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“Da convenção de arbitragem nasce um direito potestativo para cada uma 

das partes, cujo conteúdo consiste na faculdade de fazer constituir um 

tribunal arbitral para julgamento de certo litígio, que, à data da convenção, 

tanto pode ser atual como futuro.”  

Raúl Ventura, Convenção de arbitragem, p. 301 
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“O poder de decisão do tribunal arbitral deriva da vontade das partes e por 

isso se contém dentro dos limites em que esta pode atuar, segundo o direito 

constituído” 

Lebre de Freitas, Algumas implicações da natureza da convenção de arbitragem, p. 626 
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• “The Court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of 

which the parties have made an agreement within the meaning of this articles, shall, at 

the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the 

said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed” (Artigo II 

(3) CNI). 

 

• “O tribunal estadual no qual seja proposta ação relativa a uma questão abrangida por 

uma convenção de arbitragem deve, a requerimento do réu deduzido até ao momento 

em que este apresentar o seu primeiro articulado sobre o fundo da causa, absolvê-lo 

da instância, a menos que verifique que, manifestamente, a convenção de arbitragem 

é nula, é ou se tornou ineficaz ou é inexequível” (artigo 5.º, n.º 1 LAV) 
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• A “exceção de arbitragem” invocável pelo réu 

•  Em requerimento deduzido até o momento em que apresentar o seu primeiro articulado 

sobre o fundo da causa (artigo 5.º, n.º 1 da LAV)/ artigo 96.º b) CPC 

• Casos desviantes e seu enquadramento 

• Exceção de preterição de tribunal arbitral e litispendência 

• As matérias de nulidade, ineficácia e inexequibilidade da convenção de arbitragem são 

apreciadas pelo tribunal arbitral, não podendo ser submetidas a tribunal estadual – artigo 

5.º, n.º 4 e 18.º, n.º 1 da LAV 
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• ” Da convenção arbitral nasce um direito potestativo para as partes e se para a resolução 

de um litígio objeto dela uma parte recorrer ao tribunal comum deve a outra arguir, sem 

isso importar qualquer restrição do direito de acesso aos tribunais, a exceção dilatória de 

preterição de tribunal arbitral, a qual não é de conhecimento oficioso” – Ac. do STJ de 18.1. 

2000  

• “Como as partes acordaram numa convenção de arbitragem para os litígios decorrentes 

do contrato que celebraram e a ação foi proposta nos tribunais comuns, existiu, em 

violação da dita cláusula, a preterição de tribunal arbitral voluntário, o que gera a 

incompetência absoluta do tribunal, como decorre do disposto no art. 96.º, al. b), do NCPC 

(2013). Constitui esta irregularidade uma exceção dilatória, como resulta do art. 577.º, al. a) 

e, nesta conformidade, o tribunal não poderia conhecer do mérito da causa, 

determinando, antes, a absolvição da instância (art. 576.º, n.º 2, sempre do mesmo 

código)”. Ac. STJ 2.6.2015 
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Ac. STJ de 10.03.11: “Face ao princípio, ínsito no art. 21º, nº1, da LAV” - atual art. 18º, nº1, 

da LAV -, “segundo o qual incumbe prioritariamente ao tribunal arbitral pronunciar-se 

sobre a sua própria competência, apreciando para tal os pressupostos que a 

condicionam - validade, eficácia e aplicabilidade ao litígio da convenção de arbitragem -, 

os tribunais judiciais só devem rejeitar a exceção dilatória de preterição de tribunal 

arbitral, deduzida por uma das partes, determinando o prosseguimento do processo 

perante a jurisdição estadual, quando seja manifesto e incontroverso que a convenção 

invocada é nula ou ineficaz ou que o litígio, de forma ostensiva, se não situa no respetivo 

âmbito de aplicação”.  
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Ac. STJ de “21.6.2016: I - Ao apreciar a exceção dilatória de preterição de tribunal arbitral, 

devem os tribunais judiciais actuar com reserva e contenção, de modo a reconhecer ao 

tribunal arbitral prioridade na apreciação da sua própria competência, apenas lhes 

cumprindo fixar, de imediato e em primeira linha, a competência dos tribunais estaduais 

para a composição do litígio que o A. lhes pretende submeter quando, mediante juízo 

perfunctório, for patente, manifesta e insuscetível de controvérsia séria a nulidade, 

ineficácia ou inaplicabilidade da convenção de arbitragem invocada. II - Manifesta 

inexistência (nulidade, ineficácia ou inexequibilidade) é aquela que não necessita de mais 

prova para ser apreciada, afastando, à partida, qualquer alegação de vícios da vontade 

na celebração do contrato e deixando ao tribunal judicial apenas a consideração dos 

requisitos externos da convenção, como a forma ou a arbitrabilidade. 

”.  
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• Casos excecionais de ausência de efeito negativo:  nulidade, ineficácia ou 

inexequibilidade manifesta da convenção de arbitragem – artigo 5.º, n.º 2 e 3 LAV 

 

• Casos de nulidade: exemplo, vício de forma da convenção de arbitragem. 

 

• Casos de ineficácia: exemplo, cláusula acordada por representante sem 

ratificação; 

 

• Casos de inexequibilidade: exemplos, a convenção tem lacunas que não podem 

ser remediadas ou os árbitros designados na convenção recusaram atuar. 

•  Não: exclusão de parte em litígios multi-partes complexos.  

• E o litisconsórcio? “A convenção de arbitragem é insuscetível de aplicação” 

(António Sampaio Caramelo). A sentença não pode produzir o seu efeito útil 

normal. 
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• A falta superveniente de meios financeiros de uma das partes é um caso de 

inexequibilidade da convenção de arbitragem? 

• Impecuniosidade e impossibilidade de cumprir as obrigações vencidas (insolvência) e 

impecuniosidade e falta de pagamento de preparos (artigo 17/4 e 5 LAV) 

• A solução alemã: inexequibilidade ipso iure e o seu fundamento 

• A solução francesa: exequibilidade 

• A solução portuguesa: a posição de António Sampaio Caramelo, a posição do Tribunal 

Constitucional (Acórdão 311/2008) e a posição de António Menezes Cordeiro.  

• Apreciação crítica: o problema contratual e o problema não contratual. A questão legal 

e a questão constitucional. A questão em arbitragem doméstica e em arbitragem 

internacional. Tomada de posição. 
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“O apoio judiciário não se aplica à jurisdição arbitral. 

A jurisdição plena é exercida pelos juízes estaduais. 

A arbitragem voluntária é contratual na sua origem, privada na sua natureza, e, porque 

o Estado quebrou o monopólio do exercício da função jurisdicional por reconhecer a sua 

utilidade pública, jurisdicional na sua função e pública no seu resultado. 

Se, posteriormente à celebração da convenção arbitral, a parte se viu, sem culpa sua, na 

impossibilidade de custear as despesas da arbitragem a que se comprometeu submeter 

o caso, pode recorrer, sem lhe ser oponível a excepção dilatória, aos tribunais estaduais. 

A norma constante da última parte da alínea j) do n. 1 do artigo 494 do CPC, na actual 

redacção, antiga alínea h) não é inconstitucional: ela não viola o n. 1 do artigo 20 da 

Constituição da República Portuguesa, nem qualquer outra norma ou princípio 

constitucional” 

 

Ac do STJ de 18 de Janeiro de 2000 (Aragão Seia) 
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“Não sofre pois dúvida que o direito de acesso à justiça é causa única do relevo 

exoneratório (…).” 

 

Ac do STJ de 18 de Janeiro de 2000 (Aragão Seia) 
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“O confronto entre a garantia da tutela arbitral, constitucionalmente consagrada, 

artigo 209º, nº2 e 3 da CRP bem como o direito da personalidade na vertente da 

auto-determinação das partes e a tutela do direito ao direito, prevenida no artigo 

20º, nº1 daquele diploma fundamental, tem de ser ponderado e dirimido na sede 

própria, qual é a dos Tribunais Arbitrais, sem prejuízo de, se assim vier a ser 

entendido, a questão poder vir a ser tratada nos Tribunais comuns, se e quando 

aqueles Órgãos concluírem pela sua incompetência, com a inaplicação da cláusula 

compromissória” – Ac. STJ 26.4.2016, relatora Ana Paula Boularot. 
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A crítica pertinente de António Sampaio Caramelo: “constitui, na verdade, um 

completo contrassenso remeter par os árbitros sobre a conjuntural ineficácia ou 

inaplicabilidade da convenção de arbitragem por causa da incapacidade financeira 

de uma das partes em suportar os custos duma plena participação no processo 

arbitral. Caso concluam que essa parte enferma dessa incapacidade, o que poderão 

fazer os árbitros? Deverão renunciar aos honorários ao que teriam direito?” 
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• Problemas conexos: 

• Culpa da parte? 

•  Manifestação de vontade da parte? 

• Ónus da prova 

 

• Comportamento oportunistas e standard de prova: 

• “Even more important than the correct allocation of the burden of proof is the 

standard of proof” – Gerard Wagner, Impecunious parties and arbitration 
agreements 

 




