-Sentença Arbitral-

Processo de Arbitragem n.º 336/2021
Demandante: A.
Demandada: B

Resumo da Sentença Arbitral (elaborado pelo árbitro): 1.º É admissível as entidades
bancárias repercutirem nos seus clientes os encargos suportados a montante exigidos por
terceiros, designadamente os pagamentos a conservatórias e cartórios notariais ou que
tenham natureza fiscal mediante justificação documental das respetivas despesas aos clientes;
2.º O custo decorrente da autenticação do termo de cancelamento da hipoteca é um encargo
que pode ser repercutido nos clientes por se tratar de um custo suportado pela entidade
bancária junto de terceiros; 3.º Ao repercutir no demandado o custo com a autenticação do
termo de cancelamento da hipoteca a demandada não violou a norma do artigo 23.º/8, do
Decreto-Lei n.º74-A/2017, de 23/06, na sua redação atualizada.

I. - Relatório:
A. - Das Partes e do Objeto da Ação Arbitral:
O demandante A, residente na rua Sol Nascente, na localidade X, 000-000, no concelho de
Y, apresentou uma reclamação no CNIACC, à qual foi atribuída o número 326/2021, contra
a demandada “B”.
Tendo-se frustrado a possibilidade de celebração de um acordo entre as partes o processo
prosseguiu, então, para a sua fase arbitral, por vontade expressa do demandante.
Por se tratar de arbitragem necessária, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
14.º, da Lei n.º24/96, de 31/07, na sua redação atualizada, compete a este tribunal julgar e
decidir este litígio.
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A instância arbitral estabilizou-se, por isso, com as partes acima identificadas, não se tendo
verificado qualquer modificação subjetiva decorrente da intervenção de novas partes a partir
daquela data.
De igual modo os pedidos e causa de pedir constantes da reclamação inicial do demandante
não foram objeto de alteração, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos
os efeitos, e consistem, em suma, na obtenção gratuitamente do termo de cancelamento da
hipoteca.
Por sua vez, a demandada “B” contestou a ação arbitral defendendo-se por impugnação e
exceção e pugnando, a final, pela improcedência total da ação, por não provada, e pela sua
absolvição do pedido.
B. – A Mediação e a Constituição do Tribunal Arbitral:
Nos termos do regulamento do CNIACC a fase da arbitragem é precedida da fase da
mediação que tem como objetivo a obtenção de um acordo entre as partes litigantes com
vista à resolução do litígio que as opõe.
Na fase da “Mediação” as Ex.mas Senhoras Juristas adstritas ao CNIACC promoveram
todos os procedimentos previstos no seu regulamento e procuraram, precisamente, a
resolução, por acordo, do litígio que opõe as partes neste processo arbitral.
Fruto dessa “Mediação” foi possível reunir, desde logo, os factos e os documentos que os
suportam, e concluir que foram cumpridos todos os requisitos e procedimentos relativos à
fase da “Mediação” previstos no regulamento do CNIACC e da Lei da “Resolução
Alternativa de Litígios”.
Na fase de “Mediação” não foi possível conciliar as partes e obter um acordo para a resolução
amigável do litígio, razão pela qual o processo seguiu para a fase “Arbitral”, em virtude do
demandante ter manifestado a sua pretensão de ver o litígio decidido pelo Tribunal Arbitral
do CNIACC e aquele estar sujeito à arbitragem necessária nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 14.º, da Lei n.º24/96, de 31/07, na sua redação atualizada.
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Nos termos do artigo 13.º do regulamento do CNIACC o tribunal arbitral é constituído por
um único Árbitro.
O árbitro signatário da presente sentença arbitral foi designado para o efeito pelo CNIACC
e aceitou a nomeação na data mencionada nos autos deste processo.
C. – Audiência Arbitral (artigo 14.º do Regulamento do CNIACC):
Nos termos do artigo 14.º do Regulamento do CNIACC as partes foram notificadas da data,
hora e local da audiência arbitral, precedida da tentativa de conciliação prevista no artigo 11.º
do referido regulamento.
Nos termos do artigo 14.º, acima citado, as demandadas poderiam apresentar a sua
contestação escrita até 48 horas antes da hora marcada para a audiência ou oralmente na
própria audiência e, ainda, produzir toda a prova que considerem relevante.
A audiência arbitral realizou-se na sede deste Tribunal Arbitral, em Braga, no dia 13-07-2021,
pelas 14:45.
O demandante não esteve presente e a demandada esteve representada pela Sr.ª Dr.ª D,
Advogada, frustrando-se, por isso, a tentativa de conciliação das partes.
Finda a audiência arbitral foi elaborada a respetiva ata e assinada pelo árbitro signatário e pela
Ex.ma Senhora Jurista do CNIACC presente na audiência.
II. – Saneamento e Valor da Causa:
Este tribunal arbitral é competente, foi validamente constituído, as partes têm personalidade
e capacidade judiciárias e são legítimas.
O processo é o próprio tendo em conta a causa de pedir e o pedido e está isento de quaisquer
nulidades que tenham de ser apreciadas ou questões que obstem ao conhecimento do mérito
da causa.
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Nenhuma das partes atribuiu valor à causa nas fases de “Mediação” ou “Arbitral”.
Compete a este tribunal fazê-lo no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo disposto no
artigo 14.º do regulamento do CNIACC e, subsidiariamente, pela remissão operada pelo
disposto no artigo 19.º, nos termos da Lei da Arbitragem Voluntária e do Código do
Processo Civil (artigo 306.º/1).
O demandante pretende que este tribunal declara que o mesmo está dispensado do
pagamento à demandada do custo com a autenticação do termo de cancelamento da
hipoteca.
Analisando o pedido e a causa de pedir à luz das regras previstas no CPC para a verificação
do valor da causa fixa-se o valor da causa em €73,80, recorrendo ao critério previsto no
artigo 296.º/1, do CPC, em virtude de ser o valor que a demandante reclama do demandante
e que este não pretende pagar por considerar que a sua cobrança é ilegal.
O valor da causa fixa-se, assim, em €73,80 (setenta e três euros e oitenta cêntimos), nos
termos do artigo 296.º/1, do CPC, por remissão do artigo 19.º do Regulamento do
CNIACC para a Lei de Arbitragem Voluntária e desta para o Código de Processo Civil, com
os fundamentos acima enunciados.
Cumpre, por isso, apreciar e decidir:
III. – Enquadramento de Facto:
Finda a produção de prova e tendo em conta a posição assumidas pelas partes nos seus
articulados, os documentos juntos aos autos pelas partes, os factos admitidos por acordo,
confessados e/ou provados por documentos, em conjugação, ainda, com as regras da
experiência e com os juízos da normalidade da vida, resultaram provados, com relevância
para a decisão desta causa arbitral, os factos seguintes:
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1. Em 20-08-2015 as partes celebraram duas escrituras públicas, uma de compra e venda
e mútuo com hipoteca e outra de mútuo com hipoteca e fiança, através das quais a
reclamada concedeu ao reclamante empréstimos nos montantes de €104.000,00 e
€6.000,00, respetivamente;
2. Em julho de 2018 o reclamante reembolsou, antecipadamente, a reclamada, do
empréstimo de €6.000,00, e solicitou-lhe a emissão do termo de cancelamento de
hipoteca;
3. A reclamada emitiu o termo de cancelamento de hipoteca;
4. A reclamada teve de recorrer a terceiros para autenticar o citado termo;
5. Pelo ato de autenticação pagou a quantia de €73,80;
6. A reclamada informou o reclamante através de mensagem de correio eletrónico que
teria de reembolsá-la do custo com autenticação do termo de cancelamento de
hipoteca;
7. O termo de cancelamento de hipoteca autenticado (Distrate) é necessário e requerido
pela Conservatória do Registo Predial para efeito de cancelamento do registo de
hipoteca;
8. A reclamada não cobrou ao reclamante qualquer encargo ou despesa adicional devida
pela realização das operações de reembolso antecipado parcial o total do contrato de
crédito.
Não existem outros factos, provados ou não provados, com relevância para esta sentença
arbitral.
Este Tribunal Arbitral formou a sua convicção do modo seguinte:
a) Quanto aos factos n.ºs 1/2/3/4/5/6/7/8 pelos documentos juntos aos autos com a
reclamação inicial e a contestação.
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IV. – Enquadramento de Direito:
A questão objeto deste litígio arbitral tem natureza jurídica e passa por responder, em suma,
se o custo com a autenticação do termo de cancelamento da hipoteca é um custo que a
demandada poderia repercutir no demandante à luz do Decreto-Lei n.º74-A/2017, de 23/06,
na sua redação atualizada, designadamente da norma do seu artigo 23.º/8.
Da matéria de facto resultou, com especial interesse para a decisão desta causa arbitral, que
o demandante solicitou à demandada o termo de cancelamento da hipoteca, de modo a
registar predialmente o cancelamento da hipoteca, que se revelou necessário autenticar o
referido termo, que a demandada pagou a quantia de €73,80 por esse ato, que apresentou o
documento da respetiva despesa e notificou o demandante para o seu pagamento e, ainda,
que a demandada não cobrou qualquer comissão associada à emissão do referido termo de
cancelamento (distrate).
Vejamos, então, se assiste razão ao demandante na sua pretensão:
A Lei n.º57/2020, de 28/08, na sua redação atualizada, consagrou a proibição das entidades
bancárias cobrarem comissões bancárias associadas à emissão do termo de cancelamento da
hipoteca, usualmente designado por “distrate”, mediante a alteração da norma do artigo
14.º/5, do Decreto-Lei n.º133/2009, de 02/06, que passou a ter a seguinte redação: “5 - Na
existência de garantias reais prestadas pelo consumidor, o credor tem um prazo de 14 dias úteis após o termo
do contrato, seja por reembolso antecipado total ou pelo seu termo natural, para emitir e enviar ao consumidor
o documento que permita a extinção da respetiva garantia, não havendo lugar à cobrança de comissão adicional
por esse ato, verificado o cumprimento integral das obrigações contratuais.”.
A citada Lei n.º57/2020, de 28/08, introduzi, igualmente, alterações no Decreto-Lei n.º 74A/2017, de 23/06, mediante a alteração das normas dos seus artigos 11.º, 22.º e 29, por um
lado, e o aditamento do artigo 28.º-A, por outro.
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Sucede, porém, que a lei em causa não alterou a norma do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º74A/2017, de 23/06, que consagra no seu número 8 a disposição seguinte: “8 - É proibido o
débito de qualquer encargo ou despesa adicional à comissão referida no n.º 5 pela realização das operações de
reembolso antecipado parcial ou total do contrato de crédito, com exceção da repercussão dos demais encargos
suportados pelo mutuante que lhes sejam exigíveis por terceiros, e repercutíveis nos consumidores,
nomeadamente os pagamentos a conservatórias e cartórios notariais, ou que tenham natureza fiscal, mediante
justificação documental das respetivas despesas ao consumidor.”.
Aplicando, então, o direito acabado de citar à matéria de facto que resultou provada este
tribunal não pode deixar de concordar com a reclamada e concluir, então, que a autenticação
do termos de cancelamento da hipoteca se tratou de um encargo que a mesma suportou
junto de terceiro, e não de uma comissão bancária associada à emissão do referido termo, tal
como defende o demandante, e que por isso tal custo poderá ser repercutido no demandante
à luz da norma do citado artigo 23.º/8, sem que tal ato consubstancie, de modo algum,
qualquer violação dessa norma e dos direitos do demandante enquanto consumidor de
serviços financeiros.
V. – Decisão:
Assim, em face do exposto, julgo totalmente improcedente, por não provada, a presente
ação arbitral e, consequentemente, absolvo a demandada do pedido, tudo nos termos e
com os efeitos previstos no artigo 15.º do Regulamento do CNIACC.
VI. – Encargos processuais e Depósito da decisão arbitral:
O valor da causa fixa-se, assim, em €73,80 (setenta e três euros e oitenta cêntimos), nos
termos do artigo 296.º/1, do CPC, por remissão do artigo 19.º do Regulamento do
CNIACC para a Lei de Arbitragem Voluntária e desta para o Código de Processo Civil, com
os fundamentos acima enunciados.
Os eventuais encargos processuais decorrentes deste processo arbitral serão liquidados e
cobrados pelo CNIACC nos termos do artigo 16.º do seu regulamento.
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Notifiquem-se as partes com cópia desta decisão e deposite-se o seu original no CNIACC
nos termos do artigo 15.º/2 do referido regulamento.
Braga, 09-08-2021.
O Árbitro,
Alexandre Maciel,
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