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RESUMO: Os meios alternativos de resolução de litígios, em especial a 
arbitragem, têm obtido notório destaque como instrumento de resolução 
alternativa de conflito em um período no qual a efetiva resposta à administração 
da justiça tem sido altamente suscitada, não só pela celeridade na obtenção da 
tutela pretendida, mas também por alguns aspectos inerentes aos mesmos, tais 
como sigilo, autonomia, economia, dentre outros. A Lei de Arbitragem Voluntária, 
doravante apenas LAV, Lei 63/2011, permitiu que a arbitragem ganhasse mais 
força no Direito Português ao ampliar o rol dos litígios que podem ser submetidos 
à arbitragem, substituir o critério vago da disponibilidade dos direitos pelo da 
patrimonialidade dos interesses, robustecer a convenção de arbitragem e atribuir 
novos contornos à sentença arbitral. Em especial recorte à sentença arbitral, 
convém suscitar que ela opera os mesmos efeitos que a sentença judicial 
produz. A LAV, em seu artigo 46. permite que a sentença proferida pelo Tribunal 
Arbitral seja impugnada por meio de pedido de anulação, o qual tem as suas 
hipóteses de cabimento elencadas no número 3 do supra citado artigo. 
Outrossim, pode ser atacada por recurso ao tribunal estadual, se as partes assim 
convencionaram na convenção de arbitragem, salvo se a demanda não tenha 
sido resolvida por meio de composição amigável ou através da equidade, 
conforme disposto no artigo 39.o, número 4, LAV. No Direito Brasileiro, a 
arbitragem é regulada por meio da Lei n. 9.307/1996 e, diferentemente do Direito 
Português, a regra é a insuscetibilidade de recurso, salvo as causas de nulidade 
previstas no art. 32. do referido diploma legal. Em que pese a consolidação da 
eficácia da sentença arbitral advinda da sua irrecorribilidade, muitos 
jurisdicionados se valem das ações de anulação como meio para reformar 
sentença arbitral que lhes fora desfavorável. O presente trabalho objetiva fazer 
estudo comparado da sentença arbitral nos Direitos Português e Brasileiro, no 
que tange às causas de anulação. Para atingir esses objetivos, buscou-se 
respaldo na abordagem dedutiva, ao lado dos métodos histórico e comparativo 
e das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Apresentou-se 
primeiramente a sentença arbitral, sua natureza jurídica, características e 
requisitos constantes nas legislações dos dois países. Posteriormente, 
analisaram-se as hipóteses de anulação da sentença arbitral constantes no 
artigo 46.º, número 3 da LAV; bem como as de nulidade da sentença arbitral 
constantes no artigo 32.º da Lei de Arbitragem Brasileira. Por fim, foram 
apresentadas algumas jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça de 
Portugal e do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, nas quais foi possível 
constatar que muitas causas são levadas ao Judiciário como forma de rediscutir 
o mérito das sentenças arbitrais, com os principais argumentos de falta de 
fundamentação das decisões e violação à ordem pública. Diante disso, concluiu-
se que tanto o Judiciário Português, quanto o Brasileiro agiram com acerto ao 
manter as sentenças proferidas pelos tribunais arbitrais, quando nelas não 



incorreu qualquer vício formal, pois a ação de anulação é destinada tão somente 
a realizar o controle da legalidade formal da decisão, estando excluída a 
apreciação do mérito. 
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