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coletiva. Interpretando a 2ª Seção da Lei Federal de Arbitragem, a Corte decidiu que esta 

impede que leis estaduais proíbam contratos que não permitam ações coletivas. Esta lei foi 

anteriormente reconhecida pela Suprema Corte da Califórnia no caso Discover Banks v. Superior 

Court, que decidiu que tais renúncias coletivas em convenções arbitrais em relações de consumo 

são abusivas. Esta decisão apresentou entendimento diferente da visão majoritária no caso 

Abaclat and Others v. Argentine Republic (anteriormente conhecido como Giovanna a Beccara and 

Others v. Argentine Republic), Caso ICSID N. ARB/07/5. 
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1. Fatos do Caso 

Em fevereiro de 2002, Vincent e Liza Concepcion (os “Concepcion”) concluíram 

um contrato para a venda e assistência técnica de telefones celulares (“Contrato”) 

com a empresa Cellular Wireless (incorporada pela AT&T em 2005 e renomeada 

AT&T Mobility LLC (“AT&T”) em 2007). O Contrato previa arbitragem para 

todas as controvérsias entre as partes, mas determinava que as controvérsias 

fossem trazidas pelas partes “individualmente e não como membros de um 

grupo de requerentes em eventuais procedimentos coletivos”.1 

O Contrato permitia alterações unilaterais pela AT&T. Algumas dessas alterações 

unilaterais foram feitas às condições da arbitragem após a conclusão do contrato. 

O Contrato revisado determinava que “clientes podem iniciar procedimentos 

para solução de controvérsias completando o formulário de Notificação de 

Controvérsia, de uma página, disponível no website da AT&T”.2 O Contrato 

também continha outras condições mais detalhadas, determinando que: caso 

uma das partes buscasse solução por arbitragem, a AT&T deveria cobrir todos os 

custos por pedidos relevantes; a arbitragem seria conduzida no país em que o 

cliente fosse faturado; para pedidos de valor inferior a US$ 10.000,00, o cliente 

deveria escolher se a arbitragem seria presencial, por telefone ou somente por 

escrito; ao invés de arbitragem, qualquer parte poderia fazer um pedido perante 

juizados de pequenas causas; e o árbitro poderia conceder qualquer tipo de tutela 

individual (incluindo medidas liminares e indenizações punitivas). Em nenhum 

lugar o Contrato determinava que clientes pudessem iniciar arbitragens coletivas 

ou qualquer outro tipo de ação coletiva. 

Apesar de o Contrato concluído pelos Concepcion ter por objeto telefones 

gratuitos, era cobrado um imposto sobre a venda no valor de US$ 30,22 dos 

Concepcion. O imposto se baseava no valor de varejo dos telefones. Sendo 

impossível atingir um acordo adequado com a AT&T, em março de 2006, os 

Concepcion decidiram litigar. 

2. Histórico Processual 

Em março de 2006, os Concepcion propuseram uma ação contra a AT&T na 

United States District Court for the Southern District of California. Os requerentes 

buscaram, então, consolidar esta ação com uma ação coletiva punitiva, alegando 

                     

1
 Decisão ¶ 1744. 

2  Id. 
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que a “AT&T havia praticado propaganda enganosa e fraude com base na 

cobrança de impostos pelos telefones gratuitos”.3 

No entanto, em março de 2008, a AT&T requereu que as partes fossem 

encaminhadas ao juízo arbitral conforme os termos do Contrato mencionados 

acima. Este requerimento foi contestado pelos Concepcion, que argumentaram 

que a convenção arbitral seria abusiva e eximiria ilegalmente a responsabilidade 

de AT&T de acordo com a lei californiana, pois não permitiria procedimentos 

coletivos. A corte distrital indeferiu o pedido da AT&T e decidiu que a cláusula 

arbitral era abusiva. A Corte se baseou, em grande parte, na decisão da Suprema 

Corte da Califórnia no caso Discover Bank v. Superior Court, 36 Cal. 4th 148, 113 P. 

3d 1100 (2005), ao decidir que a cláusula arbitral era abusiva porque a AT&T não 

havia demonstrado que arbitragem bilateral adequadamente substitui os efeitos 

intimidantes de ações coletivas.4 

A AT&T apelou, argumentando que a Lei Federal de Arbitragem prevaleceria 

sobre a lei estadual. Em 27 de outubro de 2009, o Ninth Circuit confirmou a 

decisão, também decidindo que a cláusula arbitral era abusiva conforme a lei 

californiana. 

3. Questões Legais Perante a Suprema Corte dos EUA 

A AT&T recorreu à Suprema Corte dos EUA argumentando que a interpretação 

da lei californiana feita pelos Concepcion seria discriminatória à arbitragem e 

requereu que a decisão do Ninth Circuit fosse revertida. 

A Suprema Corte deferiu o certiorari.* 

(a) Abusividade 

Perante a Suprema Corte, os Concepcion argumentaram que as instâncias 

inferiores deveriam ter recusado execução da cláusula arbitral do contrato da 

AT&T porque esta seria abusiva. Os Concepcion invocaram o caso Discover Bank, 

que posicionou convenções arbitrais que renunciam ações coletivas exatamente 

no mesmo nível de contratos que impedem ações coletivas fora da esfera 

                     

3
 Id. 

4 Decisão ¶ 1745. 

* NT: o certiorari é uma decisão da Suprema Corte em que ela ordena a remessa dos autos à instância 

inferior. 
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arbitral.5 Desta forma, argumentaram, a doutrina de abusividade da Califórnia e 

a política contra isenção de responsabilidade seriam motivos para revogação da 

convenção de arbitragem.6 Em seguida, citaram a 2ª Seção da Lei Federal de 

Arbitragem que permitiria que a convenção arbitral fosse considerada 

inexequível “por razões de direito e equidade que levassem | invalidade de 

qualquer contrato”.7 Os Concepcion argumentaram, com base no caso Discover 

Bank, que, de acordo com a lei californiana, abusividade requer um elemento 

processual, focando na opressão ou surpresa que resultar do poder de barganha 

desigual, e elementos materiais, focando em resultados extremamente 

unilaterais; este último estaria presente, levando à abusividade da cláusula 

arbitral.8 

(b) Propósito pró-arbitragem da Lei Federal de Arbitragem 

A Corte rejeitou o argumento dos Concepcion e manteve a cláusula arbitral, 

considerando, como argumentado pela AT&T, que a Lei Federal de Arbitragem 

prevalece sobre a lei estadual. Foi decidido que o propósito maior da Lei Federal 

de Arbitragem é o de garantir a execução de convenções arbitrais “conforme seus 

termos, de forma a facilitar procedimentos simplificados”.9 Assim, a 

possibilidade de se iniciar arbitragem coletiva, contrariamente à sugestão dos 

Concepcion, interferiria nas características fundamentais da arbitragem e, 

consequentemente, contrariaria a Lei Federal de Arbitragem. Neste caso, isso 

seria especialmente aplicável, vez que arbitragem coletiva nunca foi mencionada 

no Contrato. 

A Corte relembrou que a Lei Federal de Arbitragem foi promulgada em 1925 em 

resposta à hostilidade judicial à arbitragem, como forma de promovê-la e 

garantir que convenções de arbitragem particulares fossem executadas em seus 

termos.10 A Corte continuou, também, mencionando o texto da 2ª Seção da Lei 

Federal de Arbitragem, que declara a convenção arbitral escrita “v{lida, 

irrevog{vel e exequível”, e que as cortes devem, portanto, terminar a apreciação 

de controvérsias de competência do juízo arbitral com base nos termos da 

                     

5 Id. 
6 Decisão ¶ 1746. 
7 Id. 
8 Id. 
9 Decisão ¶ 1748. 
10 Decisão ¶ 1748-1749. 
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convenção, encaminhando as partes ao juízo arbitral mediante requerimento de 

uma das partes do contrato.11 

A Corte reconheceu, ainda, os dois objetivos da Lei Federal de Arbitragem, um 

sendo a execução de convenções particulares e o outro sendo a solução rápida e 

eficaz, ambos frustrados pelos Concepcion.12 

Assim, a Corte reverteu a decisão do Ninth Circuit por três razões. Primeiro, a 

transição de arbitragem bilateral para coletiva sacrifica as principais vantagens 

da arbitragem e torna o procedimento mais lento, mais custoso e mais propenso 

a gerar uma “confusão processual” do que uma decisão final.13 Segundo, 

arbitragem coletiva requer certa formalidade processual, que é inconsistente com 

a previsão de uma arbitragem informal. Se os procedimentos arbitrais são 

informais, um membro ausente do coletivo representado não estaria vinculado à 

arbitragem, especialmente uma vez que seria difícil para um árbitro assegurar a 

proteção do direito de terceiros relativos ao devido processo legal.14 Finalmente, 

arbitragem coletiva aumenta o risco para os requeridos, uma vez que 

procedimentos informais têm, sim, um custo: erros poderiam proceder incorretos 

sem a revisão múltipla. Enquanto a Corte reconheceu que procedimentos 

coletivos não necessariamente serão incompatíveis com a arbitragem, arbitragem 

é uma questão contratual e a Lei Federal de Arbitragem requer que as cortes 

honrem as expectativas ali estabelecidas. Neste caso, tais expectativas não 

estavam presentes no Contrato entre os Concepcion e a AT&T.15 

Assim, a Corte concluiu que a decisão do caso Discover Bank seria um obstáculo a 

“execução e sucesso” da Lei Federal de Arbitragem.16 

4.  Decisão 

A Corte reverteu a decisão do Ninth Circuit. Decidiu que a lei californiana, que 

prevê que renúncias a ações coletivas contidas em convenções arbitrais são 

inexequíveis e abusivas, é impedida pela Lei Federal de Arbitragem. 

                     

11 Id. 
12 Decisão ¶ 1749. 
13 Decisão ¶ 1751. 
14 Id. 
15 Id. 
16 Id. 
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5. Voto Divergente 

(a)  Consistência com a Lei Federal de Arbitragem 

O voto divergente argumentou que a regra do caso Discover Bank não criou uma 

“política comum” na Califórnia contra renúncias a ações coletivas na esfera do 

consumo, mas representa a aplicação do princípio geral da abusividade.17 O voto 

ressaltou que as cortes aplicando a lei californiana executaram renúncias a ações 

coletivas somente quando os requisitos da doutrina da abusividade foram 

satisfeitos. Ademais, a decisão em Discover Bank foi consistente com a linguagem 

da Lei Federal de Arbitragem, vez que se aplicava igualmente a renúncias a 

ações coletivas em contrato sem cláusula arbitral e a renúncias a ações coletivas 

em contratos contendo tal cláusula.18 

(b) Consistência com o propósito básico da Lei Federal de Arbitragem 

O voto divergente argumentou que a decisão em Discover Bank foi consistente 

com o propósito básico da Lei Federal de Arbitragem. O voto ressaltou que o 

objetivo do Congresso ao promulgar a Lei Federal de Arbitragem foi assegurar a 

execução de convenções arbitrais e que tais convenções sejam válidas, 

irrevogáveis e exequíveis,19 exceto “por razões de direito e equidade que 

levassem à invalidade de qualquer contrato”. 

(c) Caso Discover Bank não é um obstáculo ao objetivo da Lei Federal de Arbitragem 

Finalmente, o voto divergente afirmou que o caso Discover Bank não seria um 

obstáculo para se atingir o objetivo da Lei Federal de Arbitragem, nem 

discriminaria (na prática) a arbitragem. De acordo com o voto, o caso Discover 

Bank não aumenta a complexidade de procedimentos arbitrais, nem desencoraja 

partes a concluírem convenções arbitrais.20 

O voto argumentou que arbitragem coletiva é consistente com o uso da 

arbitragem e nada contribuiria para a ideia contrária defendida pela maioria. 

Ademais, o voto ressaltou que não havia nada que indicasse, como a maioria 

considerou, que a decisão em Discover Bank desencorajaria arbitragem, uma vez 

que a maioria comparou indevidamente a complexidade de arbitragens coletivas 
                     

17 Decisão ¶ 1756. 
18 Decisão ¶ 1757. 
19 Decisão ¶ 1758. 
20 Id. 



 

 

7 

com aquela das bilaterais.21 O voto ressaltou que a maioria somente destacou as 

desvantagens da arbitragem coletiva como as via. 

                     

21 Id. 


