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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

Últimos 30 anos

Maior investimento em soluções alternativas 
(Especialmente no Direito do Consumo)

Resposta à crise na justiça?
Está relacionado, mas não é a resposta
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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

O que “se procura é olhar o direito de mais sítios 
e de sítios mais improváveis do que se tornou 

habitual”
António Hespanha
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Conjunto de procedimentos de resolução de conflitos alternativos aos meios judiciais

A entrar na prática da justiça

Em regra, não se procura a melhor solução à 
luz da lei, mas sim a forma mais adequada
para resolver os diferendos

ALTERNATIVA, devido à diferente abordagem

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
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“A história da arbitragem está intrinsecamente ligada à história do comércio”

Mariana França Gouveia

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

Insatisfeito com o produto ou serviço?

Tem defeito?

Preço anunciado não era correto?

Problemas de garantias?

Regras das compras à distância não foram respeitadas?

...

Consumidor fez uma compra ou contratou um serviço

1º passo
Tentar negociar com o 

comerciante
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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

2º passo
Apresentar reclamação pelos 
meios legalmente admissíveis
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RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

Simultaneamente, o consumidor 
pode deixar a queixa no PORTAL 

RECLAMAR da Deco Proteste

• Qualquer consumidor pode usar
• Queixa beneficia da força do 

nome Deco Proteste
• Queixa fica visível para todos os 

consumidores, aumentando a 
pressão sobre o comerciante
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CONSUMIDOR PODE EVITAR IR A TRIBUNAL

Pode recorrer a um Centro de Informação Autárquica ao 
Consumidor (se existir no concelho)

Alternativamente há a possibilidade de recurso às Associaçãoes 
de Consumidores (DECO e outras)

Recurso a um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 
surge como uma solução mais barata, simples, rápida, eficaz e 
próxima do que o tribunal

ou

Julgado de Paz (Diferentes áreas de competência)

COMO?
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Centro de Informação Autárquica ao Consumidor
REDE CIAC

(Se existir no concelho)

• Solução de proximidade e apoio 
gratuito ao consumidor

• Prestam informações e apoio 
sobre temas de consumo

Criados pelos 
municípios

• CIAC encaminha para a entidade 
RAL ou outra entidade 
competente

Problema 
continua por 

resolver?
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PLATAFORMA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM LINHA
Compras de bens ou serviços através da internet

Intenção – Estimular o comércio mais justo, claro e seguro

Limitado às relações comerciais dentro da UE, ou com a Noruega, Islândia ou Liechtenstein

Vendendor tem de ser comerciante

Permite contactar o comerciante em caso de problemas relacionados com compras em linha ou 
encaminhar para uma entidade RAL
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ARBITRAGEM NECESSÁRIA

• Comerciante obrigado a sujeitar-se à 
intervenção de um centro de arbitragem

• Basta que o consumidor manifeste 
expressamente a vontade

Bens ou 
serviços até  5 

000,00 Eur

• Sem limite de valor
• Limitado aos serviços fundamentais 

para a qualidade de vida e 
sobrevivência do consumidor

Conflitos de 
consumo relativos 
a serviços públicos 

essenciais

• Entre 5 000,01 e 30 000,00 Eur
• Forma de as empresas transmitirem confiança
• A adesão revela que a empresa aceita a intervenção em qualquer 

conflito que possa surgir
• Se a empresa não tiver adesão plena, pode passar-se à arbitragem 

voluntária

Empresas 
com adesão 

plena



LISTA DOS CENTROS DE 
ARBITRAGEM

CENTROS DE ARBITRAGEM DE CARÁCTER GENÉRICO
(tratam todos os conflitos de consumo)

Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira

Centro de Informação e Arbitragem do Porto

Centro de Informação e Arbitragem do Vale do Ave

Centro de Informação e Arbitragem do Vale do Cávado

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve

CENTROS DE ARBITRAGEM PARA CONFLITOS ESPECÍFICOS

Centro de Arbitragem do Sector Automóvel

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros Automóvel
DECOPROTESTE 12
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Maioritariamente são Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo

Procedem à resolução de litígios através de 
procedimentos de mediação, conciliação e arbitragem, 
de forma gratuita ou a custos reduzidos

Prestam informação gratuita sobre temas de consumo

Distribuídas por todo o território

Tempo de duração máxima dos processos nos Centros 
de Arbitragem competentes em matéria de consumo 
apoiados pelo Ministério da Justiça é de 3 meses

ENTIDADES DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO
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ENTIDADES DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO

RAL

• Comerciantes devem informar os 
consumidores relativamente às entidades 
de Resolução Alternativa de Litígios de 
Consumo disponíveis ou a que se 
encontram vinculados por adesão ou por 
imposição legal decorrente de arbitragem 
necessária

• O local da celebração do contrato de 
compra e venda de um bem ou da 
prestação de serviços, determina o centro 
de arbitragem competente

• Caso não haja um centro territorial 
específico, recorrer a um centro nacional
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MEIOS DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS

Em termos gerais, os meios de resolução alternativa de litígios qualificam-se segundo os seguintes critérios:

Voluntários – Dependem da vontade das partes de aderir ou não
Ex.: A negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem voluntária

Obrigatórios – Arbitragem necessária

Adjudicatórios – Atribuem o poder de decisão a terceiro
Ex.: Arbitragem

Consensuais – Solução passa por acordo, mantendo a decisão do litígio nas mãos das partes
Ex.: Mediação

Centrados nos direitos – Discussão baseia-se na discussão dos argumentos jurídicos das partes
Ex.: Arbitragem e, em regra, a conciliação

Centrados nos interesses – Parte dos interesses de cada uma das partes, desconsiderando os argumentos jurídicos
Ex.: Mediação (na vertente facilitadora
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PRINCIPAIS MEIOS
Doutrina refere muitos outros

• Negociação
• Mediação
• Conciliação
• Arbitragem
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Fonte: Direção-Geral do Consumidor
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Uma ou ambas as partes modificam as suas exigências até chegarem a uma solução aceitável para ambas as 
partes

Parte do princípio que todos somos negociadores 
nas mais diversas dimensões da vida

Partes podem negociar sozinhas

Competitiva – Negociador pretende ganhar a 
discussão

Cooperativa – O foco está na solução para o 
problema

NEGOCIAÇÃO
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Art.º 2º Lei da Mediação - “Forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades públicas ou privadas, 
através do qual duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um 

mediador de conflitos.”

Art.º 13º LM - Partes podem, previamente à 
apresentação de qualquer litígio em tribunal, 
recorrer à mediação

É nas partes que reside a solução para o 
diferendo. 

Cabe às partes a responsabilidade pelas 
decisões tomadas, além de as mesmas 
poderem sair quando entenderem

MEDIAÇÃO
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MEDIAÇÃO
MEDIADOR

• Terceiro imparcial e independente, 
treinado para a mediação, desprovido de 
poderes de imposição à partes

• O primeiro passo é tentar restabeler a 
comunicação entre as partes

• Auxilia, assiste, mas não dirige, nem 
impõe

• Não pode aconselhar as partes



CONCILIAÇÃO
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Há muito utilizada nos tribunais judiciais

Especificamente prevista no CPC (Art.º 594º)

Ao contrário da mediação, as partes estão perante quem decide, o 
que lhes retira alguma autonomia

Se as partes chegarem a acordo, ele é homologado pelo árbitro em 
sentença

O juiz tem interesse direto no acordo, porque liberta-se desse 
processo
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“A arbitragem voluntária é contratual na sua origem, privada na sua natureza e jurisdicional na sua função.”

Mariana França Gouveia

Modo de resolução jurisdicional de conflitos, em que a decisão é 
confiada a terceiros, com base na vontade das partes

Arbitragem institucionalizada (realiza-se numa instituição arbitral com 
carácter de permanência e sujeita a regulamente próprio) e ad hoc 
(tribunal é especifica e unicamente constituído para um determinado 
litígio)

Respeito pelo contraditório

Igualdade das partes

Processo arbitral pode terminar por: emissão da sentença arbitral, desistência, acordo das 
partes, inutilidade ou impossibilidade superveniente do processo

Convenção arbitral – Acordo das partes em submeter a arbitragem um litígio atual 
ou eventual. Tem natureza contratual. Pode assumir uma de duas modalidades: 
cláusula compromissória (tem por objeto conflitos eventuais emergentes de uma 
determinada relação jurídica contratual ou extracontratual) ou compromisso arbitral 
(tem por objeto um litígio atual)

ARBITRAGEM

Valor da setença arbitral
“tem o mesmo carácter obrigatório entre as partes
que a sentença de um tribunal estadual transitada em
julgado e a mesma força executiva que a sentença de
um tribunal estadual”
(Art.º 42º, n.º 7 LAV)



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO MEIO 
ADEQUADO
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Análise dos 
interesses em 

causa, i.e., o que se 
pretende

Exame das 
características do 

litígio

Análise dos 
obstáculos a uma 

solução consensual



Obrigado
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