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QUESTÕES A ABORDAR:

1. O que é a arbitragem.

2. Que tipo de litígios são arbitráveis.

3. Diversos tipos de arbitragem: arbitragem voluntária e arbitragem necessária; arbitragem institucional e

arbitragem ad hoc.

4. Como recorrer à arbitragem: a convenção de arbitragem.

5. O Centro de Arbitragem Comercial: constituição, objeto e funções.

6. Os pilares da arbitragem e o Regulamento do CAC.

7. Procedimento arbitral: linhas gerais.
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1. O que é a arbitragem.

Modo privado de resolução jurisdicional de litígios em que a decisão, com base na vontade das partes,

é confiada a terceiros.

- meio privado de resolução jurisdicional de litígios (ou outras questões);

- entre duas (ou mais) partes;

- conforme acordo das partes (tendencialmente);

- alternativa aos tribunais judiciais (sempre?)
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2. Que tipo de litígios são arbitráveis.

Nos termos da Lei da Arbitragem Voluntária (Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro), são arbitráveis os litígios que:

(a)Respeitem a interesses de natureza patrimonial - bens, direitos ou coisas que tenham em si mesmo um valor

patrimonial;

ou (acessoriamente)

(b) As partes possam celebrar transação - não abrange os direitos que são irrenunciáveis: coisas fora do comércio ou

direitos de natureza pessoal;

ou ainda

(c) Outro tipo de questões de natureza não contenciosa, como precisar, completar ou adaptar contratos.
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3. Diversos tipos de arbitragem: arbitragem voluntária e arbitragem necessária; arbitragem institucional e arbitragem ad

hoc.

3.1 A arbitragem é por definição voluntária, com base na vontade das partes.

Existem alguns tipos de litígio que por lei (que deve ser a exceção) impõem a sua resolução por arbitragem – ex.

determinação do valor de expropriações por utilidade pública e mais recentemente litígios entre medicamentes de

referência e medicamentos genéricos.

3.2. A arbitragem pode ser institucionalizada ou ad hoc, consoante as partes confiem a organização da arbitragem a uma

instituição especializada (um Centro de Arbitragem), dotada de um regulamento próprio, ou dispensem a intervenção de

qualquer instituição e organizem e regulamentem elas próprias a arbitragem.
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4. Como recorrer à arbitragem: a convenção de arbitragem.

A vontade das partes na arbitragem resulta de uma convenção de arbitragem que:

4.1. Quanto à forma

Deve assumir forma escrita (em sentido lato) – documento escrito e assinado por ambas as partes, troca de cartas,

faxes ou qualquer meio de telecomunicação, incluindo meios eletrónicos.

4.2. Quanto ao objeto

- Um litígio atual (compromisso arbitral);

- Litígios eventuais emergentes de relação jurídica.
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5. O Centro de Arbitragem Comercial: constituição, objeto e funções.

Lei da Arbitragem Voluntária (Lei n.º 31/86, de 29 de agosto).

Despachos do Ministro da Justiça 9/87, de 29 de janeiro, e 26/87, de 9 de março (e os Despachos 955/2004 e

26167/2005).

Objeto:

•Promover e difundir a resolução de litígios por via arbitral ou por meios alternativos de resolução de litígios,

através da organização e do patrocínio de ações de divulgação, estudo e aprofundamento de matérias

relacionadas com a litigiosidade de natureza económica;

•Administrar arbitragens institucionalizadas e processos alternativos de resolução de litígios em matérias de

carácter económico, público ou privado, internas ou internacionais;

•Prestar serviços conexos com a administração de arbitragens.
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6. Os pilares da arbitragem e o Regulamento do CAC.

6.1. Especialização dos árbitros

- As partes escolhem o árbitro que em seu entender tem o perfil profissional adequado à natureza do litígio em causa;

- O designado não deve aceitar a função se entender não possuir os conhecimentos adequados à apreciação das

questões objeto de litigio (Código Deontológico, artigo 2.º);

- Quando designados pelo Centro (foram definidas regras, publicadas no seu website), a recolha deve recair

tendencialmente em profissionais com experiência arbitral, que tenham frequentado cursos de formação especifica

para árbitros e que o seu cv conste no website do Centro.



9

6.2. Independência e imparcialidade dos árbitros.

- Os árbitros ficam sujeitos aos deveres do Regulamento de Arbitragem- serem e permanecerem imparciais e

independentes;

- Os árbitros aceitam a função través de declaração cujo modelo é fornecido pelo Centro, onde devem dar a

conhecer quaisquer circunstâncias que, na perspetiva das partes, possa originar dúvidas quanto à sua

independência e imparcialidade;

- O Centro pode, ainda que a revelação não suscite quaisquer reservas às partes, recusar a nomeação se existir

suspeita de falta grave ou muito relevante que afete a independência e imparcialidade;

- Ao longo do processo, pode o Centro oficiosamente substituir árbitro se entender que as funções não estão a ser

desempenhadas de acordo com o Regulamento e com o Código Deontológico.
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6.3. Celeridade.

- A celeridade da arbitragem tem que ver com a disponibilidade dos árbitros e com a previsibilidade da sua

conclusão;

- Os árbitros que aceitam a função devem declarar a sua disponibilidade para o exercício dessa função

(Regulamento de Arbitragem e Código Deontológico);

- A previsibilidade da conclusão da arbitragem resulta da obrigação do tribunal arbitral, na audiência preliminar ou

após ela, definir o calendário processual e de os prazos para conclusão da arbitragem (ainda que sujeitos a

prorrogação) encontrarem-se fixados no Regulamento.
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6.4. Flexibilização de regras.

- As partes podem, na convenção de arbitragem ou posteriormente, estabelecer regras processuais, desde que

não colidam com regras inderrogáveis do Regulamento;

- O tribunal arbitral pode fixar regras para conduzir a arbitragem de modo mais apropriado (sem colisão com as

regras inderrogáveis do Regulamento), tendo em vista a eficiência e a celeridade.
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6.5. Confidencialidade.

- A arbitragem tem natureza confidencial e reservada – é um modo de evitar exposição pública dos conflitos que

envolvem pessoa e empresas e da própria natureza do conflito;

- Esse dever de sigilo encontra-se na Lei da Arbitragem Voluntária e nos Estatutos do Centro de Arbitragem ;

- Tem exceções, ainda que restritas, na lei. No Regulamento do Centro, prevê-se que as sentenças arbitrais sejam

publicadas no site quando uma das partes seja o Estado ou outra entidade pública; nos restantes casos também,

expurgados os elementos identificadores – em qualquer dos casos carece da não haver oposição das partes.
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6.6. Decisão definitiva.

- Por regra, a lei portuguesa vedou o recurso das sentenças arbitrais, salvo acordo em contrário das partes; a

impugnação da sentença só pode fazer-se por via da anulação, que tem fundamentos essencialmente de natureza

formal;

- O Regulamento do Centro atribui ás sentenças arbitrais natureza definitiva, não sendo suscetíveis de recurso;
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6.6. Os custos da arbitragem.

É comum afirmações de que a arbitragem pode ser uma justiça adequada, eficiente e célere, mas é cara; no dizer de

alguns é uma justiça para ricos – nada de mais errado.

A comparação dever ser feita em termos de custo / benefício e não em valores absolutos, cuja vertente meramente

financeira pode não traduzir a realidade.

O Centro de Arbitragem introduziu no Regulamento de Arbitragem que vigora desde março de 2014 mecanismos de

ajustamento que permitem ajustar os valores dos custos da arbitragem a cada caso concreto.

Apartir de litígios com valor igual ou superior a 120 milhões de Euros, não sobem os valores dos honorários dos árbitros

(salvo majoração que se torne necessária), nem encargos administrativos.

Em qualquer caso, os honorários dos árbitros, em determinadas circunstâncias, podem diminuir para 60% do seu valor

e os encargos administrativos para 80%.
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7. Procedimento arbitral no CAC: linhas gerais

7.1. Tutela cautelar

• Antes da constituição do tribunal arbitral, através do árbitro de emergência;

• Pelo tribunal arbitral, se este já estiver constituído.

7.2. Inicio da arbitragem – pedido

Entrega de requerimento da arbitragem de arbitragem pelo demandante, em que

• Junta a convenção de arbitragem ou proposta de celebração;

• Identifica as partes;

• Descreve sumariamente o litígio;

• Indica o pedido e seu valor;

• Indicações quanto ao tribunal arbitral.

7.3. Defesa – o demandado pode responder:

• Tomar posição sobre o litígio e sobre o pedido;

• Indicações quanto ao tribunal arbitral;

• Pode deduzir pedidos contra demandante (abrangidos na convenção de arbitragem ou por convenção de arbitragem compatível) procedendo à 

descrição sumária do litígio e indicar o valor;

7.4. Resposta

• Tendo sido deduzido pedido pelo demandado, há direito de resposta do demandado.
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7.5. tribunal arbitral - composição

• Constituição: por árbitro único ou por três árbitros;

• Regime regra: na falta de acordo das partes, é árbitro único;

• Exceção: características do litígio e ouvidas as partes, o Presidente determine que seja por três árbitros.

7.6. Tribunal arbitral – designação

• Regra : pelas partes, que podem designar ou escolher o modo como serão designados;

• Árbitro único: pelas partes ou, na falta de designação, pelo presidente do Centro;

• Três árbitro: cada parte escolhe um árbitro e os dois designam o terceiro;

• Sempre que não seja designado árbitro pelas partes ou pelos dois árbitros, a designação compete ao presidente do 

Centro.
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7.7.Intrução do processo – audiência preliminar e diligências de instrução

• Fixar as questões a decidir;

• Fixar calendário processual;

• Os articulados a apresentar, meios de prova e regras quanto à sua produção;

• Regras aplicáveis à audiência;

• Fixação do prazo e modo das alegações finais;

• Valor da arbitragem.

7.8. Sentença

• A proferir no prazo de dois mês a contar do encerramento do debate;

• Tomar em conta os usos do comércio que considere relevantes e adequados;

• Suscetível de pedidos de aclaração ou retificação de erros materiais;

• Possibilidade de sentença adicional sobre pedidos feitos que não tenham sido levados em conta na sentença 

arbitral.
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Muito obrigado pela vossa atenção

Ao dispor para responder a qualquer questão.

António Vieira da Silva

Secretário – Geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

(Centro de Arbitragem Comercial)

Rua das Portas de Santo Antão, n.º 89

1169-022 Lisboa

Portugal

E-mail: avs.centrodearbitragem@ccip.pt

Telefone: +351 213 224 053

Website: www.centrodearbitragem.pt
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