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David Carradine as Bill in Kill Bill Vol. 2 by Quentin Tarrantino 

 “Now, a staple of the superhero mythology is, there’s the superhero and 

there’s the alter ego. Batman is actually Bruce Wayne, Spider-Man is 

actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he’s 

Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. And it is 

in that characteristic Superman stands alone. Superman didn’t become 

Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in 

the morning, he’s Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with 

the big red “S”, that’s the blanket he was wrapped in as a baby when the 

Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears – the glasses, the 

business suit – that’s the costume. That’s the costume Superman wears to 

blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the 

characteristics of Clark Kent. He’s weak… he’s unsure of himself… he’s 

a coward. Clark Kent is Superman’s critique on the whole human race.” 
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RESUMO 

 

Em dezembro de 2015, o Judiciário brasileiro enfrentou, pela primeira vez, a 

questão de saber se uma sentença arbitral estrangeira anulada na sede poderia ser 

homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O conteúdo da decisão faz indagar se 

haveria a possibilidade, em certas hipóteses, de homologação no Brasil de um laudo 

arbitral estrangeiro anulado na sua origem. Trata-se de uma questão relevante em termos 

de eficácia e executabilidade da sentença arbitral que tenha que produzir efeitos em outras 

jurisdições e também do nível de vinculação da arbitragem internacional com a sede 

arbitral. Para responde-la, o presente trabalho passará pela análise no âmbito das 

convenções internacionais sobre a matéria e da experiência jurisprudencial de outros 

países, para, então, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, entender em que medida o 

Judiciário pátrio poderia homologar sentença arbitral anulada na sede.  

 

 

Palavras-chave: Arbitragem internacional, Contratos internacionais, Direito 

internacional público e privado, Resolução de disputas, Reconhecimento e homologação 

de sentenças estrangeiras. 
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ABSTRACT 

 

In December 2015, Brazilian courts were faced, for the first time, with the decision 

of whether a foreign arbitral award vacated at the arbitral seat could be recognized by the 

Brazilian Superior Court of Justice. The content of the decision raises the question if it 

would be possible, in certain cases, for Brazilian courts to recognize and enforce a foreign 

arbitral award annulled in its place of origin. This is a relevant discussion in terms of 

effectiveness and enforceability of arbitral awards that might have to produce effects in 

other jurisdictions and also of the extent to which international arbitration is bound to the 

arbitral seat. In order to answer this question, the present thesis will be analyzed in the 

framework of international conventions on the matter and of decision experiences in other 

countries, to then, in light of the Brazilian legal system, understand to what extent 

Brazilian courts could recognize and enforce vacated arbitral awards. 

 

 

Keywords: International arbitration, International contracts, Public and private 

international law, Dispute resolution, Recognition and enforcement of foreign awards.  
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INTRODUÇÃO 

 

A resolução de disputas internacionais representa parte inseparável das relações 

comerciais internacionais no mundo moderno. Neste cenário, a arbitragem se tornou o 

meio mais popular entre os agentes econômicos na resolução de disputas transnacionais.1 

Entender os motivos2 que levam a essa preferência dos agentes econômicos permite a 

constatação de certos objetivos que a arbitragem internacional visa atingir. Os consensos 

sobre quais são esses objetivos têm um impacto direto no tratamento que os Estados dão 

à arbitragem (e, consequentemente, às sentenças arbitrais) nas suas jurisdições nacionais. 

Assim, economicamente, diferentes jurisdições podem ser mais ou menos “atrativas” em 

relação aos interesses dos agentes econômicos internacionais, fortalecendo (ou não) a 

confiança de potenciais investidores no país. Essa motivação econômica, no entanto, é 

traduzida na adoção pelo Estado de determinadas posturas frente a questões jurídicas que 

dizem respeito, principalmente, à eficácia e à executabilidade da sentença arbitral 

estrangeira naquela jurisdição.  

 

Nas disputas internacionais, seja com ou sem cláusula de eleição de foro, a ideia 

do monopólio da jurisdição por um Estado fica relativizada, pois nesse contexto pode ter 

mais de um Estado afirmando sua competência em relação àquela controvérsia. A 

centralização da disputa visa contornar o risco de ter autoridades judiciais de diferentes 

                                                      
1 “Arbitration is widely regarded as the preferred means of resolving international commercial disputes. 

That is true for a number of reasons. In summary, international arbitration provides a neutral, speedy and 

expert dispute resolution processes, largely subject to the parties´ control, in a single, centralized forum, 

with internationally enforceable dispute resolution agreements and decisions. While far from perfect, 

international arbitration is rightly regarded as suffering fewer ills than litigation of international disputes 

in national courts and as affording parties more practical, efficient and neutral dispute resolution than 

available in other forums.” Tradução livre: “A arbitragem é amplamente aceita como o meio preferido para 

resolver disputas comerciais internacionais. Isso é verdade por uma série de razões. Em resumo, a 

arbitragem internacional fornece processos de resolução de disputas neutros, rápidos e especializados, em 

grande parte sujeitos ao controle das partes, em um único fórum centralizado, com acordos e decisões de 

resolução de litígios internacionalmente exigíveis. Embora longe de perfeito, a arbitragem internacional é 

justamente considerada como sofrendo menos malefícios do que o litígio de controvérsias internacionais 

nos tribunais nacionais, oferecendo às partes uma resolução de disputas mais prática, eficiente e neutra do 

que disponíveis em outros fóruns.” BORN, Gary. International Arbitration: Law and Practice. 2. ed. Haia: 

Kluwer Law International, 2014, p. 7. 
2  Pesquisa mostra que grandes corporações, em diferentes setores da indústria, continuam a ter os 

benefícios da arbitragem para resolver disputas transnacionais. As corporações estão se tornando mais 

sofisticadas na obtenção de serviços internacionais de arbitragem. QUEEN MARY UNIVERSITY OF 

LONDON, School of International Arbitration; WHITE AND CASE. 2015 International Arbitration 

Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration. Londres: Queen Mary University of 

London e White and Case, 2016, p.2.  

Disponível em: <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017 
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países afirmando a sua jurisdição sobre a controvérsia. Com a jurisdição arbitral evita-se 

a possibilidade de mais de uma corte estatal se considerar competente para analisar a 

questão, na medida em que oferece contratualmente um único foro centralizado para 

resolver a controvérsia (a denominada sede arbitral).3  

 

Entende-se que as partes, ao centralizarem a sua disputa na sede arbitral, se 

sujeitam a dois conjuntos de normas processuais: a lex arbitri (escolhida pelas partes, 

podendo ou não ser distinta das normas do país da sede da arbitragem) e a lex loci arbitri 

(que configura normas processuais obrigatórias do país onde se realiza a arbitragem, que 

as partes têm o dever de respeitar). Em vista da imposição desse conjunto de normas 

processuais mandatórias do país da sede sobre o procedimento arbitral é que se depreende 

que as autoridades nacionais da sede arbitral possuiriam jurisdição primária sobre a 

sentença proferida em seu território. Assim, apenas o local da sede poderia, em tese, 

anular essa sentença arbitral.4 

 

Como em qualquer processo de resolução de disputas, na arbitragem internacional 

também há casos em que a parte devedora dessa relação se recusa a satisfazer o objeto da 

sentença arbitral, fazendo com que o credor da sentença busque sua execução. Dado o 

caráter internacional da relação, as partes, geralmente, estão situadas em países diferentes 

e os credores podem precisar executar essa sentença fora da sede arbitral, sobre bens 

estrangeiros. Para que isso ocorra, os credores buscam a homologação da sentença arbitral 

em outras jurisdições – afirmando-se, assim, a garantia de eficácia (ou seja, da produção 

de efeitos) e executabilidade de sentenças arbitrais internacionais em jurisdições distintas 

da sede5 como objetivo e benefício primordial da arbitragem internacional.6  

 

A questão específica a ser tratada pelo presente trabalho reside nas situações em 

que o credor de uma sentença arbitral internacional busca a homologação em jurisdições 

                                                      
3 Ibid., p. 8 
4 Trata-se de distinção entre a anulação e confirmação (homologação) de uma sentença arbitral, que pode 

ser traduzida na diferença entre os tribunais de jurisdição primária (do local da sede, que possuem 

autoridade para anular a sentença) e tribunais de jurisdição secundária (localizados em outras jurisdições 

que não a da sede, com autoridade apenas para homologar a sentença arbitral. FELLAS, John. Confirmation 

of Awards Vacated at the Arbitral Seat. New York Law Journal, vol. 256, no 73, 2016, p. 3 
5 NASSER, Rabih. TAKITANI, Marina. Homologação de sentença arbitral estrangeira anulada na sede. 

Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 53. São Paulo, 2017, p. 30. 
6 BÜHRING-UHLE, Christian. A Survey on Arbitration and Settlement in International Business Disputes. 

In: DRAHOZAL, Christian; NAIMARK, Richard (org.). Towards a Science of International Arbitration: 

Collected Empirical Research. Haia: Kluwer Law International, 2005, p. 31 
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distintas da sede, não obstante o fato dessa mesma sentença ter sido anulada por 

autoridades competentes no seu país de origem. Seria possível homologar sentenças 

arbitrais anuladas no foro da sua sede? Essa questão cria dificuldades tanto no plano 

teórico quanto no plano prático.  

 

Como será abordado ao longo do presente trabalho, o objetivo de garantir a 

eficácia e a executabilidade das sentenças arbitrais internacionais se concretiza pela 

criação de um arcabouço jurídico que visa assegurar parâmetros mínimos para a sua 

realização, seja por meio de convenções internacionais (com ênfase na Convenção de 

Nova Iorque), seja por meio de legislações nacionais favoráveis (com ênfase nas 

disposições e referências estabelecidas pela Lei Modelo da UNCITRAL). Da mesma 

forma, esses esforços normativos se refletem nas diferentes atuações concretas de 

tribunais nacionais no tratamento de sentença arbitrais internacionais anuladas.  

 

A análise desse tema específico, por sua vez, se faz importante no contexto 

brasileiro atual. No final de 2015, o Judiciário enfrentou, pela primeira vez, a questão de 

saber se uma sentença arbitral estrangeira anulada na sede poderia ser homologada pelo 

Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) – mas diversas questões jurídicas permanecem 

pendentes nesse sentido. O STJ considerou que a sentença não poderia dar origem a 

efeitos jurídicos no Brasil devido ao fato de ter sido anteriormente anulada pelo Judiciário 

argentino, mas não deixou claro se, em outras circunstâncias, haveria a possibilidade de 

se homologar sentença arbitral estrangeira anulada na sede. Assim, o posicionamento do 

Judiciário brasileiro frente a esse caso é importante, pois permite uma reflexão sobre quais 

seriam as possibilidades de decisão no futuro, trazendo mais ou menos segurança para os 

agentes econômicos que atuam no comércio internacional. 

 

O presente trabalho busca, então, responder se haveria a possibilidade, em certas 

hipóteses, de homologação no Brasil de um laudo arbitral estrangeiro anulado na sua 

origem. Para isso, serão enfrentadas questões relacionadas:  

 

(i) Aos esforços normativos em âmbito internacional, por meio de análise do 

tratamento conferido ao tema pela Convenção sobre o Reconhecimento e a 

Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958 (“Convenção de Nova 

Iorque” ou “Convenção”), que configura o diploma internacional multilateral 
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mais relevante atinente ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras. Pretende-se, aqui, entender de que maneira esses esforços 

normativos visam reafirmar a efetividade da arbitragem internacional como 

meio de solução de controvérsias legítimo nas disputas internacionais, pela 

ênfase da eficácia e executabilidade da sentença arbitral internacional; 

 

(ii)  Às diferentes soluções adotadas internacionalmente por tribunais nacionais 

entre os Estados-partes da Convenção, as quais serão ilustradas por meio de 

casos da experiência estrangeira numa análise comparativa com três países 

(França, Estados Unidos e Alemanha). Procura-se, aqui, explorar questões de 

segurança jurídica e soberania por detrás desse dilema. Segurança jurídica, 

pois uma anulação pode, por exemplo, ter sido decorrente de motivos políticos 

no outro país. E soberania, pois esse tipo de decisão interfere na postura de 

cortes nacionais de reconhecerem os atos de cortes de outros países como 

obrigação de direito internacional. Tais elementos são relevantes para 

determinar as possíveis formas de interação entre o conjunto normativo da 

Convenção e o direito interno de cada país, servindo de parâmetro para qual 

entendimento faria mais sentido no Brasil em futuros casos; e, finalmente, 

 

(iii) Ao ordenamento jurídico brasileiro no tratamento de sentenças estrangeiras 

(arbitrais ou não), para entender até que ponto o Judiciário brasileiro poderia 

dar deferência a decisões de tribunais nacionais de outras jurisdições. 

 

 

1- A CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE 

 

1.1 Objetivos da Convenção 

 

Os Estados sentem a necessidade de elaborar regras, de regular em conjunto certos 

temas para ter maior segurança e previsibilidade, por meio da certeza de que certas 

questões serão tratadas de maneira uniforme. O interesse em garantir, no âmbito dos 

contratos internacionais, que as decisões arbitrais pudessem ser executadas nos diversos 

países foi contemplado pela Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de 
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Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958, incorporada na lei brasileira pelo Decreto no 

4.311, de 23 de julho de 2002. 

 

O objetivo da Convenção foi justamente o de garantir que essa forma muito 

recorrente de solução de controvérsias nos contratos internacionais, que é a arbitragem 

internacional, tivesse a mesma força ou eficácia que a jurisdição estatal, por meio da 

atribuição a essa jurisdição, que se desenvolve fora do âmbito dos Estados, do mesmo 

status em termos de eficácia e força vinculante que se dá à jurisdição estatal. Se faz isso 

obtendo de todos os países um compromisso de execução ou uma permissão de execução 

de sentenças arbitrais estrangeiras no território de cada Estado. O Estado está se 

comprometendo a colocar sua estrutura e seus mecanismos a serviço da execução de uma 

sentença que não é estatal, é uma sentença arbitral.  

 

Dessa forma, os países signatários têm obrigações entre si de garantir o 

reconhecimento e a eficácia de sentenças arbitrais estrangeiras, no entanto, com 

determinados requisitos e exceções. Afinal, não se trata de uma obrigação incondicional, 

já que essa obrigação é cumprida de diferentes formas e um país pode ser mais ou menos 

propenso a garantir o reconhecimento de sentenças estrangeiras. Os Estados aceitam fazer 

isso pelo reconhecimento de uma necessidade dos agentes privados econômicos. É o 

Estado se adaptando ao que acha mais adequado em termos de regulação. Assim, se 

desenvolveu um corpo normativo que não se resume apenas à Convenção incorporada ao 

direito brasileiro, havendo, também, regras internas que refletem esse mesmo 

compromisso. 

 

1.2 Tratamento do tema pela Convenção 

 

A anulação de uma sentença arbitral por um tribunal da sua sede não 

necessariamente leva ao fim da disputa. Isso porque, como já mencionado, o credor da 

sentença pode buscar a sua homologação (a fim de conseguir a sua execução) em um 

tribunal estrangeiro, em outra jurisdição. O desafio de saber se é possível ao credor obter 

essa homologação reside em dois planos: (i) avaliar se a decisão judicial de anulação de 

sentença arbitral impede sua execução e produção de efeitos universalmente ou apenas 

naquela jurisdição onde ocorreu a anulação; e, concomitantemente, (ii) entender qual a 

deferência que o Judiciário nacional dá à análise de uma decisão judicial de outro país.  
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Se é verdade que a Convenção de Nova Iorque representa as obrigações e direitos 

estabelecidos pelos próprios Estados num âmbito de cooperação internacional para 

decidir sobre, nesse caso, o tratamento dado às sentenças arbitrais estrangeiras, faz-se 

relevante a análise dos seus dispositivos que dizem respeito ao tema e, consequentemente, 

dos potenciais (ou já existentes) impactos da sua interpretação no reconhecimento e 

execução de sentenças arbitrais anuladas. 

 

A Convenção de 1958 conta, hoje, com 157 Estados signatários7 e é considerada 

“uma das mais bem-sucedidas experiências de uniformização jurídica pela via 

convencional”.8 Infelizmente, até mesmo as mais inovadoras experiências não são 

capazes de evitar por completo conflitos de interpretação. Fica claro, a partir da análise 

que segue, que a linguagem utilizada pela Convenção foi incapaz de conter as 

divergências interpretativas e tem levado tribunais a apresentar diferentes perspectivas 

sobre o assunto.9 Isso se dá, principalmente, pela leitura do artigo V(1)(e) da Convenção 

e, também, pela interpretação conjunta desse dispositivo com outros artigos da 

Convenção. 

 

Dessa forma, a análise seguinte passará por três artigos da Convenção de Nova 

Iorque: primeiramente, pelo artigo III, o qual reflete um compromisso assumido pelos 

Estados em relação a sua atuação no reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras; pelo artigo V(1), para saber se ele prevê um dever ou uma faculdade de 

recusar a homologação de sentença arbitral anulada na sede; e, finalmente, pelo artigo 

VII(1), na determinação do regime interno do Estado como sendo mais favorável ou não 

à homologação nesse sentido. 

 

 

 

 

                                                      
7 LISTA de Estados ratificantes disponível no site da Convenção. Disponível em: 

<http://www.newyorkconvention.org/countries>. Acesso em: 10 maio 2017 
8 CASELLA, Paulo Borba. Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira Anulada. Revista de 

Arbitragem e Mediação, vol. 5. São Paulo, 2006, p. 207. 
9 BIRD, Robert. Enforcement of Annulled Arbitration Awards: A Company Perspective and an Evaluation 

of a New York Convention. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 

37. Chapel Hill: University of North Carolina School of Law, 2012, p. 1027. 
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1.2.1 O artigo III 

 

Article III 

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in 

accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, 

under the conditions laid down in the following articles.   There shall not be imposed 

substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or 

enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the 

recognition or enforcement of domestic arbitral awards.10 

 

O artigo III da Convenção de Nova Iorque, enquanto parte desse conjunto de 

disposições que prescreve regras internacionais uniformes para a execução de acordos e 

sentenças arbitrais, reflete esse compromisso dos Estados, que se concretiza na sua 

obrigação em reconhecer e executar sentenças arbitrais estrangeiras, sob reserva de um 

número limitado de exceções especificadas no artigo V.  

 

1.2.2 O artigo V(1) 

 

Article V 

1. Recognition and enforcement of the award MAY be refused, at the request of the party 

against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where 

the recognition and enforcement is sought, proof that:  

(a)  The parties to the agreement referred to in article II were, under the law  applicable  

to  them,  under  some  incapacity,  or  the  said  agreement  is  not  valid  under  the  law  

to  which  the  parties  have  subjected  it  or,  failing  any  indication  thereon,  under  the  

law  of  the  country  where  the  award  was  made;  or  

(b)  The party against whom the award is invoked was not given proper notice of  the  

appointment  of  the  arbitrator  or  of  the  arbitration  proceedings  or  was  otherwise  

unable  to  present  his  case;  or 

(c)  The  award  deals  with  a  difference  not  contemplated  by  or  not  falling  within  

the  terms  of  the  submission  to  arbitration,  or  it  contains  decisions on matters 

                                                      
10 Tradução oficial ao português, disponível na redação do Decreto no 4.311, de 23 de julho de 2002: “Artigo 

III - Cada Estado signatário reconhecerá as sentenças como obrigatórias e as executará em conformidade 

com as regras de procedimento do território no qual a sentença é invocada, de acordo com as condições 

estabelecidas nos artigos que se seguem. Para fins de reconhecimento ou de execução das sentenças 

arbitrais às quais a presente Convenção se aplica, não serão impostas condições substancialmente mais 

onerosas ou taxas ou cobranças mais altas do que as impostas para o reconhecimento ou a execução de 

sentenças arbitrais domésticas.” BRASIL. Decreto no 4.311, de 23 de julho de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4311.htm>. Acesso em: 10 maio 2017 
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beyond the scope of the submission to arbitration, provided  that,  if  the  decisions  on  

matters  submitted  to  arbitration  can  be  separated  from those not so submitted, that 

part of the award which contains decisions  on  matters  submitted  to  arbitration  may  

be recognized  and  enforced;  or  

(d)  The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in  

accordance  with  the  agreement  of  the  parties,  or,  failing  such  agreement,  was  not  

in  accordance  with  the  law  of  the  country  where  the  arbitration  took  place;  or 

(e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or 

suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, 

that award was made.11 (grifo meu) 

 

A leitura do artigo V(1) resulta numa tensão interpretativa, principalmente, em 

relação à alínea (e) do referido dispositivo. O artigo V(1)(e) da Convenção de Nova 

Iorque dispõe que os tribunais podem indeferir a homologação em certas hipóteses, sendo 

uma delas quando a sentença ainda não tiver se tornado definitiva para as partes, tiver 

sido anulada ou suspendida por uma autoridade competente do país da sede arbitral ou de 

onde a arbitragem foi realizada. Ou seja, a anulação da qual se versa nesse artigo é aquela 

pelo tribunal da sede arbitral ou cuja a lei tenha sido aplicada ao processo arbitral.12 Sabe-

se que, de maneira geral, as anulações por tribunais de outros Estados (que não esses cá 

mencionados) não impedem a homologação segundo o sistema da Convenção de Nova 

Iorque13 e, portanto, não são objeto de discussão do presente trabalho.  

 

                                                      
11 Tradução oficial ao português, disponível na redação do Decreto no 4.311, de 23 de julho de 2002: 

“Artigo V - 1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido da parte 

contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde se tenciona 

o reconhecimento e a execução, prova de que: a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, 

em conformidade com a lei a elas aplicável, de algum modo incapacitadas, ou que tal acordo não é válido 

nos termos da lei à qual as partes o submeteram, ou, na ausência de indicação sobre a matéria, nos termos 

da lei do país onde a sentença foi proferida; ou b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu 

notificação apropriada acerca da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou lhe foi 

impossível, por outras razões, apresentar seus argumentos; ou c) a sentença se refere a uma divergência 

que não está prevista ou que não se enquadra nos termos da cláusula de submissão à arbitragem, ou 

contém decisões acerca de matérias que transcendem o alcance da cláusula de submissão, contanto que, 

se as decisões sobre as matérias suscetíveis de arbitragem puderem ser separadas daquelas não 

suscetíveis, a parte da sentença que contém decisões sobre matérias suscetíveis de arbitragem possa ser 

reconhecida e executada; ou d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se 

deu em conformidade com o acordado pelas partes, ou, na ausência de tal acordo, não se deu em 

conformidade com a lei do país em que a arbitragem ocorreu; ou (e) A sentença ainda não se tornou 

definitiva para as partes ou foi anulada ou suspensa por autoridade competente do país em que, ou 

conforme a lei do qual, a  sentença  tenha  sido  proferida.” (grifo meu)  Ibid. 
12 O presente trabalho não irá focar nos casos que envolvem a competência do país cuja a lei foi aplicada à 

arbitragem. Nos termos do artigo 38, VI da Lei 9.307/96, o Brasil considera apenas as autoridades judiciais 

do local “onde a sentença arbitral foi prolatada” (sede) como competente para anulação. ABBUD, André 

A. Cavalcanti. Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 180 
13 CASELLA, Op. cit., p. 208. 
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O enfoque está em analisar as possíveis abordagens do tribunal de um Estado-

parte da Convenção de Nova Iorque, quando confrontado com uma sentença arbitral e 

uma sentença anulatória, na decisão sobre qual deverá prevalecer. Entende-se que uma 

recusa de pedido de homologação não pode se basear em motivos não previstos na 

Convenção, mas há casos em que mesmo frente a um desses motivos, a homologação é 

deferida.14 

  

Um primeiro ponto para decifrar essa questão é justamente a ambiguidade que 

decorre da linguagem utilizada pelo presente dispositivo. Quando um tribunal na sede 

arbitral anula uma sentença, surge a questão se tribunais nacionais de outras jurisdições 

podem ou devem indeferir essa homologação, de acordo com essa provisão. Ou seja, 

procura-se saber se há um poder discricionário residual implicado pelo uso da palavra 

“may” na redação do artigo. Como veremos mais adiante, essa questão foi tratada de 

maneira diversa pelos Estados-partes da Convenção.  

 

As razões históricas, ou seja, aquelas que remetem à elaboração do anteprojeto da 

Convenção de Nova Iorque e saber se a expressão “may be refused” foi propositalmente 

adotada, parecem ajudar pouco na abordagem sobre o assunto.  A realidade é que a 

linguagem adotada pela Convenção continua suscitando diferentes perspectivas dos 

tribunais nacionais dos Estados-partes. 

 

A Convenção de Nova Iorque foi, inicialmente, elaborada em cinco versões 

oficiais: Inglês, Francês, Espanhol, Russo e Chinês e, de acordo com o artigo XVI da 

Convenção, essas versões são “igualmente autênticas”. 

 

Artigo XVI 

1. A presente Convenção, da qual os textos em chinês, inglês, francês, russo e espanhol 

são igualmente autênticos, será depositada nos arquivos das Nações Unidas. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá uma cópia autenticada da presente 

Convenção aos Estados contemplados no Artigo VIII.15 

 

 

                                                      
14 Ibid., p. 217 
15 Tradução oficial ao português, disponível na redação do Decreto no 4.311, de 23 de julho de 2002. 

BRASIL, 2002, Op. cit. 
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Sendo assim, uma abordagem que parece ser mais apropriada à análise aqui feita 

seria a de examinar, primeiramente, se essa ambiguidade de linguagem também se faz 

presente nas versões de outros idiomas oficiais da Convenção e, então, de que maneira 

isso pode ou não afetar essas várias perspectivas dos tribunais nacionais dos Estados-

partes da Convenção de Nova Iorque.  

 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional (International Law 

Commission) já manifestou seu entendimento de que os termos de tratados plurilíngues 

pretendem ter o mesmo significado em cada uma de suas versões.16 Contudo, no que diz 

respeito ao teor do artigo V(1) da Convenção de Nova Iorque e em saber se ele deve ser 

interpretado como sendo permissivo ou mandatório, nota-se que há divergências 

relevantes de linguagem na comparação entre as versões oficiais e igualmente autênticas. 

A principal divergência advém do conflito entre a versão francesa (que parece estabelecer 

uma pretensão mandatória) e as demais versões oficiais17 (que parecem estabelecer uma 

pretensão permissiva18 e podem ajudar na identificação de um significado comum).19 

 

Por razões de conhecimento dos idiomas e de compatibilidade com a análise da 

experiência estrangeira ainda a ser abordada pelo presente trabalho, o enfoque se dará na 

divergência linguística entre a versão inglesa e a versão francesa.  

 

A versão inglesa dispõe que:  

 

                                                      
16 REPORT of the International Law Commission on the work of its Fifteenth Session, 6 July 1963, Official 

Records of the General Assembly, Eighteenth Session, Supplement (A/5509). Yearbook of the International 

Law Commission, vol. II, 1963.  

Disponível em: <http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_cn4_163.pdf> Acesso em: 03 set. 

2017 
17 CHANG, Weng Sheng. Enforcement of Foreign Arbitral Awards in the People’s Republic of China. 

Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York 

Convention, ICCA Congress, 3-6 May 1998. Kluwer International Law: 1999, p. 468-469. 
18 Chegou-se à conclusão de que a versão espanhola, a russa e a chinesa correspondem plenamente à 

linguagem permissiva do texto em inglês com base nas descobertas de Jan Paulsson. PAULSSON, Jan. 

May or Must Under the New York Convention: An Exercise in Syntax and Linguistics. Arbitration 

International, vol. 14, 1998, p. 227-230. 
19 Além disso, a versão árabe, que representa a mais recente tradução pelas Nações Unidas (e, em última 

análise, uma chance de esclarecimento sobre a linguagem) também é considerada pela literatura como 

sendo de natureza permissiva. ALFONS, Claudia. Recognition and Enforcement of Annulled Foreign 

Arbitral Awards: An Analysis of the Legal Framework and Its Interpretation in Case Law and Literature. 

Frankfurt: Peter Lang, 2010, p. 77. 
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Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party 

against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where 

the recognition and enforcement is sought, proof that: […]20 (grifo meu) 

 

A utilização da palavra ‘may’ sugere a permissão, mas não a obrigação de recusa 

de homologação de sentença arbitral estrangeira nas hipóteses listadas nos parágrafos 

subsequentes - (a) a (e). A expressão “may be refused (...) only if” é traduzida pelo Decreto 

4.311 de 2002 para o português como “[o reconhecimento e a execução de uma sentença] 

poderão ser indeferidos (...) unicamente”, ou seja, entende-se que estaria sendo conferida 

uma possibilidade de recusa, mas não um dever para o tribunal que recebe o pedido de 

homologação. 

 

Já a versão francesa dispõe que:  

 

La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusés, sur requête de la partie 

contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du 

pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la prevue: [...]21 (grifo meu) 

 

A expressão “ne seront refusées (…) que” não parece corresponder perfeitamente 

com a expressão “may be refused (...) only if” da versão inglesa. A versão francesa dá a 

ideia de imposição de um dever. A tradução literal para o português gera o mesmo efeito 

mandatório de recusa da homologação “[o reconhecimento e a execução de uma 

sentença] não serão recusados (...) a menos que”. A utilização do verbo “ser”, em vez da 

locução verbal “poder ser” retira o elemento discricionário do texto em francês. 

 

Consequentemente, temos que os autores de língua francesa e os de língua inglesa 

tendem a concluir pela natureza mandatória e permissiva, respectivamente, do 

dispositivo, em vista, principalmente, dessa divergência linguística entre as versões 

oficiais da Convenção de Nova Iorque.22 

 

                                                      
20 ONU. Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. Nova York, 1958. 

Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-

E.pdf> Acesso em: 10 maio 2017 
21 ONU. Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Nova York, 

1958. Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html> 

Acesso em: 10 maio 2017 
22 CASELLA, Op. cit., p. 218. 
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1.2.3 O artigo VII(1) 

 

Article VII 

1.  The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or 

bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards 

entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he 

may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed 

by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.23 

 

O artigo VII(1) da Convenção prevê a possibilidade de execução quando há uma 

lei mais favorável – seja ela doméstica ou não. 

 

Como já foi abordado, o artigo V(1)(e) cria um debate acerca da eficácia das 

sentenças arbitrais anuladas na sede arbitral, levando (ou não) à presunção de que essas 

possam ser homologadas em outras jurisdições. Muitos sustentam que, em razão dessa 

controvérsia, o artigo V constitui um obstáculo à formação de sentenças arbitrais 

verdadeiramente internacionais24, ou seja, de sentenças que integrem um sistema que 

procura proteger as partes de possíveis anulações injustificadas. 

 

 Nesse sentido, é relevante a proteção concedida pelo campo de aplicação do artigo 

VII(1) da Convenção, na medida em que abarca a prevalência do regime mais favorável 

à homologação. Essa previsão traz duas principais consequências para o contexto de 

homologação de sentenças arbitrais anuladas na sede: de um lado, preserva-se as regras e 

direitos mais favoráveis à homologação que possam vir a existir na jurisdição onde se 

busca a execução, e do outro, abre-se portas para que os Estados possam criar regras 

nacionais mais favoráveis do que as da Convenção no que diz respeito à homologação de 

sentenças arbitrais.25 Tal evidencia que a Convenção de Nova Iorque, de certa forma, 

procurou estabelecer um “piso”, ou seja, regras mínimas a partir das quais essas sentenças 

                                                      
23 Tradução oficial ao português, disponível na redação do Decreto no 4.311, de 23 de julho de 2002: 

“Artigo VII - 1. As disposições da presente Convenção não afetarão a validade de acordos multilaterais 

ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebrados pelos Estados 

signatários nem privarão qualquer parte interessada de qualquer direito que ela possa ter de valer-se de 

uma sentença arbitral da maneira e na medida permitidas pela lei ou pelos tratados do país em que a 

sentença é invocada.” BRASIL, 2002, Op. cit. 
24 KOCH, Christopher. The Enforcement of Awards Annulled in their Place of Origin. Journal of 

International Arbitration, vol. 26, Issue 2, 2009, p. 270 
25 Ibid., 271 
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podem ser homologadas, não impedindo que um Estado venha a elaborar e/ou usufruir de 

um regime mais favorável.26 

 

1.3 Interpretação e aplicação da Convenção 

 

A partir de uma primeira leitura dos dispositivos até então analisados da 

Convenção de Nova Iorque, percebe-se que, sob uma perspectiva, ela não obriga os 

tribunais a recusarem a homologação de sentenças arbitrais anuladas (pelo uso na versão 

inglesa da palavra ‘may’, que possui, à primeira vista, uma conotação permissiva). Sob 

outra perspectiva, em versão igualmente autêntica em francês, ela não menciona essa 

discricionariedade implícita no uso da palavra ‘may’. Ademais, a Convenção parece criar 

um parâmetro mínimo de homologação, permitindo aos Estados-partes se valer de normas 

mais favoráveis para facilitar a essa homologação.27 E assim, no espírito de sua brevidade, 

a Convenção não fornece mais detalhes e orientações sobre as situações nas quais a 

homologação (ou sua recusa) seria desejável.28  

Tal contexto gera debates acerca das possibilidades de interpretação conjunta 

desses dispositivos, a fim de determinar a possibilidade (ou não) de homologação de 

laudos arbitrais anulados no foro da sede por tribunais dos Estados-partes da Convenção 

de Nova Iorque. 

Sabe-se que a Convenção de Nova Iorque está inserida num contexto normativo 

de uniformização, no qual se procura “assegurar a coordenação internacional sobre o 

controle da sentença arbitral”29. A premissa é de que os Estados promovem esses 

esforços de uniformizar normas do comércio internacional, justamente como resposta 

direta às necessidades dos agentes econômicos que atuam no âmbito do comércio 

internacional. Assim, as partes não têm a necessidade de se submeter diretamente a várias 

regulações internas, já que podem recorrer a uma regulação internacional, facilitando e 

                                                      
26 FOUCHARD, Phillippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Traité de l’arbitrage 

commercial international. Apud: CASELLA, Paulo Borba. Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira 

Anulada. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 5. São Paulo, 2006 
27 OSTROWSKI, Stephen; SHANY, Yuval. Chromalloy: United States Law and International Arbitration 

at the Crossroads. NYU Law Review, 1998, p. 1659. Disponível em: 

<http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-73-5-Ostrowski-Shany.pdf> 

Acesso em: 01 out. 2017 
28 KOCH, Op. cit., p. 1029 
29 CASELLA, Op. cit., p. 221 
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tornando mais fluídas as suas relações comerciais. A criação de referências comuns de 

interpretação e aplicação de um instrumento, como é a Convenção de Nova Iorque por 

exemplo, confere maior confiança, previsibilidade e segurança jurídica às transações 

comerciais. Nesse sentido, é importante que a interpretação e a aplicação desse 

instrumento sejam minimamente uniformes. E isso se faz verdade não apenas para os 

tribunais dos Estados-partes envolvidos e/ou para os tribunais arbitrais na compreensão 

do impacto que futuras impugnações possam ter sobre o resultado do caso30, mas 

principalmente, também, para as partes que escolhem submeter a sua disputa à arbitragem 

internacional.  

 

Dessa forma, o foco do presente trabalho não reside na defesa de uma única forma 

de interpretação “mais correta” da Convenção de Nova Iorque. Procura-se, diversamente, 

neste capítulo, explorar as principais variáveis jurídicas apresentadas até o momento para, 

então, compreender até que ponto elas são capazes de atingir interpretação e aplicação 

uniforme da Convenção de Nova Iorque.  

 

1.3.1 Interpretações do artigo V(1) 

 

Instrumentos de uniformização visam estabelecer um regime uniforme dentro da 

sua própria esfera de aplicação.31 Como já foi mencionado, a interpretação do artigo V se 

bifurca, essencialmente, a partir de um problema linguístico que decorre, principalmente, 

do fato de que há várias versões autênticas do mesmo instrumento de uniformização 

normativa.  

 

Enquanto a maioria dos idiomas das versões oficiais apresenta redação relevante 

no que diz respeito à discricionariedade do juiz em recusar a homologação de um laudo 

arbitral anulado, a versão em francês não deixa dúvidas quanto a sua obrigatoriedade.32 

Não obstante, seria ela o suficiente para resolver o problema? Talvez, mais interessante e 

proveitoso do que se limitar a qualquer uma das línguas utilizadas, fosse recorrer a 

mecanismos interpretativos complementares. 

                                                      
30 MAYER, Ulrich. The Enforcement of Annulled Arbitral Awards: Towards a Uniform Judicial 

Interpretation of the 1958 New York Convention. Uniform Law Review, vol. 3, 1998, p. 584 
31 Ibid., p. 588 
32 CASELLA, Op. cit., p. 221 
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Em primeiro lugar, faz-se útil imaginar, o alcance da uniformização de 

interpretação e aplicação da Convenção de Nova Iorque. Fundamentalmente, é possível 

encontrar duas formas básicas de atingir a uniformidade:  

 

(i) A uniformidade pode ser atingida se as autoridades dos Estados-partes 

sempre recusarem as homologações de sentenças arbitrais que 

corresponderem às hipóteses previstas no artigo V(1)(e), entendendo, 

assim, pela natureza mandatória, ou seja, de obrigatoriedade da recusa na 

aplicação do artigo; 

 

(ii) Respeitando a natureza de facultatividade (permissiva) contida no artigo 

V(1)(e), tem-se que a uniformidade pode ser atingida não apenas em 

relação à homologação (ou recusa) da sentença em si, mas também em 

relação às razões que motivaram a anulação na sede arbitral. Considera-

se, assim, as situações em que um tribunal arbitral poderia estar violando 

o seu compromisso de reconhecimento e execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras, como estabelecido no artigo III da Convenção de Nova 

Iorque.  

 

Percebe-se, assim, que a uniformidade pode, hipoteticamente, ser atingida 

fundando-se tanto sobre uma natureza permissiva, quanto sobre uma natureza mandatória 

da recusa de homologação de laudos arbitrais anulados, como disposto no artigo V(1)(e) 

da Convenção de Nova Iorque.  

 

1.3.1.1 Argumentos no sentido da obrigatoriedade de recusa da 

homologação 

 

Aqueles que defendem esta linha argumentativa, concebem uma interpretação 

mais restritiva do dispositivo. Ou seja, desconsidera-se a amplitude da expressão literal 

da norma por meio de ponderações que resultam na limitação do seu sentido.33  

                                                      
33 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 5a ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 144 
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Um ponto importante para valer-se de uma interpretação restritiva desse 

dispositivo da Convenção de Nova Iorque se baseia na possibilidade de uma leitura mais 

extensiva das hipóteses previstas no artigo V(1) provocar incertezas e incoerências quanto 

ao tratamento da questão. Resumidamente, conceber a faculdade da recusa de sentenças 

arbitrais anuladas no foro da sede, resultaria na eventualidade de diversas atuações dos 

tribunais nacionais (logo, em tratamentos díspares sobre a mesma conjuntura), 

reforçando, desta maneira, aplicações disformes de um instrumento que se propõe à 

uniformização. Isso fica evidente quando, nesse contexto, se indaga sobre quais os 

critérios que levariam os tribunais de diferentes Estados-partes a desconsiderar a 

anulação de uma sentença arbitral. A Convenção não faz qualquer menção nessa seara. 

Isto posto, tem-se que, via de regra, para evitar dubiedades preliminares de aplicação: 

 

[...] as convenções internacionais não costumam conferir faculdades sem antes prever os 

critérios para o seu exercício, porque isso criaria um buraco de incertezas desde o início 

para sua aplicação, muito menos prever implicitamente tal faculdade. A própria 

Convenção de Nova Iorque, quando quis conferir faculdade ao juiz requerido, o fez 

expressamente (por exemplo, no art. VI).34  

 

1.3.1.2 Argumentos no sentido da facultatividade de recusa da 

homologação 

 

Os defensores da natureza permissiva do artigo V da Convenção de Nova Iorque 

não se limitam ao sentido literal do vocabulário empregado na maioria das versões 

oficiais.  

 

Ocasionalmente, os Estados dispõem da sua prerrogativa de abrir mão da sua 

autonomia regulatória, em função de uma regulação conjunta e mais uniforme de certos 

temas. Em última análise, ainda que convenções internacionais estabeleçam limites por 

meio de princípios ou regras de restrições à atuação dos Estados, eles somente se sujeitam 

a isso como atributo da sua própria soberania. Deste modo, tomar a vontade ou o 

propósito de todos os Estados-partes da Convenção de Nova Iorque conforme formulados 

no momento em que aderiram ao tratado como meio principal de interpretação desse 

                                                      
34 CASELLA, Op. cit., p. 221 
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instrumento não parece ser a solução mais pertinente. Há outros pretextos que parecem 

ser mais primordiais e congruentes com a aplicação das disposições de um tratado. A 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (“CVDT”), por exemplo, dispõe 

no seu artigo 33 sobre a interpretação de tratados autenticados em duas ou mais línguas 

(caso no qual se insere a Convenção de Nova Iorque). Mais especificamente, o artigo 

33(4) indica que uma forma de interpretação adequada, nesse sentido, seria a 

interpretação teleológica, ou seja, à luz dos objetivos da Convenção.35 

 

Artigo 33 

Interpretação de Tratados Autenticados em Duas ou Mais Línguas 

1. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente 

fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordem que, em 

caso de divergência, prevaleça um texto determinado.  

2. Uma versão do tratado em língua diversa daquelas em que o texto foi autenticado só 

será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso concordarem.  

3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos 

autênticos. 

4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1, 

quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a 

aplicação dos artigos 31 e 32 não elimina, adotar-se-á o sentido que, tendo em conta 

o objeto e a finalidade do tratado, melhor conciliar os textos.36 (grifo meu) 

 

A partir disso, lê-se na primeira parte do artigo 33(4) que os tratados internacionais 

devem ser preliminarmente interpretados de acordo com o artigo 31 (que prevê regra geral 

de interpretação fundada na boa-fé e à luz do objetivo e finalidade do tratado) e com o 

artigo 32 (que prevê a possibilidade de utilização de meios suplementares de 

interpretação) da CVDT. A segunda parte reforça essa ideia de interpretação consoante o 

objeto e a finalidade pretendida pelo diploma. Nota-se que aqui se fala em objeto (não 

objetivo) e finalidade do tratado.  

 

                                                      
35 BRAGHETTA, Adriana. Anulação do Laudo Arbitral na Sede da Arbitragem e Consequências 

Internacionais: Visão a partir do Brasil. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

2008, p. 160 
36 BRASIL. Decreto no 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm> Acesso em: 11 out. 

2017 
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Pois bem, o objeto da Convenção de Nova Iorque consiste no tratamento dado ao 

reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Nesse sentido, a 

premissa que se faz necessária à defesa da natureza permissiva do artigo V é de que a 

Convenção de Nova Iorque serve, primordialmente, à simplificação dos processos 

envolvendo o reconhecimento e a execução de laudos arbitrais estrangeiros e não à total 

uniformidade das regras sobre o tema (não que esse não seja um objetivo a ser 

contemplado pela Convenção, contudo, não corresponde a sua finalidade principal). Ou 

seja, a sua interpretação deve atender a prioridades que vão além da uniformidade – 

inclusive, porque não é irrelevante questionar até que ponto seria possível atingir a 

uniformidade na esfera internacional (imagina-se que enquanto houver Estados-partes 

com sua própria legislação nacional, a uniformidade poderá ser alcançada apenas até 

determinado nível). 

 

O artigo 33 da Convenção dos Tratados permite constatar a necessidade de 

conciliar (e não eliminar) as possíveis divergências de sentido entre os textos, a partir da 

ênfase conferida à presunção de sentido igual entre os diferentes textos autênticos e à 

preservação da igualdade entre as versões oficiais do tratado. Além disso, é legítimo 

esperar que tribunais nacionais mantenham poderes discricionários (como seria a 

faculdade conferida pelo termo ‘may’) em processos de reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais, como decorrência da soberania dos Estados-partes. Afinal, a 

transferência de regulamentação de uma matéria ao âmbito internacional não faria a sua 

soberania “desaparecer”, uma vez que o próprio Estado, ao integrar o tratado, estaria 

fazendo uso dela. Nesse sentido, é possível conceber que a Convenção de Nova Iorque 

não tenha buscado estabelecer um padrão rígido para o reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras, mas sim um ponto a partir do qual países devem 

homologa-las.  

 

Isso posto, uma das suposições mais aceitas é de que a Convenção de Nova Iorque 

tenha por meio do artigo V(1)(e) procurado contemplar as situações em que as decisões 

de anulação do tribunal da sede tenham sido, de alguma forma, injustas. A concessão de 

poder discricionário pelo teor permissivo do artigo V(1) serviria justamente como 

proteção contra esse tipo de situação. Se é verdade que inexiste uma instância 

internacional superior, a forma que a Convenção encontra para mitigar esse risco é de 

deixar aos tribunais nacionais dos Estados envolvidos essa análise e a decisão de acatar 



 30 

(ou não) a sentença anulatória da sede arbitral. Eis a relevância de não restringir a eficácia 

da sentença de uma arbitragem internacional à lex loci arbitri.37  

 

A uniformidade, então, se daria em função da finalidade principal da Convenção, 

sendo ainda um desafio unificar critérios objetivos nesse sentido – ponderando, 

evidentemente, que deixar esses critérios ao Estado não necessariamente seria algo ruim.  

 

1.3.2 Interpretações do artigo VII(1) 

 

O artigo V(1) não é o único relevante no que diz respeito à possibilidade de 

homologação de sentenças arbitrais anuladas no foro da sede. A utilização do termo 

‘shall’ na redação do artigo VII(1) sugere uma linguagem mandatória, que se por um lado 

incentiva a homologação de laudos anulados quando sistema interno favorece essa 

pretensão, por outro também torna a interpretação conjunta com o artigo V(1) mais difícil. 

 

Presumindo a unidade e coerência do regime instituído pela Convenção de Nova 

Iorque, há, outrossim, diferentes interpretações sistemáticas possíveis desse artigo. 

Aqueles que entendem pela obrigatoriedade contida no artigo V(1) podem justificar que 

a facultatividade resultaria na perda da razão de existir do artigo VII(1). Isso porque, para 

que uma autoridade de um Estado-parte homologasse uma sentença arbitral anulada na 

sede, bastaria exercer a sua faculdade de não considerar um dos motivos de recusa da 

homologação especificados no artigo V(1)(e).38 Sob outra perspectiva, os defensores de 

uma linguagem permissiva do artigo V(1), podem argumentar que não necessariamente é 

gerada incompatibilidade entre os dois artigos referidos: 

 

[...] o art. VII, § 1.o continuaria a poder ser aplicado ainda que se entendesse que os 

motivos de recusa são facultativos. E seria aplicado quando o juiz requerido entendesse, 

no caso concreto, que não há como afastar o motivo de recusa. Obviamente, o fato de os 

motivos serem facultativos não significa que sejam inoperantes. Naqueles casos em que 

fossem, isto é, nos casos em que o juiz requerido entendesse que o motivo não tem como 

ser afastado, então ainda lhe restaria o dever de analisar se o seu regime de direito interno 

é mais favorável do que aquele da Convenção (art. VII, § 1.o).39 

                                                      
37 MAYER, Op. cit., p. 599 
38 CASELLA, Op. cit., p. 219 
39 Ibid., p. 220 
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De qualquer maneira, em última análise, pouco importa para a aplicação do regime 

interno mais favorável se a provisão do artigo V(1)(e) prevê que um tribunal pode ou deve 

indeferir a homologação de sentença anulada na sede. Mais relevante, nesse cenário, 

seriam as hipóteses de recusa de homologação de sentença arbitral previstas no regime 

interno de cada país. Frente ao direito comum de uma jurisdição nacional em que a 

anulação da sentença arbitral não configura hipótese de recusa da homologação, faz 

sentido que o tribunal dessa jurisdição apenas indefira a homologação de acordo com as 

hipóteses previstas no seu regime interno, desconsiderando a decisão de anulação da sede 

na sua análise (esse é o caso da França, como será abordado mais adiante). São essas as 

situações em que a homologação com base na aplicação do artigo VII(1) se faz valer. 

Alternativamente, nos países em que a anulação da sentença arbitral enquadra hipótese 

de recusa à homologação, haverá outras tentativas de conciliar essas disposições por meio 

do sistema interno adotado por cada país (por exemplo, a adoção da Lei Modelo da 

UNCITRAL ou correspondência direta com a própria Convenção).   

 

À vista disso, não há como negar que a combinação dos artigos V(1) e VII(1) 

sugere fortemente a ideia de que a Convenção de Nova Iorque buscou determinar um 

ponto de partida para o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras.  

 

 

2- A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 
A análise normativa até então feita permitiu identificar que a Convenção de Nova 

Iorque visa, essencialmente, garantir, de um lado, maior eficácia e executabilidade das 

sentenças arbitrais estrangeiras e, de outro, a uniformidade das suas normas.  

 

Infelizmente, a conciliação entre esses objetivos não é simples: A busca por maior 

uniformidade nos padrões para homologação de sentenças parece levar à adoção de um 

“menor denominador comum” entre os Estados signatários, o qual permite uma 

quantidade significativa de potenciais recusas à homologação, enfraquecendo assim o 

reconhecimento e a executabilidade das sentenças arbitrais.40 

                                                      
40 OSTROWSKI; SHANY, Op. cit., p. 1658 
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Nesse contexto, tribunais nacionais vêm, por meio de várias decisões, procurando 

coordenar a interação dos seus sistemas jurídicos domésticos com os conflitos 

interpretativos da Convenção de Nova Iorque (e também com outros instrumentos do 

arcabouço normativo internacional que rege o tratamento de sentenças arbitrais 

estrangeiras). Sabe-se que os países lidam de diferentes maneiras com a questão da 

anulação na sede arbitral.  

 

Enquanto no Brasil, ainda não há um “parecer” concreto que aborde de uma 

maneira mais direta e profunda se laudos arbitrais anulados poderiam ser homologados 

em território nacional, outros países já firmaram posicionamento mais robusto em relação 

ao tema. Interessante notar que as soluções dos dilemas sobre a homologação de laudo 

anulado na sede diferem de país para país, seja em relação à fundamentação ou ao 

resultado.  

 

Assim, o presente capítulo pretende fazer uma análise comparativa com situações 

em que tribunais de outros países abordaram essa questão, examinando, principalmente, 

essa relação entre as respectivas regras existentes sobre o reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais e as decisões estrangeiras sobre o tema. Foram escolhidos três países 

para realizar essa análise, que apresentam diferentes abordagens ilustradas por casos 

emblemáticos41 nessa seara, são estes: França, Estados Unidos e Alemanha. 

 

2.1  França 

 

A jurisprudência francesa é uma das mais presentes nos debates sobre a 

possibilidade de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas na sede. Desde 

1984, as cortes francesas vêm firmando um posicionamento consistente (e hoje já bem 

estabelecido) em prol da deslocalização arbitral, ou seja, confirmando que uma sentença 

arbitral que tenha sido anulada no foro da sua sede arbitral pode vir a ser homologada 

pelos tribunais franceses.42  

                                                      
41 A escolha dos casos visou uma análise não exaustiva, ilustrando algumas formas possíveis e diferentes 

de decidir sobre a homologação de um laudo arbitral anulado na sua origem e não necessariamente casos 

mais recentes. 
42 GAILLARD, Emmanuel. L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine. Journal du 

Droit international, n. 3, 1998, p. 19. Disponível em: 
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Entende-se que a lei francesa, ao dispor sobre a arbitragem internacional, seja, em 

relação aos demais Estados-partes da Convenção de Nova Iorque, uma jurisdição liberal, 

principalmente no que diz respeito ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais 

estrangeiras.  

 

As disposições sobre os processos de homologação e execução de sentenças 

arbitrais estrangeiras na França estão contidas nos artigos 1502 a 1507 do seu Código de 

Processo Civil (Code de Procédure Civile). Sendo que os fundamentos legais para revisão 

judicial (diga-se, possível recusa da homologação) estão estabelecidas no artigo 1502 do 

referido diploma: 

 

Article 1.502. L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est 

ouvert que dans le cas suivants: (1) Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou 

sur convention nulle ou expiré; (2) Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé 

ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné; (3) Si l’arbitre a statué sans se conformer à 

la mission qui lui avait été conférée; (4) Lorsque le principe de la contradiction n’a pas 

été respecté; (5) Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public 

international.43 

 

Nota-se que o artigo 1502 do Código de Processo Civil francês não contém as 

mesmas hipóteses de recusa mencionadas no artigo V(1)(e) da Convenção de Nova 

Iorque. Dessa forma, os tribunais franceses entendem que a combinação entre a lei 

francesa e o artigo VII(1) da Convenção de Nova Iorque justificaria legalmente a não 

aplicação do artigo V(1)(e), uma vez que a anulação de uma sentença não constitui 

obstáculo para a homologação na jurisdição francesa. 

 

                                                      
<http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/1998/01/Lexcution-des-sentences-

annules-dans-leur-pays-d__/Files/IA_JDI-Sentences-annulees-dans-leur-pays-d-

origi__/FileAttachment/IA_JDI-Sentences-annulees-dans-leur-pays-d-origi__.pdf> Acesso em: 15 maio 

2017 
43 FRANÇA. Code de procédure civile. Versão consolidada em 18 de novembro de 2017. Disponível em: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716> Acesso em: 02 out. 

2017. Tradução livre: Artigo 1502. Um recurso contra uma decisão que concede o reconhecimento ou 

execução está disponível apenas nos seguintes casos: (1) Se o arbitro tiver deliberado na ausência de 

convenção arbitral ou com base em convenção arbitral nula ou expirada; (2) Se o tribunal arbitral tiver 

sido irregularmente constituído ou se o único árbitro tiver sido irregularmente nomeado; (3) Se o árbitro 

tiver deliberado sem cumprir com a missão conferida a ele ou ela; (4) Se o devido processo legal não tiver 

sido respeitado; (5) Se o reconhecimento ou a execução for contrária à ordem pública internacional. 
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Assim, os tribunais franceses concedem a homologação a laudos anulados na sede 

com base na exceção à supremacia estrita de tratados internacionais sobre as leis 

nacionais, por meio do regime mais favorável estabelecido no artigo VII(1) da Convenção 

de Nova Iorque, em conjunto com o artigo 1.502 do Código de Processo Civil francês, o 

qual não prevê a anulação da sentença arbitral como hipótese de recusa a sua 

homologação. 

 

Essa possibilidade de homologação de laudos anulados no seu país de origem, nos 

termos da lei francesa, se consubstancia em diversas decisões da jurisprudência francesa 

sobre o tema. A primeira foi proferida no caso Norsolor. 

 

O caso que será analisado para ilustrar a abordagem adotada pelos tribunais 

franceses, nesse sentido, é o caso Societé Hilmarton v. OTV  (caso Hilmarton). Esse caso 

é emblemático entre os estudiosos da arbitragem internacional, não apenas por consolidar 

o posicionamento das cortes francesas, mas também por envolver uma situação incomum 

na França, onde vigoraram, simultaneamente, duas decisões contraditórias.  

 

2.1.1 O caso Hilmarton 

 

2.1.1.1 Síntese dos fatos 

 

Em 1980, a empresa inglesa Hilmarton Ltd. (“Hilmarton”) celebrou um contrato 

com a empresa francesa Omnium de Traitement et de Valorisation (“OTV”). Por meio 

desse contrato, a Hilmarton prestaria serviços de assessoria jurídica e fiscal para a OTV 

numa concorrência pública na Argélia (para rede de saneamento na cidade de Alger), 

mediante o pagamento de comissão de 4% do montante total do projeto. Em 1983 a OTV 

venceu a concorrência, contudo, insatisfeita com os serviços prestados pela Hilmarton, 

pagou apenas metade da comissão acordada contratualmente. O contrato previa cláusula 

de arbitragem sob as regras da Câmara de Comércio Internacional (“CCI”) em Genebra, 

na Suíça – a qual foi acionada pela Hilmarton para obter da OTV o restante devido sobre 

a comissão.44 

                                                      
44 SENTENÇA de 19 de agosto de 1988, Caso CCI no 5622: Société H. v. Société O. Revue de 

l’Arbitrage, 1993, p. 327-328 
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2.1.1.2 Linha do tempo 

 

Procedimento arbitral iniciado pela Hilmarton em Genebra, Suíça 

 

Nos termos da cláusula compromissória contida no contrato (e acionada pela 

Hilmarton), deu-se início a uma arbitragem CCI em Genebra, na Suíça. 

 

19/04/1988: 1a sentença arbitral (Arbitragem em Genebra) 

 

O pleito de indenização da Hilmarton foi negado pelo árbitro único, não 

condenando, assim, a OTV ao pagamento da comissão à Hilmarton. Alegou-se que a lei 

argelina proibia absolutamente os pagamentos a intermediários em tais circunstâncias 

(tráfico de influência), o que levaria a contratação a ser nula nos termos da lei suíça, de 

acordo com Código Suíço de Obrigações (Code des obligations suisse).45 

 

17/11/1989: Anulação da 1a sentença arbitral (Tribunal de Justiça do Cantão de 

Genebra46) 

 

Frente à improcedência do seu pedido, a Hilmarton buscou a anulação da sentença 

arbitral, sob o fundamento de que a violação da lei algeriana (ou seja, de lei estrangeira) 

não “se chocaria” com o direito suíço (o qual regia o contrato entre as partes).  

 

La Cour relève à ce sujet que s'il est vrai que les parties ont indéniablement voulu violer 

la loi algérienne 78-02 puisqu'il était entendu entre elles que Hilmarton aurait une 

activité d'intermédiaire prohibée par le droit algérien, cette violation ne saurait en aucun 

cas constituer une violation des bonnes môurs selon le droit suisse, seul applicable à la 

présente espèce. [...] La Cour en déduit que la loi algérienne a été violée mais sur un 

point qui ne choque pas le droit suisse: il est permis dans notre ordre juridique d'utiliser 

des intermédiaires pour suivre un dossier au sein d'une administration.[...] La violation 

de la loi étrangère ne choque donc pas les bonnes môurs en droit suisse dans le cas 

d'espèce.47 (grifo meu) 

                                                      
45 Ibid., p. 330 
46 Tradução livre de “Cour de Justice du Canton de Genève” 
47 Tradução livre: “A Corte observa, no tocante a isso, que se é verdade que as partes inquestionavelmente 

quiseram violar a lei argelina 78-02, pois entendiam entre si que Hilmarton teria uma atividade de 

intermediador proibida pelo direito argelino, essa violação não constituiria em caso algum uma violação 

dos bons costumes segundo o direito suíço, o único aplicável ao presente caso. [...] A Corte deduz disso 
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27/02/1990: Homologação da 1a sentença (Tribunal de grande instância de Paris48) 

 

De outro lado, a OTV, diante de uma sentença que não condenava o seu 

pagamento, buscou a sua homologação na França. Não obstante a decisão de anulação 

por um tribunal suíço (ou seja, na sede da arbitragem), o tribunal francês deferiu o pedido 

de homologação, nos termos do artigo VII(1) da Convenção de Nova Iorque.49 

 

17/04/1990: Confirmação da anulação da 1a sentença arbitral (Tribunal Federal Suíço50) 

 

Exatamente dois meses após a homologação da sentença arbitral na França, o 

Tribunal Federal Suíço (autoridade judiciária suprema do país) manteve a decisão de 

anulação do tribunal de instância inferior.51 

 

19/12/1991: Confirmação da homologação da 1a sentença (Tribunal de Apelação de 

Paris52) 

 

Quando confrontado com um recurso da decisão de homologação da sentença 

arbitral, o Tribunal de Apelações de Paris teve de decidir se iria ou não reconhecer a 

homologação de um laudo arbitral que havia sido anulado no seu país de origem. 

 

O tribunal considerou que da aplicação do artigo VII(1) da Convenção de Nova 

Iorque resulta que o juiz não pode recusar a homologação, caso a legislação nacional o 

autorize. Dado que as regras francesas para homologação seriam mais favoráveis, o órgão 

jurisdicional entendeu ser do direito da OTV se aproveitar delas para pedir a homologação 

da sentença arbitral – neutralizando assim as disposições do artigo V(1)(e) da referida 

                                                      
que a lei argelina foi violada, mas num ponto que não choca o direito suíço: é permitido em nosso 

ordenamento jurídico utilizar intermediários para seguir um dossiê no seio de uma administração. [...] A 

violação da lei estrangeira não choca os bons costumes suíços no caso em questão.” (grifo meu) SUÍÇA, 

Cour de Justice du canton de Genève. Decisão de 17 de novembro de 1989: Société Hilmarton v. société 

OTV. Revue de l’Arbitrage, 1993, p. 342 
48 Tradução livre de “Tribunal de grande instance de Paris” 
49 Decisão não disponível. Informações retiradas de: FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.). Decisão de 

23 de março de 1994: Société Hilmarton v. société OTV. Revue de l’Arbitrage, 1994, p. 327-328 
50 Tradução livre de “Tribunal Fédéral Suisse” 
51 SUÍÇA, Tribunal fédéral suisse. Decisão de 17 de abril de 1990: Société OTV v. société Hilmarton. Revue 

de l’Arbitrage, 1993, p. 342 
52 Tradução livre de “Cour d’appel de Paris” 
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Convenção. O artigo 1502 do Code de Procedure Civile não inclui como motivo de recusa 

da homologação a anulação da sentença arbitral no seu país de origem, logo, a inserção 

de uma sentença proferida em arbitragem internacional e anulada no exterior por 

aplicação da lei local também não seria contrária a concepção francesa de ordem pública 

internacional, nos termos do parágrafo 5o do mesmo artigo. 53  

 

Assim, o Tribunal de Apelações confirmou o pedido de homologação da sentença 

arbitral na França. 

 

Novo procedimento arbitral iniciado pela Hilmarton em Genebra, Suíça 

 

Após a confirmação da anulação da 1a sentença arbitral na Suíça, a parte 

perdedora, a Hilmarton, iniciou um novo procedimento arbitral com um árbitro diferente 

em Genebra.  

 

10/04/1992: 2a sentença arbitral (Arbitragem em Genebra) 

 

Dessa vez, o árbitro decidiu em favor do pleito indenizatório da Hilmarton, 

concedendo-a o direito de cobrar a comissão da OTV.54 

 

25/02/1993: Homologação da 2a sentença (Tribunal de grande instância de Nanterre55) 

 

A Hilmarton buscou a homologação dessa sentença (agora favorável ao seu 

pedido) na França, que foi concedida pelo tribunal.56 

 

 

 

 

                                                      
53 FRANÇA, Cour d’appel de Paris (1 Ch. Suppl.). Decisão de 19 de dezembro de 1991: société Hilmarton 

v. société OTV. Revue de l’Arbitrage, 1993, p. 300-301 
54 Sentença não disponível. Informações retiradas de: FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.). 1994, Op. 

cit., p. 327-328 
55 Tradução livre de “Tribunal de grande instance de Nanterre” 
56 Decisão não disponível. Informações retiradas de: FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.). 1994, Op. 

cit., p. 327-328 
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22/09/1993: Reconhecimento da decisão de anulação suíça de 17/04/1990 (Tribunal de 

grande instância de Nanterre) 

  

Ao mesmo tempo em que Hilmarton buscou homologar a 2a sentença arbitral na 

França, ela obteve do mesmo tribunal uma decisão reconhecendo a decisão do Tribunal 

Federal Suíço de 17 de abril de 1990, que anulou a 1a sentença arbitral. 

 

Como consequência dessas duas decisões pelo Tribunal de grande instance de 

Nanterre, dentro do ordenamento jurídico francês passaram a coexistir dois laudos 

contraditórios em relação ao mesmo litígio – um reforçando a 1a sentença, na qual a 

Hilmarton perdeu; e outro reforçando a 2a sentença, na qual Hilmarton venceu. 57 

 

23/03/1994: Confirmação da homologação da 1a sentença (Corte de Cassação58) 

 

Hilmarton recorreu contra a decisão do Tribunal de Apelação de Paris de 

19/12/1991. A Corte de Cassação francesa, seguindo o entendimento do Tribunal de 

Aplicação de Paris, rejeitou o pedido de cassação. 

 

Attendu, ensuite, que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué décide qu'en application de 

l'article VII de la Convention de New York du 10 janvier 1958, la société OTV était fondée 

à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l'exécution des 

sentences rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et notamment de 

l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas 

de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévu par l'article V de la Convention de 

1958; Attendu, enfin, que la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale 

qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence 

demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n'était pas 

contraire à l'ordre public international;59 

                                                      
57 Decisão não disponível. Informações retiradas de: FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.), 1994, Op. 

cit., p. 327 
58 Tradução livre de “Cour de Cassation” 
59 Tradução livre: “Considerando que é a justo título que a decisão atacada decide que na aplicação do 

artigo VII da Convenção de Nova Iorque de 10 de janeiro de 1958, a sociedade OTV era fundada a se 

prevalecer das regras francesas relativas ao reconhecimento e à execução de sentenças proferidas no 

exterior em matéria de arbitragem internacional e notadamente do artigo 1502 do novo Código de 

processo civil que não retém, no rol de casos de recusa de reconhecimento e de execução, esse previsto 

pelo artigo V da Convenção de 1958; Considerando enfim que a sentença proferida no Egito era uma 

sentença internacional que, por definição, não integrava a ordem jurídica desse Estado de tal forma que 

sua existência permaneceu estabelecida a despeito de sua anulação e que seu reconhecimento na França 
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29/06/1995: Confirmação da homologação da 2a sentença e reconhecimento da decisão 

de anulação suíça de 17/04/1990 (Tribunal de Apelação de Versalhes60) 

 

Em duas decisões datadas do mesmo dia, o Tribunal de Apelação de Versalhes 

aprovou as decisões proferidas pelo Tribunal de Nanterre (uma confirmando a anulação 

da 1a sentença arbitral61 e outra homologando a 2a sentença arbitral62). Fundamentou-se 

no fato de que não haveria violação de ordem pública francesa e que o direito processual 

francês poderia ser utilizado para anular uma das decisões existentes, pois a homologação 

da 1a sentença não seria um óbice para a homologação de uma 2a sentença conflitante. 

 

S'il est de principe qu'en matière d'arbitrage international, l'annulation d'une sentence 

dans le pays où elle a été rendue n'est pas en soi une circonstance qui autorise le juge 

français à lui refuser l'exequatur et qu'ainsi l'annulation par le Tribunal fédéral suisse 

d'une sentence rendue en Suisse n'interdisait pas la reconnaissance de cette sentence 

dans l'ordre juridique français, l'exequatur de cette sentence, tel qu'obtenu avant qu'elle 

ne fût anéantie dans l'ordre juridique suisse, ne peut cependant avoir pour effet de figer 

le litige dans l'ordre juridique français, au stade où il se trouvait à la date de cette 

sentence, et de rendre de la sorte inefficaces en France les recours régulièrement formés 

dans l'ordre juridique étranger contre cette sentence. [...] L'exequatur d'une deuxième 

sentence n'a pas le même objet que l'exequatur précédemment accordé à une première 

sentence rendue en sens contraire; dès lors le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée 

attachée à la décision de la première sentence arbitrale n'est pas fondé.63 

 

                                                      
não é contrário à ordem pública internacional.” FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.), 1994, Op. cit., 

p. 328 
60 Tradução livre de “Cour d’appel de Versailles” 
61 FRANÇA, Cour d’appel de Versailles. Primeira decisão de 29 de junho de 1995: Société OTV v. société 

Hilmarton. Revue de l’Arbitrage, 1995, p. 630-638 
62 FRANÇA, Cour d’appel de Versailles. Segunda decisão de 29 de junho de 1995: Société OTV v. société 

Hilmarton. Revue de l’Arbitrage, 1995, p. 639-656 
63 Tradução livre: “Se é de princípio que em matéria de arbitragem internacional, a anulação de uma 

sentença no país em que foi proferida não é em si uma circunstância que autoriza o juiz francês a lhe 

recusar o exequatur e que, assim, a anulação pelo Tribunal federal suíço de uma sentença proferida na 

Suíça não proibia o reconhecimento dessa sentença no ordenamento jurídico francês, o exequatur dessa 

sentença, tal qual obtido antes que ela fosse anulada no ordenamento jurídico suíço, não pode, no entanto, 

ter por efeito travar o litígio no ordenamento jurídico francês, no estágio em que se encontrava na data 

dessa sentença, e de tornar ineficazes na França os recursos regularmente formados na ordem jurídica 

estrangeira contra essa sentença. [...] O exequatur de uma segunda sentença não tem o mesmo objeto que 

o exequatur precedentemente conferido a uma primeira sentença proferida em sentido contrário; desde 

então o meio extraído da autoridade da coisa julgada conectada à decisão da primeira sentença arbitral 

não tem fundamento.” FRANÇA, Segunda decisão de 29 de junho de 1995, Op. cit. p. 642 
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10/06/1997: Reversão das decisões de 29/06/1995 do Tribunal de Apelação de Versalhes 

e validação da 1a sentença arbitral (Corte de Cassação) 

 

Finalmente, a Corte de Cassação francesa resolveu o conflito ao reverter as duas 

decisões do Tribunal de Apelação de Versalhes de 29 de junho de 1995, decidindo 

também sobre a existência do efeito de coisa julgada apenas sobre a 1a sentença arbitral, 

com base do artigo 1351 do Código Civil francês (Code Civile). “L'existence d'une 

décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties fait 

obstacle à toute reconnaissance en France d'une décision judiciaire ou arbitrale rendue 

à l'étranger incompatible avec elle.”64 

 

1998–1999: Homologação da 2a sentença arbitral na Inglaterra 

 

Ainda que na França o pleito da Hilmarton não tenha sido reconhecido (dado que 

a 1a sentença prevaleceu na ordem jurídica francesa), ela requereu (e obteve) em 1988 a 

homologação da 2a sentença arbitral (favorável ao seu pleito) na Inglaterra. A decisão de 

homologação foi mantida pelo Alta Corte de Justiça da Inglaterra65 em 1999.66 

 

2.1.1.3 Comentários 

 

O caso Hilmarton ilustra dificuldades peculiares resultantes da eficácia de 

sentenças anuladas na sede arbitral. Quando a decisão de anulação é eficaz num país, isso 

pode resultar no direito de rearbitrar aquela disputa. Não obstante, não sendo a decisão 

de anulação eficaz no país onde se busca a homologação, infere-se a possibilidade de 

homologação da sentença anulada. À vista disso, da homologação de sentenças arbitrais 

anuladas pode suceder a coexistência de duas decisões conflitantes sobre a mesma disputa 

em relação às mesmas partes. Percebe-se, além disso, que a adoção da postura 

consideravelmente liberal dos tribunais franceses também pode gerar incentivos 

                                                      
64 Tradução livre: “A existência de uma decisão francesa irrevogável tratando do mesmo objeto entre as 

mesmas partes representa obstáculo a qualquer reconhecimento na França de uma decisão judicial ou 

arbitral proferida no exterior incompatível com ela.” FRANÇA, Cour de Cassation (1Ch. Civ.). Decisão 

de 10 de junho de 1997: Société OTV v. société Hilmarton. Revue de l’Arbitrage, 1997, p. 376 
65 Tradução livre de England’s High Court 
66 INGLATERRA, Queen’s Bench Division (Commercial Court). Decisão de 19, 20, 24 de maio de 1999: 

Omniun de Traitement et de Valorisation AS v Hilmarton Ltd. All England Law Reports, 1999, p. 146 et. 

seq 
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“negativos” para o sistema, no sentido de incentivar a parte interessada a buscar a 

homologação de país em país onde a outra parte possua bens.67 

Assim sendo, a solução “autocentrada” francesa – no sentido de centralizar sua 

decisão na satisfação do artigo 1.502 do seu Código de Processo Civil – incita questões 

sobre até que ponto (i) resultados inconsistentes violariam a uniformidade pretendida pela 

Convenção e (ii) a prevalência do direito local prejudicaria a harmonia das relações 

internacionais. 

 

2.2  Estados Unidos 

  

Como visto, na França tem-se uma jurisprudência forte e favorável à 

homologação, cuja fundamentação segue a mesma linha argumentativa de analisar se a 

sentença é homologável de acordo com o regime de direito comum francês. 

 

Nos Estados Unidos, o cenário é outro. Não há uma consolidação de 

posicionamento (seja pelo resultado ou pela fundamentação) das decisões norte-

americanas, principalmente em face do sistema federalista em que o Judiciário norte-

americano opera e pelo fato de que nada sobre o tema chegou ainda a ser tratado pela 

Suprema Corte.68 Dessa forma, o reconhecimento de sentenças estrangeiras nessa 

jurisdição se baseia, essencialmente, em interpretações diferentes dos artigos V e VII da 

Convenção de Nova Iorque por tribunais distritais.  

 

Um importante caso discutido, nesse sentido, é o Chromalloy Aeroservices v. 

Arab Republic of Egypt (“Caso Chromalloy”). 

 

2.2.1 O caso Chromalloy 

 

2.2.1.1 Síntese dos fatos 

 

Em 16 de junho de 1988 a empresa norte-americana Chromalloy Aeroservices Inc. 

(“Chromalloy”) firmou um contrato com o governo da República Árabe do Egito 

                                                      
67 ABBUD, Op. cit. p. 188 
68 CASELLA. Op. cit., p. 215 
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(“Egito”) para fornecer peças e serviços de manutenção e reparo aos helicópteros da Força 

Aérea egípcia.69 Anexado a esse contrato havia um acordo declarando que as disputas 

decorrentes do contrato seriam solucionadas por arbitragem, cuja decisão seria “final and 

binding” (final e vinculate70) e não sujeita a “any appeal or other recourse” (apelação ou 

qualquer outro tipo de recurso71).72 

 

2.2.1.2 Linha do tempo 

 

Procedimento arbitral iniciado pela Chromalloy em Cairo, Egito 

 

Em 2 de dezembro de 1991, o Egito notificou a rescisão do contrato aos 

representantes da Chromalloy em Cairo, alegando atrasos por parte da empresa na entrega 

de matérias e serviços. Em resposta, a Chromalloy rejeitou a notificação de término e 

iniciou procedimento arbitral em Cairo, sob as leis egípcias e regido pelas regras de 

arbitragem da UNCITRAL. 

 

24/08/1994: Sentença arbitral (Arbitragem em Cairo) 

 

A sentença arbitral condenou o Egito ao pagamento de indenização à Chromalloy. 

O Tribunal considerou que, de acordo com a lei egípcia, o prazo formal de aviso prévio 

não foi respeitado, não existindo as condições necessárias para a rescisão. No entanto, o 

Egito se recusou a pagar os valores a que foi condenado.73 

 

04/05/1995: Homologação da sentença arbitral (Tribunal de grande instância de Paris) 

 

Em face da sentença favorável ao seu pedido, a Chromalloy buscou a sua 

homologação (para futura execução) nos Estados Unidos e também na França. O Tribunal 

                                                      
69 Contrato não disponível. Informações retiradas de: EUA, Tribunal de District des États-Unis pour le 

District de Columbia. Decisão de 31 de julho de 1996: Chromalloy Aeroservices v. République arabe 

d’Egypte. Revue de l’Arbitrage, 1997, p. 439-449 
70 Tradução livre 
71 Tradução livre 
72 OSTROWSKI; SHANY, Op. cit., p. 1667 
73 Sentença não disponível. Informações retiradas de: EGITO, Cour d’appel du Caire. Decisão de 5 de 

dezembro de 1995: Ministère de la Défense v. Chromalloy Aero Services Company. Revue de l’Arbitrage, 

1998, p. 723 
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concedeu a homologação com base nas normas mais favoráveis do direito interno francês, 

aplicando o artigo VII(1) da Convenção de Nova Iorque e o artigo 1.052 do Código de 

Processo Civil francês.74 

 

05/12/1995: Anulação da sentença arbitral (Tribunal de Apelação de Cairo75) 

 

Em 13 de novembro de 1994 o Egito recorreu à Corte de Apelação de Cairo, 

buscando a anulação da sentença arbitral. Em abril de 1995 a Corte suspendeu os efeitos 

da sentença, anulando-a definitivamente em dezembro do mesmo ano.  

 

A decisão de anulação se baseou no artigo 53 (1) da então nova Lei Egípcia de 

Arbitragem (Lei 24 de 21/04/1994), o qual permitia a anulação da sentença, caso a lei 

escolhida pelas partes não tivesse sido aplicada ao mérito. Entendeu-se que o contrato 

firmado entre as partes era um contrato administrativo e que, assim, a aplicação incorreta 

do Código Civil egípcio (regras de direito civil) em vez do direito administrativo egípcio 

seria considerada “falta de aplicação” da lei escolhida pelas partes, constituindo motivo 

de anulação nos termos do artigo 53 (1) da Lei Egípcia de Arbitragem.76 

 

31/07/1996: Homologação da sentença arbitral (Tribunal Distrital de Columbia, EUA77) 

 

Paralelamente ao processo egípcio de anulação e ao processo francês de 

homologação, em 28 de outubro de 1994, a Chromalloy também buscou a homologação 

da sentença arbitral nos Estados Unidos.   

 

Independentemente da anulação em Cairo (mesmo foro da sede arbitral), em 1996 

a Corte Distrital de Columbia homologou a sentença arbitral favorável à Chromalloy.   

 

O tribunal enfatizou que enquanto a linguagem do artigo V(1) seria permissiva 

(concedendo ao tribunal poder discricionário pelo uso da palavra ‘may’), o artigo VII(1) 

                                                      
74 Decisão não disponível. Informações retiradas de: FRANÇA, Cour d’appel de Paris (1Ch. C.). Decisão 

de 14 de janeiro de 1997: République arabe d’Egypte v. Société Chromalloy Aero Services. Revue de 

l’Arbitrage, 1997, p. 396 
75 Tradução livre de “Cour d’appel du Caire” 
76 EGITO, Cour d’appel du Caire, 1995, Op. cit. p. 723-727 
77 Tradução livre de “U.S. District Court, District of Columbia” 
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exigia que os tribunais permitissem às partes se valerem de disposições mais favoráveis 

nos termos do direito local. O tribunal, então, passou a examinar a lei norte-americana 

para avaliar se continha direitos mais favoráveis, encontrando-os no Federal Arbitration 

Act (“FAA”). 

 

O FAA exigiria que o tribunal reconhecesse e executasse a sentença em favor da 

Chromalloy, a não ser que existisse alguma circunstância permitindo a recusa nos termos 

da Convenção de Nova Iorque. Enquanto a linguagem permissiva do artigo V(1) 

forneceria ao tribunal um poder discricionário sobre a homologação, o artigo VII(1) 

exigiria que os tribunais fornecessem a proteção integral concedida pelas leis domésticas 

à parte que solicita a homologação de uma sentença arbitral: "The provisions of the 

present Convention shall not […] deprive any interested party of any right he shall have 

to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law 

[…] of the country where such award is sought to be relied upon."78. 

 

Nesse sentido, a anulação de sentença arbitral por um tribunal estrangeiro não 

constituiria um motivo para recusa nos termos da Section 10 do FAA. A motivação da 

anulação pelo tribunal egípcio decorreu da aplicação incorreta do direito material (motivo 

de anulação não existente nos termos da lei norte-americana), sendo uma questão que, 

então, não estaria sujeita à revisão pelo Tribunal Distrital. Dessa forma, a sentença de 

anulação egípcia não poderia ser considerada uma decisão estrangeira válida nos Estados 

Unidos. 

 

Além da interpretação da Convenção, o tribunal também justificou a sua decisão 

com base na linguagem da cláusula arbitral do contrato entre as partes. Tendo as partes 

excluído todas as formas de impugnação da cláusula arbitral, o tribunal egípcio não teria 

apenas anulado a sentença arbitral por um erro de direito material (motivo que não exige 

revisão), mas também desrespeitado a vontade das partes. O tribunal enfatizou que a 

ordem pública norte-americana favorece a arbitragem comercial como “final and 

                                                      
78 Tradução livre: “As disposições da presente Convenção não devem [...] privar qualquer parte 

interessada de qualquer direito que ela possa ter em se aproveitar de uma sentença arbitral da maneira e 

na medida permitida pela lei [...] do país onde essa sentença busca ser executada.” EUA, U.S. District 

Court, District of Columbia. Decisão de 31 de julho de 1996: Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic 

of Egypt (94-2339). Disponível em: 

<http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=1139> Acesso em: 24 out. 2017 
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binding” (final e vinculante)79, portanto, se a Corte Distrital de Columbia reconhecesse a 

decisão do tribunal egípcio, estaria violando a ordem pública norte-americana.  

 

14/01/1997: Confirmação da homologação da sentença arbitral (Tribunal de Apelação de 

Paris) 

 

A Corte de Apelação de Paris confirmou na França a homologação da sentença 

arbitral, mantendo a decisão anterior no sentido de que a sentença arbitral fora anulada 

por um motivo não contido na lei francesa (artigo 1.502 do Código de Processo Civil 

francês), reforçando a aplicabilidade do artigo VII(1): 

 

Considerant enfin que la sentence rendue en Egypte était une sentence internationale qui 

par définition, n’était pas intégrée à l’ordre juridique de cet Etat de sorte que son 

existence est demeurée établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France 

n’est pas contraire à l’ordre public international.80 

 

2.2.1.3 Comentários 

 

Nos últimos quinze anos, não foram poucas as críticas realizadas sobre o caso 

Chromalloy. Contudo, não se faz necessário, aqui, analisar se a decisão tomada pela Corte 

Distrital de Columbia foi “certa” ou “errada”. Mas sim procurar entender o racional por 

detrás da sua decisão em homologar a sentença que fora anulada na sede arbitral.  

 

O ponto de partida da fundamentação do tribunal foi a interpretação do artigo 

V(1)(e) como sendo de natureza facultativa, isto é, reconhecendo a anulação de uma 

sentença arbitral no foro da sede como um possível (mas não mandatório) motivo para 

recusar a sua homologação. Tal constatação se deu com base na permissibilidade do termo 

‘may’ contido na versão inglesa da Convenção de Nova Iorque.  

 

                                                      
79 OSTROWSKI; SHANY, Op. cit., p. 1670 
80 Tradução livre: "Considerando enfim que a sentença proferida no Egito era uma sentença internacional 

que, por definição, não integrava a ordem jurídica desse Estado de tal forma que sua existência 

permaneceu estabelecida a despeito de sua anulação e que seu reconhecimento na França não é contrário 

à ordem pública internacional." FRANÇA, Cour d’appel de Paris (1Ch. C.),1997, Op. cit., p. 395 



 46 

Curioso nesse caso é notar que a Corte norte-americana poderia ter se justificado 

meramente no seu poder discricionário sobre a decisão de homologação do laudo anulado 

conferido pela sua interpretação do artigo V(1)(e), mas não o fez. A Corte foi além, 

baseando a sua decisão, efetivamente, na aplicabilidade do artigo VII(1).  

 

A interpretação sistemática consequente aplicação da Convenção de Nova Iorque 

pela Corte é muito interessante, pois na sua visão, embora o artigo V(1)(e) permitisse a 

anulação como um motivo para recusa da homologação, o Egito não poderia invocar tal 

disposição, já que o direito da Chromalloy de invocar disposições mais favoráveis da lei 

nacional por meio do artigo VII(1) se sobreporia ao pedido do Egito nos termos do artigo 

V(1). Este último, por meramente atribuir poderes discricionários para recusa da 

homologação, não poderia ser interpretado como criador de um “direito adquirido” do 

Egito em face do status daquela sentença.81 E, a partir disso, a Corte parece defender que 

mesmo em face de uma anulação da sentença na sua sede, quando as leis do foro onde se 

busca a homologação forem mais favoráveis, a aplicação do artigo VII(1) faria com que 

essa anulação tivesse menos peso sobre a homologação.  

 

Não são, contudo, todas as decisões pelos tribunais norte-americanos que 

deliberaram dessa forma. Alguns tribunais já entenderam pelo indeferimento da 

homologação82 e outros, ainda que tenham homologado o laudo anulado, o fizeram por 

diferentes motivos e com base em outras disposições do seu direito interno.83 Entretanto, 

esse cenário parece ser uma consequência de um ponto no qual os tribunais norte-

americanos convergem: a leitura do artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque. Na 

medida em que os tribunais entendem que essa disposição os confere discricionariedade, 

as suas variadas decisões configuram orientações sobre como esse poder discricionário 

poderia (ou deveria) ser exercido. Nesse sentido, cabe aos tribunais decidir até que ponto 

poderiam se valer dessa discricionariedade, sopesando suas obrigações aparentemente 

                                                      
81 SMITH, Erica. Vacated Arbitral Awards: Recognition and Enforcement Outside the Country of Origin. 

Boston University International Law Journal, 2002, p. 362 
82 Ver caso TermioRio S.A., Esp v. Electranta, 487 F.3d 928 (D.C. Cir. 2007)  em que o tribunal indeferiu 

a homologação pelo fato da sentença ter sido anulada na Colômbia (sede arbitral) e caso Baker Marine 

(Nig.) v. Chevron (Nig.), 191 F.3d 194 (2d Cir. 1999) em que o tribunal indeferiu a homologação pelo fato 

da sentença ter sido anulada na Nigéria (sede arbitral). 
83 Ver caso Corporación Mexicana De Mantenimiento Integral, S. De R.L. De C.V. v. Pemex-Exploración 

Y Producción, 2016 WL 4087215 (2d Cir., Aug..2, 2016), em que o tribunal deferiu a homologação, dentre 

outros motivos, pelo fato de que a anulação da sentença na sede envolveu a aplicação retroativa de leis, o 

que nos EUA violaria os princípios de devido processo legal.  
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contrastantes: de um lado, favorecer o reconhecimento de sentenças arbitrais e, do outro, 

respeitar o princípio já consolidado na jurisprudência84 do “international comity”85.86 

 

2.3  Alemanha 

 

A Alemanha, assim como a França, possui uma jurisprudência já consolidada 

sobre o tema. Contudo, a solução que adota frente à homologação de laudo arbitral 

anulado no foro da sede é mormente diversa. O direito alemão remete os seus requisitos 

para a homologação de sentenças arbitrais diretamente à Convenção de Nova Iorque, 

entendendo pela obrigatoriedade da recusa de homologação diante de um dos motivos 

elencados no artigo V(1), em especial o da alínea (e). Nesse sentido, dispõe o § 1061 do 

Código de Processo Civil Alemão, o Zivilprozessordnung (“ZPO”): 

 

§1061 Ausländische Schiedssprüche 

(1) Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche richtet sich nach 

dem Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung 

ausländischer Schiedssprüche (BGBl. 1961 II S. 121). Die Vorschriften in anderen 

Staatsverträgen über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen bleiben 

unberührt. 

(2) Ist die Vollstreckbarerklärung abzulehnen, stellt das Gericht fest, dass der 

Schiedsspruch im Inland nicht anzuerkennen ist. 

(3) Wird der Schiedsspruch, nachdem er für vollstreckbar erklärt worden ist, im Ausland 

aufgehoben, so kann die Aufhebung der Vollstreckbarerklärung beantragt werden.87 

 

A partir disso, tem-se que os tribunais alemães podem rever e alterar uma decisão 

de homologação em consonância com o status presente da sentença no foro da sede 

arbitral, podendo essa decisão ser afastada.  

                                                      
84 NASSER; TAKITANI. Op. cit. p. 42 
85 Tradução livre: “cortesia internacional” 
86 Tribunais norte-americanos tradicionalmente homologam decisões judiciais estrangeiras com base nesse 

princípio, materializado nos EUA como a “doutrina da cortesia”. FELLAS, John. Confirmation of Awards 

Vacated at the Arbitral Seat. New York Law Journal, vol. 256, no 73, 2016, p. 4 
87 Tradução livre: “§1061 Sentenças arbitrais estrangeiras: (1) O reconhecimento e a execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras estarão em conformidade com a Convenção de 10 de junho de 1958 sobre 

o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (BGBl. 1961 II S. 121). As disposições 

de outros tratados sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais permanecem sem alteração. 

(2) Se a declaração de executoriedade for destituída, o tribunal considera que a sentença arbitral não pode 

ser reconhecida em território nacional. (3) Se a sentença, após ter sido declarada executável, for anulada 

no exterior, pode ser solicitada uma anulação da declaração de executoriedade.” ALEMANHA. 

Zivilprozessordnung. Disponível em: <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/> Acesso em: 25 set. 2017 
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Tal posicionamento foi ilustrado pelo Tribunal Federal de Justiça Alemão88, 

Bundesgerichtshof (“BGH”), em um caso de arbitragem envolvendo o Tribunal Regional 

Superior de Rostock89, Oberlandesgericht Rockstock (“OLG Rostock”). 

 

2.3.1 O caso OLG Rostock 

 

2.3.1.1 Síntese dos fatos 

 

Em 12 de maio de 1997 as partes firmaram contrato, no qual a contratada se 

obrigava a realizar reparação em navio da contratante até 1 de julho de 1997. No prazo 

de 10 dias, a contar da celebração do referido contrato, o contratante deveria pagar 50% 

do valor do contrato. O contratado iniciou o serviço correspondente, no entanto o 

contratante não realizou o pagamento inicial previsto. Dessa forma, o contratado cessou 

a prestação de serviço, notificou a contratante algumas vezes e resolveu, por fim, acionar 

a cláusula arbitral do contrato, pela qual as partes haviam concordado submeter as 

disputas decorrentes do contrato por meio de arbitragem com sede em Moscou. Assim, 

deu-se início a procedimento arbitral no Comitê para Questões Marítimas da Câmara de 

Indústria e Comércio da Federação Russa em Moscou.90 

 

2.3.1.2 Linha do tempo 

 

20/08/1998: Sentença arbitral (Comitê para Questões Marítimas da Câmara de Indústria 

e Comércio da Federação Russa em Moscou) 

  

O Comitê de Moscou condenou a requerida (a contratante) a pagar o valor de 

1.171.192,78 Rublos à requerente (a contratada).91 

 

                                                      
88 Tradução livre 
89 Tradução livre 
90 Contrato não disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, OLG Rostock. Decisão de 28 de 

outubro de 1999. Disponível em: <http://www.disarb.org/de/47/datenbanken/rspr/olg-rostock-az-1-sch-03-

99-datum-1999-10-28-id60> Acesso em: 5 nov. 2017 
91 Sentença não disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, OLG Rostock, 1999, Op. cit. 
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12/04/1999: Anulação da sentença arbitral (Tribunal Municipal de Moscou) 

 

A Câmara Civil do Tribunal Municipal de Moscou anulou a sentença arbitral, 

declarando que o Comitê havia decidido sobre um conflito que não estava previsto na 

cláusula arbitral do contrato.92 

 

27/04/1999: Homologação preliminar da sentença arbitral (OLG Rostock) 

 

Uma vez que a decisão final de anulação da sentença arbitral ainda não havia sido 

emitida, a Primeira Câmara Civil do OLG Rostock declarou a sentença como sendo 

preliminarmente homologada.93 

 

25/06/1999: Confirmação da anulação da sentença arbitral (Supremo Tribunal de Justiça 

da Federação Russa) 

 

A Câmara Civil do Supremo Tribunal de Justiça da Federação Russa confirmou a 

anulação da sentença arbitral.  Contra essa decisão, em 16 de setembro de 1999, o vice-

presidente do Supremo Tribunal russo apresentou um protesto contra essa anulação.94  

 

28/10/1999: Recusa da homologação da sentença arbitral (OLG Rostock) 

 

Como medida cautelar, a Primeira Câmara Civil do Tribunal alterou a sua decisão 

de 27 de abril de 1999, concedendo uma liminar à requerida para impedir a execução da 

sentença arbitral na Alemanha. Alguns dias depois, em 28 de outubro, analisou e revogou 

as suas decisões anteriores, declarando a sentença não homologável na Alemanha, por ter 

sido anulada na Rússia (sede arbitral).  

 

 

 

                                                      
92 Segundo o Tribunal, o conteúdo da cláusula determina que as disputas fossem levadas à Comissão de 

Arbitragem da Cidade de Moscou, não havendo qualquer concordância das partes em submeter suas 

disputas à Arbitragem Marítima da Câmara de Indústria e Comércio. Tal configuraria motivo de anulação 

segundo o artigo 34 da Lei da Federação Russa sobre Arbitragem Comercial Internacional. Decisão não 

disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, OLG Rostock, 1999, Op. cit. 
93 Decisão não disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, OLG Rostock, 1999, Op. cit. 
94 Decisão não disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, OLG Rostock, 1999, Op. cit. 
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Die Antragsgegnerin beantragt nunmehr, 

1. festzustellen, daß der Schiedsspruch der Schiedskommission für Schiffahrtsfragen bei 

der Industrie- und Handelskamme der Russischen Föderation in Moskau vom 20. August 

1998, Az.: 7/1998, im Inland nicht anzuerkennen ist, 

2. den Antrag der Antragstellerin auf Vollstreckbarkeitserklärung des Schiedsspruchs 

abzuweisen sowie 

3. den Beschluß des Gerichts vom 27. April 1999, durch den der Schiedsspruch für 

vorläufig vollstreckbar erklärt worden ist, aufzuheben.95 

 

O Tribunal entendeu que o pedido de homologação estaria em consonância com 

o § 1061 (1), que reflete as disposições da Convenção de Nova Iorque. Contudo, a 

homologação da sentença arbitral deveria ser recusada com base no artigo V(1)(e) da 

Convenção – por ter sido anulada na sede arbitral.  

 

Die Voraussetzungen dieses Versagungsgrundes sind gegeben, wenn die Partei, gegen 

die der Schiedsspruch geltend gemacht wird, einwendet, daß der Schiedsspruch von einer 

zuständigen Behörde des Landes, in dem oder nach dessen Recht er ergangen ist, 

aufgehoben worden ist. […] ist der Schiedsspruch dann nicht mehr verbindlich, wenn er 

von dem dafür zuständigen Gericht oder einem Oberschiedsgericht aufgehoben worden 

ist, sei es auch nur durch eine vorläufig vollstreckbare Entscheidung. Diese Entscheidung 

ist anzuerkennen ohne Rücksicht darauf, ob sie nach den Maßstäben für die Anerkennung 

ausländischer Urteile im übrigen anzuerkennen wäre.96 

 

Vale ressaltar que o Tribunal considerou irrelevante o fato de que as decisões de 

anulação na Rússia tinham sido objeto de protesto do vice-presidente do Supremo 

Tribunal russo. O recurso adicional, por si, só não seria capaz de reconstituir a sentença 

arbitral, sendo que a mera possibilidade de mudança do status da sentença na sede não 

                                                      
95 Tradução livre: “A requerida agora solicita, 1. declarar que a sentença arbitral proferida pelo Comitê 

para Questões Marítimas da Câmara de Indústria e Comércio da Federação Russa em Moscou de 20 de 

agosto de 1998, ref.: 7/1998, não pode ser reconhecida no país, 2. rejeitar o pedido da requerente para a 

declaração de executoriedade da sentença, e 3. Anular a decisão do Tribunal de 27 de Abril de 1999 que 

declara a concessão provisória de executoriedade da sentença arbitral.” ALEMANHA, OLG Rostock, 

1999, Op. cit. 
96 Tradução livre: “As condições para tal recusa são satisfeitas se a parte, contra quem o laudo é invocado, 

objeta que a sentença foi anulada por uma autoridade competente do país em que ou sob cuja a sentença 

foi emitida. [...] a sentença não é mais vinculante, se o tribunal competente ou o tribunal arbitral a anula, 

mesmo que por uma decisão provisória. Esta decisão deve ser reconhecida independentemente de ser ou 

não reconhecida pelas normas sobre o reconhecimento de julgamentos estrangeiros.” ALEMANHA, OLG 

Rostock, 1999, Op. cit. 
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feriria a aplicação do artigo V(1)(e), o qual também menciona na sua redação as sentenças 

“suspensas”. 

 

21/04/2000: Anulação da anulação da sentença arbitral (Supremo Tribunal de Justiça da 

Federação Russa) 

 

Em 24 de novembro de 199 o juiz presidente do Supremo Tribunal russo acolheu 

o protesto do vice-presidente, anulou as decisões de anulação da sentença arbitral e 

remeteu o processo de volta ao Tribunal Municipal de Moscou. Este último negou a 

moção de anulação da requerida em 20 de março de 2000. Finalmente, em abril do mesmo 

ano, o Supremo Tribunal russo decidiu finalmente pela eficácia e executabilidade da 

sentença que havia sido anulada.97 

 

22/02/2001: Homologação da sentença arbitral (BGH) 

 

Tendo os tribunais russos decidido em última instância que a sentença arbitral 

seria vinculante, o BGH reverteu a decisão do OLG Rostock de 28 de outubro de 1999, 

homologando a sentença arbitral.  

 

O Tribunal Federal baseou sua decisão no status da sentença no país onde foi 

proferida. Sendo indiscutíveis e existência e a caráter vinculante dessa a partir da decisão 

final do Supremo Tribunal russo, não existiriam mais os motivos de recusa previstos no 

artigo V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque.98 

 

2.3.1.3 Comentários 

 

A partir desse caso fica demonstrada a abordagem responsiva dos tribunais 

alemães à lex loci arbitri.  

 

                                                      
97 Decisão não disponível. Informações retiradas de: ALEMANHA, Bundesgerichthof. Decisão de 22 de 

fevereiro de 2001. Disponível em: <https://www.jurion.de/urteile/bgh/2001-02-22/iii-zb-71_99/> Acesso 

em: 5 nov. 2017 
98 ALEMANHA, Bundesgerichthof, 2001, Op. cit. 
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Teoricamente, uma interpretação restritiva do artigo V(1), tornaria possível a 

homologação de um laudo arbitral anulado na sede apenas pela aplicação do artigo VII(1) 

da Convenção de Nova Iorque, ou seja, de direito interno mais favorável – é o caso da 

França, que homologa sentenças anuladas com base no seu Código de Processo Civil, 

que, considerado mais favorável, não prevê a anulação na sede como motivo para recusa 

da homologação. Na medida em que o direito alemão remete os seus requisitos de 

homologação diretamente à Convenção de Nova Iorque, percebe-se que não há que se 

falar na aplicação do artigo VII(1).  

 

A centralização da análise da sentença arbitral no foro da sede, no contexto do 

comércio internacional, pode ser um atributo valioso para os agentes econômicos que se 

engajam em relações comerciais com outros agentes cujas leis nacionais sejam de alguma 

maneira indesejáveis ou não conhecidas. Além disso, pode ser uma forma de reforçar a 

escolha das partes sobre a sede arbitral também no momento de execução dessas 

sentenças, evitando possíveis biases (propensões e inclinações) de juízes nacionais do 

foro de origem de uma das partes. 

 

Nota-se, no entanto, que essa abordagem, apesar de proporcionar às partes 

previsibilidade processual sobre a execução da sentença arbitral, não é capaz de proteger 

as partes contra interferências políticas ou mesmo biases que podem ocorrer na decisão 

de anulação da sede arbitral. O nível de envolvimento do tribunal do foro onde se busca 

a execução na revisão de sentenças arbitrais se limita em razão da ampla deferência ao 

reconhecimento de julgamentos estrangeiros, não obstando situações injustas de 

anulação. Afinal, a lex loci arbitri não será necessariamente e sempre capaz de garantir 

um nível mínimo e aceitável de aprovação nacional.  

 

2.4  Breves conclusões 

 

As cortes francesas, assim como as cortes alemãs, entendem pela natureza de 

obrigatoriedade de recusa da homologação contida no artigo V(1)(e) da Convenção de 

Nova Iorque, sendo a homologação possível apenas com base na aplicação do artigo 

VII(1). Ainda que a sistemática de interpretação da Convenção de Nova Iorque seja 

essencialmente a mesma, nota-se que o resultado dessa interpretação é contrastante: num 

extremo, tem-se uma jurisprudência liberal e em prol da deslocalização (cujo foco reside 
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na compatibilidade da sentença arbitral com as normas internas) e, no outro extremo, tem-

se uma jurisprudência fortemente responsiva à lex loci arbitri (atribuindo peso decisivo 

à revisão da sentença pelos tribunais nacionais da sede). 

 

Diversamente, as cortes norte-americanas têm sido menos claras na formalização 

da sua abordagem em relação a essa questão. Ainda assim, percebe-se que, no caso 

abordado, o tribunal americano entendeu pela natureza facultativa do artigo V(1)(e) da 

Convenção, o que resulta numa discricionariedade aos tribunais nacionais em decidir no 

caso a caso. Contudo, vale ressaltar que mesmo em face desse poder discricionário, o 

tribunal justificou a sua decisão de acordo com o seu direito interno, permitido pela 

aplicação do artigo VII(1) da Convenção.  

 

Em vista disso, observa-se que, em última análise, a homologação de sentenças 

arbitrais estrangeiras anuladas na sede arbitral depende do tratamento interno de cada país 

sobre o tema. Os Estados-partes da Convenção de Nova Iorque compreendem um sistema 

marcado por diferenças importantes entre os parâmetros utilizados pelos tribunais 

nacionais nas suas decisões de anulação e homologação – e isso implica que as suas 

formas de interação com a Convenção serão diversas.  Ou seja, a interação entre o direito 

da Convenção e o direito interno é marcada, principalmente, por diferenças em razão do 

que diz o direito interno.  

 

Assim, as cortes nacionais podem dar mais ou menos deferência às decisões 

anulatórias da sede arbitral, a depender da cortesia estabelecida entre os países, mas, 

principalmente, de como cada país enxerga a natureza jurídica da arbitragem 

internacional (podendo a sentença ser vinculada ao território da sua origem ou 

transnacional). E a experiência estrangeira permite evidenciar, justamente, que essa 

deferência não necessariamente é ilimitada.  

 

Tal conclusão é importante para o objetivo do presente trabalho, na medida em que, 

a partir dessa análise comparativa, se abre a discussão sobre qual o posicionamento que 

faria mais sentido ao Brasil adotar em futuros casos.  
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3- A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

Se a decisão anulatória de uma sentença arbitral a torna universalmente inválida, 

ou se apenas obsta seus efeitos na jurisdição da sede, configura questão central na análise 

das diferentes soluções adotadas na experiência estrangeira. Foi possível concluir, até 

agora, que a solução dessa questão depende, principalmente, do que dispõe o direito 

interno de cada país. Nesse sentido, como se encaixa o Brasil nessa dicotomia? 

 

Em 2 de dezembro de 2015, o Judiciário brasileiro enfrentou, pela primeira vez, a 

questão de saber se uma sentença arbitral estrangeira anulada na sede poderia ser 

homologada pelo STJ. A decisão, proferida em acórdão na Sentença Estrangeira 

Contestada 5.782 – EX (2011/0129084-7) (“SEC 5.782”), certamente servirá de 

referência para futuras decisões. Entende-se, contudo, que esse precedente ainda não foi 

capaz de responder sobre a possibilidade, em alguma hipótese, de homologar (para depois 

executar) no Brasil sentença arbitral estrangeira anulada na sede. Para responder a essa 

pergunta, será pretexto de análise do presente capítulo a fundamentação adotada pelo STJ 

na SEC 5.782 e a sua integração ao debate atual do tema e ao ordenamento jurídico 

brasileiro – considerando o impacto dessa decisão na disciplina da homologação de 

sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. 

 

3.1  A SEC 5.782 

 

3.1.1 Síntese dos fatos 

 

Em 30 de março de 2001, a empresa francesa EDF International S/A (“EDFI”) 

firmou com a empresa espanhola Endesa Internacional S.A. (“Endesa”) e com a empresa 

argentina YPF S/A (“YPF” – que incorporou a empresa Astra Capsa) contrato de compra 

e venda de ações detidas pela Endesa e pela Astra Capsa em empresas do setor de energia 

na Argentina. Esse contrato estabelecia critérios de reajuste do preço, caso alguma 

contingência pré-estabelecida viesse a se materializar antes de 31/12/2001, sendo uma 

delas a alteração do câmbio entre o peso argentino e o dólar norte-americano. 
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Em maio de 2001 a EDFI realizou o pagamento do preço e recebeu as respectivas 

ações. Em meio a uma crise cambial e feriado bancário prolongado na Argentina foram 

expedidos comunicados que interferiam na taxa de câmbio estipulada pela Lei de 

Conversibilidade, resultando no suporto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

3.1.2 Linha do tempo 

 

09/07/2002: Procedimento arbitral iniciado pela EDFI em Buenos, Argentina 

 

Com base na cláusula compromissória estabelecida no contrato, iniciou-se 

procedimento arbitral, conduzido pela Corte Internacional de Arbitragem da CCI em 

Buenos Aires, Argentina. 

 

A EDFI demandou o reequilíbrio do contrato, alegando a materialização de 

contingência antes do prazo previsto, enquanto a Endesa e a YPF defenderam que a 

contingência teria se materializado depois do referido prazo.  

 

22/10/2007: Sentença arbitral (Tribunal arbitral da CCI em Buenos Aires, Argentina) 

 

O tribunal arbitral julgou o pleito parcialmente procedente, condenando a Endesa 

e a YPF ao pagamento de diferença entre o preço inicial e com reajuste. 

 

09/12/2009: Anulação da sentença arbitral (Câmara de Apelações Argentina) 

 

Quase dois anos antes do pedido de homologação no Brasil, a sentença foi anulada 

pela Câmara Nacional de Apelações do Comércio de Buenos Aires 

 

02/12/2015: Indeferimento da homologação da sentença arbitral (Superior Tribunal de 

Justiça) 

 

A EDFI buscou a homologação da sentença no Brasil e o STJ decidiu no sentido 

de não homologar sentença arbitral anulada na sede. Também foram negados pedidos de 

homologação no Chile, na Espanha e nos Estados Unidos. 
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3.1.3 Comentários: o acórdão do STJ 

 

Sabe-se que a nacionalidade da sentença arbitral está vinculada ao local onde ela 

foi proferida, que é a sede arbitral (determinada ou pela ocasião da assinatura do contrato 

e estabelecimento disso na cláusula arbitral ou por ocasião da controvérsia na decisão das 

partes recorrerem à arbitragem).99 Via de regra, a executabilidade da sentença em outro 

país dependerá da legislação e jurisprudência consolidada nessa jurisdição onde se busca 

a execução.  

 

No Brasil, para que uma sentença estrangeira possa ser executada em território 

nacional, ela deve ser antes homologada. Esse processo de homologação representa a 

lógica de que, para garantir que essa sentença possa se equiparar a uma nacional e passar 

o produzir efeitos no Brasil, há de se verificar se ela cumpre certos requisitos.100  

  

Nesse sentido, o voto do ministro relator Jorge Mussi apresenta os seguintes 

pontos no que diz respeito ao exame de possibilidade da homologação do laudo arbitral 

no Brasil, não obstante a sua impugnação no país da sede. 

 

Inicialmente, o relator entende que a anulação da sentença arbitral pelas cortes 

argentinas e o seu trânsito em julgado seriam indiscutíveis, dado o cumprimento dos 

requisitos para homologação de sentença estrangeira previstos no artigo 216-D do 

Regimento Interno do STJ” 

                                                      
99 Nesse sentido, o artigo 34 da Lei Brasileira de Arbitragem: “A sentença arbitral estrangeira será 

reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no 

ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. Parágrafo único. 

Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional.” 

(grifo meu) BRASIL. Lei no 9.307 de 23 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em: 30 out. 2017 
100 Nesse sentido, o Regimento Interno do STJ: “Art. 216-B. A decisão estrangeira não terá eficácia no 

Brasil sem a prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça.” e “Art. 216-D. A decisão estrangeira 

deverá: I - ter sido proferida por autoridade competente; II - conter elementos que comprovem terem sido 

as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente veri cada a revelia; III - ter transitado em julgado.” 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

 <http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc> Acesso em: 

30 out. 2017; e a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Art. 15.  Será executada no Brasil a 

sentença proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz 

competente; b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; c) ter passado em 

julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) 

estar traduzida por intérprete autorizado; e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.” 

BRASIL. Decreto-Lei no 4.657 de 4 de Setembro de 1942. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm> Acesso em: 30 out. 2017 
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[...] a sentença arbitral foi proferida por autoridade competente [...] as partes foram 

devidamente citadas no procedimento de arbitragem [...] [e] quanto ao trânsito em 

julgado, é certo que a legislação de regência determina sua ocorrência como condição 

essencial para a homologação da sentença estrangeira, arbitral ou não.101 

 

A partir disso, estariam presentes dois possíveis motivos para recusa da 

homologação de uma sentença estrangeira de acordo com o artigo 38, VI da Lei Brasileira 

de Arbitragem (“LBA”): 

 

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução 

de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: [...] 

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, tenha 

sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença 

arbitral for prolatada.102 (grifo meu) 

 

Seguidamente, o relator passa para um segundo plano de análise: o dos tratados 

internacionais com eficácia no ordenamento brasileiro. Discutindo a interpretação dos 

artigos V(1)(e) da Convenção de Nova Iorque e 5.1(e) da Convenção do Panamá, em 

consonância com o artigo 38 da LBA, chega a conclusão de que o juízo da homologação 

teria a prerrogativa de recusa nesse caso, não cabendo a homologação de sentença 

estrangeira arbitral anulada no país onde foi prolatada. 

 

Por fim, o acórdão cita o artigo 20(e) do Protocolo de Las Leñas103, referindo-se 

à exigência da força de coisa julgada do laudo arbitral. O voto se concluiu com a asserção 

de que o processo de homologação serve para liberar a eficácia contida pela sentença 

arbitral estrangeira e não para repristinar os efeitos da sentença anulatória frente as cortes 

argentinas.  

 

                                                      
101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão na Sentença Estrangeira Contestada no 5.782 – EX 

(2011/0129084-7). Relator: MUSSI, Jorge. Publicado no DJe de 16.12.2015, p. 2545.  
102 BRASIL, 1996, Op. cit. 
103 “Artigo 20. As sentenças e os laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia 

extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: [...] e) que a decisão tenha 

força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que foi ditada;” BRASIL. Decreto no 6.891 de 2 de 

julho de 2009.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6891.htm> Acesso 

em: 30 out. 2017 
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Essa decisão passa a impressão de que a anulação de uma sentença arbitral na sua 

origem automaticamente impediria a sua homologação em jurisdições secundárias e, 

consequentemente, de que a cortesia internacional prevaleceria sobre o seu compromisso 

de homologação.104 

 

[...] sendo nulo na Argentina o presente laudo arbitral - por causa de decisão judicial 

prolatada naquele país, com trânsito em julgado devidamente comprovado nos autos -, 

nula é a sentença arbitral no Brasil que, por isso, não pode ser homologada.105 

 

3.2  Breves conclusões 

 

Não se busca no presente trabalho se pronunciar sobre a decisão do STJ ter sido 

correta ou não no caso concreto. Dado que não fica claro se a relação de causa e efeito 

entre a anulação na sua origem e a sua não-homologação pela corte superior brasileira 

será necessariamente aplicada em casos futuros, resta explorar se, de fato, o ordenamento 

jurídico brasileiro comportaria (e se sim, em que situações) decisão no sentido diverso 

daquela tomada pelo STJ. 

 

Em primeiro lugar, há de se ressaltar a importância dos instrumentos de direito 

internacional, como é o caso da Convenção de Nova Iorque e da Convenção do Panamá, 

na disciplina dos procedimentos de homologação de sentença arbitral estrangeira, na 

medida em que estabelecem um viés em favor do seu reconhecimento e homologação.106 

Diante dessas diversas iniciativas, está aparentemente claro o reconhecimento pelo Brasil 

do valor e da importância da arbitragem internacional. Não apenas se reconhece a 

legitimidade dos procedimentos conduzidos em outros países, como também se assume 

o compromisso de garantir que os seus efeitos sejam devidamente produzidos em 

território brasileiro.107 

Tem-se que a própria legislação brasileira confere protagonismo às convenções 

internacionais, estabelecendo-as hierarquicamente como fonte normativa principal no 

                                                      
104 NASSER; TAKITANI. Op. cit. p. 37 
105 BRASIL, STJ, SEC 5.782, Op. cit. 
106 Nesse sentido, o artigo III da Convenção de Nova Iorque e o artigo 4 da Convenção do Panamá 

evidenciam, pelo uso de tempo verbal imperativo, a existência de não apenas um compromisso, mas 

também de uma obrigação de homologação dos Estados em relação a sentenças arbitrais estrangeiras. 

107 NASSER; TAKITANI. Op. cit. p. 30 
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tratamento do tema – as normas internas devem ser aplicadas apenas subsidiariamente.108 

Além do que, a Convenção de Nova Iorque, a Convenção do Panamá e a LBA, quando 

comparados com a LINDB e seus critérios de solução sobre o tema, configuram 

instrumentos mais recentes e com disposições mais específicos no tratamento dos 

procedimentos homologatórios de laudos estrangeiros.109 

Nesse contexto, cabe analisar a leitura conferida pela decisão do STJ do artigo 

V(1) da Convenção de Nova Iorque. Ao defender que dela resultaria o "não cabimento 

de homologação de sentença estrangeira arbitral suspensa ou anulada por órgão judicial 

do país onde a sentença arbitral foi prolatada" o tribunal parece se distanciar da margem 

de discricionariedade conferida pela linguagem do referido artigo, entendendo pela 

natureza de obrigatoriedade do dispositivo (ou seja, de recusa necessária da homologação 

na presença de um dos motivos nele elencados).  

A interpretação conferida a esse artigo é importante no contexto brasileiro, 

assumindo que o direito interno pátrio não enseja, à primeira vista, a aplicação do artigo 

VII(1) da Convenção. Para que este último se faça valer, as hipóteses de recusa de 

homologação de sentença arbitral estrangeira previstas no regime interno devem ser mais 

favoráveis do que as previstas na Convenção. Tem-se, contudo, que a lei brasileira nesse 

sentido não é nem menos nem mais favorável do que a Convenção de Nova Iorque, pois 

replica o teor do artigo V(1) principalmente no que diz respeito a sua alínea (e).110 Dessa 

forma, a possibilidade de homologação de laudos estrangeiros anulados residiria numa 

abertura à discricionariedade do juízo delibatório, proporcionada por leitura extensiva do 

artigo V(1) da Convenção (ou seja, pela natureza de facultatividade do dispositivo). 

                                                      
108 Nesse sentido, artigo 960, §3 do CPC: “A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação 

de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em 

tratado. [...] §3 A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, 

aplicando-se, subsidiariamente, as disposições deste Capítulo.” BRASIL. Lei no 13.105 de 16 de março 

de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em: 20 nov. 2017; e artigo 34 da LBA: “A sentença arbitral estrangeira 

será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no 

ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei.” BRASIL, 1996, 

Op. cit. 

109 LEVY, Daniel. O Brasil e o Reconhecimento de Sentenças Arbitrais Anuladas: uma análise a partir da 

SEC 5.782 STJ. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 49, 2016, p. 47 
110 Se o direito interno brasileiro é ou não mais favorável, é passível de questionamento. Nota-se que o 

regime interno mais favorável previsto no artigo VII(1) engloba também eventuais tratados internacionais 

recepcionados no direito brasileiro, como é o caso do Protocolo de Las Leñas, por exemplo. Mas, para fins 

exemplificativos, buscou-se explorar a tese também a partir de uma leitura do artigo V(1)(e) da Convenção 

de Nova Iorque. 
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Considerando a análise já realizada no presente trabalho sobre a interpretação e aplicação 

da Convenção de Nova Iorque, não haveria impedimentos para a adoção dessa corrente 

interpretativa.  

Contudo, ainda que o juízo homologatório venha a dispor dessa margem de 

discricionariedade, há de se levar em conta se a disposição do artigo 15, ‘c’ da LINDB111, 

– o qual condiciona a homologação da sentença arbitral estrangeira ao requisito de 

executabilidade na sede arbitral – interferiria de maneira ilimitada nessa 

discricionariedade, isto é, se poderia prevalecer sobre o compromisso assumido pelo 

Brasil no âmbito internacional.  

Persistindo a premissa de que “[...] enquanto a satisfação de uma das hipóteses 

de não homologação é condição necessária para o indeferimento da homologação, isto 

não significa que ela seja condição suficiente.”112, uma forma de garantir o cumprimento 

desse compromisso seria adotando solução semelhante a dos Estados Unidos: Deixa-se 

ao tribunal o poder de decidir mediante as particularidades do caso a caso. No caso Baker 

Marine v. Chevron (1999), por exemplo, ainda que o tribunal tenha indeferido a 

homologação da sentença arbitral anulada na sua origem, não deixou de reconhecer que 

o artigo V(1) da Convenção lhe dotava de discricionariedade para homologar o laudo 

anulado – negou a homologação pois as alegações da requerente não constituíam o 

bastante para que a sentença anulatória fosse desconsiderada perante a corte norte-

americana.  

 

Em segundo lugar, deve-se considerar que no âmbito do Mercosul o Brasil 

ratificou o Protocolo de Las Leñas, o qual concebe aos laudos provenientes dos outros 

países signatários (e inclui-se aqui a Argentina) um tratamento distinto no território 

brasileiro. O acórdão do STJ cita o artigo 20(e) do diploma, o qual dispõe que: “As 

sentenças e os laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia 

extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: [...] e) que 

                                                      
111 “Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reuna os seguintes 

requisitos: [...] c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução 

no lugar em que foi proferida;” BRASIL, 1942, Op. cit.  
112 NASSER; TAKITANI. Op. cit. p. 33 
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a decisão tenha força de coisa julgada e/ou executória no Estado em que foi ditada”.113 

(grifo meu) 

 

Retoma-se, então, a discussão presente no artigo 15 da LINDB de avaliar se no 

contexto de ampliação da eficácia e circulação de sentenças arbitrais provido pelas 

convenções internacionais seria concebível admitir que a impositividade desses 

dispositivos impossibilitaria por completo a homologação de laudos arbitrais anulados na 

sua origem. E nesse sentido, o próprio artigo 33 do Protocolo de Las Leñas dispõe que: 

"O presente Acordo não restringirá as disposições das Convenções que, sobre a mesma 

matéria, tiverem sido assinadas anteriormente entre os Estados Partes, desde que sejam 

mais benéficas para a cooperação"114. 

 

Além disso, deve-se traçar uma distinção entre a coisa julgada e a anulação da 

sentença – que parece não ser evidenciada na decisão do STJ. A anulação, apesar de 

possibilitar a limitação dos efeitos da sentença arbitral (seja na sede como em, 

possivelmente, outras jurisdições), não funciona como um “recurso”, sendo, dessa forma, 

totalmente concebível que tanto esta como aquela venham a fazer coisa julgada. Tal 

separação tem importância para a atuação das cortes brasileiras, pois permite que o foco 

de deliberação se concentre, de fato, na anulação da sentença arbitral (e não na falta de 

coisa julgada).115 

  

Por fim, se é verdade que o juízo homologatório possui discricionariedade na sua 

decisão de homologação de um laudo estrangeiro anulado, deve ele, ainda sim, exercer 

tal faculdade em consonância com o ordenamento jurídico que integra. O ordenamento 

jurídico brasileiro, por sua vez, não diferencia a qualificação da decisão anulatória de 

sentença arbitral da própria sentença objeto da anulação. A lei prevê que para que uma 

sentença (inclui-se as sentenças anulatórias) possa produzir efeitos no território brasileiro, 

ela deve ser homologada. Dessa forma, a análise do juízo de homologação deve levar em 

conta ambas sentença arbitral e sentença anulatória da sentença arbitral para decidir, 

frente aos requisitos da lei brasileira, qual deverá casuisticamente prevalecer. Nesse 

                                                      
113 BRASIL. Decreto no 6.891 de 2 de julho de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6891.htm> Acesso em: 30 out. 2017 
114 BRASIL, 2009, Op. cit. 
115 NASSER; TAKITANI. Op. cit. p. 38 
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sentido, um requisito fundamental para produção interna de efeitos no Brasil é de que 

estes não ofendam a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes, como 

prevê o artigo 17 da LINDB. Essa noção vem reforçada, inclusive, nos demais diplomas 

que regem os procedimentos de homologação de sentenças estrangeiras no Brasil116.  

Indaga-se, então: Em face de uma sentença anulatória que afronta a ordem pública 

brasileira, por exemplo, e levando em conta o compromisso “pró-homologação” 

assumido internacionalmente pelo Brasil, não seria razoável admitir a homologação da 

sentença que já foi anulada, mas cuja a anulação não é válida no ordenamento jurídico 

brasileiro? A partir da investigação até o presente momento, a tese parece ser de que sim, 

sendo essa, inclusive, a solução que parece ser mais condizente com a própria preservação 

do ordenamento jurídico pátrio.  

 

Não se pode leva-la ao extremo absurdo de permitir que decisões judiciais estrangeiras 

ofensivas, por exemplo, à ordem pública nacional – pense-se na anulação do laudo arbitral 

em processo ao qual o réu não foi chamado a defender-se, ou sob o argumento de a 

arbitragem ter sido conduzida por mulheres, ou por seguidores de determinada religião – 

produzam os efeitos da norma dos arts. V, no 1, “e”, e 38, inc. VI.117 

 

Dessa forma, o tratamento conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro às 

sentenças arbitrais estrangeiras anuladas na sua sede parece ir muito além do discutido 

pela SEC 5.782. Aceitando o raciocínio acima exposto, poderia o STJ decidir tanto pela 

sua homologação quanto pela sua não homologação, mediante análise casuística daquilo 

que poderia (ou não) se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 17 da LINDB. Tal 

abordagem estimula diferentes interações do direito interno brasileiro com as convenções 

internacionais e, também, dos juízos brasileiros com os juízos da jurisdição primária de 

cada disputa – reafirmando assim a importância da eficácia e da executabilidade da 

sentença arbitral internacional no âmbito do comércio internacional e, consequentemente, 

                                                      
116 “Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão 

eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”. 

BRASIL, 1942, Op. cit.; “Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou 

execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que:  II - a decisão ofende a ordem 

pública nacional.” BRASIL, 1996, Op. cit.; “Artigo 20. As sentenças e os laudos arbitrais a que se referem 

o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nos Estados Partes quando reunirem as seguintes 

condições: f) que claramente não contrariem os princípios de ordem pública do Estado em que se solicita 

seu reconhecimento e/ou execução” BRASIL, 2009, Op. cit.; “Art. 216-F. Não será homologada a decisão 

estrangeira que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública.” 

BRASIL, RI STJ, Op. cit. 
117 ABBUD, Op. cit. p. 182 
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a efetividade da arbitragem internacional como meio de solução de controvérsias legítimo 

nas disputas internacionais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi o de investigar sobre a possibilidade de 

homologação do STJ de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas no foro da sede arbitral, 

diante do precedente deixado pela SEC 5.782 (primeira e única pronunciação do 

Judiciário brasileiro sobre o tema até então). A partir disso, foi feita uma análise teórica 

(no âmbito da Convenção de Nova Iorque) e prática (por meio de uma análise 

comparativa das soluções adotadas na experiência estrangeira). Nesses aspectos, foi 

possível extrair certas conclusões: 

 

Uma das mais relevantes contribuições da Convenção de Nova Iorque reside na 

reafirmação da arbitragem internacional como mecanismo viável e legítimo na solução 

de disputas no comércio internacional, por meio da eliminação de barreiras que confere 

ao tratamento das sentenças arbitrais entre os Estados-partes no que diz respeito a sua 

eficácia e executabilidade. A instituição desse viés pro-homologação, contudo, não é 

absoluto, dispondo o artigo V do diploma sobre as circunstâncias em que pode se rejeitar 

a homologação de uma sentença arbitral estrangeira. A redação do artigo V(1)(e), que 

prevê a anulação da sentença como hipótese de recusa da homologação, suscita conflitos 

interpretativos acerca do dever ou da faculdade do juízo homologatório em negar a 

homologação com base nesse dispositivo. Identificou-se, então, que o artigo V(1) da 

Convenção de Nova Iorque permite tanto uma leitura mais extensiva – em vista da 

natureza de facultatividade da recusa da homologação, que dá ao juízo delibatório poder 

discricionário para decidir sobre a homologação de laudo arbitral anulado na sua 

jurisdição – quanto uma leitura mais restritiva – em vista da natureza de obrigatoriedade 

contida na redação do artigo, impondo ao juízo o dever de recusar a homologação se a 

sentença tiver sido anulada no foro de onde foi proferida. Isso dependerá de como o 

sujeito que interpreta enxerga e concilia certos fatores, que não se resumem apenas na 

questão linguística por detrás do uso da palavra ‘may’, mas também nos objetivos da 

Convenção (se é maximizar a eficácia das sentenças arbitrais ou prover um regime 
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uniforme), na interação desse dispositivo com os outros da Convenção (principalmente 

com o artigo III e VII(1)) e nas consequências de cada postura frente os objetivos da 

Convenção (estimulando mais ou menos a execução transnacional de sentenças arbitrais). 

A leitura do artigo VII(1), por sua vez, permite constatar que mesmo entendendo pela 

obrigatoriedade do artigo V(1), isso não necessariamente impediria a homologação, em 

face de regime interno mais favorável.  Nesse sentido, a Convenção parece estabelecer 

um parâmetro mínimo de tratamento que deve ser respeitado. E será que indiretamente, 

também, ela visa harmonizar a circulação de sentenças judiciais anulatórias? 

 

A experiência estrangeira permitiu identificar que, em última análise, serão as 

disposições do direito interno que terão papel decisivo na decisão do tribunal 

homologatório frente laudo arbitral anulado na sede. Na jurisprudência francesa e alemã 

impera o entendimento de que o artigo V(1) estabelece a obrigatoriedade de recusa, sendo 

a homologação possível apenas em razão do regime interno mais favorável. As soluções 

adotadas por cada qual, contudo, são opostas, evidenciando que o ponto central está na 

deferência do tribunal de jurisdição secundária dá à decisão do tribunal de jurisdição 

secundária. Isso é ilustrado também na jurisprudência norte-americana, que concebe tanto 

a homologação quanto a sua recusa nos casos de anulação, utilizando-se da 

discricionariedade conferida pelo artigo V(1). Nesse contexto, tem-se que essa deferência 

depende do posicionamento frente às discussões sobre a deslocalização da arbitragem 

internacional (devendo a sentença ser ou não vinculada à lex loci arbitri, cuja anulação 

poderá ou não obstar sua produção de efeitos em outras jurisdições) e na relação que o 

Estado-parte visa manter com os demais frente ao princípio da cortesia internacional.  

 

Em vista dessas conclusões, partiu-se a examinar, então, até que ponto o Judiciário 

brasileiro poderia dar deferência a decisões anulatórias de tribunais nacionais de outas 

jurisdições frente ao ordenamento jurídico brasileiro e a decisão do STJ na SEC 5.782. 

Enquanto esta última parece tratar de maneira rígida a questão (não necessariamente 

sendo incorreta), o ordenamento jurídico brasileiro parece conceber uma abordagem mais 

flexível, a qual concilia o viés favorável das convenções internacionais com as 

disposições do direito interno. Essa abordagem mais flexível parece ser mais adequada 

às características singulares e distintivas da arbitragem internacional, além de permitir 

verificar que, ainda que excepcionalmente, seria possível homologar no Brasil sentença 

arbitral estrangeira anulada na sede.  
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Entende-se, nesse sentido, que a jurisprudência brasileira poderia se valer desse 

entendimento para futuras decisões, adotando uma posição que admite mais flexibilidade 

no tratamento das sentenças arbitrais internacionais (sejam elas anuladas ou não) em face 

do ordenamento jurídico brasileiro. 
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