclamação pode ser transmitida por email e presencialmente 
duma forma simples. Como já foi referido, defendo que deve ser 
redigida pelo próprio punho do demandante de molde a que lhe seja 
permitido de forma espontânea, mas sucinta, expor a sua versão, o seu 
estado de alma. tal constitui uma preciosa ajuda quando o julgador tem 
de se debruçar para fixar a factualidade sobre a qual incidirá o direito.

o jurista do centro faz a respectiva análise e realiza o primeiro 
contato, escrito ou telefónico, com o operador económico, com vista à 
resolução do litígio.

Conciliação: Frustrada a mediação, o processo segue para a fase 
de conciliação procurando-se aqui obter, com a presença de ambas as 
partes e jurista do centro, uma solução de equilíbrio entre os interesses 
em jogo, a qual, uma vez obtida, será lavrada em ata e homologada pelo 
juiz árbitro, tendo a partir desse momento o mesmo valor e eficácia de 
decisão proferida em tribunal judicial de 1ª instância.
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a conciliação pode igualmente ser promovida nos centros de 
informação autárquicos ao consumidor das câmaras municipais que 
disponham desse serviço e nas associações de consumidores para 
posterior remessa ao centro de arbitragem para homologação.

Duas ou três notas importam reter na conciliação:
– o juiz não deve forçar o acordo; tal não significa, no entanto, que 

ele não esteja atento ao desenrolar do diálogo entre as partes e dê a sua 
ajuda.

– Convém transmitir a ideia às partes de que, nesta fase, apenas 
interessa que dialoguem com vista a alcançar-se um acordo e não que 
cada uma exponha já as suas razões sobre o litígio.

– a tentativa de conciliação é essencial para começar a concentrar 
as partes no caso, permitindo que eles se apercebam desde logo que a 
outra parte também terá eventualmente algumas razões válidas.

– por outro lado e agora do ponto de vista do julgador, é crucial 
também porque tem a possibilidade de retirar das conversações com 
vista à conciliação elementos importantes que lhe permitam formar a 
sua convicção para a fixação da matéria de fato provada e delimitar o 
objeto do litígio.

– por último, não quero deixar de referir que se conseguem obter 
acordos com tudo o que tal de benéfico implica, nomeadamente em 
termos de transigência de ambos os pleiteantes e porque são eles que 
“decidem” o caso.

se as partes não chegarem a acordo podem, mediante celebração 
de convenção arbitral, submeter o litígio a julgamento:

não queremos deixar de dizer neste ponto, o da conciliação, 
com vista a agilizar o processo e facilitar a vida às partes, evitando a 
deslocação por mais que uma vez ao centro, que designamos a tentativa 
de conciliação e a audiência de julgamento para o mesmo dia e hora. os 
contatos com vista à fixação da data são efetuados por telefone.

o centro e o tribunal só estarão em condições de exercer desde que 
estejam preenchidas determinadas condições formais como a que diz 
que a convenção arbitral deve ser reduzida a escrito e pode revestir a 
forma de: compromisso arbitral, que visa regular um conflito concreto e 
atual, ou cláusula compromissória, que visa regular conflitos eventuais e 
futuros, por via da adesão genérica.
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Arbitragem: Frustrada a tentativa de conciliação, e após aceitação 
expressa de ambas as partes16, submeter-se-á o litígio a julgamento em 
tribunal arbitral, presidido por magistrado judicial designado pelo 
Conselho superior da Magistratura17.

o juiz designa dia para julgamento. para tal devemos usar da 
máxima flexibilidade, não fixando uma única data mas apresentando 
várias alternativas de molde a conseguir-se a maior harmonização 
possível com menor dispêndio de tempo e incómodos para as partes. os 
contatos com vista à fixação da data deverão ser efetuados previamente 
por telefone.

afigura-se-nos que para atingir os fins pretendidos será útil e 
suficiente uma sala sóbria mas que em nada se assemelhe à sala de 
audiências dos tribunais judiciais. uma sala em que as partes se sintam 
descontraídas mas simultaneamente que não se esqueçam que estão 
perante um tribunal.

no que respeita ao ambiente que deve rodear os intervenientes 
no julgamento, importa assegurar a maior proximidade possível entre 
todos de molde a criar uma atmosfera de confiança que favoreça o 
diálogo entre reclamante e reclamado e entre estes e o juiz.

uma vez que atualmente, em grande parte a barreira económica 
(custos processuais) está ultrapassada, temos que quebrar a barreira 
psicológica do contato com os tribunais.

importa, dizíamos, dar a conhecer aos intervenientes, duma forma 
natural e sempre que a situação se depare, com clareza e simplicidade, 
numa linguagem muito acessível, as regras por que se rege a apreciação 
e resolução do conflito.

nunca por nunca, e este ponto reputamo-lo de muito importante, 
se deve deixar transparecer a ideia de que se está perante um “tribunal 
de defesa do consumidor”, como muitas vezes é apelidado este tribunal. 
o juiz deve desde o início e no decurso da audiência de julgamento 
deixar transparecer garantias de independência e de imparcialidade, 
reforçando ao mesmo tempo a confiança nos mecanismos alternativos 
de resolução dos litígios de consumo. 

a proteção dos consumidores pode e deve fazer-se através de via 
legislativa, através de ações de informação e esclarecimento, da criação 
de associações, mas nunca pela via judicial, mais concretamente através 
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do juiz quando julga, quando este apura quem tem ou não razão. 
não deve dar a entender que já tem uma solução predefinida para a 
questão que lhe é posta, que eventualmente não assiste razão a uma 
das partes. Deve sim dar a entender, mas duma forma natural, que tem 
conhecimento de todos os pormenores do litígio.

por outro lado, deve-se fazer sentir ao consumidor a utilidade da 
sua reclamação, mesmo que o valor económico em causa seja diminuto, 
de molde a que ele não se sinta desmotivado ou diminuído de forma 
a que não seja beliscada a sua consciência cívica. É preciso fazer 
realçar ao consumidor a virtude que é o conhecimento que ele tem da 
existência do centro de arbitragem. ressaltar as vantagens do recurso 
ao tribunal (acesso fácil, gratuito e célere). sobretudo importa fazer-lhe 
sentir a quebra da inércia de, perante uma situação que o prejudicava, 
defraudava e muitas vezes revoltava, não ter tido uma atitude passiva. 
Cuida afastar o estado de espírito do consumidor daquelas dúvidas que 
a todos assolam e muitas vezes os demovem de exercer os seus direitos 
(será que eu tenho razão? para que é que eu me vou incomodar? 
Merecerá a pena?).

 neste sentido é preciso transmitir a ideia ao consumidor de que 
ele “criou um caso” mesmo em situações em que a reclamação vier a ser 
julgada improcedente.

em tribunal arbitral não é obrigatória a constituição de advogado. 
podemos apontar que em 90% dos casos que são submetidos a julgamento 
o consumidor não constitui advogado. a mesma percentagem verifica-se 
com as empresas demandadas na arbitragem voluntária. na arbitragem 
necessária em relação aos consumidores, a referida percentagem de 
90% mantém-se, sendo a situação totalmente diversa no que respeita 
às demandadas empresas prestadoras de serviços que surgem sempre 
patrocinadas por advogados. será que desta situação resultará alguma 
desigualdade para o consumidor? parece-nos que não. as estatísticas 
falam por si: 85% das decisões são favoráveis aos consumidores. 

ultimamente alguns demandados, sobretudo na área da arbitragem 
necessária, têm optado por apresentar a contestação e não se fazerem 
representar em julgamento nos termos do n. 3 do art. 35º da lei 63/2011 
– lei da arbitragem Voluntária: Se uma das partes deixar de comparecer 
a uma audiência ou de produzir prova documental no prazo fixado, o 
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tribunal arbitral pode prosseguir o processo e proferir sentença com base 
na prova apresentada. 

pode produzir-se perante o tribunal qualquer prova em direito 
admitida. 

o número de testemunhas não poderá ser superior a três 
apresentando-se a depor independentemente de notificação. tal não 
impede que o juiz, caso não se considere suficientemente esclarecido, 
possa ouvir mais testemunhas.

as partes podem requerer a realização de peritagens especializadas, 
suportando os custos daí advenientes.

É comumente aceite que nas 
relações de consumo, onde uma das 
partes é claramente “mais fraca” ou “ 
desfavorecida”, por se encontrar na situação 
de “inferioridade” em relação à outra parte, 
existe desigualdade.

Diz Jorge pegado liz (Introdução 
ao direito e à política de consumo): “o 
consumidor é reconhecido como um contraente débil, cuja liberdade é 
afetada pela ignorância, pela pressão das necessidades, pela influência 
unilateral dos métodos promocionais e publicitários, que o colocam 
tendencialmente numa posição de inferioridade e dependência em 
relação aos fornecedores de bens e serviços merecedoras de proteção 
compensatória”.

e no processo que corre nos centros de arbitragem essa debilidade 
esse desequilíbrio, essa desigualdade também se verifica? a resposta não 
pode deixar de ser afirmativa, aliás também assim se passa nos tribunais 
comuns, não obstante alguma coisa ter vindo a ser feita para minorar 
essa situação. apesar de tudo, posso afirmar, face à experiência vivida 
nos dois tribunais, que no de arbitragem a debilidade e o desequilíbrio 
não são tão acentuados.

É neste ponto o da demonstração da sua razão, o ónus da prova, 
que existirá maior dificuldade e consequente desigualdade para o 
consumidor.

obviamente que sem pôr em causa o princípio da igualdade 
das partes e tendo sempre presente a obtenção de uma decisão justa, 

Pode 
produzir-se 

perante o 
tribunal qualquer 

prova em 
direito 

admitida
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importa ao juiz do tribunal arbitral tentar minorar este desequilíbrio 
enquanto se mantiver esta situação, não beliscando, voltamos a frisar, 
minimamente qualquer direito do reclamado e respeitando todos os 
princípios inerentes a uma audiência de discussão e julgamento.

uma primeira ideia acho necessário fazer ressaltar. não obstante o 
esclarecimento que referimos supra no sentido de fazer compreender 
as partes de todos os passos que estão a dar no desenvolvimento 
processual inerente, vale não deixar que elas se apercebam, se envolvam 
na teia e complexidade jurídica que preside a todo o processo tendente 
à resolução de um conflito seja ele de que natureza for, para que não 
se perca a “cristalinidade”, “a espontaneidade” da sua versão dos fatos. 
Devemos manter a forma aberta, franca e genuína de como são feitas as 
reclamações escritas.

É preciso criar um ambiente de confiança e abertura que não 
dê razão à afirmação feita por Genuzo Bentini de que a verdade, a 
verdadeira verdade, não é não é nunca aquela que chega até nós [...] Por 
mim convenci-me de que a verdade não entra nas salas do Tribunais, 
nem mesmo nos processos de grande repercussão. Ela fica sempre pelas 
escadas ou pelo caminho. 

expostos estas considerações de caráter geral que nos ajudarão a 
compreender melhor o papel do juiz na arbitragem dos conflitos de 
consumo, debrucem-nos sobre a lei.

Conforme estabelece o art. 342º do Código Civil (CC), “aquele que 
invocar um direito cabe fazer a prova dos fatos constitutivos do direito”. 
ou seja, aquele que invoca um direito tem de provar os fatos que 
normalmente o integram. parece resultar deste normativo e deste ónus 
uma situação de desfavorecimento e desigualdade para o consumidor, 
face às inerentes dificuldades em fazer prova do direito que alega. 

não nos podemos esquecer que a maioria das situações de conflito 
de consumo surge quando o consumidor está sozinho18 e em muitas das 
vezes até na presença de várias pessoas ligadas à entidade reclamada.

em 2001 dizia: Lembro-me neste momento que a EDP19 por norma 
apresenta como testemunhas dois engenheiros e o reclamante consumidor 
não apresenta qualquer testemunha. Saliente-se que não estamos a fazer 
uma crítica à EDP, antes pelo contrário, este procedimento evidencia a 
forma responsável como encara a adesão genérica.
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em 2008, honra seja feita ao legislador, esta situação foi modificada 
pela lei 23/96, de 26 de julho, que alterou a lei 12/08, de 26 de dezembro, 
lei dos serviços públicos essenciais, diploma marcante na defesa do 
consumidor20, que no seu artigo 11º consigna: 

 1 – Cabe ao prestador do serviço o ónus da prova de todos os fctos 
relativos ao cumprimento das suas obrigações e ao desenvolvimento 
de diligências decorrentes da prestação dos serviços a quem se 
refere a presente lei.
2 – incide sobre o prestador do serviço o ónus da prova da 
realização das comunicações a que se refere o artº 10º, relativa à 
exigência do pagamento e do momento em que as mesmas foram 
efetuadas.

neste ponto consideramos que o juiz tem um papel muito 
relevante não numa perspectiva de defesa do consumidor, voltamos 
a repetir, mas numa perspectiva de busca incessante e cuidada da 
verdade material.

Deve o juiz, primeiramente, deixar o consumidor explicar toda 
a situação confrontando-o de imediato com a versão do reclamado, 
permitindo inclusive que eles entrem em diálogo um com o outro. 
Deixá-los falar, deixá-los dialogar... 

nesta altura a atenção do juiz terá que redobrar, terá ele que estar 
atento ao mínimo pormenor, aos gestos, à forma de expressão, à forma 
como se faz o pedido e ao montante do mesmo, tentando apreender 
se ele é feito com “intuitos lucrativos” ou até “intuitos revanchistas” 
(o tribunal não pode deixar que o utilizem, uma vez que o seu acesso 
é gratuito, para servir como meio de represália para alguma situação 
que não correu tão bem como o consumidor pretendia, mas que não 
tem razão para ser transformada num conflito de consumo; verifica se 
corresponde efetivamente ao prejuízo sofrido ou a qualquer fato que 
tenha relevância jurídica).

a experiência permite-nos concluir que na esmagadora maioria 
das reclamações julgadas o conflito, a fixação da factualidade sobre 
a qual se irá aplicar o direito, é decidido com base na versão de 
ambos os litigantes, sem necessidade de ser produzida outra prova, 
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nomeadamente audição das testemunhas. refira-se a propósito que na 
maior parte dos casos submetidos a julgamento apenas temos como 
prova a versão do reclamante e reclamado. também podemos afirmar 
que nos casos em que são apresentadas testemunhas na maior parte 
das vezes elas são do reclamado. Daí a grande dificuldade do julgador.

atenta a importância da versão dos litigantes e na sequência do 
que acabamos de expor, não é por acaso, e ao contrário do que acontece 
com o regime estabelecido no Código de processo Civil português 
(art. 452º) para os tribunais comuns, em que é facultativa ou depende 
da vontade do juiz a comparência das partes, que o art. 14º, n. 3. do 
regulamento do Centro de arbitragem de Conflitos de Consumo do 
Distrito Coimbra impõe, como regra, a obrigatoriedade do depoimento 
pessoal de ambos os litigantes. 

a título informativo diremos que nos julgados de paz, criados pela 
lei 78/01, de 13 de julho, as partes têm de comparecer pessoalmente 
(art. 38º, 1 e 57º).

Concluindo, como deixamos transparecer, a grande dificuldade do 
juiz prende-se com a quase ausência de prova, já que a maior parte das 
vezes reclamante e reclamado “entregam-se” ao tribunal sem apresentar 
testemunhas ou documentos, pelo que nos temos de “agarrar a tudo”, 
especialmente à reclamação escrita do consumidor e ao diálogo prévio 
com vista à conciliação.

Finda a produção da prova, o tribunal profere a decisão devidamente 
fundamentada com enunciação dos fundamentos de fato e de direito. 
estabelece o art. 16º do regulamento do Centro de Coimbra que, finda 
a produção da prova, o tribunal profere decisão, lavrando por escrito 
ou ditando para a ata, salvo em casos de maior complexidade, em que a 
decisão deverá ser proferida no prazo de 10 dias.

Quanto a este ponto, confesso estar dividido. por um lado tenho 
seguido sempre o critério de nunca decidir imediatamente, mesmo nos 
casos de grande simplicidade, já que acho importante debruçar-me 
calmamente sobre a questão, o travesseiro sempre foi bom conselheiro. 
Há casos em que após ter preparado o processo para o julgamento 
fiquei com uma determinada perspectiva de solução, no desenrolar 
da audiência fiquei com outra, e após o julgamento e meditação, a tal 
conversa com o travesseiro, fiquei com uma terceira.
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por outro lado, e é por isso que me encontro dividido, considero 
vital que as partes sejam esclarecidas sobre a decisão. tal esclarecimento 
seria mais eficaz se a decisão fosse transmitida oralmente.

perante este quadro e para evitar que as partes se desloquem 
de novo ao tribunal para a leitura da decisão, sem mais incómodos, 
perdas de tempo e gastos, optei por elaborar a sentença de forma 
clara e simples, despida de grandes e incompreensíveis, para as partes, 
considerações jurídicas. as partes são notificadas pelo correio com 
cópia da decisão.

não queremos deixar de referenciar que as decisões tomadas 
têm tido uma função jurisprudencial pedagógica a ponto de algumas 
empresas alterarem os seus procedimentos.

permitam-nos referir um caso paradigmático.
o art. 5º (suspensão do fornecimento do serviço público), n. 1, da 

já mencionada lei 23/96 estabelece que a prestação do serviço não pode 
ser suspensa sem pré-aviso adequado, salvo caso fortuito ou de força 
maior. a remessa do pré-aviso escrito por via postal simples cumpre as 
exigências legais? temos vindo a entender que não. 

É que não esteve no espírito do legislador, que tantos cuidados 
teve em fixar a forma de pré-aviso, e numa área tão sensível, como dos 
serviços públicos essenciais, bastar-se com um modo de comunicação 
que não assegurasse um eficaz conhecimento objetivo efetivo por parte 
do consumidor. É necessária uma regularidade formal de recepção do 
pré-aviso que não está assegurada com a remessa por via postal simples. 
não cumpre essa exigência o pré-aviso remetido via postal simples, 
mesmo quando não há correspondência devolvida pelos correios. e, 
assim, temos vindo a entender que surge como ilegal a suspensão da 
prestação do serviço sem o consumidor ter conhecimento atempado e 
efetivo.

na sequência deste entendimento, as empresas prestadoras de 
serviço, até para salvaguarda delas próprias, têm vindo a adotar 
procedimentos que assegurem o conhecimento efetivo por parte do 
consumidor da suspensão do serviço.

Da decisão arbitral não há recurso podendo apenas ocorrer pedido 
de anulação com fundamento nos princípios do artigo 46º da lei da 
arbitragem Voluntária21.
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o regulamento dos centros que está em estudo, quanto a este 
aspecto, estabelece que a sentença arbitral apenas é suscetível de recurso 
se o valor do processo for superior ao da alçada do tribunal judicial de 
primeira instância e tiver sido decidida segundo o direito.

a força executória da decisão arbitral é igual à de sentença 
proferida em tribunal judicial. em caso de incumprimento da decisão, 
pode aquela ser executada nos mesmos termos de decisão de tribunal 
judicial22.

uma última palavra para fazer uma breve referência à Lei 144/201523, 
de 8 de setembro, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a 

Diretiva 2013/11/uea do parlamento 
europeu e do Conselho, de 21 de maio 
de 2013, estabelecendo o enquadramento 
jurídico dos mecanismos de resolução 
extrajudicial de litígios de consumo. 
esta lei veio exigir a criação da rede de 
arbitragem de consumo, a existência de 
um regulamento harmonizado, a resolução 
de conflitos transfronteiriços e a resolução 

de conflitos originados por aquisições em linha a nível da ue, além 
do normal desenvolvimento das atividades de informação, mediação, 
conciliação e arbitragem. Foram os grandes desafios apresentados em 
2015 e que exigiram grande esforço de adaptação e que vão, certamente, 
constituir as bases de um sistema mais sólido, eficaz e de inegável 
interesse público.

É ela aplicável aos procedimentos de resolução extrajudicial de 
litígios nacionais e transfronteiriços promovidos por uma entidade 
de resolução alternativa de litígios (ral), quando os mesmos sejam 
iniciados por um consumidor contra um fornecedor de bens ou 
prestador de serviços e respeitem a obrigações contratuais resultantes 
de contratos de compra e venda ou de prestação de serviços, celebrados 
entre fornecedor de bens ou prestador de serviços estabelecidos e 
consumidores residentes em portugal e na união europeia.

A força 
executória 
da decisão 
arbitral é igual 
à de sentença 
proferida em 
tribunal judicial
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Notas
* João Carlos pires trindade. Juiz árbitro do tribunal arbitral do Centro de 

arbitragem de Conflitos de Consumo de Coimbra-portugal. 
1. Joaquim Carrapiço, Arbitragem de Conflitos de Consumo, p. 11.
2. Direção Geral do Consumidor – no exercício da política de defesa do consumidor 

em portugal.
3. art. 496º, n. 1, do Código Civil português: Na fixação da indemnização deve 

atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela 
do direito.

4. art. 20º 1 – a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa 
dos seus direitos e interesses legalmente protegidos não podendo a justiça ser 
denegada por insuficiência de meios económicos.

5. art. 13º da Constituição da república portuguesa – 1 – todos os cidadãos têm a 
mesma dignidade social e são iguais perante a lei.

6. não gostamos e achamos que não se deve utilizar a expressão “bagatelas 
jurídicas”, pelo que de depreciativo decorre, quando em confronto com o estado 
de alma do consumidor.

7. não temos dúvidas em afirmar que 95% dos casos que nos aparecem nos centros 
de arbitragem não chegariam ao conhecimento dos tribunais comuns.

8. o tribunal arbitral de Coimbra (projeto-piloto) é criado a 15 de abril de 1992 
com uma estrutura composta por duas partes articuladas, o serviço de mediação 
e conciliação e o tribunal arbitral presidido por juiz árbitro nomeado pelo 
Conselho superior da Magistratura (órgão superior de gestão e disciplina dos 
juízes dos tribunais Judiciais de portugal).

 Dois anos mais tarde, surge a associação de arbitragem de Conflitos de 
Consumo, pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, hoje declarada 
de interesse público, que conta hoje nos seus associados com:

 Municípios de: arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-nova, Figueira da 
Foz, Góis, lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, oliveira do 
Hospital, penacova, penela, soure, tábua e Vila nova de poiares.

 aCiC: associação Comercial e industrial de Coimbra;
 aCiF: associação Comercial e industrial da Figueira da Foz;
 aCop: associação de Consumidores de portugal;
 apDC: associação portuguesa de Direito do Consumo;
 DeCo: associação portuguesa para a Defesa do Consumidor;
 ordem dos advogados (Conselho Distrital de Coimbra);
 uGC: união Geral dos Consumidores;
 união dos sindicatos de Coimbra – CGtp-in.
 entiDaDes protoColaDas:
 Direção-Geral da política da Justiça – Ministério da Justiça
 Direcção-Geral do Consumidor – Ministério da economia
9. o primeiro centro de arbitragem a ser criado portugal foi o Centro de arbitragem 

de Conflitos de Consumo de Lisboa (CaCCl). este CaCC possui caráter genérico 
e competência territorial limitada à area metropolitana de lisboa, possuindo 
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competência em razão do valor limitada a €5.000 e sendo de funcionamento 
quase gratuito. “resulta da convergência de vontades entre entidades públicas 
e privadas – Governo (Justiça, Comércio e Consumo); Câmara Municipal de 
lisboa; Junta Metropolitana de lisboa; associação portuguesa para a Defesa do 
Consumidor e união de associações do Comércio e serviços”.

 no Porto existe, desde 1992, o Centro de informação de Consumo e 
arbitragem do porto (CiCap), com caráter genérico e competência territorial 
limitada aos municípios da área metropolitana do porto. não possui limite de 
valor e recentemente começaram também a ser cobradas taxas pelos serviços 
prestados. tem como entidades associadas a Câmara Municipal do porto, a 
associação portuguesa para a Defesa do Consumidor (DeCo) e a associação 
dos Comerciantes do porto.

 em 1997, entra em funcionamento o triaVe – Centro de arbitragem de 
Conflitos de Consumo do Vale do Ave, dotado de competência genérica, valor 
ilimitado em termos de competência em razão do valor e gratuito para os 
utentes. tem as seguintes entidades associadas: a associação de Municípios 
do Vale do ave; a ordem dos advogados, a Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto, a DeCo – associação portuguesa para a Defesa do Consumidor, 
a aCop – associação de Consumidores de portugal, a aCiF – associação 
Comercial e industrial de Guimarães, a associação aCiV – Comercial e 
industrial de Vizela e a associação empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e 
Celorico de Basto.

 o Centro de informação, Mediação e arbitragem de Conflitos de Consumo 
do Algarve (CiMaal) foi criado em 2000. Como o nome indica abrange o 
algarve (distrito de Faro). possui competência genérica, valor ilimitado e é de 
funcionamento gratuito. os associados deste centro são a região de turismo do 
algarve, a aCral – associação de Comércio e serviços da região do algarve, 
a aMal – Comunidade intermunicipal do algarve e a associação portuguesa 
para a Defesa do Consumidor.

10. esta nossa preocupação de há muito encontra hoje eco na lei 144/2015, de 8 de 
setembro, de que falaremos adiante. nesta altura, abril de 2016, por exigência 
deste diploma tudo se conjuga para que em breve seja publicado um regulamento 
harmonizador dos centros de arbitragem.

11. em termos de competência territorial existem em portugal centros que abarcam 
vários concelhos conforme referimos na nota 9. o restante território nacional 
está inteiramente coberto desde 2010, após a criação do centro nacional que atua 
de forma supletiva em relação aos outros centros.

 Com âmbito setorial existem dois centros em funcionamento: o do setor 
automóvel (Casa – Centro de arbitragem do setor automóvel) e o do setor 
segurador (CiMpas – Centro de informação, Mediação, provedoria e 
arbitragem de seguros).

12. sublinhe-se que desta pequena conflitualidade resulta também benefício para as 
empresas e operadoras que perante as inúmeras situações com que se deparam 
vão afinando as suas relações com os consumidores, vão resolvendo os seus 
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próprios conflitos acabando por ganhar confiança e prestígio que, além do mais, 
lhes permitem fidelizar os clientes.

13. artigo 10º – 3 – as entidades de ral devem ainda assegurar que os 
procedimentos de ral são gratuitos ou estão disponíveis para os consumidores 
contra o pagamento de uma taxa de valor reduzido.

14. art. 15º, n. 1, da lei 23/96 – 26/7 (Cria no ordenamento jurídico alguns 
mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais) – 
Os litígios de consumo no âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos a 
arbitragem necessária quando, por opção expressa dos utentes que sejam pessoas 
singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de 
arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.

15. no ano de 2014 o Centro prestou 790 informações aos consumidores e 852 no 
ano de 2015.

16. salvo os casos de arbitragem necessária que dependem apenas da iniciativa do 
consumidor.

17. o Conselho superior da Magistratura é o órgão superior de gestão e disciplina 
dos juízes dos tribunais judiciais de portugal.

18. importa sublinhar que em 85% dos casos que nos são trazidos a julgamento o 
consumidor não indica testemunhas. 

19. empresa prestadora de serviços de energia.
20. art. 1º, 2, da lei 23/96 – são os seguintes os serviços públicos essenciais: serviço 

de fornecimento de água, energia eléctrica, gás natural e gases de petróleo 
liquefeitos canalizados, comunicações electrónicas, postais, recolha e tratamento 
de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos.

21. Capítulo Vii
 Da impugnação da sentença arbitral
 artigo 46º
 pedido de anulação
 1 – salvo se as partes tiverem acordado em sentido diferente, ao abrigo do n. 

4 do artigo 39º, a impugnação de uma sentença arbitral perante um tribunal 
estadual só pode revestir a forma de pedido de anulação, nos termos do disposto 
no presente artigo.

 ……………………………
 3 – a sentença arbitral só pode ser anulada pelo tribunal estadual competente se: 
 a) a parte que faz o pedido demonstrar que: 
 i) uma das partes da convenção de arbitragem estava afectada por uma 

incapacidade; ou que essa convenção não é válida nos termos da lei a que as 
partes a sujeitaram ou, na falta de qualquer indicação a este respeito, nos termos 
da presente lei; ou

 ii) Houve no processo violação de alguns dos princípios fundamentais referidos 
no n. 1 do artigo 30º com influência decisiva na resolução do litígio; ou

 iii) a sentença se pronunciou sobre um litígio não abrangido pela convenção de 
arbitragem ou contém decisões que ultrapassam o âmbito desta; ou

 iv) a composição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não foram 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   137 09/06/2016   12:25:07



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

138

conformes com a convenção das partes, a menos que esta convenção contrarie 
uma disposição da presente lei que as partes não possam derrogar ou, na falta de 
uma tal convenção, que não foram conformes com a presente lei e, em qualquer 
dos casos, que essa desconformidade teve influência decisiva na resolução do 
litígio; ou

 v) o tribunal arbitral condenou em quantidade superior ou em objecto diverso 
do pedido, conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento ou 
deixou de pronunciar-se sobre questões que devia apreciar; ou

 vi) a sentença foi proferida com violação dos requisitos estabelecidos nos n.os 1 
e 3 do artigo 42º; ou

 vii) a sentença foi notificada às partes depois de decorrido o prazo máximo para 
o efeito fixado de acordo com ao artigo 43º; ou

 b) o tribunal verificar que:
 i) o objecto do litígio não é susceptível de ser decidido por arbitragem nos 

termos do direito português;
 ii) o conteúdo da sentença ofende os princípios da ordem pública internacional 

do estado português.
22. o Decreto-lei 103/91, de 3 de agosto, prevê a isenção de custas para o exequente em 

ações de execução para obter cumprimento de sentença condenatória proferida 
pelo tribunal arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. De 
harmonia com o estabelecido no n. 1 do artigo 60º da Constituição da república, 
os consumidores têm, entre outros, o direito à reparação de danos. sendo assim, 
o consumidor que se socorra dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, 
o qual obtém do tribunal de pequenos conflitos sentença condenatória favorável, 
tem já um direito concreto que merece ser juridicamente acautelado. por isso, 
não se justifica que, na execução de tal decisão condenatória, ainda deva sujeitar-
se a outras e novas despesas judiciais, nomeadamente ao prévio pagamento de 
preparos e custas.

 no entanto, o referido decreto foi tacitamente revogado pelo Decreto-lei 
34/2008, de 26 de fevereiro, – regulamento das Custas Judiciais – pois, apesar 
de este diploma não referir expressamente que se aplica às decisões arbitrais, 
quando dispõe sobre as isenções nada refere sobre as decisões arbitrais. Mais 
dispõe, no artigo 25º, que “são revogadas as isenções de custas previstas em 
qualquer lei, regulamento ou portaria e conferidas a quaisquer entidades públicas 
ou privadas, que não estejam previstas na presente lei.”

 o legislador, desta vez, não esteve atento. tal no entanto acaba por ter poucas 
implicações, já que ao longo destes 24 anos de existência do Centro apenas 
temos referência de quatro casos em que as empresas demandadas e no âmbito da 
arbitragem voluntária não cumpriram a decisão arbitral.

23. entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2015, concedendo aos fornecedores 
de bens ou prestadores de serviço um prazo de seis meses para se adaptarem às 
novas exigências legais, o qual terminou a 22 de março de 2016.
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