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ADVERTÊNCIAS

— A presente edição encontra-se atualizada com elementos legislativos, 
doutrinais e jurisprudenciais disponíveis até 31 de janeiro de 2021.

— As referências completas das obras citadas no texto constam da  
bibliografia inserida no anexo VI; nas notas, as citações são feitas 
abreviadamente.

— As decisões judiciais portuguesas citadas sem outra indicação quanto 
ao respetivo local de publicação estão disponíveis em http://www.
dgsi.pt; as do Tribunal Constitucional, em http://www.tribunal 
constitucional.pt.

— A autoria das anotações encontra-se identificada no final das mesmas 
com as iniciais dos autores; no índice vão referidos, além dos autores, 
os nomes dos colaboradores respetivos.
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PREFÁCIO DA 5ª EDIÇÃO

A Lei de Arbitragem Voluntária Portuguesa (LAV) em 2021 vai chegar 
aos dez anos. Este é uma espécie de “marco miliário” em que se pode pa-
rar e fazer uma reflexão global e cuidada, não apenas para analisar, como 
também para projetar.

O prefácio à 5ª edição da LAV Anotada pode, quando muito, ser uma 
“provocatio ad agendum” para tal reflexão. Mas nisso e para isso faz sen-
tido recordar que longos anos têm mil passos. E, realmente, em dez anos 
houve uma profunda mudança da realidade no que se refere ao direito 
e à prática arbitral em Portugal. Apesar disso, muito continua por fazer.

Antes da LAV não havia ensino universitário dedicado ao direito ar-
bitral, não havia praticamente decisões judiciais sobre o tema, a doutrina 
era escassa e dispersa, os poucos processos arbitrais que iam existindo 
eram abordados por advogados e árbitros sem nenhuma especialização 
ou experiência, os práticos não iam ao estrangeiro para aprender, e que 
me lembre nenhum nome de relevo internacional viera a Portugal cola-
borar na nossa formação. 

A APA fora pioneiramente criada em 2006. Dois anos depois teve a 
boa ideia de contactar o Ministro da Justiça para o tentar convencer da 
necessidade de uma nova lei de arbitragem para substituir a velhinha lei 
de 1986, já totalmente desfasada de prodigiosa evolução que ocorrera em 
vinte anos a nível internacional. 

Para ajudar ao convencimento ministerial, a direção da APA propôs-se 
elaborar pro bono um projeto para o novo diploma. Isso foi aceite e final-
mente quase três anos depois – e não por nossa culpa– finalmente a lei foi 
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votada na Assembleia da República, praticamente sem uma alteração em 
relação ao projeto da APA.

Seria assim fácil – ainda que gratificante – que a comunidade arbi-
tral portuguesa passasse este ano a deleitar-se com os bons efeitos para 
a administração da Justiça e para o Estado de Direito que a LAV gerou.  
E ninguém poderia levar a mal que assim fosse.

No entanto, os banhos de êxtase são perigosos; pelo menos nestas 
matérias. Ter chegado aqui deve ser visto apenas como alcançar um 
planalto onde se pode recuperar forças para continuar a caminhar. E o 
viajante que vai subindo uma montanha, em cada dia vê que a extensão 
do território é cada vez maior e por isso que a caminhada não pode parar. 
Assim é com o direito e a prática arbitral.

O que resta por fazer é muito mais do que o muitíssimo que já foi 
feito. Não tenho nenhuma intenção de ser exaustivo, mas sem dúvida 
que a formação arbitral de advogados e de árbitros ainda deixa muito a 
desejar, para além das poucas centenas que já beneficiaram dela e com 
isso fizeram muito do seu caminho.

As instituições que administram arbitragens e os tribunais judiciais, 
que de uma forma ou de outra têm de decidir sobre temáticas arbitrais, 
ainda vezes de mais nos surpreendem pela insuficiente sensibilidade 
e escassez de preparação que por vezes revelam, por muito que sejam 
como regra favoráveis à arbitragem. 

A perceção de que a arbitragem é “alternativa” ao sistema judicial 
é vezes de mais esquecida, com tantos de nós a insistirmos em tentar 
replicar modelos processuais, que aliás mostraram a sua inadequação até 
para os tribunais judiciais e que estiveram sempre no caminho crítico de 
ineficiências várias. 

Como se isso não bastasse, novos desafios e caminhos escarpados pro-
vocam-nos e devem motivar-nos. 

Em primeiro lugar, o sucesso do sistema arbitral que vivemos traz 
novos desafios e novos riscos. O aumento exponencial da propensão ao 
consumo do sistema gera naturais dores de crescimento, a menor das 
quais não é por certo a entrada de novos “players” que ainda não terão 
interiorizado bem os valores do sistema.

Entre esses valores manifestamente que devem estar um elevado grau 
de exigência ética (por exemplo em sede de independência e imparcia-
lidade), a necessidade de acrescida eficiência do funcionamento (para o 
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que o dever de disponibilidade dos árbitros e advogados é cada vez mais 
urgente) e o afastamento definitivo do colete de forças que é o Código de 
Processo Civil.

Mas, em segundo lugar, novos desafios surgem da Cidadania e de mui-
tos utilizadores empresariais. Dos primeiros, por trazerem visões tributá-
rias de uma conceção iliberal da administração da justiça, de onde surge a 
luta contra o que é chamado de “privatização” da Justiça e a teoria de que 
o Estado se não deveria submeter a tribunais arbitrais.

Dos utilizadores porque, nalguns casos com razão, se revoltam com 
decisões em que espreita de trás da moita a memória do Rei Salomão, 
mas agora com o bebé mesmo dividido ao meio; ou que, devido às nossas 
ineficiências, se convencem de que o “value for money” é baixo. 

Em terceiro lugar, a crescente exposição – tanto de saudar – de advo-
gados e árbitros portugueses, para não falar dos utilizadores, a processos 
arbitrais em outras jurisdições, com outros idiomas e com práticos alta-
mente experientes, sofisticados e especializados, exige esforços de adap-
tação por vezes dolorosos, sempre difíceis, mas indispensáveis. 

O caminho faz-se caminhando. E disso é exemplo o facto de a LAV 
Anotada ter começado em 2012 com seis anotadores e em 115 páginas 
e em estar já na 5ª edição, mantendo-se fiel à inspiração inicial de um 
despretensioso trabalho de práticos para ajudar outros práticos.

Lisboa, janeiro de 2021.

José Miguel Júdice
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Lei nº 63/2011, de 14 de dezembro
(Aprova a Lei da Arbitragem Voluntária)

Artigo 1º – Objeto
1 – É aprovada a Lei da Arbitragem Voluntária, que se publica em 

anexo à presente lei e que dela faz parte integrante. 
2 – É alterado o Código de Processo Civil, em conformidade com a 

nova Lei da Arbitragem Voluntária.

ANOTAÇÃO:
É aprovada através da presente lei a nova regulamentação da arbitragem 

voluntária (LAV), a qual consta do anexo ao diploma.
Trata-se da quarta regulamentação dos últimos cinquenta anos em Por-

tugal. O CPC de 1961 consagrou o último dos seus quatro livros ao “Tribunal 
Arbitral”, tratando no Título I deste Livro da matéria do tribunal arbitral 
voluntário (artigos 1508º a 1524º) e da do tribunal arbitral necessário no 
seu Título II (artigos 1525º a 1528º). A Lei nº 31/86, de 31 de agosto (LAV 
de 1986) revogou expressamente os artigos 1508º a 1524º (artigo 39º, nº 3), 
pondo termo às dúvidas sobre se o anterior DL nº 243/84, de 17 de julho 
(Lei de Arbitragem Voluntária de 1984, abreviadamente DL nº 243/84) 
havia revogado de forma tácita (revogação de sistema) os referidos artigos 
1508º a 1524º do CPC de 1961, diploma entretanto revogado, com efeitos a 
partir de 1 de setembro de 2013, pelo artigo 4º, alínea a), da Lei nº 41/2013, 
de 26 de junho, que aprovou o novo Código de Processo Civil. Neste último 
Código continuou a ser regulada a arbitragem necessária (artigos 1082º a 
1085º que integram o Livro VI do diploma).

O DL nº 243/84 visou modernizar o Direito da arbitragem voluntária, 
mas todas as suas normas vieram a ser declaradas inconstitucionais, com  



24

LEI DA ARBITRAGEM VOLUNTÁRIA

força obrigatória geral, pelo acórdão nº 230/86 do Tribunal Constitucio-
nal7. O fundamento da declaração da inconstitucionalidade foi a violação da  
norma de competência da Assembleia da República (artigo 168º, nº 1, alínea 
q), da Constituição da República Portuguesa, na versão resultante da I Revi-
são Constitucional), por se ter entendido que a reserva de competência le-
gislativa do Parlamento abrangia a organização e competência dos tribunais 
arbitrais, incluídos, no artigo 212º dessa versão da Lei Fundamental, entre as 
categorias de tribunais constitucionalmente facultativos. Embora este acór-
dão tenha sido proferido em 8 de julho de 1986, o mesmo só foi publicado 
em setembro de 1986, depois da publicação da LAV de 1986, mas antes da 
entrada em vigor desta (que ocorreu em 30 de novembro de 1986 por força 
do artigo 39º, nº 1, da LAV de 1986). Tal revogação acabou por ser ineficaz, 
visto o artigo 282º, nº 1, da Constituição estabelecer que “a declaração de 
inconstitucionalidade […] com força obrigatória geral produz efeitos desde 
a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional […], determina a  
repristinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado”. Tal signi-
fica que o disposto nos artigos 1508º a 1524º do CPC vigorou até à entrada 
em vigor da LAV de 1986.

A LAV de 1986 vigorou durante mais de vinte e cinco anos e só foi alte-
rada uma vez pelo DL nº 38/2003, de 8 de março (alteração dos artigos 11º e 
12º daquela Lei).

A presente Lei visou transpor em larga medida a Lei-Modelo da UNCITRAL 
de 1985, alterada em 2006 (doravante “Lei-Modelo”), tendo sido profunda-
mente influenciada por um anteprojeto da Direção da APA, elaborado em 
março de 2009 a pedido do Ministro da Justiça Alberto Costa8, articulado 
esse que foi revisto em maio de 20109. Estes projetos também estão disponí-
veis no site da APA.

O XVIII Governo Constitucional chegou a apresentar à Assembleia da 
República a Proposta de Lei nº 48/XI, inspirada no mencionado Anteprojeto 
da APA de 2010, embora com algumas alterações significativas. Tal Proposta 
foi aprovada na generalidade, mas veio a caducar por força da dissolução da 
Assembleia da República em abril de 2011.

O XIX Governo Constitucional apresentou no início de setembro de 2011 
a Proposta de Lei nº 22/XII – que segue de perto o Anteprojeto de 2010 da 
APA –, a qual veio a converter-se na Lei nº 63/2011, de 14 de dezembro, que 
aprova a LAV.

7 In DR, I série, de 12 de setembro de 1986; publicado também in AcTC, 8º vol., Lisboa, 1991, 
págs. 115-133. 
8 O articulado está publicado na RIAC, 2009, págs. 205 segs.
9 O Anteprojeto de 2010 com anotações está publicado na RIAC, 2010, págs. 167 segs. 
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De harmonia com o nº 2 do diploma preambular, é também alterado o 
CPC de 1961, em conformidade com a nova LAV. Tais alterações constam do 
artigo 2º deste diploma. Por seu turno, o artigo 5º, nº 3, revoga o artigo 1097º 
do CPC.

ARM

Artigo 2º – Alteração ao CPC
Os artigos 812º-D, 815º, 1094º e 1527º do Código de Processo Civil 

passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 812º-D – [...]
... 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f ) ... 
g) Se, pedida a execução de sentença arbitral, o agente de execução 

duvidar de que o litígio pudesse ser cometido à decisão por árbitros, quer 
por estar submetido, por lei especial, exclusivamente a tribunal judicial ou 
a arbitragem necessária, quer por o direito controvertido não ter caráter 
patrimonial e não poder ser objeto de transação.

Artigo 815º – [...]
São fundamentos de oposição à execução baseada em sentença arbitral 

não apenas os previstos no artigo anterior mas também aqueles em que 
pode basear-se a anulação judicial da mesma decisão, sem prejuízo do 
disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 48º da Lei da Arbitragem Voluntária.

Artigo 1094º – [...]
1 – Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados, convenções,  

regulamentos da União Europeia e leis especiais, nenhuma decisão sobre  
direitos privados, proferida por tribunal estrangeiro, tem eficácia em Portu-
gal, seja qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista e confirmada. 

2 – ...


