Falta de competência do tribunal arbitral no caso de incumprimento das
disposições acordadas pelas partes de submissão do litígio a procedimentos prévios
de tentativa de conciliação.
Acórdão

do

Tribunal

Federal,

de

16

de

Março

de

2016

(http://jumpegi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.03.2016 4A 628/2015)
O acórdão constitui um precedente jurisprudencial importante, considerado histórico para
alguns comentadores suíços.
1. Os factos
Duas sociedades, X e Y, associaram-se contratualmente na exploração de produtos
derivados do petróleo. No contrato acordaram a submissão de eventual litígio a
arbitragem, em Genebra, segundo as Regras da UNCITRAL, mas precedida de uma
tentativa de conciliação em conformidade com as ICC ADR Rules em vigor desde
1 de Julho de 2001. A arbitragem constituiria a última instância no caso de não se
revelar possível a resolução do litígio mediante tentativa prévia de conciliação.
Quando o litígio se declarou, a sociedade X deu início ao procedimento de
conciliação, mas dele prescindiu logo que não foi possível acordar com a parte
contrária o número de participantes nas diligências de conciliação.
A sociedade X requereu, então, arbitragem a que se opôs a sociedade Y com a
alegação de que deveria ocorrer antes o procedimento conciliatório acordado e, por
isso, o tribunal arbitral não detinha, segundo ela, competência para prosseguir o
processo arbitral e, a final, dirimir o litígio.
Em face disto, o tribunal arbitral decidiu bifurcar o processo para resolver primeiro
a questão da sua competência, proferindo de seguida sentença parcial no sentido
de, apesar de não ter sido efetuada a tentativa de conciliação acordada, detinha
competência para prosseguir o processo e resolver o litígio, uma vez que se devia
entender que a sociedade X, ao não desejar prosseguir no processo conciliatório,
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desistiu dele, conclusão a que também havia chegado a conciliadora que havia sido
nomeada pelo ICC ADR Centre.
A sociedade Y interpôs recurso desta sentença parcial para o TF.
2. A Decisão do Recurso
Este tribunal, no essencial, entendeu que a cláusula contratual que previu a tentativa
prévia de conciliação deveria ser lida em conformidade com os princípios gerais de
interpretação dos contratos. Assim, tornava-se necessário indagar e concluir sobre a
intenção das partes em conformidade com o princípio da boa-fé e o significado que
as partes deram ou deveriam ter dado às suas manifestações recíprocas de intenção,
tendo em consideração todas as circunstâncias relevantes.
Ao proceder deste modo, o TF entendeu que as partes claramente quiseram que a
via da arbitragem constituía um meio condicional de resolução do litígio,
dependendo do resultado da tentativa prévia de conciliação em conformidade com
as ICC ADR Rules.
Nesta conformidade, inquiriu-se o TF quanto à decisão concreta a tomar no
julgamento do recurso, que aliás considerou a questão sub judice altamente
controversa entre a solução de atribuição de uma indemnização à parte prejudicada
com a falta de realização da tentativa prévia de conciliação e, em alternativa, a
inadmissibilidade de o processo arbitral prosseguir, devendo consequentemente ser
dado por findo.
No final, o tribunal recusou ambas as soluções, considerando que não havia razão
para atribuir qualquer indemnização, nem considerar que o processo arbitral
deveria terminar por incompetência do tribunal arbitral.
Em vez disso, decidiu, a nosso ver bem, que o processo arbitral deveria ser suspenso até
que fosse realizada a tentativa prévia de conciliação nos termos acordados.
Assim, em síntese, anulou a sentença parcial, declarou a suspensão do processo arbitral e
decidiu que deveria ser o próprio tribunal arbitral a fixar o prazo da suspensão para que as
partes, dentro desse prazo, pudessem efetuar a tentativa de conciliação.
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Esta decisão do Tribunal Federal suíço é muito interessante, não frequente na
jurisprudência internacional conhecida, pelo menos na Europa, e revela-se sensata no
sentido da interpretação da vontade das partes, na valorização dos meios alternativos de
litígios resolução de e na sua interrelação.

Manuel Pereira Barrocas
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