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SUMARIO - A) Corn o presente estudo pretende-se analisar, criticamente, cada 

urn dos fundamentos de anulac;ao da decisao arbitral, previstos no artigo 27.0 de 

Lei da Arbitragem Voluntaria (Lei n. 0 31/86, de 29 de Agosto), bem coma, face ao 

silt~ncio do legislador determinar, sob alguns aspectos, o regime jurfdico da respectiva 

acc;ao de anulac;ao. B) I) Introduc;ao II) Fundamentos de anulac;ao; Crftica 

III) Alguns aspectos do regime jurfdico da acc;ao de anulac;ao; Tipo de acc;ao; 

Forma do processo; Competencia; Poderes do juiz na fase de julgamento; Crftica. 

I. Introdu~ao 

A ac<;:ao de anula<;:ao, os recursos e a opos1<;:ao a execu<;:ao constituem os 
meios de impugna<;:ao das decis6es proferidas em arbitragem voluntaria. Nao 
adoptou a Lei n. 0 31/86, de 29 de Agosto (Lei da Arbitragem Voluntaria, adiante 
designada por LAV), o regime previsto na Lei-Modelo da CNUDCI, que 
expressamente disp6e que o unico meio de impugna<;:ao contra a decisao arbitral 
e a anula~iio (artigo 34.0 da Lei-Modelo)2. 

• 0 presente artigo corresponde, corn algumas altera~6es, ao relat6rio apresentado na disciplina 
de Analise Critica de Legisla~ao do Curso para Acesso ao Doutoramento (ano lectivo 2005/2006). 

1 Professor na Universidade Lusiada de Lisboa. 
2 No mesmo sentido da Lei-Modelo, o § 1059 do C6digo de Processo Civil Alemao (ZPO). Quer 

o Novo C6digo Processo Civil Prances (NCPC), artigos 1482.0 e 1483.0
, quer o C6digo Processo Civil 

Italiano (CPCI), artigo 827.0
, adoptam uma dualidade de meios de impugna~ao da decisao arbitral. 

Esta dualidade de m eios de impugna~ao tern sido severamente criticada na nossa doutrina. Assim, 
FRANetsco CoRTEZ, A arbitragem volunttiria em Portugal: dos ricos homens aos tribunais privados, 0 Direito, 
124, 1992, pp. 579 e segs. e PAULA CosTAE SILVA, Meios de Impugna~iio de Decisi5es Proferidas em Arbitragem 
Voluntaria no Direito Interno Portugues, ROA, 1996, p. 188 e 189. Admitir todos os meios de impugna~ao 
judicial de decis6es arbitrais sem qualquer restri~ao, elimina, talvez, a maior vantagem deste meio 
alternativo de resolu~ao de litigios. Tendo as partes o poder de escolher quem entendam mais 
aptopara proferir a decisao correcta, nao se compreende que possam questionar, sem mais, a decisao 
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11. Os fundamentos de anula~ao 

0 artigo 27.0 da LAY, enumera taxativamente3·4 as causas de anula<;ao de 
uma decisao proferida por arbitros. 

Estatui a alinea a) que constitui fundamento de anula<;ao da decisao 
arbitral o facto de <<nao ser o litfgio susceptfvel de resolu<;ao por via arbitral» . 

Resulta daquela alinea que e susceptfvel de anula<;ao toda a senten<;a que 
incida sobre litfgios subtrafdos a arbitragem voluntaria . 

Estes litfgios sao, segundo o n.0 1, do artigo 1.0 da LAV, todos aqueles que, 
por lei especial, se encontram necessariamente submetidos a tribunal judicial 
ou a arbitragem necessaria5

, bem como aqueles que resp eitem a direitos 
indisponfveis das partes6. 

E evidente que, mesmo que a LAV nao o referisse expressamente, nao 
seriam susceptfveis de decisao por arbitragem voluntaria aqueles litfgios que, 
por lei especial, estao exclusivamente submetidos a tribunal judicial ou a 
arbitragem necessaria. E «efeito dessas leis especiais, por um lado, derrogar a 
lei que reconhece a autonomia da vontade nesta materia e, por outro e reflexo 
lado, limitar a dita autonomia. A lei tern d e ser especial, visto que a lei geral 
sobre a jurisdi<;ao dos tribunais estaduais esta, por sua vez, derrogada pela lei 
permissiva da arbitragem voluntaria»7• 

Uma lei que pretenda submeter certos litfgios exclusivamente a arbitragem 
necessaria tern que literalmente exprimir-se nesse sentido; ela exclui tanto os 
tribunais estaduais como as arbitragens voluntarias, e imp6e a decisao por 
meio de arbitros. A afecta<;ao de litfgios a jurisdi<;ao exclusiva d e tribunais 
estaduais pode ser feita de por diversas formas: ou de forma directa; ou proi-

efectivamente encontrada para o caso concreto. Teria sido mais c01-rec to manter a solu~ao da anterior 
LAY (Decreto Lei n." 243/84, de 17 de Julho), que consagrava como regra geral supletiva a irrecor
ribilidade das decis6es arbitrais. 

3 Pode ler-se, no artigo 27.0
, n ." 1, da LAY, que <<A senten~a arbitral s6 pode ser anulada ... por 

algum dos seguintes fundamen tos>>. 
'Neste sentido PAU LA CoSTAE SJLVA, AnulafiiO e Recursos da Decisiio Arbitral, ROA, 1992, p. 921 

e Os Meios de linpugnafiio ... , cit., p . 186. Lurs DE LIMA PINHEIRO, Arbitmgem Transnacional, Almedina, 2005, 
pp. 173 e 268 e segs., reconhece que a enumera~ao do artigo 27.0 , n.0 1, da LAY, e aparentemente 
taxa tiva, embora reconhe~a que existem "boas raz6es para admitir fundamentos adicionais". DARIO 
MouRA VICENTE, L'evolution recente du droit de l'arbitrage au Portugal. Direito Internacional Privado. 
Ensaios, I, 2002, p. 338, da uma diferente formula~ao a lista do artigo 27.0

, n.0 1, da LAY: nao 
arbi trabilidade do litig io, incompetencia ou constitui~ao irregular do tribunal, viola~ao da ordem 
publica p rocessual, falta da senten~a e da sua assinatura pela m aioria dos arbitros, viola~ao pelo 
tribunal arbitral da sua competencia objectiva e omissao da senten~a quanto a quest6es sobre as quais 
o tribunal se deveria pronunciar. 

5 Um caso de arbitragem necessaria pode ser encontrada no C6digo das Expropria~6es. 
6 Se bem que a LAY nao refira expressamente se a indisponibilidade do direito ha-de ser 

absoluta ou relativa, bas tara a indisponibilidade relativa para que um litigio seja inarbitravel. Nes te 
sentido, PAULA CosTAE SILVA, Anulafiio ... , cit., p. 922, nota 77. 

7 RA0L YENTURA, ConvenfiiO de Arbitragem, ROA, II, p. 317 e 318. 
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bindo para esses litigios a arbitragem voluntaria; ou actuando sabre os requisitos 
da arbitragem voluntaria, como por exemplo tornando indisponfveis certos 
direitos ou impedindo que sabre eles seja celebrada transacc;ao. 

Se as duas primeiras causas de causas de inarbitrabilidade nao oferecem 
duvidas, o mesmo ja nao se podera afirmar quanta a indisponibilidade do 
objecto. Segundo Luls DE LIMA PINHEIRO, o criteria da disponibilidade do direito 
justifica-se, «porquanto e nas relac;oes que dependem da vontade das partes, 
e s6 nestas, que se deve admitir o exerdcio de uma actividade jurisdicional 
por particulares. A sujeic;ao a arbitragem de relac;oes indisponfveis permitiria 
facilmente as partes tornear a indisponibilidade legal atraves da designac;ao 
de arbitros que actuassem de acordo corn sua vontade»8. 

Parece, contudo, e seguindo RADL VENTURA9
, nao poder equiparar-se ou 

confundir-se a indisponibilidade dos efeitos substantivos corn a indisponi
bilidade do modo de produc;ao desses efeitos. 

Para PAULA CosTAE SrLVA, em casos de indisponibilidade do direito a preser
vac;ao dos interesses de ordem ptlblica inerentes a situac;ao jurfdica litigada 
bastar-se-ia corn a proibic;ao de as partes atribufrem aos arbitros a faculdade 
de julgarem de acordo corn a equidade10

. 

Na realidade, nao existe relac;ao directa entre a disponibilidade do direito 
e a arbitrabilidade. Revela, assim, o legislador alguma desconfianc;a relativa
mente ao tribunal arbitral ao impedir que este dirima conflitos respeitantes a 
direitos indisponfveis. Porem, sempre se dira que nao faz muito sentido o 
legislador desconfiar de urn meio de resoluc;ao de litigios a cuja decisao atribui 
forc;a de caso julgado e forc;a executiva (artigo 26.0 da LAV). 

A alfnea b) do n. 0 1 do artigo 27.0
, preve como fundamento de anulac;ao 

a circunstancia da decisao arbitral ter << sido proferida por tribunal incompetente 
ou irregularmente constitufdo». 

Nao existindo nenhuma norma que defina em que medida urn tribunal 
arbitral voluntario pode dirimir determinado tipo de litigios, torna-se necessaria 
saber como se afere a sua competencia. 

A convenc;ao de arbitragem constitui a fonte da competencia do tribunal 
arbitral, e ela que lhe demarca os limites. Por outras palavras, sao as partes 
quem, atraves da celebrac;ao de uma convenc;ao de arbitragem, atribui poderes 
aos arbitros para que estes dirimam determinado litigio. Entende-se, assim, 
que a competencia do tribunal arbitral voluntario tern natureza convencionaP1

• 

8 Conven~iio de Arbitrngem (aspectos intemos e transnacionais), ROA, 2004, tomo I e II, p . 149. 
9 Autor cit., Conven~iio .. . , cit., p. 321. 
10 Autora cit., Os Meios de Tmpugna~iio ... , cit., p. 182. 
11 Neste sentido veja-se, JoAo DE CASTRO M ENDES, Direito Processual ... , cit., p. 328; TEtXEtRA DE SousA, 

A Competencia e alncompetencia nos Tribunais Comuns, Lisboa, 1990, pp . 75 e segs. e 93 e segs.; JosE LEBRE 
DE FREITAS, Introdu~iio ao Processo Civil. Conceito e Principios Gerais a Luz do C6digo Revisto, Coimbra, 
1996, p . 66; P AU LA CoSTA E StLVA, Anula~iio ... , cit., p. 925. 
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Sem a existencia deste acordo nao e possivel o recurso ao tribunal arbitral, 
pelo que o problema da competencia deste ultimo so se colocara quando tenha 
sido celebrada a conven<;ao de arbitragem12

. 

Destas primeiras considera<;6es concluir-se-a que o tribunal arbitral nasce 
para dirimir urn conflito determinado pelas partes. 

De acordo corn o exposto, o tribunal arbitral tern todos os poderes13 para 
conhecer da questao - ou questoes - que lhe e submetida pelas partes, mas so 
tern competencia para conhecer dela. Deste modo, e a conven<;ao de arbitragem 
que delimita 0 ambito da competencia do tribunal arbitral. 

Verificando-se esta estreita liga<;ao entre a conven<;ao de arbitragem e a 
competencia do tribunal arbitral, dela resulta que so existira competencia onde 
existir uma conven<;ao de arbitragem. 

Se o tribunal estender a sua esfera de actua<;ao para alem do acordo 
celebrado entre as partes, gerar-se-a uma situa<;ao de incompetencia, que 
desencadeia uma invalidade da propria decisao arbitral. 

Por outro lado, se o tribunal arbitral tiver funcionado na sequencia de 
uma conven<;ao ferida de inexistencia, invalidade (no caso da conven<;ao sofrer 
de urn vicio de forma ou respeitar a litigios inarbitraveis) ou ineficacia (a 
decisao foi proferida numa altura em que a conven<;ao ja tinha caducado), 
tambern se deve concluir que aquele tribunal era incornpetente, urna vez que 
o acto, de que ernanou a sua competencia, se encontrava afectado, nao podendo 
produzir o seu efeito proprio, ou seja, o de corneter a particulares (os arbitros) 
a resolu<;ao de urn litigio. 

Pode, assirn, concluir-se, que o tribunal so e cornpetente para conhecer 
das questoes relativarnente as quais exista urna conven<;ao de arbitragern valida 
e eficaz. 

Note-se que esta conclusao nao resulta directarnente da LAV, pois que 
esta utiliza o terrno <<tribunal incornpetente» sern definir as situa<;6es que gerarn, 
efectivarnente, essa incornpetencia . Esta correla<;ao entre a conven<;ao de 
arbitragern e a cornpetencia resulta apenas indirectarnente do artigo 21.0 da 
LA V. 

Estatui o n. 0 1 da referida norma legal que o tribunal arbitral tern a 
faculdade de se pronunciar sobre a sua cornpetencia, «rnesrno que para esse 
firn seja necessaria apreciar a existencia, a validade ou a eficacia da conven<;ao 

12 Nas palavras de JoAo DE CASTRO MENDES, Direito Processual ... , cit., p. 328, a nota caracteristica 
do tribunal arbitral reside no facto da sua competencia para o caso concreto depender de uma 
vontade das partes expressa numa convenc;ao de arbitragem, modifica tiva da competencia atribuida 
aos tribunais judiciais. 

13 Quanto a fase de instruc;ao veja-se o artigo 18.0
, n. 0 2, da LAY, que permite que a prova seja 

produzida perante o tribunal judicial, dentro de certos condicionalismos. 
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de arbitragem ou do contrato em que ela se insira, ou a aplicabilidade da 
referida conven<;ao»14 . 

Assim, partindo do pressuposto de que toda a competencia do tribunal 
arbitral radica na conven<;ao de arbitragem diremos que se verificam situa~6es 
de incompetencia, subsumiveis ao artigo 27.0

, n. 0 1, al. b), sempre que exista 
urn vicio que afecte a conven<;ao de arbitragem, da qual emanam os poderes 
do tribunal. 

Desta conclusao decorre uma critica que deve ser formulada ao sistema 
consagrado na LAV. Corn efeito, se a competencia depende, antes de mais, da 
validade da conven~ao, porque consagrou o legislador portugues como funda
mento de anula<;ao da decisao proferida por arbitros a incompetencia do tribu
nal arbitral em vez de consagrar a causa directa dessa invalidade, a saber, a 
invalidade da propria conven~ao? 

Pode argumentar-se corn o facto da alinea a) do artigo 27.0 da LAV ter 
consagrado a incompetencia como causa de nulidade da decisao e nao a 
inexistencia ou a nulidade da conven<;ao, porque tais causas sempre seriam 
inarbitraveis por indisponibilidade objectiva. 

Tal argumento nao convence, na medida em que o texto do n. 0 1 do artigo 
21.0 da LAV e claro: para conhecer da sua propria competencia, o arbitro pode 
apreciar a existencia, a validade ou a eficacia da conven<;ao de arbitragem ou 
do contrato que a contenha, bem como a aplicabilidade da mesma conven<;ao. 

Nao levanta duvidas a referenda a validade e a eficacia da conven<;ao de 
arbitragem: constituindo vicios que conduzem a inutiliza<;ao da conven<;ao, e 
portanto a incompetencia do arbitro, compreende-se que seja a este que a lei 
comete o poder de as apreciar. 

Quanta ao regime de argui<;ao da incompetencia do tribunal arbitral, 
prescreve o artigo 21.0

, n. 0 3, que este vicio so pode ser invocado ate a apre
senta<;ao da defesa sobre o fundo da causa. 

Tal momento dependera sempre das regras escolhidas pelas partes ou pelos 
arbitros15

. A LAV reconhece a vontade das partes uma autonomia muito ampla 
na regula<;ao da arbitragem: elas podem acordar nos termos da sua ins-tancia 
arbitral e podem, em alternativa, escolher urn regulamento de uma institui<;ao 
administradora de arbitragem ou designar uma dessas institui<;6es para adminis
trar a sua arbitragem, o que implica a adop<;ao dos respectivos regulamentos16

• 

14 E a consagrac;ao da charnada regra da Kompetenz-Kompetenz do arbitro. Esta regra sup5e urn 
efeito positivo, no sentido de atribuir ao tribunal arbitral a competencia para se pronunciar sabre a 
sua propria cornpetencia, e urn efeito negativo, qual seja ode impor a jurisdic;ao publica o clever de 
se abster de se pronunciar sabre mah~rias cujo conhecimento a lei comete ao arbitro, em qualquer 
causa que lhe seja submetida e em que se discutam aquelas ques toes, antes que o arbitro tenha tido 
oportunidade de o fazer. 

15 Artigo 15.", n." 1 e 3 da LAY. 
16 A pm·tir da aceitac;ao do primeiro arbitro, s6 o tribunal e competente, nos termos do artigo 

15.", n."' 1 e 3, para estabelecer as regras do processo. 
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Quanto ao modo de argui<;:ao da incompeh~ncia do tribunal arbitral dis
poem os artigos 21.0

, n .0 3 e 27.0
, n .0 2, da LAV. 

Ja se disse que, nos termos do n .0 3 do artigo 23.0
, a incompeH~ncia deve 

ser arguida ate ou corn a defesa sobre o fundo da causa. Ora, se esta defesa e 
apresentada perante o tribunal arbitral, devera a incompetencia, porque dedu
zida corn aquela, ser tambem arguida perante o tribunal arbitral. 

Pronunciando-se o tribunal arbitral pela sua incompetencia, extinguir-se
-a a instancia arbitral. Assim, a utiliza<;:ao da ac<;:ao de anula<;:ao como forma 
de argui<;:ao da incompetencia parece so fazer sentido quando o tribunal arbitral 
se tiver declarado competente em face da argui<;:ao, perante si e nos termos do 
artigo 21.0

, n .0 3, por alguma das partes, da sua incompetencia. 
De acordo corn o artigo 21.0

, n.0 4 da LAV, declarando-se o tribunal arbitral 
competente, pode esta decisao ser controlada pelo tribunal judicial quer atraves 
da ac<;:ao de anula<;:ao, quer atraves da oposi<;:ao a execu<;:ao . Ora, sendo a 
utiliza<;:ao destas formas de impugna<;:ao apenas possivel numa fase pos-arbitral, 
parece redundante a exigencia do artigo 21.0

, n. 0 4, nos termos do qual a 
decisao sobre a competencia so pode ser impugnada depois de proferida a 
decisao sobre o fundo da causa. Corn efeito, sem decisao sobre o fundo da 
causa, nao parece viavel a p ropositura da ac<;:ao executiva - porque nao ha 
nada a executar - nem da ac<;:ao de anula<;:ao - porque nao ha sequer senten<;:a 
que possa ser anulada. 

Compreende-se, no entanto, esta preocupa<;:ao do legislador. Serve para 
afastar duvidas sobre a impossibilidade das partes recorrerem ao tribunal 
judicial durante 0 decurso da instancia arb itral. 0 tribunal judicial sera 
competente se a conven <;:ao de arbitragem for inoperante, ou por ser invalida, 
ou por ser ou se ter tornado ineficaz, ou por ser inaplicavel ao caso concreto. 
Mas este juizo compete, antes do mais, ao arbitro. So depois de ele se pronunciar 
- ou pela sua propria incompetencia, ou sobre 0 merito - e que 0 tribunal 
estadual pode conhecer da questao da competencia do arbitro; e, mesmo entao, 
so o pode fazer em sede de impugna<;:ao da decisao arbitral. 

For outro lado, o regime previsto no artigo 21.0
, n. 0 4, sera algo contraditorio 

corn o disposto no artigo 27.0
, n.0 3. 

Corn efeito, o n .0 3 do artigo 27.0 disp6e que so cabera ac<;:ao de anula<;:ao 
quando nao for interposto recurso da decisao arbitraP7

• Sendo interposto recurso 
de uma decisao arbitral, e no ambito desse recurso que deve ser suscitada a 
questao da incompetencia do tribunal. 

Ora, estabelece o artigo 21.0
, n .0 4, que a decisao do tribunal arbitral sobre 

a sua propria competencia so podera ser reapreciada p elo tribunal judicial 
atraves dos meios previstos no artigo 27.0 

- a ac<;:ao de anula<;:ao - e 31.0 
-

17 E a consagra<;ao do cankter subsidiario da ac.;ao de anula.;ao. 
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opos1<;ao a execu<;ao - encontrando-se impedida a possibilidade de dedu<;ao 
da incompetencia do tribunal arbitral por via de recurso. 

Daqui resulta a impossibilidade de interpor recurso de uma decisao 
arbitral, para aprecia<;ao da competencia dos arbitros. Nestes casos, a parte 
tera de lan<;ar mao de uma ac<;ao de anula<;ao, para nela arguir a incompetencia 
do tribunal arbitral, e de interpor recurso da decisao arbitral, caso pretenda 
impugna-la corn qualquer outro fundamento. 

Cremos, todavia, que esta interpreta<;ao nao e de acolher. Deve entender
-se que o regime do artigo 21.0

, n .0 4, s6 funciona nos casos em que nao seja 
interposto recurso da decisao finaP8, limitando-se a parte a suscitar a questao 
da incompetencia do tribunal arbitral perante o tribunal judicial. 

Porem, sempre que seja interposto recurso da decisao final, e no ambito 
deste recurso que ha-de ser arguida a incompetencia do tribunal arbitral, que 
se declarou competente. 

No que respeita a 2" parte da alinea b) do n.0 1 do artigo 27.0
, pode ser 

anulada uma decisao arbitral proferida por urn tribunal arbitral irregularmente 
constituido. 

Urn tribunal arbitral deve ter-se por irregularmente constituido sempre 
que tenham sido violadas as regras previstas nos artigos 11.0 e 12.0 da LAV. 
Corn efeito, preveem estas normas o processo de constitui<;ao do tribunal 
arbitral pelo que, se elas forem ignoradas, germ·-se-a uma situa<;ao de irregula
ridade na constitui<;ao deste tribunal. 

Note-se, porem, que o facto do artigo 11.0 da LAV estar epigrafado "Cons
titui<;iio do tribunal" e enganador. A notifica<;ao de arbitragem nao se destina, 
principalmente, a constituir o tribunal arbitral, mas a iniciar a instancia. Esta 
finalidade adjectiva da notifica<;ao e corolario do outro efeito: o inicio da 
instancia arbitral. Como nao faz sentido uma instancia sem tribunal, tanto 
basta para que, acessoriamente, a notifica<;ao de arbitragem sirva tambem 
para iniciar o procedimento de constitui<;ao do tribunal arbitral. 

Estabelece o artigo 27.0
, n. 0 2, que a irregularidade, tal como a incom

petencia, s6 pode ser deduzida pela parte atraves da propositura de ac<;ao de 
anula<;ao e sempre que este vicio tiver sido deduzido no momento oportuno 
perante o tribunal arbitral. Este tribunal devera ter-se pronunciado pela 
regularidade da sua constitui<;ao. 

Ao contrario daquilo que se verifica quanto a argui<;ao da incompetencia, 
nada diz a LAV quanto ao momento ate ao qual deve ser deduzida a irregu
laridade do tribunal arbitral. De facto, enquanto o artigo 21.0

, n .0 3, estabelece 

18 Quer porque a decisao transitou em julgado, quer pm·que as partes renunciaram aos recursos 
ou aderiram a um regulamento de um centra de arbitragem, adesao essa que implica, segundo o 
regulamento, desde logo, a renuncia aos recursos, quer, ainda, pm·que as partes autorizaram os 
arbitros a julga rem segundo a equidade. 
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ate quando pode ser invocada a incompetencia do tribunal arbitral, nada se 
dispoe quanto a oportunidade da argui<;ao da irregularidade na constitui<;ao 
do mesmo tribunal. 0 legislador parece ter esquecido esta questao quando 
estabelece, de forma identica para a incompetencia e a irregularidade, o modo 
da respectiva argui<;ao. 

0 mais correcto, no entanto, e entender que, tal como a incompetencia, 
tambem a irregularidade na constitui<;ao do tribunal arbitral sera invocavel 
ate ao momento ou corn a defesa sobre o £undo da causa. 

A irregularidade na constitui<;ao do tribunal pode ficar a dever-se a falta 
de notifica<;ao da constitui<;ao do tribunal arbitral a parte contraria - artigo 
11 .0 , n.0 1 - , a falta de forma desta notifica<;ao - artigo 11.0

, n .0 2 -, ou a falta 
de indica<;ao, na notifica<;ao, do objecto do litigio - artigo 11.0

, n .0 3. Diversa
mente existem situa<;6es de irregularidade do proprio tribunal, nomeadamente 
por nao estar preenchido o numero mfnimo dos seus membros, por terem sido 
violadas as regras respeitantes a forma da designa<;ao dos arbitros, por estes 
nao serem capazes ou se encontrarem impedidos. 

Parece o artigo 27.0
, n .0 1, al. b), apenas aplicar-se aos casos de irregulari

dade na constitui<;ao do tribunal arbitral, mas nao as hip6teses de irregularidade 
deste mesmo tribunal. Porem, estas situa<;6es nao podem ficar sem disciplina 
legal. Assim, e quanto a viola<;ao das regras constantes dos artigos 6. 0 e 7. 0 da 
LAV, ou seja, relativas a composi<;ao do tribunal e a designa<;ao dos arbitros, 
elas d evem ser integradas num conceito amplo de irregularidade na 
constitui<;ao do tribunal arbitral, sendo-lhes aplicavel o disposto no artigo 27.019

• 

Quanto as situa<;6es em que 0 tribunal arbitral funcione corn arbitros impedidos 
ou sujeitos a escusa, deve ser-lhes aplicado o regime constante dos artigos 
122.0 e seguintes do C.P.C.20

• 

A anula<;ao da decisao arbitral corn fundamento na alfnea c) do artigo 27.0 

respeita a viola<;ao de algum dos prindpios fundamentais indicados no artigo 
16.0

, desde que a viola<;ao de algum dos referidos prindpios tenha influenciado, 
por forma decisiva, a resolu<;ao do conflito que surgiu entre as partes. 

Exige-se, em primeiro lugar, a viola<;ao de urn dos prindpios fundamentais 
aplicaveis a tramita<;ao do processo arbitral que nao podem ser afastados 
pelas partes ou pelos arbitros21

• 

19 P A ULA CoSTA E SILVA, Anula~iio ... , cit., p . 933. 
20 Nestes termos, deve o incidente ser levantado durante o decurso da arbitragem perante o 

tribunal arbitra l. Uma vez findo es te processo e sendo a senten~a proferida recorrivel, e no ambito 
do eventual recurso que sera suscitada a questao do impedimenta do arbitro. 

21 Veja-se que o corpo do ar tigo 16." estatui que a tramita~ao da instancia arbitral deve respeitar 
<<em qualquer caso>>, os principios que depois enuncia. Pode, assim, concluir-se que o artigo 16." 
imp6e uma restri~ao a autonomia da vontade quanto a escolha das regras processuais aplicaveis a 
instancia arbitral, prevista no artigo 15.", n ." 1. 0 mesmo se passando quando sejam os arbitros a 
escolher tais regras, nos termos do artigo 15.0

, n." 3. 
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Segundo o artigo 16.0 da LAV, trata-se do prindpio da igualdade das 
partes, do prindpio da cita<;ao do demandado, do prindpio do contradit6rio 
e do prindpio da audiencia das partes antes de ser proferida a decisao final. 

Todos estes prindpios visam assegurar os direitos de defesa das partes e 
a imparcialidade do julgamento pela via arbitral. 

0 segundo requisito de que a al. c), do n. 0 1, do artigo 27.0
, faz depender 

a anula<;ao de uma decisao arbitral, consiste na essencialidade da viola<;ao de 
algum dos prindpios previstos no artigo 16.0

, na resolu<;ao do litigio. 
Assim, apenas se admite a anula<;ao quando se verificar uma grave e 

decisiva viola<;ao dos limites legais impostos ao desenvolvimento do processo 
arbitral. Se, todavia, se concluir que o desrespeito destes limites nao influenciou 
a decisao dos arbitros, nao admite 0 legislador a invalida<;ao de todo 0 

processado, quando e certo que a decisao a proferir num processo ulterior 
seria identica a decisao anulada22• 

Em geral, pode afirmar-se que uma viola<;ao influenciou decisivamente 
uma decisao, sempre que esta tivesse sido diferente se a viola<;ao nao tivesse 
ocorrido23

• 

0 6nus da prova desta essencialidade da viola<;ao incumbe a parte que 
invoca a anulabilidade, pois que aquela e facto constitutivo do direito de anular 
a decisao24 . 

Nos termos da alinea d), do n .0 1, do artigo 27.0
, e susceptivel de anula<;ao 

a decisao proferida em processo arbitral no qual tenha havido viola<;ao do 
artigo 23.0

, n. 0 5 1, al. j), 2 e 3. 
Os requisitos exigidos pelo artigo 23.0

, n .os 1, al. j), 2 e 3 sao de natureza 
formal e traduzem-se na necessidade da assinatura dos arbitros - n.0 1, al. j) 
- na existencia de um numero de assinaturas igual ou superior ao da maioria 
dos arbitros, da inclusao e identifica<;ao dos votos de vencido - n.0 2 - e na 
fundamenta<;ao - n. 0 3. 

A alinea j) do n. 0 1 do artigo 23.0 parece estar, de alguma forma, em 
contradi<;ao corn o disposto no n.0 2 do mesmo preceito legal. De facto, referindo
-se a primeira a <<assinatura dos arbitros>>' parece pretender significar que 
todos os arbitros devem assinar a decisao. Ora, de acordo corn o n. 0 2 do artigo 
23.0

, bastara que conste da senten<;a a assinatura da maioria dos arbitros, bem 
como a indica<;ao dos votos de vencido. Esta contradi<;ao aparente pode ser 

22 Veja-se o lugar paralelo do artigo 198.0
, n.0 3, do C.P.C. 

23 Por exemplo, a parte demandada nao foi notificada para contestar ea decisao vem a fundar
-se exclusivamente na materia de facto alegada na peti<;ao inicial. Nes te caso a viola<;ao do prindpio 
do contradit6rio teve uma influencia decisiva na resolu<;ao do litigio. 

24 Sobre a reparti<;ao do 6nus da prova, MIGUEL TEJXEIRA DE SousA, As partes, o objecto e a prova 
na aC9iiO declnrativa, Lex, Lisboa, 1995, § 25; JosE LEBRE DE FREITAS, A Ac9iiD Oeclarativa Comum a Luz do 
C6digo Revisto, Coimbra, 2000, p. 186. 
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ultrapassada se se entender que a regra sera a da assinatura de todos os arbitros 
quando nao haja votos de vencido. Existindo votos de vencido, devem estes 
ser identificados, nao se exigindo a assinatura dos respectivos arbitros, mas 
apenas a assinatura dos arbitros que tenham votado favoravelmente a decisao. 

Repare-se que, de acordo corn o artigo 27.0 da LAV, permite-se que seja 
anulado todo urn processo arbitral pelo facto de a decisao £altar apenas a 
assinatura do arbitro ou de apenas urn dos arbitros. 0 legislador da LAV parece 
ter partido do prindpio que, alem do esgotamento dos poderes jurisdicionais, 
ap6s a prolac~ao da decisao o tribunal se extingue sem possibilidade de retomar 
o seu mandato. Esta consequencia e excessiva. Teria sido mais consenbineo 
corn os prindpios da economia processual e do aproveitamento dos actos pro
cessuais e face a gravidade do vfcio, ter encontrado urn esquema que permitisse 
recolher a assinatura em falta25 . 

Por outro lado, exige o n. 0 3, do artigo 23 .0 que a senten~a arbitral seja 
fundamentada. Esta exigencia pode explicar-se atraves da vontade legislativa 
de afastar toda a arbitrariedade do processo arbitral, impondo aos arbitros 
que demonstrem que «a solu~ao dada ao caso e legal e justa ... , que e a emana~ao 
cmTecta da vontade da lei»26

. 

A fundamenta~ao e ainda necessaria na medida em que confere inteligi
bilidade a decisao. 

Pode dizer-se que, de uma forma geral, uma senten~a e provida de funda
mentos sempre que seja possivel compreender a motiva~ao do arbitro. Assim, 
mesmo que tal motiva~ao seja deficiente, mediocre ou errada, estaremos perante 
uma senten~a motivada, devendo as deficiencias da sua fundamenta~ao, que 
nao geram nulidade, ser arguidas em sede de recurso. 56 a falta absoluta de 

25 Ao contrario do que fa z a Lei-Modelo, no artigo 33.0
, onde se preve que o tribunal arbitral 

pode retomar o seu mandato para rectificar e interpretar a senten~a, a LAV omite qualquer hipotese 
de rectifica~ao, interpreta~ao, integra~ao da senten~a, oficiosamente ou a requerimento das partes. 
Para Luls DE LIMA PtNHEIRO, Arbitrngem Transnacional, cit. p. 153, "0 disposto no artigo 25.0 da LAV nao 
obsta a rectifica~ao, interpreta~ao ou integra~ao da decisao depois da notifica~ao do deposita da 
decisao (ou, quando tal deposita seja dispensado, depois da notifica~ao da decisao as partes)". E 
invoca em abono dessa solu~ao o disposto no artigo 666.0 do CPC que determina que o poder 
jurisdicional do juiz fica esgotado depois de proferida sen ten~a, mas que lhe faculta rectificar erros 
materiais, suprir nulidades processuais, esclarecer duvidas existentes na senten~a e reforma-la. Sem 
se colocar em causa este entendimento, pelo menos quanto a possibilidade de rectifica~ao de erros 
manifestos, sempre se dira que qualquer eventual rectifica~ao tera de ser feita dentro do prazo fixado 
para a decisao arbitral. Transcorrido esse prazo o compromisso arbitral caduca e a clausula 
compromissoria fica sem efeito ope legis (artigo 4. 0

, n. 0 1, al. c) da LAV). Se, apesar disso, o processo 
arbitral prosseguir, a decisao final que venha a ser proferida e anulavel corn fundamento em 
incompetencia do tribunal (artigo 27.", n." 1, al. b) da LAV) . Assinale-se que o STJ (Ac. de 05/12/2002, 
Colect. Jw·isp. 2002, Ill, p. 152) entendeu que nao cabe aos arbitros suprir nulidades de natureza 
processual de que a senten~a arbitral porventura sofra. 0 meio para ultrapassar essas nulidades sera 
o pedido de anula~ao ou a via do recurso. 

26 JosE ALBERTO DOS REIS, C6digo de Processo Civil Anotado, vol. V (1952), Coimbra, p. 139. 

540 Lusiada. Direito . Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 



0 Regime Legal da Acc;ao de Anulac;ao da Decisao Arbitral, p. 529-547 

motiva<;ao implicara uma nulidade da senten<;a arbitral, invocavel atraves da 
ac<;ao de anula<;ao27

• 

Parece o legislador da LAV ter esquecido os casos em que se verifique 
uma oposi<;ao entre os fundamentos e a decisao. Tendo em conta as raz6es que 
levaram o legislador a impor nao s6 o clever de fundamentar mas, mais do que 
isso, 0 clever de, atraves da fundamenta<;ao, demonstrar as partes que a decisao 
e a correcta, dificilmente se pode afirmar que estes objectivos tenham sido 
alcan<;ados quando se verifique uma incoerencia interna na decisao. Enten
demos, contudo, que este vkio pode reconduzir-se a uma falta de fundamen
ta<;ao. Teria sido, porem, mais correcto consagrar, de forma expressa, uma 
identidade da san<;ao para a falta absoluta de fundamenta<;ao e para a incoe
rencia total da fundamenta<;ao corn a parte decis6ria28

• Em ambos os casos se 
encontram por preencher as finalidades que o legislador teve em vista quando 
exigiu a fundamenta<;ao das decis6es. 

De acordo corn a alinea e) do n. 0 1 do artigo 27.0
, sera tambem nula a 

decisao arbitral quando o tribunal conheceu quest6es de que nao podia tomar 
conhecimento ou quando o tribunal deixou de pronunciar-se sobre quest6es, 
que devia ter apreciado. 

Este fundamento de anula<;ao previsto na LAV, e que encontra correspon
dencia na alinea d) do n .0 1 do artigo 668.0 do CPC, e geralmente subdividido 
em dois: o excesso de pron-Lmcia e a omissao de pronuncia. 

Nao podendo o arbitro conhecer de causas de pedir nao invocadas, nem 
de excep<;6es que estejam na exclusiva disponibilidade das partes, pode ser 
objecto de ac<;ao de anula<;ao a decisao arbitral em que o fa<;a 29

• 

Convem, contudo, precisar que no processo arbitral, ao inves do que se 
passa no processo judicial, nao s6 nao existe norma expressa que imponha o 
respeito pelo principio dispositivo30

, como tambem se nao refere, de forma 
inequivoca, quais as quest6es de que os arbitros devem conhecer. 

Assim sendo, deverao tornar-se extensivas ao p rocesso arbitral as conside
ra<;6es feitas a prop6sito do excesso de pronuncia em materia de processo 
judicial. De facto, nao £aria sentido dizer que o processo arbitral nao esta 
sujeito ao prindpio dispositivo, quando e neste tipo de processo que a autono-

27 Jost ALBERTO DOS REIS, C6digo ... , cit. , p. 140. 
28 Quanta a contradic;ao entre os fundamentos e a decisao diz ALBERTO oos REIS, C6digo ... , cit. 

p. 141, << A lei quer que o juiz justifique a sua decisao. Coma pode considerar-se justificada uma 
decisao que colide corn os fundamentos que ostensivamente se apoia? >>. 

29 Devem ser ressalvadas as situac;5es em que o juiz pode conhecer, oficiosamente, de quest5es 
nao alegadas pelas partes. 

30 Veja-se que o principio dispositive nao es ta incluido no artigo 16.0 da LAV, que preve os 
principios essencia is do processo arbitral. 
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mia da vontade assume maior relevancia31
• Assim, seria pelos menos il6gico 

defender que as partes tern plena autonomia no decurso da instancia arbitral 
- escolha dos arbitros e das regras aplicaveis, quer ao processo, quer ao fundo 
da causa - mas que, na fase decis6ria, esta autonomia seria anulada pela 
faculdade de 0 arbitro poder conhecer nao apenas as quest6es que as partes 
desejam ver solucionadas, mas todas as outras corn elas relacionadas. 

Refira-se, ainda, que em sede de arbitragem pode o excesso de pronuncia 
coexistir corn uma situac;ao de incompetencia do tribunal. Na realidade, se os 
arbitros conheceram de quest6es que nao lhes foram submetidas pelas partes 
e que nao podem ser integradas no ambito da convenc;ao de arbitragem, existira 
uma sentenc;a nula por incompetencia do tribunal arbitral e por excesso de 
pronuncia. 

No que respeita a omissao de pronuncia32
, dir-se-a que devendo o arbitro 

conhecer de todas as quest6es que lhe sao submetidas (desde que caibam no 
ambito da convenc;ao de arbitragem), isto e de todos os pedidos deduzidos, 
todas as causas de pedir e excepc;6es invocadas e todas as excepc;6es de que 
oficiosamente lhe cabe conhecer33, o seu nao conhecimento, que nao esteja pre
judicado pelo anterior conhecimento de outra questao, constitui fundamento 
da acc;ao de anulac;ao. 

Enunciados os varios fundamentos de anulac;ao das decis6es arbitrais, 
duas considerac;6es finais . 

A primeira para constatar que de fora do artigo 27.0 da LAV ficou a pro
nuncia ultra petitum, ou seja, a condenac;ao em quantidade superior ou em 
objecto diverso. Poder-se-ia pensar a reconduc;ao destes vicios a incompetencias 
do tribunal. Mas este nao seria o caminho correcto. A proibic;ao da pronuncia 
ultra petitum prende-se corn a violac;ao do prindpio dispositivo na vertente 
relativa a conformac;ao da instancia34

. A competencia do tribunal nao se rela
ciona directamente corn o prindpio dispositivo. Uma coisa e afirmar que o 
tribunal pode conhecer de determinado litigio, porque as partes lhe atribufram 
competencia para tal, outra bem diversa e afirmar que 0 tribunal pode condenar 
em mais ou diferente. 0 pedido e delimitado pelo requerimento inicial e nao 
pela convenc;ao de arbitragem, se bem que este pedido esteja objectivamente 
balizado pela competencia convencional (s6 e possfvel pedir a produc;ao de 
efeitos decorrentes do litigio afecto ao tribunal arbitral). 

31 Definindo-se o p rincipio dispositivo coma aquele segundo o qual a vontade relevante e 
decisiva no processo e a das partes, pode concluir-se que e no processo arbitral que este principio 
se estende a urn maior numero de materias. 

32 JosE ALBERTO DOS REIS, C6digo .. . , cit., pp. 142 e segs; JosE LEBRE DE FREITAS, A Ac~iio Declarativa ... , 
cit., p . 299. 
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, !1.

0 1 da LAV 
34 Jost LEBRE DE FREITAS, A Ac~iio Declarativa ... , cit., p. 299. 
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A nao inclusao da condena<;ao em quantidade superior a pedida ou em 
objecto diverso entre as causas de anula<;ao parece ter a seguinte justifica<;ao: ao 
inves dos tribunais judiciais, os tribunais arbitrais nao tern como limite o prindpio 
dispositivo. Esta justifica<;ao e confirmada pelo artigo 16.0 da LAV, que nao 
preve o prindpio dispositivo como prindpio essencial do processo arbitral. 

A segunda considera<;ao prende-se corn a omissao de referenda a ordem 
publica35-36 . 

De facto, a LAV nao inclui entre os fundamentos da ac<;ao de anula<;ao, 
previstos no n. 0 1 do artigo 27.0

, a viola<;ao da ordem publica. 
A ordem publica e urn instituto fundamental da arbitragem, desde logo 

por nao ser admissive! que, devendo os arbitros julgarem de acordo corn 0 

direito constituido, a decisao arbitral possa ofender a ordem publica do Estado 
a que perten<;a a lei aplicavel ao merito da causa . 

Pode uma decisao arbitral violar uma norma imperativa, de interesse e 
ordem publica, sem correr o risco de vir a ser anulada? 

Cremos que nao. Porem, como a LAV nada diz sabre o assunto e tendo 
em conta o cariz taxativo do artigo 27.0

, surge o problema de saber onde 
integrar a referida ofensa da ordem publica. 

Julgamos que se a viola<;ao da ordem publica estiver contida na propria 
conven<;ao de arbitragem, existira uma situa<;ao de inarbitrabilidade objectiva 
ou uma situa<;ao de incompetencia do tribunal arbitral (als. a) e b) do n. 0 1 do 
artigo 27.0

). 

Se a ofensa a ordem publica surgir no decurso da instancia arbitral 
verificar-se-a a causa de anula<;ao prevista na al. c) do n. 0 1 do artigo 27.0

, por 
viola<;ao de algum dos prindpios fundamentais previstos no artigo 16.0

. 

Se, finalmente, for a propria decisao arbitral que contende corn a ordem 
publica, entao esta e necessariamente nula por aplica<;ao da clausula geral da 
Ordem Juridica de salvaguarda da ordem publica. 

Critic a 

Independentemente das criticas que merece cada uma das alineas do 
artigo 27.0 da LAV, pode afirmar-se, em geral, que o legislador nem sempre 
consagrou, de forma clara, as causas que geram nulidade de uma senten<;a 
arbitral, quer por falta de rigor terminologico, nomeadamente nos casos de 
incompetencia do tribunal arbitral, identifica<;ao da nao arbitrabilidade corn a 

35 Todos os sistemas estrangeiros consultados admitem como fundamento de anula<;ao a 
viola<;ao da ordem p(lblica. Assim, vejam-se o § 1059 ZPO, artigo 829.0 do CPCI e artigo 1484.0 do 
NCPC. 

36 Quanto a ordem publica enquanto impedimenta a arbitrabiJidade de um Jitigio, RAUL VENTURA, 

Convenriio .. . , cit., pp . 321 e segs. 
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indisponibilidade, sem que se especifique a que tipo de indisponibilidade ha 
que atender, ou seja, se e necessaria uma indisponibilidade absoluta, ou se bas
ta a indisponibilidade relativa, quer por falta de previsao de certas situa<;6es, 
coma sejam os casos de irregularidade do proprio tribunal arbitral e a ordem 
publica. 

III. Alguns aspectos do regime juridico da ac~ao de anula~ao 

Quanta ao regime da ac<;ao de anula<;ao, dir-se-a que esta nao esta sujeita 
a nenhum regime jurfdico especial. Nesta medida, aplicar-se-ao integralmente 
as regras do processo comum de declara<;ao, determinadas em fun<;ao do valor 
da causa, de acordo corn o disposto nos artigos 460.0 e seguintes do CPC. 

Tipo de ac~ao 

Partindo da classifica<;ao levada a cabo pelo artigo 4.0 do CPC, nao ha 
duvidas de que se trata de uma ac<;ao declarativa. Por sua vez, atendendo a 
classifica<;ao tripartida das ac<;6es declarativas, a ac<;ao de anula<;ao de uma 
decisao arbitral e uma ac<;ao constitutiva. De facto, uma vez proferida a decisao 
e depois da notifica<;ao do dep6sito da decisao ou, quando tal dep6sito seja 
dispensado, depois da notifica<;ao da decisao as partes, aquela decisao produz 
todos os seus efeitos principais, ou seja, transita em julgado e tern for<;a executiva 
(artigo 26.0 da LAV). 

Ora, se a senten<;a produz os seus efeitos p rincipais nao pode afirmar-se 
que ela pade<;a de urn vicio, cujas consequencias se traduzam exactamente 
naquela nao produ<;ao. 

Deste modo, quando o tribunal judicial se pronuncia pela invalidade de 
uma senten<;a arbitral, introduz-se uma altera<;ao na ordem juridica. E a decisao 
do 6rgao judicial que opera a destrui<;ao de urn acto processual anterior, que 
ate esse momento era considerado plenamente eficaz. 

De acordo corn os artigos 30.0 e 31.0 da LA V, permite-se que seja instaurada 
ac<;ao executiva perante o tribunal judicial competente, constituindo a senten<;a 
arbitral o titulo executivo. Para tanto, basta que rel'ma os requisitos de exequi
bilidade previstos no CPC. 

Ora, se a senten<;a viciada por qualquer urn dos fundamentos previstos 
no artigo 27.0

, sofresse de urn vicio equiparavel a nulidade substantiva, nao 
produzindo efeito algum, nao poderia constituir titulo executivo . 

Esta asser<;ao e refor<;ada pela circunstancia de poderem correr, em simul
taneo, uma ac<;a o de anula<;ao e uma ac<;ao executiva relativamente a uma 
decisao arbitral. 
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Forma do processo 

Vejarnos, agora, qual a forma de processo que corresponde a ac<;ao de 
anula<;ao. 

A LAV e totalmente ornissa quanto a esta questao, nao referindo, ern 
preceito algum, qual a tramita<;ao que corresponde a esta fase p6s-arbitraP7

. 

Assim, devera fixar-se essa tramita<;ao atraves do recurso aos principios 
gerais de Direito Processual Civil, vigentes nesta materia. 

Ja se viu que a ac<;ao de anula<;ao e uma ac<;ao declarativa, pelo que a 
forma de processo ha-de ser casuisticamente determinada por ap lica<;ao dos 
criterios previstos nos artigos 460.0 e seguintes do CPC. 

Nos termos do artigo 460.0
, a ac<;ao de anula<;ao correspondera processo 

comum, pois que a lei nao preve nenhum processo especial para este tipo de 
ac<;6es. 

No entanto, pode o processo comum ser ordinario, sumario e sumarissimo, 
variando a forma fundamentalmente em fun<;ao do valor que couber a causa. 

Do sistema legal assim fixado resultam varios inconvenientes. 
Em primeiro lugar, estando a tramita<;ao da ac<;ao de anula<;ao dependente 

do valor que couber a causa, nao existira uniformidade de procedimento. Se 
a ac<;ao de anula<;ao pode corresponder, por vezes, uma tramita<;ao extrema
mente complexa - quando siga a forma ordinaria - ela tera uma tramita<;ao 
mais simplificada, se ao caso for aplicavel a forma sumaria. 

Ora, teria sido mais simples sujeitar toda e qualquer ac<;ao de anula<;ao 
a uma forma de processo unica, uma vez que nao parecem proceder, quanto 
aquela ac<;ao, as raz6es que levaram 0 legislador a fazer depender a forma do 
processo comum do valor da causa. 

Em segundo lugar, perguntar-se-a a que criterios se encontra sujeita a 
fixa<;ao do valor da causa em sede de arbitragem. 

Se as partes, ou os arbitros, tern autonomia para escolher as regras que 
devem regular a insHincia arbitral, nao fara muito sentido que o tribunal judicial 
aprecie novamente as quest6es relacionadas corn o valor da causa, alterando 
urn elemento estavel da instancia arbitral e contrariando a vontade das partes. 

Porem, tambem nao deixa de ser verdade que as formas do processo 
judicial comum e a sua tramita<;ao se encontram sujeitas ao principio da lega
lidade, pelo que o tribunal judicial nao pode encontrar-se vinculado a urn 
conjunto de regras que apenas respeitam ao decurso da instancia arbitral. 

37 Veja-se que nos sis temas alemao (§ 1063 ZPO) e frances (artigo 1487." NCPC), o legislador 
determinou a tramita~ao a que a ac~ao de anula~ao se encontra sujeita, quer atraves de regras 
pr6prias, quer por remissao, com adapta~6es, para determinadas formas de processo, consagradas 
nos respectivos sistemas processuais. 
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Logo, quando o juiz pretende determinar a tramita<;ao da ac<;ao de 
anula<;ao da decisao arbitral, terci sempre de se socorrer dos criterios previstos 
nos artigos 305.0 e seguintes do CPC. 

Se e esta a solu<;ao que resulta do silencio da LAV, ela nao e seguramente 
a melhor solu<;ao possivel, uma vez que nao atende as particularidades e aos 
fins desta ac<;ao. 

Competencia 

No que respeita a competencia do tribunal, resulta do n.0 1 do artigo 27.0 

da LAV que o tribunal competente para conhecer da ac<;ao de anula<;ao e o 
tribunal judicial. 

Porem, nao determina a LAVa qual dos tribunais integrados na organiza
<;ao judiciaria e atribuida essa competencia38

. 

Havera, mais uma vez, que recorrer as regras gerais, constantes dos arti
gos 61.0 e seguintes do CPC e da Lei Organica dos Tribunais Judiciais, para se 
concretizar este pressuposto processual. 

Quanta a este ponto apenas se dira nao existirem dtlvidas que, em razao 
da hierarquia, e competente 0 tribunal de primeira de instancia. 0 que significa 
que uma decisao arbitral arguida de anulavel pode ser controlada em tres 
graus. 

Poderes do juiz na fase de julgamento 

Podera o juiz conhecer do merito da causa substituindo-se, assim, ao 
tribunal arbitral quando deva anular uma decisao arbitral por proceder algum 
dos fundamentos previstos no artigo 27.0 da LAV?39 

A resposta deve ser negativa. Por um lado, se assim fosse a ac<;ao de 
anula<;ao perderia toda a sua autonomia confundindo-se com o recurso de 
apela<;ao. 

Por outro lado, tal substitui<;ao implicaria limitar duplamente a autonomia 
da vontade das partes. 

38 Tambem neste panto se afasta a LAV dos direitos internos alemao, frances e italiano. Na 
realidade, em todos estes ordenamentos se determina qual o tribunal competente para conhecer da 
ac<;ilo de anula.;ao. A este prop6sito vejam-se o § 1062 ZPO, artigo 1486.0 do NCPC e o artigo 828.0 

do CPCI. 
39 No sistema frances (artigo 1485.0 do NCPC) e italiano, embora neste corn algumas 

especificidades (artigo 830.0 do CPCI), e consagrado o poder de substitui.;ao do juiz em fase de 
julgamento da ac.;ao de anula<;ilo. Se o processo contiver todos os elementos indispensaveis ao 
conhecimento da causa, devera o juiz, uma vez anulada a senten<;a arbitral, proferir decisao quanta 
ao fundo. 
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Em primeiro lugar se as partes preferiram recorrer a arbitragem p01·que 
neste instituto podem escolher, nao apenas o direito, ou as as regras, que querem 
ver aplicadas ao fundo da causa, como tambem os arbitros, que entendem ser 
as pessoas mais aptas a solucionar urn determinado conflito, havera limita<;ao 
da autonomia da vontade das partes na medida em que veem alguem que nao 
foi por elas escolhido a decidir sobre o merito da causa. 

Em segundo lugar, se as partes preferiram recorrer a arbitragem e porque 
entendem que este meio alternativo de resolu<;ao de litigios e aquele que melhor 
serve os seus interesses. Ora, se o juiz se pronuncia relativamente ao fundo da 
causa, impede que as partes recorram, uma vez anulada a primeira decisao 
arbitral, a uma segunda arbitragem. 

Critic a 

Em termos de direito a constituir, seria desejavel a cria<;ao de urn regime 
unitario para a ac<;ao de anula<;ao, nao devendo as regras deste procedimento 
depender do valor da causa. Mais parece impor-se que esta ac<;ao nao seja da 
competencia de urn tribunal de primeira instiincia, mas sim da competencia 
de urn tribunal superior, uma vez que o objecto da aprecia<;ao e urn acto 
jurisdicional. 
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