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INTRODUÇÃO 

Este capítulo dedicou-se a analisar a posição do STJ e do STF sobre 

homologação de sentença arbitral estrangeira. O capítulo está dividido em quatro 

grandes partes. A primeira delas, esta introdução, (i) resumirá os resultados da 

PESQUISA 2007, (ii) identificará os objetivos da PESQUISA 2016 e adiantará algumas 

de suas conclusões e (iii) apresentará algumas notas sobre a utilização de tratados 

internacionais pelo STF e STJ. A Parte II deste capítulo apresentará os resultados 

quantitativos da PESQUISA 2016, enquanto a Parte III realizará a análise qualitativa 

dos resultados. Por fim, a última parte apresentará as principais conclusões deste 

capítulo. 

 

A. Resultados obtidos na PESQUISA 2007 

A PESQUISA 2007
12

 analisou 28 casos de homologação de sentença 

arbitral estrangeira, no período compreendido entre 23.11.1996 e 31.07.2009. Uma de 

suas principais conclusões foi o efetivo desenvolvimento da arbitragem a partir (i) do 

julgamento da SE n. 5.206-7, em 12.12.2001, e (ii) da transferência de competência 

para a análise de pedidos de homologação de sentenças estrangeiras do STF ao STJ, 

com a EC n. 45 de 31.12.2004. 

A PESQUISA 2007 também apontou como causa do aumento de casos – 

5 julgados pelo STF até 2004 e 23 pelo STJ entre 2005 e julho de 2009 – a ratificação 

pelo Brasil da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE, em 23.07.2002. Além disso, 

considerou grande parte das decisões técnicas, por respeitarem (i) os preceitos da LEI 

DE ARBITRAGEM, (ii) a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE e (iii) a partir de 2005, a 

Resolução n. 09/2005 do STJ: das 28 decisões analisadas, 22 foram consideradas 

técnicas, 2 técnicas em termos, 2 atécnicas e para as 2 decisões restantes o critério 

não se aplicou, pois o processo foi extinto sem julgamento de mérito. 

                                                        
12

 MANGE, Flavia Foz et al. 2ª Fase da Pesquisa Arbitragem e o Poder Judiciário: Relatório do tema: 

Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira. s/d. Disponível em: 

http://cbar.org.br/PDF/Homologacao_de_Sentenca_Arbitral_Estrangeira.pdf 
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B. Resultados da PESQUISA 2016 

O presente relatório visa verificar (i) se o ordenamento jurídico 

nacional continua a ser aplicado com tecnicidade pelo STF e STJ, (ii) se a 

jurisprudência em matéria de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras indica 

que o instituto da arbitragem tem sido prestigiado nos tribunais superiores e (iii) se o 

entendimento dos tribunais com relação aos temas que serão abordados neste capítulo 

está se consolidando.  

Notou-se que diversas questões abordadas pela PESQUISA 2007 

continuaram a ser discutidas nos pedidos de homologação de sentença arbitral 

estrangeira a partir de 2008. Também se identificou a existência de outras questões 

relevantes que não haviam sido objeto de análise da PESQUISA 2007. Foram 

analisadas 67 decisões provenientes tanto do STF quanto do STJ. Delas, 6
13

 já 

haviam sido analisadas pela PESQUISA 2007
14

 e também estavam incluídas no escopo 

temporal da PESQUISA 2016
15

. Optou-se por incluir tais decisões neste relatório para 

fins de estudo analítico, mas excluí-las da análise quantitativa para preservar a 

confiabilidade dos dados estatísticos e possibilitar uma efetiva comparação 

quantitativa em relação ao estudo anterior.  

Além disso, optou-se por incluir uma decisão na análise qualitativa da 

PESQUISA 2016, mas excluí-la da análise quantitativa, em razão de tratar-se de 

homologação de sentença judicial estrangeira e não de homologação de sentença 

arbitral estrangeira
16

. A relevância da decisão e atualidade do tema abordado 

justificam sua inclusão na PESQUISA 2016. Dessa forma, 61 decisões fazem parte da 

análise quantitativa desta pesquisa. 

                                                        
13

 SEC n. 1302, SEC 894, SEC n. 966, SEC n. 978, SEC n. 3660 e SEC 3661. 
14

 Esclarecemos que o grupo de estudos responsável pelo relatório de homologação de sentença 

arbitral estrangeira da PESQUISA 2007 optou por estender o escopo temporal da pesquisa, em 

decorrência de três fatores: (i) a relevância prática e acadêmica do grupo; (ii) o lapso significativo 

entre a data de corte do banco de dados e a data de início da análise da pesquisa (01.08.2009); e (iii) a 

facilidade de atualizar um grupo que depende exclusivamente de decisões de um tribunal, o STJ.  
15

 A duplicidade das decisões ocorre em razão da intercessão temporal das duas pesquisas. A de 2007, 

realizada entre 23.11.1996 e 31.07.2009; a atual, entre 01.01.2008 e 31.12.2015. 
16

 SEC n. 854 



 7 

Verificou-se um aumento significativo de decisões, tendo em vista 

que, na PESQUISA 2007, foram levantados 28 decisões, em um período pouco menor a 

13 anos, ao passo que, na PESQUISA 2016, foram identificadas 61, em período de 8 

anos. 

A grande maioria das decisões analisadas envolve a aplicação da LEI 

DE ARBITRAGEM, do RISTJ e/ou da RESOLUÇÃO N. 09. Destacou-se também a 

aplicação de precedentes do próprio STJ ou de STF, um elemento importante para a 

consolidação de jurisprudência. 

Em nossa opinião, constatou-se que, em geral, o STF e STJ proferem 

decisões técnicas no que tange à homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. 

Entretanto, alguns pontos negativos precisam ser ressaltados. O primeiro deles é o 

baixo grau de aplicação efetiva da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE, como será 

explorado com detalhe no item “C” abaixo, e o segundo é a atecnicidade no que tange 

a análise da validade da convenção de arbitragem, particularmente no que diz respeito 

à aplicabilidade dos arts. 3
o
, 4

o
, 5

o
 e 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM, como será 

melhor explorado no item 3.2, abaixo. 

 

C. Notas sobre a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE e outros tratados 

internacionais 

De forma geral, percebe-se que a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE não é 

a principal fonte utilizada para a análise dos pedidos de homologação de sentença 

arbitral estrangeira pelo STJ. Via de regra, o STJ aplica apenas os arts. 38 e 39 da LEI 

DE ARBITRAGEM, em que pese o disposto no art. 34 do mesmo diploma legal, in 

verbis: “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”.  
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Das 61 decisões analisadas na PESQUISA 2016 apenas 3 [Comverse v. 

ATI Brasil
17

, Oito Grãos v. Galaxy Grain
18

 e EDF v. Endesa e YPF
19

] fizeram 

menção a dispositivos da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE. 

 

A PESQUISA 2007 verificou que, dos 23 pedidos de homologação de 

sentença estrangeira julgados após a internalização da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE, 

pelo Decreto n. 4.322, de 23.07.2002, 8 faziam menção a seus dispositivos. 

Percentualmente, representavam pouco menos de 35% dos casos julgados. Nota-se, 

portanto, uma relevante redução da menção à CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE nos 

julgados do STJ sobre homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. 

Além da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE, deve-se também notar que a 

CONVENÇÃO DO PANAMÁ
20

 e o PROTOCOLO DE LAS LEÑAS
21

, também estão em vigor 

no Brasil. Entretanto, apenas no caso EDF v. Endesa
22

 houve menção a eles.  

                                                        
17

 STJ, SEC n. 3709, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, j. 14.06.2012. A respeito, ver 

comentário de Ana Gerdau de Borja, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, n. 34, julho-

setembro 2012, pp. 363-384 e comentário de Felipe Vollbrecht Sperandio, in Revista Brasileira de 

Arbitragem, n. 35, jul/ago/set 2012, pp. 63-92. 
18

 STJ, REsp 1203430, 3
a
 Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2012. 

19
 STJ, SEC 5782, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.12.2015. A respeito, ver parecer de 

Ellen Gracie Northfleet, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, n. 35, outubro-dezembro 2012, 

pp. 279-295. 
20

 Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 30 de janeiro de 1975, 

internalizada pelo Decreto n. 1.902, de 09 de maio de 1996. 

95% 

5% 

Menção à Convenção de Nova Iorque 

Ausência de menção à Convenção Menção à Convenção 
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No caso Comverse v. ATI Brasil, o Min. Rel. Teori Zavascki entendeu 

que a representação das partes no procedimento arbitral e a forma como podem 

manifestar seu ingresso no procedimento são regidas pelo art. V.1(a) da CONVENÇÃO 

DE NOVA IORQUE e seu correlato art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM. Assim, 

entendeu-se que a lei do país onde a sentença foi proferida deve reger tais questões, 

salvo escolha expressa das partes em contrário.  

Em Oito Grãos v. Galaxy Grain
23

 o STJ fez uso da CONVENÇÃO DE 

NOVA IORQUE para reiterar a obrigatoriedade da sentença arbitral estrangeira 

homologada, impossibilitando sua revisão ou modificação pelo Poder Judiciário, nos 

termos do art. III do tratado. No entendimento do STJ, a partir da homologação, a 

sentença arbitral estrangeira adquire plena eficácia no território nacional.  

O STJ valeu-se também do art. V da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE 

para decidir que, em sede de REsp, não cabe a análise de vícios da sentença arbitral 

estrangeira, dentre eles (i) a ineficácia da cláusula compromissória, (ii) a 

independência e imparcialidade dos árbitros e (iii) a observância das garantias do 

contraditório e da ampla defesa. Decidiu o STJ que, à luz do art. V da CONVENÇÃO 

DE NOVA IORQUE e dos arts. 38 e 39 da LEI DE ARBITRAGEM, tais questões apenas 

poderiam ser verificadas em sede de homologação de sentença arbitral estrangeira.  

Nas palavras do STJ “a continuidade do processo judicial estatal, 

colocando em perigo a obrigatoriedade da sentença arbitral estrangeira 

homologada, poderia até mesmo configurar ilícito internacional, já que, como 

referido, o Brasil assumiu, com a ratificação da Convenção de Nova York, o 

compromisso de reconhecer como obrigatórias as sentenças arbitrais estrangeiras”. 

                                                                                                                                                              
21

 Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 

Administrativa, internalizado pelo Decreto 2.067, de 12 de novembro de 1996. 
22

 STJ, SEC 5782, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015, DJe 16.12.2015. A 

respeito, ver parecer de Ellen Gracie Northfleet, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, n. 35, 

outubro-dezembro 2012, pp. 279-295. 
23

 STJ, REsp 1203430, 3
a
 Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2012. 
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Em EDF v. Endesa e YPF
24

, a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE foi 

aplicada para reforçar o entendimento de que apenas sentenças arbitrais estrangeiras 

transitadas em julgado podem ser homologadas, conforme previsto no art. V.1.(e). 

Assim, a anulação da sentença arbitral em seu país de origem impossibilita sua 

homologação no Brasil. 

 

PARTE I. ANÁLISE QUANTITATIVA DA PESQUISA 2016 

Diferentemente da PESQUISA 2007, que optou por não analisar as 

decisões proferidas em sede de ED e RE individualmente, incluindo-as apenas como 

um item na ficha de leitura das respectivas SECs, a PESQUISA 2016 optou por 

considerá-las como decisões autônomas para fins de análise quantitativa e qualitativa. 

O objetivo aqui foi verificar o posicionamento do STF e STJ sobre a aplicabilidade 

dos recursos cabíveis em sede de homologação de sentenças estrangeiras. 

Dessa forma, foram analisadas 61 decisões
25

, sendo 12 do STF e as 49 

restantes do STJ, das quais 37 são SECs, 6 são SEs
26

 e as demais são recursos, 

conforme demonstram os gráficos abaixo. 

                                                        
24

 STJ, SEC 5782, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015, 

DJe 16.12.2015. 
25

 Após a exclusão das 6 (seis) decisões que já haviam sido consideradas pela Pesquisa 2007 e da 

decisão sobre homologação de sentença judicial estrangeira. 
26

 A existência destes casos foi informada pela Profa. Nadia de Araújo, a quem o grupo agradece pela 

informação e contribuição a este relatório.  

Aproveita-se a oportunidade para se esclarecer por que estas decisões não integraram a base de dados 

inicial da PESQUISA 2016. A base de decisões monocráticas do STJ (na qual as SEs são catalogadas) 

não está disponível quando a busca é feita em espaço temporal que considera a data de julgamento. 

Assim, a utilização dos argumentos de pesquisa “arbitragem”, “arbitral”, “9.307”, “9307”, “267, VII”, 

“301, IX” e “cláusula compromissória” não retorna resultados na base de decisões monocráticas do 

STJ, quando a pesquisa é realizada por “data de julgamento”. 

Para ter acesso às decisões monocráticas do STJ deve-se fazer a pesquisa considerando a data de 

publicação das decisões. A pesquisa de consistência da base de dados feita no início da pesquisa não 

levou em consideração esta distinção entre data de publicação e data de julgamento como forma de 

acesso aos bancos de dados, por não haver detalhamento regulamentar desta distinção nos sistemas de 

busca do STJ.  

Esta característica do sistema de buscas do STJ explica porque não existem decisões monocráticas no 

STJ na planilha anexa ao Relatório Preliminar da PESQUISA 2016. Esta também é a explicação de 

porque os seguintes casos não apareceram na nossa base de dados analisada para este relatório: SE 

3795, SE 4980, SE 7591, SE 7629, SE 9713, SE 13548, SEC 966 e SEC 2716. 
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Das 37 SECs analisadas, 28 foram homologadas, 5 não foram 

homologadas, 3 foram parcialmente homologadas e 1 foi extinta sem julgamento de 

mérito
27

. Percentualmente, 76% das sentenças arbitrais estrangeiras foram 

                                                        
27

 Vide NR n. 26. 

12 

49 

Total de Casos Analisados 

STF 

STJ 

37 

6 

1 

3 

2 
1 
1 

1 
2 

5 
2 

Total de Decisões Analisadas 

SEC 

SE 

MC 

Rext 

AI 

ED 

AgReg na SEC 

Resp 

AgReg em MC 

Agravo em RExt 

AgReg em RExt 
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homologadas, 13% tiveram o pedido de homologação negado, 8% foram 

parcialmente homologadas e 3% foram extintas sem julgamento de mérito. 

 

Os resultados são semelhantes aos da PESQUISA 2007. Naquela 

ocasião, identificou-se que 72% das sentenças arbitrais estrangeiras tiveram pedido 

de homologação deferido, 21% tiveram pedido negado e em 7% dos casos o processo 

foi extinto sem julgamento do mérito (por meio de decisões monocráticas). A 

diferença está no fato de que, em 2007, não se identificou qualquer caso em que tenha 

ocorrido homologação parcial. Na PESQUISA 2016, por sua vez, há 3 casos de 

homologação parcial. 

A PESQUISA 2007 tampouco relatou a existência de alguma SE 

(Sentença Estrangeira) no período da pesquisa. Já a PESQUISA 2016 identificou 6 

decisões de homologação de sentença arbitral estrangeira classificadas pelo STJ 

como SEs
28

. Em geral, estes casos referem-se a situações em que (i) não há 

contestação ou oposição à homologação pela parte requerida, (ii) há requerimento 

conjunto apresentado pelas duas partes ou (iii) há acordo antes da contestação. A 

                                                        
28 

SE nº 3795; SE nº 4980; SE nº 7591; SE nº 7629; SE nº 9713; SE nº 13548. 

76% 

13% 

8% 
3% 

Análise de Homologação de SECs 

Homologadas (28) 

Não Homologadas (5) 

Parcialmente Homologadas (3) 

Extintas sem Julgamento de Mérito (1) 
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única exceção é a SE 9713
29

 em que houve apresentação de contestação pela parte 

requerida. Em todas as SEs o pedido de homologação foi deferido.  

Das 37 SECs e 6 SEs analisadas, 36 se referem a arbitragens 

institucionais, nas outras 7
30

 não há qualquer informação a respeito. Não há tampouco 

qualquer indicação de que, nestes 7 casos, as sentenças arbitrais tenham sido 

proferidas por tribunais arbitrais ad hoc
31

. 

Nas arbitragens institucionais, destacam-se as seguintes instituições: 

(i) CCI, em 9 arbitragens; (ii) International Cotton Association – ICA, em 7 

arbitragens, e (iii) a AAA, em 5 arbitragens, conforme gráfico abaixo: 

                                                        
29 

STJ, SE nº 9713, Decisão Monocrática, Min. João Otávio de Noronha, julgado em 30.06.2014, DJe 

06.08.2014. 
30

 STJ, SEC nº 3035, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 

19.08.2009. A respeito, ver comentário de Rabhi A. Nasser, in Revista Brasileira de Arbitragem, n. 25, 

jan/fev/mar 2010, pp. 119-137; STJ, SEC nº 269, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, julgado em 03.03.2010; STJ, SEC nº 4439, acórdão unânime da Corte Especial, 

Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.11.2012; STJ, SEC nº 4024-EX, acórdão unânime da Corte Especial, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07.08.2013, DJe 13.09.2013; SEC nº 10432-EX, acórdão 

unânime da Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16.09.2015, DJe 19.10.2015; STJ, SEC 

nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, DJe 18.12.2015.; 

STJ, SE 7591, Decisão Monocrática, Min. Ari Pargendler, julgado em 10.04.2012, DJe 24.04.2012. 
31

 A PESQUISA 2007 identificou somente uma sentença arbitral estrangeira preferida por Tribunal 

Arbitral ad hoc. 
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De forma semelhante aos resultados identificados na PESQUISA 2016, a 

PESQUISA 2007 também identificou que a International Cotton Association – ICA e a 

CCI eram as instituições que administravam o maior número de arbitragens com 

pedidos de homologação, com 9 e 5 casos, respectivamente.  

É importante notar que não foram identificados pedidos de 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras envolvendo arbitragens 

administradas por câmaras sediadas no Brasil. Este fato pode ser visto como um 

indicativo (i) de que poucos procedimentos administrados por instituições sediadas 

no Brasil têm suas sentenças proferidas no exterior e (ii) do baixo grau de 

internacionalização da atividade das instituições arbitrais sediadas no Brasil. 

A grande maioria das sentenças arbitrais submetidas à homologação 

tem origem na Inglaterra e nos Estados Unidos com, respectivamente, 12 e 13 

sentenças arbitrais. As demais 18 dividem-se entre Alemanha, Argentina, Chile, 

0 5 10 

American Arbitration Association - AAA 

Associação Comercial e Arbitral do Japão - JCAA 

Bolsa de Valores ICE Futures U.S. Inc. 

Câmara Arbitral da Federação Italiana de Jogo de Futebol 

Câmara Coreana de Arbitragem Comercial 

Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa … 

Câmara de Comércio Internacional - CCI 

Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong 

Centro Internacional para Resolução de Disputas - CIRD 

Court of Arbitration for Sport - CAS (FIFA) 

Green Coffee Association Inc. 

International Cotton Association - ICA 

Juízado de Conciliação de 1a Vara - Uruguai 

London Court of International Arbitration - LCIA 

Tribunal Arbitral da Aliança de Filme e Televisão … 

Informação não disponível 

Instituição de Origem 
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França, Hong Kong, Itália, Japão, Catar, República da Coréia
32

, Rússia, Suíça e 

Uruguai, com até quatro sentenças arbitrais cada, conforme o seguinte gráfico: 

 

Em comparação com a PESQUISA 2007, nota-se relevante aumento das 

sentenças originárias dos Estados Unidos: de 3 para 13 sentenças; por outro lado, 

houve significativa redução das sentenças oriundas da França, de 7 para apenas 2. 

Do ponto de vista econômico, é possível perceber que alguns dos 

principais parceiros comerciais brasileiros (Estados Unidos e os países membros da 

União Europeia) estão também entre os principais países em que foi proferido o 

maior número de sentenças arbitrais objeto de pedidos de homologação no Brasil. É 

relevante notar que apenas 5 sentenças são provenientes de países integrantes do 

MERCOSUL (quatro do Uruguai e uma da Argentina). 

Das decisões do STJ sobre pedidos de homologação de sentenças 

arbitrais estrangeiras (SECs e SEs), observa-se que a maioria foi proferida nos anos 

de 2012 a 2015, com um total de 26 homologações, 4 denegações e 1 homologação 

parcial como demonstra o gráfico abaixo: 

                                                        
32

 Popularmente conhecida como Coréia do Sul.  
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No que diz respeito ao tempo médio despendido pelo STJ para o 

julgamento dos pedidos de homologação de sentença arbitral estrangeira, adotou-se o 

mesmo critério utilizado na PESQUISA 2007. Assim, calculou-se o tempo decorrido 

entre a distribuição do pedido homologatório e o seu julgamento final para todas as 

37 SECs que fazem parte da análise quantitativa, utilizando-se o mês como unidade 

de cálculo
33

. O tempo de julgamento das SEs não foi contemplado na análise do 

tempo de julgamento das SECs, uma vez que distorceriam o resultado estatístico de 

tempo médio de julgamento pela Corte Especial do STJ 

Como se observa do gráfico abaixo, a maioria das SECs foi julgada
34

 

entre 12 e 24 meses:  

                                                        
33 Não se levou em consideração, portanto, o tempo de eventuais recursos aplicáveis e que 
obstam o transito em julgado da sentença homologatória. 
34 

Para o computo do tempo de julgamento levou-se em conta o cálculo entre a data de autuação do 

processo e a data do efetivo julgamento. Não foi levando em conta tempo de recursos ou até o trânsito 

em julgado de cada processo. A intenção aqui é apenas verificar quanto tempo o STJ leva até o efetivo 

julgamento de uma SEC. 
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Constatou-se que a média de tempo de julgamento das SECs é de 

29,86 meses, sendo que o julgamento mais rápido ocorreu 6 meses após a 

distribuição do pedido (Al-Gharafa v. Clemerson
35

) e, o mais demorado, ocorreu 85 

meses após a distribuição (Kanematsu v. ATS
36

).  

O tempo médio de julgamento das SEs é inferior ao das SECs, 

correspondendo a 20,5 meses. 

O tempo de julgamento das SECs e das SEs, portanto, mostra-se 

superior àquele apontado pela PESQUISA 2007, de 20,2 meses. Naquela ocasião 

destacou-se que 3 casos possuíam anomalias: um deles envolvendo a discussão de 

constitucionalidade da LEI DE ARBITRAGEM, que demorou 75 meses para ser julgado 

e 2 que foram extintos sem julgamento de mérito. Estes casos foram excluídos do 

cômputo final de tempo médio de julgamento, resultando na média final de 17,4 

meses. 

                                                        
35

STJ, SEC n. 11.529/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJ. 02.02.2015. 
36

 STJ, SEC nº 885, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 

18.04.2012. 
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Na presente pesquisa não se identificou a existência de qualquer 

anomalia que justificasse a exclusão de alguma decisão do cômputo de tempo médio 

de processamento das SECs, pelo que se decidiu pela manutenção de todos os casos 

para o cálculo. 

Ao contrário do que apontou a PESQUISA 2007, que identificou não 

haver significativa diferença no tempo de julgamento nos casos em que houve 

homologação e naqueles em que o pedido foi denegado, a presente pesquisa 

identificou importante diferença nos tempos médios de julgamentos que resultaram 

em deferimento, denegação e homologação parcial de sentenças arbitrais estrangeiras, 

como mostra o gráfico abaixo: 

 

Como se pode verificar do gráfico acima, o tempo médio de tramitação 

das sentenças homologadas é o menor, enquanto que o das sentenças parcialmente 

homologadas é o mais longo. Partindo-se da premissa de que as sentenças 

parcialmente homologadas constituem casos mais complexos, os dados sugerem que 

existe uma relação direta entre a complexidade do caso e o tempo de tramitação do 

processo no STJ. 

Apesar do aumento do tempo de tramitação dos processos de 

homologação de sentenças estrangeiras, foi possível identificar uma tendência mais 

55 
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recente de diminuição do tempo de tramitação destes processos. Isto porque, 

considerando somente os casos julgados nos anos de 2014 e 2015 (3 não 

homologados e 12 homologados), a média de tempo de julgamento é 19,13 meses, 

tempo significativamente menor que a média de todos os casos julgados entre 2008 e 

2015 (29,86 meses).  

Um dos motivos que talvez justifique a redução do tempo de trâmite 

processual é a informatização total dos processos do STJ, iniciada em 2009 e 

consolidada em 2013, quando o peticionamento eletrônico passou a ser obrigatório 

para diversas classes de ações, incluindo os pedidos de homologação de sentença 

estrangeira.  

PARTE II. ANÁLISE QUALITATIVA DA PESQUISA 2016 

 Esta parte do capítulo apresentará a análise qualitativa das decisões. O 

exame foi dividido em duas seções: (2.1.) decisões que tratam de questões 

processuais; e (2.2.) decisões que tratam de questões de mérito relacionadas à 

arbitragem. 

 

2.1. DECISÕES QUE TRATAM DE QUESTÕES PROCESSUAIS 

2.1.1. Questões formais (art. 37 da LEI DE ARBITRAGEM) 

A LEI DE ARBITRAGEM estabelece, em seu art. 37, os requisitos de 

forma do pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira. A parte que requer 

a homologação deve apresentar a sentença arbitral e a convenção de arbitragem 

devidamente certificadas e autenticadas, de acordo com as especificidades dos incs. I 

e II do art. 37, além de observar os requisitos da petição inicial presentes na 

legislação processual brasileira (NCPC, art. 319
37

). Nota-se que o NCPC traz uma 

                                                        
37

  NCPC, art. 319: “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o 

domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o 
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inovação relevante para esse ponto: o art. 321
38

 permite que qualquer defeito formal 

ou insuficiência documental seja corrigida em um prazo de 15 dias, o que flexibiliza 

o rigor formal na análise do pedido de homologação.  

À época da PESQUISA 2007, também foi ressaltada a importância de 

tratados relacionados à redução de trâmites burocráticos, como, por exemplo, o 

Acordo para o Estabelecimento de um Mecanismo Permanente de Cooperação em 

Matéria Consular
39

, celebrado entre o Brasil e a França. Este tratado continua sendo 

aplicado pelo STJ, como visto em Paladin v. Molnar
40

. No início de 2016, o Brasil 

também internalizou a CONVENÇÃO DA APOSTILA, por meio do Decreto nº 8660, o 

que poderá facilitar o cumprimento dos requisitos do art. 37, inc. I da LEI DE 

ARBITRAGEM, muito embora o STJ ainda não tenha analisado se esta convenção 

abarca e estende seus benefícios às sentenças arbitrais estrangeiras. 

No que diz respeito aos requisitos formais para o pedido de 

homologação da sentença arbitral estrangeira, no caso Kanematsu v. ATS
41

, o STJ 

analisou ponto interessante que vai além da mera confirmação de requisitos formais. 

A questão debatida neste caso era se estava ausente o contrato, que continha cláusula 

compromissória conferindo competência ao tribunal arbitral, embora não houvesse 

dúvidas de que a parte que se valia dessa defesa havia participado do procedimento 

arbitral.  

                                                                                                                                                              
pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência 

de conciliação ou de mediação”. 

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. 

§3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a 

obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.” 
38

  Art. 321: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve 

ser corrigido ou completado.” 
39

 Disponível no site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil: http://www2.mre.gov.br 
40

 STJ, SEC nº 8847, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado 

em 20.11.2013, DJe 28.11.2013. 
41

 STJ, SEC nº 885, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 

18.04.2012. 
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Acolhendo o parecer do MPF, o Min. Rel. Francisco Falcão entendeu 

não ter sido demonstrada a existência de documento que contivesse cláusula 

compromissória, porque faltava a assinatura dos intervenientes no contrato. Diante 

disso, o STJ negou, por maioria, o pedido de homologação da sentença arbitral 

estrangeira condenatória.  

Em seu voto divergente, o Min. Masami Uyeda trouxe uma 

perspectiva mercantil interessante desta questão. Notou que, de fato, havia sido 

juntado contrato de pagamento firmado pelas partes, com cláusula compromissória, e 

assinatura no campo reservado à requerida, tendo todas as folhas sido rubricadas. 

Assim, o Min. ressaltou:  

[o] fato de não constar a firma da [requerente/Kanematsu] no 

documento apresentado não dispensa a [requerida] de cumprir o 

que fora acordado, inclusive no que se refere à arbitragem. Isso 

porque, como é cediço, os contratos mercantis, salvo disposição 

legal, dispensam formalidades, por não ser compatível com a 

dinâmica da atividade empresarial. É incomum, salvo melhor 

juízo, que, no momento da contratação, a parte assine a sua a 

via contratual; via de regra, o contratante assina a minuta que 

ficará com o contratado, e vice-versa, afinal, o que interessa 

para cada um é o compromisso assumido pelo outro. Na espécie, 

portanto, a assinatura da [requerida] na minuta de fls. 65/68 a 

obriga ao cumprimento dos seus termos.  

Apesar da interessante discussão, os demais ministros entenderam que 

não houve, afinal, prova inequívoca da convenção arbitral, por falta de documento 

hábil, e indeferiram o pedido homologatório.  

 

2.1.2. Legitimidade e interesse das partes no pedido de homologação 

Em 2 dos casos analisados, o STJ enfrentou a questão da legitimidade 

e interesse da parte que postula o pedido de homologação. Como se verá a seguir, a 

posição do STJ vai na linha de que a parte juridicamente interessada na homologação 

de uma sentença arbitral estrangeira possui legitimidade para requerê-la, nos termos 

do art. 37 da LEI DE ARBITRAGEM.  
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Esta questão foi discutida nos casos Samsung v. Carbografite
42

 e 

Paladin v. Molnar
43

. No primeiro caso, o STJ entendeu que o interesse da parte 

requerente justificava-se pela necessidade de se demonstrar a existência de coisa 

julgada ao juiz brasileiro, em ação sobre o mesmo tema ajuizada pela requerida. No 

segundo caso, em face da alegação de ilegitimidade em razão da Requerida ter 

solicitado a homologação em seu nome e no de sociedade da qual era sócia, mas não 

detinha o poder de gestão, o STJ aludiu à doutrina de José Carlos Barbosa Moreira 

para fundamentar a decisão e corroborar o quanto disposto pelas partes em acordo de 

quotistas:  

“  g   m -se à propositura da ação qualquer das pessoas para 

as quais possa surtir efeitos a sentença homologanda: as partes 

do processo estrangeiro (ou seus sucessores) e mesmo terceiros 

suscetíveis de serem atingidos em sua esfera jurídica, de acordo 

com as normas do ordenamento de origem sobre extensão 

subjetiva da eficácia da sentença e da autoridade da coisa 

j  g   .”
44

 

Verifica-se, assim, uma posição recorrente e, em nosso entender, 

técnica sobre a legitimidade e interesse das partes no pedido de homologação. 

 

2.1.3. Cabimento de RE da decisão que concedeu ou denegou homologação 

A PESQUISA 2007 englobou um período em que houve uma mudança 

crucial no regime de homologação de sentenças estrangeiras. Não somente a EC n. 45 

de 31.12.2004 alterou a competência do juízo delibatório do STF para o STJ, mas 

trouxe à baila também a discussão acerca da possibilidade de recurso contra a decisão 

do STJ que homologa (ou não) a decisão estrangeira.  

                                                        
42

 STJ, SEC nº 1302-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Paulo Galotti, j. 18.06.2008. 

A respeito, ver comentário de Alfred Habib Sioufi Filho, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 6, 

n. 22, julho-setembro 2009, pp. 263-275. 
43

 STJ, SEC nº 8847, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20.11.2013. 
44

 Moreira, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 9a edição, pg. 85. 
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Aquela pesquisa verificou a existência de diversas correntes, acerca da 

possibilidade de interposição de RE contra a decisão do STJ, bem como acerca de sua 

admissibilidade. Foram analisadas diversas decisões no âmbito específico do juízo de 

admissibilidade inicial dos recursos extraordinários pelo STJ (juízo a quo), as quais, 

em suma, justificaram a inadmissibilidade do recurso com base no entendimento de 

que: (i) inexistiria previsão legal para interposição de RE contra decisão colegiada do 

STJ em sede de homologação de sentença estrangeira; (ii) o RE não deveria se prestar 

à reapreciação do mérito da homologação pelo STF, que não é instância revisora do 

STJ; (iii) não haveria repercussão geral na pretensão recursal contra a decisão 

homologatória; (iv) como o STJ se limita a realizar um juízo meramente delibatório 

(i.e., não emite um juízo de mérito), não caberia RE; (v) não haveria 

prequestionamento necessário para apreciação do recurso extraordinária; e/ou (vi) a 

ofensa constitucional seria meramente reflexa.  

A despeito desses argumentos contrários à admissibilidade do RE, a 

conclusão da PESQUISA 2007 foi a de que ainda não havia “uniformidade de 

entendimento quanto à admissibilidade de RE contra acórdão do STJ proferido em 

sede de homologação de sentença arbitral estrangeira.”
45

 

Na PESQUISA 2007, buscou-se analisar decisões do próprio STF, acerca 

do que esse tribunal julga ou não ser um RE admissível contra decisões colegiadas do 

STJ em matéria de homologação de sentença arbitral estrangeira. 

Antes de se analisarem os acórdãos em si, cumpre relembrar que o 

cenário normativo relativo ao cabimento de RE contra acórdão colegiado de ação de 

homologação de sentença arbitral estrangeira permanecia praticamente inalterado à 

época da prolação das decisões analisadas neste capítulo.  

Na esteira da previsão contida no art. 102, inc. III, da CF, o RISTJ 

estipula, em seu art. 268, inc. II, o cabimento de RE das decisões do STJ
46

. Da 

                                                        
45

  PESQUISA 2007, Relatório do Tema “Homologação de Sentença Arbitral Estrangeira”, p. 37. 
46

  Art. 268,II do Regimento Interno do STJ: “Das decisões do Tribunal são cabíveis os seguintes 

recursos para o Supremo Tribunal Federal: (...) II - RE, nos casos previstos no art. 102, III, a, b e c, 

da Constituição.” 
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mesma forma, os pressupostos de admissibilidade do RE continuam a ser feitos no 

STJ pelo Min. Presidente
47

 ou pelo Min. Vice-Presidente, por delegação do 

primeiro
48

. Já o juízo de admissibilidade ad quem cabe ao relator do processo
49

. As 

disposições do NCPC que excluíam do tribunal a quo a análise da admissibilidade do 

recurso foram revogadas antes de sua entrada em vigor pela Lei n. 13.256/16. 

De início, é importante ressaltar que nos 12 acórdãos aqui analisados, 

o STF negou seguimento ao RE em todas as ocasiões, tendo, ainda, ratificado a 

decisão quando houve interposição de agravo regimental. 

Apesar de o Min. Celso de Mello ter afirmado, em AI de sua relatoria, 

que “se revela cabível, em tese, RE contra acórdão, que, emanado do E. Superior 

Tribunal de Justiça, consubstancie julgamento homologatório de sentença 

estrangeira”
50

, a PESQUISA 2016 revelou que, na prática, o STF não admitiu nenhum 

RE interposto contra decisão homologatória do STJ.  

Decisão mais recente do Min. Roberto Barroso, aliás, corrobora essa 

tendência, tendo o Min. afirmado que:  

“[s]eria, assim, contrário à ratio da emenda [n. 45/2004, que 

alterou a competência de homologação para o STJ], além de 

ofensivo à finalidade institucional do RE, transformá-lo em sede 

de revisão geral das decisões tomadas pelo STJ neste 

particular.”
51

 

                                                        
47

  Art. 21, XIII, a, do Regimento Interno do STJ: “São atribuições do Presidente: (...) XIII – decidir: 

a) as petições de recursos para o Supremo Tribunal Federal, resolvendo os incidentes que se 

suscitarem;” 
48

  Art. 22, § 2º, I, a, do RISTJ: “Ao Vice-Presidente incumbe, ainda: I – por delegação do 

Presidente: a) decidir as petições de recursos para o Supremo Tribunal Federal, resolvendo os 

incidentes que se suscitarem;” 
49

  Art. 21, § 1º, do RISTF: “Poderá o(a) Rel.(a) negar seguimento a pedido ou recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do 

Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão 

que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação 

firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.” 
50

  STF, AI n. 650743-DF, decisão monocrática do Min. Celso de Mello, julgado em 27.05.2009, DJe 

de 03.06.2009 (Improvimento). 
51

  STF, RE n. 715400-SP, decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, julgado em 14.11.2013, 

DJe 21.11.2013. 
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Dentre os casos analisados, os diversos ministros relatores entenderam 

que o recurso extraordinário não deveria ser admitido, em razão, essencialmente, de: 

(i) impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório
52

; (ii) inexistência de 

violação a dispositivos constitucionais ensejadora de RE
53

; (iii) ausência de 

prequestionamento de questão constitucional perante o STJ no âmbito da 

homologação de sentença estrangeira
54

; e (iv) ocorrência de ofensa reflexa à 

constituição, por alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório
55

. 

Assim, em tese, seria cabível RE contra acórdão que homologa ou 

nega homologação à sentença arbitral estrangeira. Contudo, na prática, a limitação 

das matérias de defesa no procedimento homologatório, somada aos inúmeros 

requisitos para admissibilidade do RE, têm inviabilizado a admissibilidade do RE 

interposto contra decisões proferidas pelo STJ em sede de homologação. 

 

2.2. DECISÕES QUE TRATAM DE QUESTÕES DE MÉRITO 

2.2.1. Hipóteses que impedem a homologação de sentença arbitral 

estrangeira (LEI DE ARBITRAGEM, arts. 38 e 39) 

Os arts. 38 e 39 da LEI DE ARBITRAGEM estabelecem as hipóteses que 

poderão acarretar a denegação da homologação de sentença arbitral estrangeira. 

                                                        
52

  STF, AI n. 556831-RS, decisão monocrática do Min. Marco Aurélio, julgado em 18.05.2008, DJe 

de 09.06.2008; STF, RE n. 715400-SP, decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, julgado em 

14.11.2013, DJe 21.11.2013; STF, ARE n. 852199, decisão monocrática da Min. Cármem Lúcia, 

julgado em 18.12.2014, DJe 05.02.2015; STF, ARE n. 933368, decisão monocrática da Min. Rosa 

Weber, julgado em 07.12.2015, DJe 11.12.2015;  
53

  STF, RE n. 715400-SP, decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, julgado em 14.11.2013, 

DJe 21.11.2013.  
54

  STF, RE n. 595276-Rep. Francesa, decisão monocrática do Min. Cezar Peluso, julgado em 

20.01.2009, DJe 05.02.2009. 
55

 STF, ARE n. 761279-DF, decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

01.08.2013, DJe 06.08.2013. 
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O art. 39
56

 prevê (i) a inarbitrabilidade objetiva do litígio e (ii) a ofensa 

à ordem pública como hipóteses que impedem a homologação.  

Já o art. 38
57

 prevê que a homologação pode ser negada nas seguintes 

hipóteses: (i) a incapacidade das partes na convenção de arbitragem; (ii) invalidade 

da convenção; (iii) ausência de notificação do requerido da designação do árbitro ou 

do procedimento de arbitragem; (iv) violação do princípio do contraditório, 

impossibilitando a ampla defesa; (v) a prolação de sentença arbitral fora dos limites 

da convenção de arbitragem, quando não seja possível separar a parte excedente 

daquela submetida à arbitragem; (vi) a instituição da arbitragem em desacordo com a 

convenção de arbitragem, (vii) a não obrigatoriedade da sentença no momento da 

homologação ou sua anulação ou suspensão pelo Judiciário do país onde tenha sido 

prolatada. 

A lei aplicável à verificação das hipóteses previstas no art. 38 da LEI 

DE ARBITRAGEM varia. Para a capacidade, por exemplo, em aplicação das regras de 

direito internacional privado, a lei que deve ser usada para essa verificação é a lei do 

domicilio da pessoa física ou da sede da pessoa jurídica (LINDB, art. 7º). Por outro 

lado, para a verificação da validade da convenção, a própria LEI DE ARBITRAGEM, em 

linha com a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE (art. V.1(a)), determina que a lei aplicável 

é a lei à qual as partes a submeteram, ou, na falta de indicação, a lei do país onde a 

sentença arbitral foi proferida (art. 38, inc. II).  

                                                        
56

 Art. 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira 

também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que: 

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem; 

II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 
57

 Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença 

arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes; 

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a submeteram, ou, 

na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida; 

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha 

sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa; 

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi 

possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem; 

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula 

compromissória; 

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. 



 27 

Verificou-se que, dentre as 6 sentenças não homologadas, em apenas 

2
58

 a decisão de denegação foi fundamentada nos arts. 38 e 39 da LEI DE 

ARBITRAGEM. Em três dos demais casos
59

, o STJ pautou-se pelos arts. 3
o
, 4

o
 e 5

o
 da 

LEI DE ARBITRAGEM para negar a homologação e no terceiro
60

 não fez qualquer 

menção à dispositivo legal para fundamentar a decisão. 

 

2.2.1.1. Validade da Cláusula Compromissória 

A invalidade da cláusula compromissória foi objeto de discussão em 

13 pedidos de homologação de sentença arbitral estrangeira. A alegação de 

invalidade foi aceita em 3 deles. Nos outros 10, a validade da convenção foi 

confirmada e a homologação deferida. 

                                                        
58

 STJ, SEC nº 885, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.04.2012 

e STJ, SEC 5782, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015, DJe 16.12.2015. A 

respeito, ver parecer de Ellen Gracie Northfleet, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, n. 35, 

outubro-dezembro 2012, pp. 279-295. 
59

 STJ, SEC n. 978/GB, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 17.12.2008, DJe 

05.03.2009, RIOBDCPC vol. 58 p. 160; STJ, SEC n. 826/EX, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.09.2010, DJe 14.10.2010, RIOBDCPC vol. 68 p. 70. A respeito, ver 

comentário de Ana Gerdau de Borja, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 8, n. 28, janeiro-março 

2011, pp. 315-324. STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

16.12.2015, DJe 18.12.2015. 
60

 STJ, SEC n. 12236/EX, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

16.12.2015, DJe 18.12.2015. 
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Os três casos [Indutech v. Algocentro
61

, Kanematsu v. ATS
62

 e Biglift 

v. Transdata63] de denegação relacionados à validade da cláusula compromissória 

tiveram como fundamento a ausência de assinatura da convenção de arbitragem. Ao 

concluir pela invalidade da convenção arbitral, o STJ se pautou nos arts. 3
o
, 4

o
 e 5

o
 da 

LEI DE ARBITRAGEM. Neste ponto, nos parece que a posição do STJ foi atécnica, já 

que, nos termos do art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM (e do art. V.1(a) da 

CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE), a análise da validade da convenção deveria ser feita a 

partir da lei escolhida pelas partes ou, em sua ausência, da lei do local em que a 

sentença foi proferida
64

. 

Nos casos em que se confirmou a validade da cláusula de arbitragem, 

as duas principais questões enfrentadas pelo STJ foram (i) a validade da convenção 

inserta em contrato de adesão (Weil Brothers v. Pedro Ivo de Freitas – Espólio
65

, 

                                                        
61

 STJ, SEC n. 978/GB, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 17.12.2008, DJe 

05.03.2009, RIOBDCPC vol. 58 p. 160. A respeito, ver comentário de Debora Visconte, in Revista 

Brasileira de Arbitragem, n. 24, out/nov/dez 2009, pp. 111-121. 
62

 STJ, SEC n. 885/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.04.2012, DJe 

13.08.2012. 
63

 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, DJe 

18.12.2015. 
64

 Ainda que nestes casos a legislação brasileira tenha sido a lei escolhida pelas partes, a ausência de 

menção pelo STJ à tal escolha, portanto à lei aplicável, indica atecnicidade nas decisões. 
65

 STJ, SEC n. 4213/EX, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19.06.2013, 

DJe 26.06.2013. 
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Emanuelle Marchetti v. Marcos dos Santos Assunção
66

 e Olam v. Sedeni
67

) e (ii) a 

definição da lei aplicável à validade da cláusula compromissória (L D C B S A v. L V 

L D E C
68

, Comverse v. ATI Brasil
69

, Mandate Holding v. Consórcio Europa
70

).  

A PESQUISA 2016 considerou como técnicas as decisões 

fundamentadas no art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM para verificação da validade 

da convenção de arbitragem. 

 

2.2.1.1.1. Acórdãos que reconheceram a validade da 

cláusula compromissória e deferiram a homologação de 

sentença arbitral estrangeira 

Em Kia v. Washington
71

, o STJ teceu longas considerações acerca da 

validade e existência da convenção arbitral. Buscou-se verificar se o tribunal arbitral 

que proferiu a sentença homologanda tinha jurisdição para dirimir a disputa. Segundo 

o entendimento do STJ, a análise dessa questão em juízo meramente homologatório 

não configuraria interferência no mérito da disputa, pois esse exame seria respaldado 

pelo art. 38, incs. IV e V, da LEI DE ARBITRAGEM. Ao final, o STJ concluiu que o 

tribunal arbitral tinha jurisdição e homologou a sentença estrangeira. 

O mesmo racional foi adotado pelo STJ em L D C B S A v. L V L DE 

C
72

. Nesta ocasião, porém, o STJ ressalvou que, muito embora não seja necessário 

observar os requisitos constantes do §2º do art. 4º da LEI DE ARBITRAGEM (visto que a 

                                                        
66

 STJ, SEC n. 5828/EX, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19.06.2013, 

DJe 26.06.2013. 
67

 STJ, SEC n. 6761/EX, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02.10.2013, DJe 

16.10.2013. 
68

 STJ, SEC n. 6335/EX, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21.03.2012, DJe 

12.04.2012, RSTJ vol. 226 p. 82. 
69

 STJ, SEC n. 3709, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, julgado em 14.06.2012, DJe 

29.06.2012. 
70

 STJ, SEC n. 6365/EX, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.02.2013, DJe 

28.02.2013. 
71

 STJ, SEC nº 1/EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 19.10.2011, DJe 01.02.2012. 
72

 STJ, SEC n. 6335/EX, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21.03.2012, DJe 

12.04.2012, RSTJ vol. 226 p. 82. 
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validade da convenção de arbitragem deveria observar unicamente os requisitos 

estabelecidos pelo art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM, quais sejam a lei a qual as 

partes se submeteram ou, na ausência de escolha, na lei do local de prolação da 

sentença), seria necessário haver prova inequívoca do consentimento com relação à 

convenção de arbitragem. Na espécie, o STJ reforçou entendimento prévio de que a 

verificação de invalidade da convenção em razão de estar inserta em contrato de 

adesão é questão de mérito que foge aos limites do juízo de delibação. 

O STJ se posicionou em sentido contrário no caso Mandate Holding 

LLC v. Consórcio Europa
73

. Na ocasião, entendeu-se que a verificação da validade da 

convenção de arbitragem deveria ser feita à luz dos requisitos do art. 4
o
, § 1

o
, da LEI 

DE ARBITRAGEM. Em nossa opinião, esse entendimento do STJ é atécnico, em razão 

de não ter se verificado qual a lei escolhida pelas partes. Neste caso, parece-nos que o 

art. 4
o
 § 1

o
, da LEI DE ARBITRAGEM apenas poderia ter sido aplicado caso a lei 

brasileira tivesse sido a escolhida. 

No caso Weil Brothers v. Pedro Ivo de Freitas – Espólio
74

, quando 

confrontado com a alegação de invalidade da convenção em razão de estar inserida 

em contrato de adesão, o STJ reiterou entendimento de que não caberia discussão 

acerca da natureza do instrumento contratual em juízo de delibação, já que isso 

implicaria apreciação do mérito da relação de direito material sub judice.  

Nesse mesmo caso, o STJ registrou que se a convenção (i) foi 

validamente instituída; (ii) não feriu a lei escolhidas pelas partes para regê-la; e (iii) 

foi aceita pelos contratantes mediante a assinatura do contrato, ela não poderia ser 

questionada em sede de homologação. Este entendimento reflete o que nos parece ser 

a abordagem mais técnica do tema. 

                                                        
73

 STJ, SEC n. 6365/EX, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.02.2013, DJe 

28.02.2013. 
74

 STJ, SEC n. 4213/EX, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19.06.2013, 

DJe 26.06.2013. 
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 Esse foi o mesmo entendimento adotado pelo STJ no caso Emanuelle 

Marchetti v. Marcos dos Santos Assunção
75

, no qual o Min. Rel. João Otávio de 

Noronha afirmou que: 

“esta Corte entende que, se a convenção de arbitragem foi 

validamente instituída, não feriu a lei a que foi submetida pelas 

partes (art. 38, II, da Lei n. 9.307/1996) e foi aceita pelos 

contratantes mediante assinatura do contrato (...), não se pode 

questionar, em sede de homologação do laudo arbitral 

resultante desse acordo, aspectos específicos da natureza 

contratual subjacente ao laudo homologando”.  

Em Olam v. Sedeni
76

, o STJ se deparou novamente com 

questionamentos sobre a validade da convenção de arbitragem inserta em contrato de 

adesão. O STJ reiterou entendimento de que a análise da natureza do contrato 

envolveria exame do mérito da relação de direito material, o que seria inviável em 

sede de homologação de sentença. 

Em Helsingborgs v. Otto
77

 a requerida contestou o pedido de 

homologação, alegando suposta ilegalidade da eleição do Tribunal Arbitral por não 

ser membro sujeito à decisões da CAS – Court of Arbitration for Sport e, portanto, 

invalidade da forma de escolha pela via arbitral. O STJ, apesar de abster-se de 

analisar a questão de mérito, verificou que a vinculação do requerido às decisões do 

CAS eram resultantes de cláusula compromissória expressa estipulada pelas partes e 

não de submissão ao CAS em razão de aceitação de regulamentos esportivos. 

Atestou, como consequência, não haver violação aos arts. 38 e 39 da LEI DE 

ARBITRAGEM, nem ao art. 17 da LINDB. 

 Em Huawei v. Zune 
78

, a requerida contestou o pedido de 

homologação com base na alegação de ofensa à ordem pública, pois, segundo alegou, 

o contrato assinado entre as partes não as obrigaria a recorrer à arbitragem para 
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 STJ, SEC n. 5828/EX, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19.06.2013, 

DJe 26.06.2013. 
76

 STJ, SEC n. 6761/EX, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02.10.2013, DJe 

16.10.2013. 
77

 STJ, SEC n. 10.658/EX, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01.10.2014, DJe 

16.10.2014. 
78

 STJ, SEC n. 8.242/EX, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 

04.03.2015, DJe 19.03.2015. 
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solução de seus conflitos, uma vez que o texto da convenção previa que eventuais 

conflitos poderiam ser resolvidos por arbitragem e não que deveriam ser resolvidos 

por arbitragem. O STJ, no entanto, entendeu que “se as partes aceitaram a 

convenção de arbitragem, parece óbvio que concordaram quanto à validade de 

resolução de possíveis litígios perante a Corte Arbitral, caso contrário, não haveria 

porque firmar cláusula sobre o tema. Assim, eleito o foro arbitral por meio de 

cláusula compromissória, ficam as partes a ele submetidas no tocante a eventual 

conflito de interesse sobre o contratado”. Nesse sentido, acolheu o pedido de 

homologação. 

 

2.2.1.1.2. Acórdãos que reconheceram a invalidade da 

cláusula compromissória e indeferiram a homologação de 

sentença arbitral estrangeira 

São três os casos que reconheceram a invalidade da cláusula 

compromissória e denegaram o pedido de homologação de sentença arbitral 

estrangeira. Todos eles são fundamentados na ausência de assinatura da convenção, 

em aplicação dos arts. 3
o
, 4

o
 e 5

o
 da LEI DE ARBITRAGEM. Estes três casos parecem 

refletir decisões não técnicas, tendo em vista que não houve aplicação do art. 38, inc. 

II, da LEI DE ARBITRAGEM, o qual dispõe que a validade da convenção deve ser 

analisada com base na lei escolhida pelas partes ou, em sua ausência, em 

conformidade com a lei do local em que a sentença tenha sido proferida. 

Em Indutech v. Algocentro
79

, o STJ justificou a denegação do pedido 

de homologação pela exigência de estipulação da convenção por escrito, com fulcro 

no art. 3
o
 da LEI DE Arbitragem. Entendeu-se que a ausência de prova da manifesta 

declaração de vontade implicaria violação do art. 4
o
, §2

o
, da LEI DE ARBITRAGEM, do 

princípio da autonomia da vontade e ofensa à ordem pública. A despeito do previsto 

no art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM, e no art. V.1(a) da CONVENÇÃO DE NOVA 

IORQUE, o STJ aplicou a lei brasileira para definir a validade da convenção de 
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 STJ, SEC n. 978/GB, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 17.12.2008, DJe 

05.03.2009, RIOBDCPC vol. 58 p. 160. 
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arbitragem sem perquirir a lei escolhida pelas partes ou a conformidade da cláusula 

com a lei do local no qual a sentença tenha sido proferida.  

Em linha semelhante, em Kanematsu v. ATS
80

, a ausência de assinatura 

de ambas as partes na cláusula arbitral foi fundamento para que o STJ negasse o 

pedido de homologação, por considerar que não havia prova suficiente de que as 

partes haviam optado por resolver suas disputas pela via arbitral. Neste caso, há voto 

divergente do Min. Massami Uyeda, que se manifestou em favor da homologação por 

entender que os contratos mercantis dispensam formalidades e que a existência de 

minuta assinada pela requerida deveria obrigá-la a seu cumprimento. 

O mesmo racional pautou a decisão da Corte em Biglift v. Transdata81. 

A ausência de assinatura da requerida implicou o reconhecimento de invalidade da 

cláusula compromissória por inexistência de manifestação válida de vontade, com 

fulcro no art. 4
o
, § 1

o
, da LEI DE ARBITRAGEM. A aplicação da legislação brasileira foi 

justificada pelo Relator, Ministro Benedito Gonçalves, com fundamento nos arts. 9
o
 e 

15 da LINDB. Em suma, entendeu o STJ que uma vez ausente a válida manifestação 

de vontade em contrato de adesão tanto em relação à cláusula compromissória, como 

em relação à cláusula de escolha de lei aplicável, exige-se que a análise de validade 

seja feita à luz do ordenamento jurídico brasileiro, lei do local de celebração e 

execução do contrato.  

À luz dos julgados analisados neste tópico, pode-se concluir que a 

assinatura da convenção de arbitragem é, para o STJ, requisito formal fundamental 

para se constatar o consentimento das partes em submeter suas disputas à arbitragem. 

Chama a atenção o fato de que esta análise é feita pelo STJ à luz das previsões do art. 

3º, 4º e 5º da LEI DE ARBITRAGEM e não com base no art. 38, inc. II. No entanto, 

parece-nos que a matéria ainda não se consolidou no STJ, sobretudo diante do voto 

divergente proferido pelo Min. Massami Uyeda no caso Kanematsu v. ATS. 
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 STJ, SEC n. 885/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.04.2012, DJe 

13.08.2012. 
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 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, DJe 

18.12.2015. 
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2.2.1.1.3. Acórdãos que reconheceram renúncia à 

convenção de arbitragem 

Em um único caso, o STJ reconheceu existência de renúncia à 

convenção de arbitragem. Em Ssanyong v. Eldorado
82

, o STJ entendeu que a 

requerente, ao habilitar seu crédito na concordata preventiva da requerida antes da 

prolação da sentença arbitral, submeteu-se voluntariamente à jurisdição estatal 

brasileira, renunciando à convenção arbitral estipulada pelas partes. Nessa linha, o 

STJ entendeu que o deferimento da homologação ofenderia a soberania nacional, 

negando-a.  

 

2.2.1.2. Citação no procedimento arbitral 

Dentre os acórdãos analisados, 13 contêm questionamentos acerca da 

regularidade da citação do requerido no procedimento arbitral. Trata-se de um 

argumento frequentemente invocado pela parte que resiste à homologação da 

sentença arbitral com base no art. 38, inc. III, da LEI DE ARBITRAGEM
83

. 

Nenhum dos acórdãos analisados neste tópico decidiu pelo 

acolhimento dos argumentos sobre a irregularidade na citação, sendo certo que a 

homologação foi deferida em 100% deles, em decisões que nos parecem técnicas, 

como será mais bem detalhado a seguir. 
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 STJ, SEC n. 826/EX, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.09.2010, DJe 

14.10.2010, RIOBDCPC vol. 68 p. 70. A respeito, ver comentário de Ana Gerdau de Borja, in Revista 

de Arbitragem e Mediação, ano 8, n. 28, janeiro-março 2011, pp. 315-324. 
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 “Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 
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impossibilitando a ampla defesa”. 
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Em Paladin v. Molnar
84

, o STJ asseverou que não haveria necessidade 

de se exigir citação por carta rogatória no âmbito de procedimentos arbitrais, uma vez 

que os tribunais arbitrais constituem órgãos eminentes privados, e a própria LEI DE 

ARBITRAGEM, em seu art. 39, autoriza a citação postal. Destacou, no entanto, que, 

apesar de a referida lei prever a possibilidade de citação postal, é necessário haver 

prova inequívoca de recebimento das notificações relativas ao processo arbitral. No 

caso, a requerente anexou aos autos cópias da correspondência enviada à requerida, 

com a apresentação dos respectivos recibos fornecidos pela empresa encarregada da 

postagem (FEDEX EXPRESS e DHL). Diante disso, o STJ houve por bem deferir o 

pedido de homologação. 

Este mesmo entendimento foi reiterado nas demais decisões 

analisadas: Litsa v. SV Engenharia e INEPAR
85

, Devcot v. Ari Giongo
86

, Queensland 

Cotton v. Pedro Ivo de Freitas – Espólio
87

, Mandate Holding v. Consórcio Europa
88

, 

Plexus v. Ari
89

, L D C B S A v. L V L D E C
90

, Asia v. Mineração
91

, Weil v. 

Agropecuária
92

, Helsingborgs v. Otto
93

 e Al-Gharafa v. Clemerson
94

.  
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Em Cimc e Yantai v. Schahin Holding e outros
95

, as requeridas 

alegaram ter havido falha na citação de duas requeridas sediadas no Brasil no 

processo de ratificação-homologação (e não no procedimento arbitral) em Nova 

York, EUA, já que não efetuada por carta rogatória, o que levaria à suposta 

inexequibilidade do laudo arbitral. O STJ afirmou que o fato de o laudo arbitral não 

ser exequível no país de origem não seria óbice à homologação e, ainda, que seria 

impossível o exame da nulidade no processo de ratificação-homologação em Nova 

Iorque, visto que isso extrapolaria o juízo de delibação.  

O STJ esclareceu assim que, embora o procedimento de ratificação da 

sentença arbitral possa ser um requisito para sua execução forçada em Nova Iorque, a 

homologação da sentença arbitral independe desse processo interno da jurisdição 

nova-iorquina. Em nossa opinião, essa decisão do STJ é técnica, porque reconhece a 

desnecessidade do duplo-exequatur em conformidade com os art. 35 da LEI DE 

ARBITRAGEM.  

No caso Casio v. Eletrônicos e After Service
96

, as requeridas 

argumentaram que foram condenadas na arbitragem em revelia, pois não 

conseguiram advogados para representá-las no Japão. A corte entendeu que a 

impossibilidade de constituição de advogado no exterior não configuraria óbice à 

homologação da sentença arbitral, uma vez que houve ciência inequívoca das partes 

sobre o processo em razão de citação válida por meio postal. 

Com base nesses precedentes, é possível afirmar que o entendimento 

consolidado do STJ é no sentido de ser desnecessária a citação da parte requerida no 

procedimento arbitral por carta rogatória, sendo suficiente a utilização da via postal, 

desde que haja prova inequívoca de sua ciência quanto à existência do procedimento 

instaurado.  
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2.2.1.3. A ausência de citação e constatação da revelia 

Apenas um dos acórdãos analisados enfrentou com maior 

profundidade o aspecto da revelia, tendo decidido, ao final, pela homologação da 

sentença. Trata-se do caso Kia v. Washington
97

, no qual o STJ asseverou que a 

verificação da revelia no processo arbitral não constitui hipótese de falta de citação, 

porque a revelia só é verificável após a concretização da citação. Havendo prova de 

citação regular, não haveria nenhum óbice à homologação da sentença arbitral. No 

caso concreto, além de a sentença homologanda ter registrado expressamente que a 

revelia havia se verificado (presumindo-se, portanto, a citação da parte requerida), a 

requerente fez prova de que os requeridos foram notificados sobre a existência do 

procedimento arbitral. 

Seguindo o entendimento sobre a possibilidade de citação postal em 

procedimentos arbitrais, pode-se afirmar que o posicionamento do STJ sobre o tema 

da revelia é o de que esta não impede a homologação. Isto porque, a revelia pode ter 

se configurado por mero desinteresse da parte requerida em participar do 

procedimento arbitral. Entretanto, deve-se atentar aos requisitos de validade de 

citação, pois se houve falha/ausência de citação da parte requerida, haverá violação 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que impossibilitará a homologação 

da sentença arbitral. Nestes termos, a decisão do caso Kia v. Washington parece-nos 

técnica. 

Em Biglift v. Transdata 98 , o STJ enfrentou a questão apenas en 

passant como forma a reforçar a prova de ausência de consentimento pela via 

arbitral, já que a parte requerida não teria participado do procedimento arbitral. 
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2.2.1.4. Sentença arbitral proferida em desacordo com o 

compromisso arbitral ou cláusula compromissória 

Em Thyssenkrupp v. CSN
99

, o STJ negou pedido de homologação de 

sentença arbitral estrangeira, por unanimidade, por considerar que a sentença fora 

proferida por autoridade incompetente. Neste caso, foram firmados dois instrumentos 

pelas partes: (i) o primeiro, Offtake Agreement, de 24.08.1999, contendo cláusula 

compromissória com determinação de julgamento por árbitro único; e (ii) o segundo, 

Termination of Certain Agreements, de 17.06.2004, igualmente com cláusula 

compromissória, mas desta vez prevendo julgamento por três árbitros.  

Aplicou-se, para a instauração da arbitragem que resultou na sentença 

arbitral homologanda, a cláusula compromissória estipulada no primeiro contrato, 

com julgamento por árbitro único. O STJ considerou que, neste caso, a sentença 

arbitral teria sido proferida em desacordo com a cláusula compromissória prevista no 

segundo contrato e, portanto, não poderia ser homologada. A decisão se pautou nos 

arts. 15, ‘a’, da LINDB e 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. A posição do STJ parece-

nos técnica, porque respeita o art. 38, inc. V, da LEI DE ARBITRAGEM, embora não 

tenha se baseado expressamente nesse dispositivo na decisão. 

 

2.2.1.5. Fundamentação da sentença arbitral 

A ausência de fundamentação como causa de nulidade foi tratada de 

modo aprofundado pelo STJ em apenas um caso. O tema é inédito, visto que não 

havia qualquer julgado do STJ sobre o tema na PESQUISA 2007. 

O caso que tratou deste assunto é o Newedge v. Manoel Fernando 

Garcia
100

. Neste caso, o STJ deferiu a homologação de sentença arbitral estrangeira 
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com fundamentação concisa, fazendo referência à lei aplicável ao caso, a do Estado 

de Nova Iorque, além dos costumes dos Estados Unidos, local em que foi proferida. 

A ratio decidendi do caso pode ser resumida na seguinte transcrição: “a motivação 

adotada pela sentença arbitral e seus aspectos formais seguem os padrões do país 

em que foi proferida, não podendo sua concisão servir de pretexto para inibir a 

homologação do decisum”.  

O STJ indicou, assim, entender que os requisitos de forma da sentença arbitral 

estão sujeitos às regras do local de prolação da sentença. Essa decisão é favorável ao 

desenvolvimento do instituto da arbitragem, na medida em que dá prevalência à 

autonomia da vontade das partes. 

Esta mesma questão foi tratada de forma colateral no caso Kanematsu 

v. ATS.
101

 No voto divergente que restou vencido, o Min. Massami Uyeda afirma que 

a ausência de fundamentação seria justificada porque o regulamento aplicável, as 

regras de arbitragem da AAA, assim a admite. 

À luz das decisões proferidas pelo STJ aqui analisadas, poder-se-ia 

afirmar que o STJ é favorável à homologação de sentenças arbitrais sem 

fundamentação ou com fundamentação sucinta, desde que o direito aplicável ao caso 

(seja a lei do local de prolação da sentença ou o regulamento de arbitragem) assim o 

permita. Parece-nos, entretanto, precoce afirmar que existiria um entendimento 

consolidado do STJ a respeito, haja vista que essa questão foi analisada em apenas 

um acórdão e em um voto divergente que restou vencido. 

2.2.1.6. Arbitrabilidade objetiva 

O tema da arbitrabilidade objetiva não foi vastamente suscitado em 

decisões de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras no STJ. Os dois casos 

que trataram do assunto reafirmaram entendimentos anteriores, no sentido de que a 
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arbitragem é passível de ser utilizada quando relativa a direitos patrimoniais 

disponíveis. Analisar-se-á brevemente cada um destes casos.  

O caso Al-Gharafa v. Clemerson
102

 trata de pedido contestado de 

homologação de sentença arbitral estrangeira proferida por árbitro único, em 

arbitragem administrada pela CAS. O pedido foi formulado por Al Gharafa Sports 

Club, agremiação filiada à Associação de Futebol do Catar, em face do atleta 

brasileiro Clemerson de Araujo Soares. O litígio decorreu de descumprimento de 

obrigação de indenização em caso de rescisão antecipada de contrato de trabalho. 

Em sede de contestação, o requerido alegou que houve violação ao art. 

39, inc. I, da LEI DE ARBITRAGEM, tendo em vista que a matéria tratava de direito 

individual trabalhista, o qual não seria passível de submissão à arbitragem. Em sua 

decisão, o STJ entendeu que a disputa era arbitrável e que, embora a matéria de fundo 

envolvesse direito individual do trabalho, a arbitragem teve por objeto a discussão de 

questões meramente patrimoniais, decorrentes da rescisão, não a abdicação a direito 

indisponível. 

Neste caso, o STJ chegou a discutir o mérito da questão e concluir pela 

arbitrabilidade objetiva da disputa. A decisão nos parece técnica, à luz do previsto no 

art. 39, inc. I, da LEI DE ARBITRAGEM.  

O caso Huawei v. Zune
103

, por sua vez, trata de pedido de 

homologação de sentença arbitral feito por Huawei do Brasil Telecomunicações 

Ltda., referente à decisão prolatada por tribunal arbitral da Região Administrativa 

Especial de Hong Kong em face de Zune Consultoria de Telecomunicações Ltda. No 

pedido, o requerente aduz que a sentença arbitral estaria em conformidade com os 

requisitos legais e com a ordem pública brasileira. 
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Em sua contestação, entre outros pedidos, a requerida alegou haver 

ofensa à ordem pública tendo em vista que, ao se submeterem à arbitragem, as partes 

estariam impedidas de recorrerem ao Judiciário. O tema da arbitrabilidade objetiva 

foi trazido à baila na decisão do STJ, que reafirmou seu entendimento de que direitos 

patrimoniais disponíveis são passíveis de adjudicação via arbitragem. Neste ponto, a 

decisão e sua fundamentação, nos parecem técnicas. 

 

2.2.1.7. Competência concorrente e litispendência  

O tema da competência concorrente e da litispendência de ações 

formuladas no exterior ou no Brasil com o mesmo objeto da sentença arbitral 

homologanda, foi suscitado em 8 decisões de homologação de sentenças arbitrais 

estrangeiras, quais sejam: Jess Smith e Sons v. Orlando e Caetano Polato
104

, Litsa v. 

SV e INEPAR
105

, L D C B S A v. L V L D E C
106

, GE Medicals v. Paramedics
107

, Ge 

Medical v. Paulo
108

, Cimc e Yantai v. Schahin Holding e outros
109

, Newedge v. 

Manoel Fernando Garcia
110

, Tristao v. Naumann
111

. Nos casos em que a parte 

demandada solicitou a suspensão do feito, o pedido foi rejeitado pelo STJ com base 

no art. 90
112

 do CPC/73. 
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Neste tema, o posicionamento do STJ é consolidado no sentido de que 

a existência de ações com o mesmo objeto não impediria a homologação da sentença 

arbitral estrangeira e, consequentemente, o pedido da parte requerente deve ser 

deferido.  

Dentre os acórdãos supramencionados, o agravo regimental Ge 

Medical v. Paulo
113

 merece destaque. Trata-se de agravo regimental interposto por 

GE Medical Systems Information Technologies Inc. em face de decisão que 

determinou sobrestamento do julgamento de homologação de sentença arbitral 

estrangeira (prolatada segundo as regras da IACAC em Miami, Flórida, nos Estados 

Unidos) a pedido de Paramedics Electromedicina Comercial Ltda., até que fosse 

concluído o julgamento dos EDiv no REsp n.º 1.015.194/RS. Os EDiv no REsp 

haviam sido interpostos por GE Medical em face de acórdão prolatado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou a nulidade da cláusula 

arbitral (vide GE Medicals v. Paramedics
114

). 

A decisão proferida pelo STJ não foi unânime. O voto vencedor 

ratificou o entendimento da jurisprudência do STJ, antes igualmente sustentado pelo 

STF quando de sua competência para homologar sentenças estrangeiras, de que a 

competência concorrente não impediria a continuidade do processo homologatório. O 

tema gerou discussão na Corte Especial, razão pela qual analisaremos cada um dos 

votos proferidos no acórdão, dentre eles o vencido. 

O Rel. Min. Luiz Fux, prolator da decisão agravada, em voto vencido, 

afirmou que se a decisão que declarou a invalidade da cláusula compromissória fosse 

mantida, não caberia a homologação da sentença estrangeira sob pena de ofensa ao 

princípio da inafastabilidade de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário e à 

soberania nacional e, ainda, que o julgamento da demanda anulatória deveria 

anteceder o do pedido homologatório. 
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A Min. Nancy Andrighi, em voto vencedor que deu provimento ao 

recurso, entendeu: (i) pela impossibilidade de suspensão do julgamento do pedido de 

homologação apenas porque, no Brasil, há uma ação tramitando com o mesmo 

objeto; (ii) que a decisão interlocutória desta ação objeto do REsp 1.015.194/RS pode 

não ser definitiva, ou seja, haveria uma ação pendente de julgamento em que poderia, 

ao final, ser proferida sentença reputando válida ou não a cláusula arbitral, assim, o 

motivo da suspensão continuaria presente mesmo após o julgamento do EDiv no 

Resp; e (iii) que o sobrestamento seria criado por uma mera litispendência, o que 

seria repudiado pelo artigo 90 do CPC/73. 

O Min. Castro Meira, acompanhando o entendimento da Min. Nancy 

Andrighi, afirmou que: (i) o juízo a ser exercido pelo STJ em pedido homologatório é 

meramente delibatório, observando-se os artigos 5º e 6º da extinta Resolução n. 

9/2005; (ii) consequentemente, não haveria que se falar em prejudicialidade da 

demanda, já que no processo homologatório é vedado analisar o mérito da questão, a 

não ser em casos de violação à soberania nacional, à ordem pública, aos bons 

costumes e ao devido processo legal; (iii) votou pelo deferimento do pedido da 

agravante ao concluir que “o processo de homologação de sentença estrangeira deve 

correr simultânea e paralelamente ao processo sobre o mérito que tramita no 

Judiciário brasileiro, sendo, pois, inconcebível a suspensão de qualquer deles”. 

O Min. Felix Fischer concluiu que: (i) em processo homologatório, 

compete ao STJ, nos imites do juízo de delibação, verificar se a demanda atende aos 

requisitos previstos nos artigos 5º e 6º da extinta Resolução n. 9/2005; (ii) não existe 

prejudicialidade entre dois processos que tratam de questões diferentes, uma de 

mérito e outra não; (iii) a tramitação de ação no Brasil com o mesmo objeto de uma 

sentença homologanda não gera a suspensão do processo homologatório. 

A despeito de o entendimento do STJ quanto à competência 

internacional já vir se consolidando há algum tempo, o número de casos relacionados 

ao tema indica que a questão ainda é largamente suscitada. Entretanto, parece-nos 

possível dizer que existe entendimento já solidificado de que a existência de ações 

em curso no Brasil ou no exterior com o mesmo objeto da sentença arbitral 

estrangeira não impede sua homologação pelo STJ. 
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2.2.1.8. Ordem Pública 

A lei brasileira determina que a violação à ordem pública justifica a 

denegação do pedido de homologação da sentença arbitral. Esse princípio está 

presente na LINDB
115

, na LEI DE ARBITRAGEM
116

, no artigo V(2)(b) da CONVENÇÃO 

DE NOVA IORQUE e no RISTJ
117

. 

O tema da ordem pública é invocado de modo recorrente como óbice à 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. Diversos dos temas já tratados neste 

capítulo se relacionam com a temática da ordem pública, razão pela qual alguns casos 

serão novamente comentados. Apesar da frequência com que o tema aparece no STJ, 

em apenas um caso houve denegação total da homologação sob a justificativa de 

ofensa à ordem pública (em outros dois casos em que a parte requerida a suscitou, o 

STJ determinou a homologação parcial da sentença arbitral estrangeira). Assim, 

apresentar-se-ão, primeiramente, os casos em que houve deferimento da 

homologação da sentença arbitral estrangeira e, posteriormente, os três casos de 

denegação. 
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2.2.1.8.1. Acórdãos que rechaçaram o argumento de 

violação à ordem pública e deferiram a homologação de 

sentença arbitral estrangeira 

Em 6 casos, Samsung v. Carbografite
118

, Weil Brothers v. Pedro Ivo 

de Freitas - Espólio
119

, A.P. Oxidos v. Western Bulk Carriers
120

, YPFB Andina v. 

UNIVEN
121

, Mercovia v. Comissão Mista Argentino-Brasileira
122

 e Caterpillar v. 

Multiner e Termelétrica 
123

, o STJ decidiu pela homologação das respectivas 

sentenças, sem se aprofundar no entendimento do STJ a respeito do conceito de 

ordem pública. Nesses casos, o STJ se limitou a declarar que a sentença arbitral não 

ofendia a ordem pública. 

Embora não haja um conceito claro de ordem pública emanado da 

jurisprudência do STF ou STJ, foi possível verificar alguns temas que suscitaram o 

debate sobre a ordem pública. 

 

2.2.1.8.1.1. Utilização da arbitragem e ordem 

pública 

Em GE Medical v. Paramedics
124

, apesar de o STJ ter homologado 

parcialmente a sentença estrangeira (por motivos que serão melhor explicados 

abaixo), afastou-se a alegação de que a simples opção pela arbitragem violaria a 

ordem pública. No julgamento desse pedido de homologação, diversos votos 
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  STJ, SEC nº 1302-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Paulo Galotti, julgado em 

18.06.2008, DJe 06.10.2008. 
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  STJ, SEC nº 4213-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

julgado em 19.06.2013, DJe 26.06.2013. 
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  STJ, EDcl na SEC nº 4439-GB, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 

25.05.2012. 
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STJ, SEC n. 4837, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 

15.08.2012, DJe 30.08.2012. 
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  STJ, SEC nº 10432-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 

16.09.2015, DJe 19.10.2015. 
123

 STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
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 STJ, SEC nº 854-EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Massami Uyeda, voto-

vencedor do Min. Sidnei Beneti, julgado em 16.10.2013, DJe 07.11.2013. 
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ressaltaram a não oponibilidade de tal defesa, dentre eles, o Min. Luiz Fux
125

, o Min. 

Massami Uyeda
126

, e o Min. Sidnei Beneti
127

. 

No caso Jess Smith & Sons v. Orlando e Caetano Polato
128

, os 

requeridos no processo homologatório alegaram haver ofensa à ordem pública 

brasileira na homologação de sentença arbitral que se baseou em convenção arbitral 

alegadamente inválida em função de vício de consentimento e erro dos requeridos na 

aceitação da cláusula compromissória. O STJ afastou o argumento baseando-se em 

parecer do MPF, o qual entendeu que a assistência por advogado não é requisito de 

validade da cláusula, especialmente considerando-se que os requeridos eram 

empresários de sucesso no âmbito internacional. 

No caso Al-Gharafa v. Clemerson de Araújo Soares
129

, o jogador 

profissional de futebol requerido alegou que a arbitragem não poderia julgar temas 

afeitos à sua relação trabalhista, de modo que a sentença arbitral contrariaria a ordem 

pública brasileira caso fosse homologada. O STJ, de maneira clara, rechaçou tal 

argumento ao analisar especificamente o objeto da arbitragem, tendo entendido que 

não havia ofensa à ordem pública pelo fato de que “foram discutidas, no 

procedimento de arbitragem, questões meramente patrimoniais que decorreram da 

rescisão antecipada do contrato de trabalho pelo requerido, o que resultou na 

aplicação da multa rescisória”. Segundo o STJ, não haveria discussão sobre direito 

                                                        
125

 Trecho do voto do Min. Luiz Fux no julgamento da SEC nº 854-EX: “A ordem pública brasileira 

não resta violada com a utilização de arbitragem, conforme entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que, proclamou a constitucionalidade do supracitado artigo da lei de arbitragem, que obriga o 

compromisso arbitral, quando firmado livremente pelas partes, nos casos especificados em lei, 

versando direitos disponíveis, porquanto meio de solução de conflito não compulsório, sem que com 

isso infirme-se o cânone constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, constante do artigo 5º, 

inciso XXXV, consoante voto proferido na SE-AGR nº 5206 - Espanha, de relatoria do Min. 

Sepúlveda Pertence, assim ementado: (...)” 
126

 Trecho do voto do Min. Masami Uyeda no julgamento da SEC nº 854-EX: “A existência de 

cláusula compromissória, de forma alguma, malfere a ordem pública ou os bons costumes, tampouco 

infirma o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso porque se as partes elegem a arbitragem 

como forma de deslinde de controvérsias oriundas dos contratos por elas entabulados, é certo que 

voluntariamente renunciaram à Jurisdição Estatal.” 
127

 Trecho do voto do Min. Sidnei Beneti no julgamento da SEC nº 854-EX: “O invocado obstáculo da 

ordem pública, sob a alegação de ofensa à soberania nacional da coisa julgada, não incide no caso – 

que é novo, bem diferente de outras pretensões de homologação de sentenças estrangeiras 

obstaculizadas pela ofensa à soberania nacional.” 
128

 STJ, SEC nº 4415-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 

julgado 29.06.2010, DJe 19.08.2010. 
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 STJ, SEC nº 11529-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJe 02.02.2015. 
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laboral indisponível, mas apenas a respeito da aplicação de multa de rescisão, 

constante em cláusula prevista no contrato, o que autoriza o uso da arbitragem. 

 

2.2.1.8.1.2. Citação e ordem pública 

No caso Keytrade v. Ferticitrus
130

, o STJ afastou a alegação de 

violação à ordem pública em razão da citação e comunicação dos atos processuais 

serem feitas com base em lei de país estrangeiro. Isto porque, a lei estrangeira foi a 

escolhida pelas partes, sendo necessário ao STJ respeitar esta disposição por força do 

parágrafo único do art. 39 da LEI DE ARBITRAGEM.  

 

2.2.1.8.1.3. Aspectos da sentença condenatória 

estrangeira e ordem pública 

É esperado que em disputas envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis, uma sentença arbitral contenha comandos relativos ao pagamento de 

quantias, seja em relação à moeda em que se fará o pagamento, seja em relação aos 

juros. 

Nos casos Al-Gharafa v. Clemerson de Araújo Soares
131

 e Caterpillar 

v. Multiner e Termelétrica 
132

, o STJ julgou que a condenação contida em sentença 

arbitral estrangeira para pagamento em moeda estrangeira não violaria a ordem 

pública, porquanto a proibição prevista teria se dado no âmbito de um plano 

econômico nacional, e não teria o condão de proibir a contratação internacional com 

obrigações em moeda estrangeira, especialmente quando tais obrigações deveriam ser 

cumpridas no exterior.  No segundo caso, a Corte fez ressalva expressa ao fato de 
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 STJ, SEC nº 4024-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

07.08.2013, DJe 13.09.2013. 
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 STJ, SEC nº 11529-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJe 02.02.2015. 
132  STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
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que, no momento da execução, o pagamento deveria ser feito em moeda nacional, 

após a devida conversão. 

No caso Keytrade v. Ferticitrus
133

, o STJ entendeu que não houve 

violação à ordem pública em razão do fato de a sentença arbitral ter aplicado juros 

compostos trimestrais na taxa de 8% sobre o valor devido a título de custas 

processuais e honorários do árbitro. O voto da Min. Rel. Nancy Andrighi ressaltou 

ainda que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de capitalização de 

juros no art. 591 do Código Civil. 

 

2.2.1.8.1.4. Fundamentação da sentença e ordem 

pública 

No caso Newedge v. Manoel Fernando Garcia
134

, o STJ analisou o 

argumento de defesa de que a falta de fundamentação da sentença arbitral resultaria 

em ofensa à ordem pública. Apesar da resolução sucinta a esta questão, o STJ 

declarou que uma fundamentação “concisa”, que segue os padrões do país no qual a 

decisão foi proferida, não pode servir como pretexto para inibir a homologação. 

 

2.2.1.8.2. Acórdãos que indeferiram total ou parcialmente 

a homologação de sentença arbitral estrangeira sob o 

fundamento de violação à ordem pública 

Dentre os casos analisados, em apenas um o STJ negou totalmente a 

homologação, qual seja, Ssangyong v. Eldorado
135

, com base na ofensa à ordem 

pública. Em outros 2, a defesa baseada na ofensa à ordem pública foi bem sucedida, 

de forma a gerar a homologação apenas parcial da sentença arbitral estrangeira. 
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 STJ, SEC nº 4024-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

07.08.2013, DJe 13.09.2013. 
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 STJ, SEC nº 5692-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 

20.08.2014, DJe 01.09.2014. 
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 STJ, SEC nº 826-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,  
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No caso Ssangyong v. Eldorado
136

, o STJ tomou conhecimento do fato 

de que a parte que buscava a homologação de sentença arbitral estrangeira, cujo 

dispositivo lhe garantia indenização com base em um contrato específico, já havia 

habilitado seu crédito em concordata da parte requerida, com base no mesmo contrato 

em processo que tramitou no Brasil e, inclusive, teve sua pretensão satisfeita, uma 

vez que houve depósito do valor pretendido. O STJ concluiu que houve renúncia 

tácita à cláusula arbitral e que, portanto, haveria ofensa à soberania nacional caso 

fosse homologada a sentença. O acórdão deste caso merece destaque na seguinte 

passagem:  

“ ão o s          oção    J s  ç            m   á s    

compromissória, in casu, a própria autora se submeteu 

voluntariamente à competência da Justiça estatal, habilitando 

seu crédito nos autos de concordata preventiva deferida pela 

Justiça brasileira antes da prolação da sentença arbitral, 

assumindo regularmente a defesa do seu interesse, e ali vem 

buscando o recebimento do valor correspondente ao contrato 

mercantil que deu origem à decisão arbitral, impondo-se, dessa 

forma, indeferir o pedido de homologação da sentença arbitral 

estrangeira, pena de ofensa à soberania, nos termos do artigo 6º 

da Resolução nº 9, de 4 de maio de 2005, desta Corte de Justiça 

(...)”. 

Já nos outros dois casos, o STJ acolheu a defesa baseada na ordem 

pública para rejeitar a homologação de apenas parte da sentença.  

Em GE Medical v. Paramedics
137

, o STJ adentrou uma longa 

discussão acerca da litispendência internacional e dos efeitos da coisa julgada 

internacional, em razão da existência de disputa judicial no Brasil que ocorreu de 

maneira paralela à arbitragem internacional. No que toca o tema da ordem pública, 

duas questões foram abordadas. A primeira dizia respeito à inexistência de afronta à 

ordem pública pela submissão da disputa à arbitragem. A segunda cuidou do 

comando da sentença arbitral que ordenava a parte brasileira a abdicar da ação que 

patrocinava no Brasil, sob pena de responsabilização criminal. A defesa suscitou que 

tal comando violaria o direito fundamental de acesso à justiça. Os ministros Luiz 
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 STJ, SEC nº 826-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,  
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 STJ, SEC nº 854-EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Massami Uyeda, voto-

vencedor do Min. Sidnei Beneti, julgado em 16.10.2013, DJe 07.11.2013. 
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Fux
138

 e Sidnei Beneti
139

 declararam em seus votos que, de fato, tal comando violaria 

o art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Nestes termos, com relação a este comando 

da sentença arbitral, não houve homologação da sentença arbitral estrangeira. 

Por fim, em Ferrocarriles e CAF v. Supervia
140

, o STJ julgou novo 

tema afeito à parte condenatória da sentença arbitral: a cumulação de variação 

cambial com correção monetária. As requerentes buscavam a homologação de uma 

sentença arbitral que condenou a requerida ao pagamento de uma quantia em dólares 

americanos, sobre os quais incidiam “taxa de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, com correção monetária anual, conforme o índice INPC/IBGE, desde 

15.5.2001 até 10.1.2003, e segundo a taxa SELIC, com capitalização anual, desde 

11.1.2003, até a data do efetivo pagamento”. A requerida tentou obstar a 

homologação arguindo que os valores em dólares não poderiam ser acrescidos de 

juros e correção monetária por índices aplicáveis à moeda nacional, porque isso seria 

vedado pelo ordenamento brasileiro.  

O Min. Francisco Falcão deferiu a homologação parcial, declarando, 

porém, que a “correção do quantum deveria ser efetivada unicamente pela variação 

cambial”, ou seja, sem a incidência de juros ou correção monetária. A Min. Nancy 

Andrighi apresentou voto divergente, sustentando que tal decisão adentraria no 

mérito da sentença arbitral, porquanto alteraria o capítulo da condenação, que é 

único, e usurparia competência dos árbitros, os quais interpretaram o contrato e 

entenderam pela aplicação de juros e correção monetária à quantia em dólar. Assim, 

por maioria, a Corte Especial do STJ decidiu acompanhar o voto divergente da Min. 

Nancy Andrighi e, ao invés de excluir a correção monetária e os juros (conforme 
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 Trecho do voto do Min. Luiz Fux no julgamento da SEC nº 854-EX: “Destarte, não é lícito à parte 

promover ação perante a Justiça Nacional como meio de burlar o compromisso arbitral, tanto mais que 

nos casos de competência concorrente, não há litispendência na forma do art. 90 do CPC, mercê da 

execução específica da cláusula compromissória. Entretanto, o direito de agir é abstrato, por isso que o 

recurso ao Judiciário é cláusula pétrea e o seu acesso não pode ser criminalizado, sob pena de ofensa à 

ordem pública, que ocorre quando atenta-se contra os direitos fundamentais. 
139

 Trecho do voto do Min. Sidnei Beneti no julgamento da SEC nº 854-EX: “Uma disposição, 

contudo, das presentes sentenças estrangeiras, não pode ser homologada. É a relativo à determinação, 

constante da Medida Cautelar julgada no exterior, ordenando que a contestante desistisse da ação em 

andamento no Brasil, sob pena de responsabilização criminal. Essa determinação claramente encontra 

obstáculo no princípio do acesso à Justiça, que é cláusula pétrea da Constituição Brasileira (CF, art. 5º, 

XXXV), de maneira que nessa parte deve-se recusar a homologação.” 
140

 STJ, SEC nº 2410-EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, voto-

vencedor de Nancy Andrighi, julgado em 18.12.2013, DJe 19.02.2014.  
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havia decidido o Min. Francisco Falcão), decidiu não conceder exequatur ao capítulo 

da sentença arbitral que determinava a correção monetária dos valores em dólar. 

 

2.2.2. Acórdãos que tratam de outras questões relevantes 

2.2.2.1. A aplicação intertemporal da Lei 9.307/96 

A PESQUISA 2007 já concluíra que é pacifico o posicionamento dos 

tribunais superiores sobre a aplicação imediata da LEI DE ARBITRAGEM, em razão de 

sua natureza processual, às cláusulas compromissórias celebradas antes de sua 

vigência e aos pedidos homologatórios sob sua vigência.  

Já trazia, inclusive, o acórdão no caso Litsa v. SV e INEPAR
141

, o 

último em ação de homologação a confirmar a aplicação imediata da LEI DE 

ARBITRAGEM. Nesse caso, o STJ decidiu que, em razão da aplicação imediata da LEI 

DE ARBITRAGEM, seria impossível a aplicação do art. 1097, CPC/73, revogado doze 

anos antes. 

Poucos meses depois, em julgamento de AgRg na MC 14.130
142

 

(Logos Engenharia v. Itaipu Binacional) a Corte afirmou expressamente ser a 

questão já pacificada pelo REsp n. 712.566 e pela SEC n. 5847-1. O STF também já 

firmara entendimento de que as disposições da LEI DE ARBITRAGEM têm incidência 

imediata nos contratos celebrados anteriormente à promulgação da lei, se neles 

estiver inserida a cláusula arbitral. 

Não foram identificados outros casos na PESQUISA 2016 que discutem 

essa questão, o que parece indicar que o tema foi efetivamente pacificado no STJ e no 

STF. Confirma-se, portanto, a conclusão da PESQUISA 2007. 
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 O caso faz parte das duas pesquisas. 
142

 STJ, AgRg na MC 14.130, 1
a
 Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 07.10.2008. 
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2.2.2.2. Desnecessidade da dupla homologação 

A questão da necessidade ou não de a sentença arbitral estrangeira ser 

submetida ao duplo exequatur para que produza efeitos em território nacional foi 

solucionada pelo art. 35 da LEI DE ARBITRAGEM
143

. Apesar da clareza do texto legal, 

ainda é possível encontrar alguns casos em que uma das partes sustenta a 

impossibilidade de homologação da sentença arbitral estrangeira por não ter sido 

submetida ao crivo do Poder Judiciário do local em que foi proferida. 

O posicionamento do STJ tem sido coeso, reiterado e técnico no 

sentido de rechaçar o argumento da necessidade de duplo exequatur. A título 

meramente exemplificativo, no caso Mandate v. Consórcio Europa
144

, o STJ se 

limitou a reproduzir os dispositivos legais pertinentes (arts. 31, 34 e 35 da LEI DE 

ARBITRAGEM) para rechaçar as alegações da parte requerida sobre a necessidade de 

duplo exequatur.  

 

2.2.2.3. Aplicação de tratados internacionais (art. 34 da Lei. N. 

9.307/96) 

O art. 34 da LEI DE ARBITRAGEM estabelece a deferência dos tratados 

internacionais em matéria de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras 

sobre os dispositivos da LEI DE ARBITRAGEM
145

. 

Neste tópico, vale mencionar o caso EDF v. Endesa
146

. Neste caso, o 

STJ asseverou que, para decidir se a sentença arbitral estrangeira, anulada na origem 
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 “Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, 

unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal”. Com a Emenda Constitucional n. 45/2004, 

a competência para a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras foi transferida para o Superior 

Tribunal de Justiça. 
144

 STJ, SEC 6365/EX, Min. Rel. Eliana Calmon, julgado em 06.02.2013. 
145

 “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”. 

No mesmo sentido, dispõe o art. 13 do NCPC, sobre a aplicação de normas processuais: “Art. 13.  A 

jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas 

previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte”. 
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por decisão judicial transitada em julgado, seria passível de homologação, em 

primeiro lugar, deveriam ser analisados os tratados internacionais com eficácia no 

ordenamento jurídico interno, tal como previsto na LEI DE ARBITRAGEM. Nesse 

sentido, após considerar o disposto na CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE
147

, na 

CONVENÇÃO DO PANAMÁ
148

 e no PROTOCOLO DE LAS LEÑAS
149

, o STJ decidiu pela 

impossibilidade da homologação.  

Embora o universo de decisões que serviu de base para a elaboração 

deste relatório seja superior ao da PESQUISA 2007, nota-se que o número de julgados 

que se refere a tratados internacionais para fins de análise do deferimento da 

homologação da sentença é menor. Isto parece evidenciar uma preferência do STJ em 

fundamentar suas decisões principalmente nos dispositivos constantes da LEI DE 

ARBITRAGEM e de seu próprio regimento interno, sem deferência ao quanto disposto 

no art. 34 da LEI DE ARBITRAGEM.  

 

2.2.2.4. Aplicação da LINDB 

Dentre as SECs e SEs analisadas, 17 fizeram menção à aplicação da 

LINDB, sempre de maneira breve. 

Destes 17 casos, 4 ressaltaram os arts. 15
150

 e 17
151

 da LINDB (Cimc e 

Yantai v. Schahin Holding e outros
152

; Casio v. Eletrônicos e After Service
153

; Olam 
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 STJ, SEC 5782, Min. Rel. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015. 
147

 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: (...) e) a sentença ainda não se tornou 

obrigatória 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”. 
148

 Artigo 5.1. “Somente podem ser denegados o reconhecimento e a execução da sentença por 

solicitação da parte contra a qual for invocada, se esta provar perante a autoridade competente do 

Estado em que forem pedidos o reconhecimento e a execução: (...) e) que a sentença não é ainda 

obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa por uma autoridade competente do estado em 

que, ou de conformidade com cuja lei, foi proferida essa sentença”. 
149

 Artigo 20. “As sentenças e os laudos arbitrais a que se refere 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”. 
150

 Art. 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes 

requisitos: 
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v. Sedeni
154

; Keytrade v. Ferticitrus
155

); 4 fizeram menção apenas ao artigo 15 (Al-

Gharafa v. Clemerson
156

; EDF v. Endesa e YPF
157

 ; Thyssenkrupp v. CSN
158

); 8 ao 

artigo 17 (Ferrocariles e CAF v. Supervia
159

; Newedge v. Manoel Fernando 

Garcia
160

; Helsingborgs v. Otto
161

; Weil v. Agropecuária
162

, além de 5 SEs) e 1 aos 

arts. 9
o
 e 15 (Biglift v. Transdata163). 

Estes dispositivos foram inseridos nos votos dos ministros com o 

intuito de reforçar os requisitos necessários à homologação de sentença estrangeira do 

Brasil, bem como reafirmar o entendimento de que somente terão eficácia no Brasil 

as sentenças que não violarem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 

costumes. Com exceção do caso Biglift v. Transdata164, no qual o art. 9
o
 da LINDB 

foi utilizado como fundamento para aplicar a lei brasileira à análise de validade da 

convenção de arbitragem, os dispositivos da LINDB não constituíram a ratio 

decidendi dos casos analisados. 

                                                                                                                                                              
a) haver sido proferida por juiz competente; 

b) terem sido os 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. (Vide art.105, I, i da Constituição 

Federal).(Vide art.105, I, i da Constituição Federal). 
151

 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. 
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 STJ, SEC 9880/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 21.05.2014. A respeito, ver comentário de Fabiane Verçosa, in Revista Brasileira de 

Arbitragem, n. 43, jul/ago/set 2014, pp. 93-115. 
153

 STJ, SEC nº 10643, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

19.11.2014.DJe. 11/12/2014. 
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 STJ, SEC nº 6761, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.10.2013. 
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 STJ, SEC nº 4024-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

07.08.2013, DJe 13.09.2013. 
156

 STJ, SEC n. 11.529/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJ. 02.02.2015 
157

 STJ, SEC 5782, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015, DJe 16.12.2015. 
158

 STJ, SEC n. 12236/EX, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

16.12.2015, DJe 18.12.2015. 
159

 STJ, SEC n. 2410/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. Min. p/ Acórdão Nancy 

Andrighi, julgado em 18.12.2013, DJe 19.02.2014. 
160

 STJ, SEC nº 5692-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 

20.08.2014, DJe 01.09.2014. 
161

 STJ, SEC n. 10.658/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 01.10.2014, DJe 16.10.2014. 
162

STJ, SEC nº 3892, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

19.11.2014.DJe. 11.12.2014.  
163

 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, 

DJe 18.12.2015. 
164

 Idem. 
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2.2.2.5. Respeito aos limites do juízo de delibação 

Em 32 das 37 SECs analisadas, o STJ respeitou os limites do juízo de 

delibação, isto é, não adentrou em discussões relacionadas ao mérito dos litígios 

submetidos à arbitragem. Na grande maioria das fundamentações de voto, os 

relatores expressamente manifestaram que iriam se abster de analisar o mérito da 

questão, a não ser em casos de expressa violação à ordem pública, soberania nacional 

e bons costumes.  

O caso Mercovia v. Comissão Mista Argentino Brasileira
165

 é um bom 

exemplo de não reanálise do mérito da decisão arbitral. Neste caso, a requerida arguiu 

sua ilegitimidade para figurar no processo arbitral no juízo de homologação da 

sentença. O STJ entendeu que as alegações da requerida deveriam ter sido levantadas 

durante o procedimento arbitral, e não em fase de homologação de sentença, no qual 

se deve observar os limites do juízo de delibação. 

Também foi esse o posicionamento adotado em Caterpillar v. Multiner 

e Termelétrica 
166

, no qual o STJ, confrontado com pedido de denegação por não ter 

sido reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das requeridas em virtude de cessão 

de sua posição contratual, afirmou que “ o j ízo          ção p óp  o  o p o  sso    

homologação de sentença estrangeira, não é cabível o debate acerca de questões de 

mérito, tampouco a averiguação de eventual injustiça do decisum alienígena”. 

Do mesmo modo decidiu o STJ no caso YPFB Andina v. UNIVEN
167

, 

afirmando que “para a eventual análise da alegação de descumprimento do contrato 

por parte da requerente em virtude de uma "força maior", seria necessário o exame 

                                                        
165

 STJ, SEC nº 10432-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 

16.09.2015, DJe 19.10.2015. 
166  STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
167 

STJ, SEC n. 4837, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 

15.08.2012, DJe 30.08.2012. 
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do mérito da relação de direito material afeto ao objeto da sentença estrangeira 

homologanda, o que se mostr      á       p  s        ”.  

Entretanto, em 5 casos
168

, o STJ analisou o mérito da controvérsia. 

Ressalte-se o caso Al-Gharafa v. Clemerson
169

, no qual o STJ apresentou seu 

entendimento quanto à arbitrabilidade da controvérsia (questões meramente 

patrimoniais decorrentes de sua rescisão antecipada do contrato de trabalho), é 

representativo de como esta análise é feita em sede de juízo homologatório. Parece-

nos que, no entendimento do STJ, questões relacionadas diretamente à ofensa à 

ordem pública permitem uma análise prima facie do mérito do litígio submetido à 

arbitragem sem ultrapassar os limites do juízo de delibação. 

Também merece destaque o caso Biglift v. Transdata170, no qual o STJ 

analisou se o contrato que deu azo à disputa entre as partes era ou não de adesão. O 

Min. Rel. Benedito Gonçalves justificou referida análise pelo fato de que não havia 

prova de consentimento válido da parte pela via arbitral, na medida em que a cláusula 

compromissória não teria sido subscrita por ambas as partes. 

Constatou-se, portanto, que na maioria das decisões proferidas em 

sede de homologação de sentença arbitral estrangeira, o STJ respeitou seu dever de 

não analisar os argumentos relacionados ao mérito da disputa submetida à 

arbitragem. Assim, parece-nos possível dizer que a jurisprudência do STJ é 

consistente no sentido de respeitar a jurisdição dos árbitros, não reanalisando o 

mérito da sentença arbitral. 

 

                                                        
168

 STJ, SEC n. 11.529/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJ. 02.02.2015; STJ, SEC n. 885/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado 

em 18.04.2012, DJe 13.08.2012; STJ, SEC n. 10.658/EX, Corte Especial, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 01.10.2014, DJe 16.10.2014 e STJ, SEC 8242, acórdão unânime da Corte 

Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04.03.2015, DJe 19.03.2015; STJ, SEC 

nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, DJe 18.12.2015. 
169

 STJ, SEC n. 11.529/EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 

17.12.2014, DJ. 02.02.2015. 
170

 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, 

DJe 18.12.2015. 



 57 

2.2.2.6. Honorários de sucumbência em sede de homologação 

de sentença arbitral estrangeira 

Nos acórdãos de SEC e SE que trataram da questão dos honorários de 

sucumbência, notou-se que há parca fundamentação sobre os critérios para fixação 

dos honorários de sucumbência. Nos 33 casos em que houve fixação de honorários de 

sucumbência, o STJ fixou um valor nominal em 32 deles e estabeleceu um percentual 

sobre o valor da causa em apenas um. Nos casos em que houve fixação dos 

honorários em valor nominal, os honorários variaram de R$ 1.000,00 (o que se 

verificou na maioria dos casos) a R$ 50.000,00, como se vê na tabela a seguir: 

 

Valor Casos 

R$ 1.000,00 Weil Brothers v. Clovis Agustin
171

, Empresa Estatal Federal FKP 

Soiuz Plodoimport, Ostalco do Brasil e OOOST-Alko v. Spirits 

International e INPI
172

, Atecs Mannesman v. Rodrimar 

Transportes
173

, Indutech v. Algocentro Armazéns
174

, Samsung 

Eletrônica da Amazônia v. Carbografite
175

, Jess Smith & Sons Cotton 

v. Orlando e Caetano Polato
176

, Ssangyong Corporation v. Eldorado 

Indústrias Plásticas
177

, Casio Computer Co. v. Eletrônicos Prince
178

, 

e Weil Brothers v. Agropecuária Basso
179

 

De R$ 

1.000,00 a 

Queensland Cotton Co. v. Agropastoril Jotabassol
180

, Kia Motors v. 

Washington Armênio Lopes et al.
181

, L.O.C.S.B.S.A. v. L.V.L.DE.C
182

, 

                                                        
171

 STJ, SEC nº 3891, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

02.10.2013. 
172

 STJ, SEC nº 269, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 

03.03.2010.  
173

 STJ, SEC nº 3035, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 

19.08.2009. A respeito, ver comentário de Rabhi A. Nasser, in Revista Brasileira de Arbitragem, n. 25, 

jan/fev/mar 2010, pp. 119-137. 
174

 STJ, SEC nº 978, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 

17.12.2008. 
175

 STJ, SEC nº 1302, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Paulo Galotti, julgado em 

18.06.2008. 
176

 STJ, SEC nº 4415, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado 

em 29.06.2010. 
177

 STJ, SEC nº 826, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 

15.09.2010. 
178

 STJ, SEC nº 10643, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

19.11.2014. DJe. 11/12/2014. 
179

 STJ, SEC nº 3892, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

19.11.2014. DJe. 11.12.2014. 
180

 STJ, SEC nº 6753, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 07.08.2013. 
181

 STJ, SEC nº 1, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 19.10.2011. 
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R$ 5.000,00 Kanematsu Inc. v. Advanced Telecommunications Systems do 

Brasil
183

, Lineas Aereas de Transmisión del Litoral v. SV Engenharia 

e Inepar Ind. e Const.
184

, Devcot v. Ari Giongo
185

, Transcafé v. 

Naumann
186

, Cimc e Yantai v. Schahin Holding e outros
187

, Mercovia 

v. Comissão Mista Argentino Brasileira
188

, Tristão Trading v. 

Naumann Gepp Com. e Exp.
189

, Russkaya Kozha v. Courama Com. e 

Rep.
190

, Huawei v. Zune 
191

, e Asia Steel Metals v. Mineração Vila 

Nova
192

; 

De R$ 

5.000,00 a 

R$ 10.000,00 

Keytrade v. Ferticitrus Ind. e Com. de Fertilizantes
193

, Olam 

International v. Sedeni Lucas Locks
194

, Allstate Insurance Co. v. 

Bradesco Seguros
195

, e Queensland Cotton v. Pedro Ivo de Freitas – 

Espólio
196

; 

De R$ 

10.000,00 a 

R$ 30.000,00 

Paladin PM Homes Brazil Investors v. Molnar Construtora e 

Incorporadora
197

, Helsingborg IF v. Otto Cracco e Behring Ltda.
198

, 

EDF Internacional v. Endesa Latinoamérica e YPF
199

, e Caterpillar 

v. Multiner e Termelétrica 
200

 

                                                                                                                                                              
182

 STJ, SEC nº 6335, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 

21.03.2012. 
183

 STJ, SEC nº 885, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 

18.04.2012. 
184

 STJ, SEC nº 894, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

20.08.2008. 
185

 STJ, SEC nº 3660, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado 

em 28.05.2009. 
186

 STJ, SE nº 9713, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado 

em 30.06.2014, DJe 06.08.2014. 
187

 STJ, SEC nº 9880, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 21.05.2014, DJ 27.05.2014. 
188

 STJ, SEC nº 10432, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 

16.09.2015, DJe 19.10.2015. 
189

 STJ, SEC nº 9714, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 21.05.2014, DJe 27.05.2014. 
190

 STJ, SEC nº 9502, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 01.07.2014, DJe. 05.08.2014. 
191

 STJ, SEC nº 8242, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 04.03.2015, DJe 19.03.2015. 
192

 STJ, SEC nº 10702, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 

04.03.2015, DJe 23.03.2015. 
193

 STJ, SEC nº 4024, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

07.08.2013. 
194

 STJ, SEC nº 6761, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

02.10.2013. 
195

 STJ, SEC nº 4516, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 

16.10.2013. 
196

 STJ, SEC 6760/GB, Cote Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25.04.2013, DJe 

22.05.2013. 
197

 STJ, SEC nº 8847, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado 

em 20.11.2013. 
198

 STJ, SEC nº 10658, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

01.10.2014, DJe16.10.2014. 
199

 STJ, SEC nº 5782, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 

02.12.2015. 
200  STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
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R$ 50.000,00  Converse Inc. v. American Telecommunication do Brasil
201

, e Plexus 

Cotton v. Ari Giongo
202

. 

O único caso em que houve fixação dos honorários com base em 

percentual sobre o valor da causa atualizado foi Newedge v. Manoel Fernando 

Garcia
203

. O gráfico abaixo ilustra esta alocação de honorários sucumbenciais: 

 

Assim como na PESQUISA 2007, verificou-se uma prevalência na 

fixação de valores nominais e a não correlação do valor fixado em honorários e o 

valor da condenação na sentença arbitral. Esta parece ser a tendência de determinação 

de honorários sucumbenciais, sendo possível verificar uma redução de 9 casos que 

aplicaram um percentual de condenação sucumbencial na PESQUISA 2007, para 

apenas um caso no escopo temporal desta PESQUISA 2016. 

 

                                                        
201

  STJ, SEC nº 3709, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado 

em. 14.06.2012. 
202

  STJ, SEC nº 3661, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Paulo Galotti, julgado em 

28.05.2009. 
203

 STJ, SEC nº 5692-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 

20.08.2014, DJe 01.09.2014. 

27% 

40% 

12% 

12% 

6% 

3% 

Honorários sucumbenciais em casos de homologação de 
sentença arbitral estrangeira no STJ 

R$1.000,00  

De R$1.000,00 à R$5.000,00 

De R$5.000,00 à R$10.000,00 

De R$10.000,00 à R$30.000,00 

 R$50.000,00  

0,50% 
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2.2.2.7. Transmissão da Cláusula Compromissória 

 O STJ se deparou com o tema da transmissibilidade da cláusula 

compromissória em três casos: Litsa v. SV e INEPAR
204

, Queensland Cotton v. Pedro 

Ivo de Freitas – Espólio
205

 e Caterpillar v. Multiner e Termelétrica 
206

. 

 No caso Litsa v. SV e INEPAR
207

, a questão de fundo tratava da 

incorporação de duas sociedades pela INEPAR, no curso da execução do contrato. 

Frente à alegação da impossibilidade de se admitir que INEPAR teria assumido as 

obrigações das incorporadas, o STJ decidiu que a incorporação resultou em reflexos 

aos contratos e na transmissão da cláusula compromissória. Como fundamento, citou 

entendimento precedente da mesma corte, no julgamento da SEC 831/EX. Ao final, a 

sentença arbitral foi homologada. 

Já no caso Queensland Cotton v. Pedro Ivo de Freitas – Espólio
208

, a 

principal alegação do requerido em defesa da denegação da homologação foi a 

inexistência de contrato assinado pelo espólio que contivesse cláusula 

compromissória ou manifestação de vontade para a eleição da via arbitral. Em 

decisão técnica e favorável ao instituto da arbitragem, o STJ decidiu que a sentença 

arbitral produz efeitos aos sucessores, com fundamento no art. 31 da LEI DE 

ARBITRAGEM. 

Também em decisão técnica e favorável ao instituto da arbitragem, o 

STJ decidiu em Caterpillar v. Multiner e Termelétrica
209

 que a discussão sobre 

responsabilidade solidária decorrente de cessão da posição contratual é questão de 

mérito do processo estrangeiro, que não deveria ser analisada pela Corte, em respeito 

ao juízo de delibação. 

                                                        
204

 O caso faz parte das duas pesquisas. 
205

 STJ, SEC 6760/GB, Cote Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25.04.2013, DJe 

22.05.2013. 
206  STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
207

 O caso faz parte das duas pesquisas. 
208

 STJ, SEC 6760/GB, Cote Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25.04.2013, DJe 

22.05.2013. 
209  STJ, SEC nº 11969, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.12.2015, DJe 

02.02.2016. 
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2.2.3. Acórdãos que denegaram a homologação ou parcialmente 

homologados 

Nesta seção, analisaremos detidamente todos os casos que denegaram 

a homologação ou que homologaram parcialmente as sentenças arbitrais. Serão 

apresentados e analisados 8 casos. Esclarece-se que o caso Indutech v. Algocentro
210

, 

não será analisado, por ter sido objeto da PESQUISA 2007. 

 

2.2.3.1. Empresa Estatal Federal FKP Soiuz Plodoimport, 

Ostalco do Brasil e OOOST-Alko v. Spirits International e INPI 

  Em Empresa Estatal Federal FKP Soiuz Plodoimport, Ostalco do 

Brasil e OOOST-Alko v. Spirits International e INPI,
211

 as requeridas sustentaram, 

em sede de homologação, (i) a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir das 

requerentes, porque não teriam participado da lide; e (ii) ofensa à ordem pública 

brasileira por determinar desapropriação sem indenização, violar os princípios da 

boa-fé, da segurança jurídica e do devido processo legal e contrariar os princípios 

básicos de direito internacional. Afirmaram, ainda, existir reclamação contra a 

Federação Russa perante a Corte Europeia de Direitos Humanos - CEDH, sediada em 

Estrasburgo, França. 

Consoante o voto do Min. Rel. Fernando Gonçalves, constatou-se que, 

com exceção da requerida Plodovaya Compania, não houve comprovação de citação 

ou comparecimento espontâneo das demais requeridas no procedimento arbitral que 

deu origem ao pedido de homologação. Além disso, o Min. Rel. rejeitou o argumento 

das requeridas sobre a suposta ilegitimidade das requerentes para pleitear a 

homologação da sentença arbitral. Ainda que as requerentes não tivessem sido partes 

                                                        
210

 STJ, SEC n. 978/GB, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 17.12.2008, DJe 

05.03.2009, RIOBDCPC vol. 58 p. 160. 
211

 STJ, SEC nº 269, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 

03.03.2010.  
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no procedimento arbitral, poderiam propor o pedido de homologação desde que 

possuíssem interesse na causa (ou seja, fossem afetadas pelos efeitos da sentença 

homologanda), o que se verificou no caso concreto.  

Rejeitou-se, também, o argumento das requeridas de violação da 

ordem pública, com base no entendimento de que a aferição de sua ocorrência 

implicaria análise do mérito da disputa, o que é inadmissível em sede de 

homologação. 

Percebe-se, portanto, que a decisão foi técnica e a concessão de 

provimento parcial ao pedido de homologação se deu por conta da exclusão de parte 

das requeridas. 

 

2.2.3.2. Kia v. Washington 

O caso Kia v. Washington212 teve por base o litígio envolvendo um 

contrato de joint venture celebrado entre a requerente Kia Motors e Washington 

Armênio Lopes; Chong Jin Jeon e Roberto Uchôa Neto, que detinham o controle 

societário das empresas Asia Motors do Brasil S/A e American Samoa Corporation. 

Essas duas empresas participaram do contrato de joint venture na condição de 

intervenientes. O contrato objetivava expandir a venda de veículos da Asia Motors no 

Brasil e na América Latina. A controvérsia compreendeu os seguintes pontos: a) 

violação dos contratos preliminar e definitivo de joint venture pelos acionistas 

brasileiros e pela Asia Motors do Brasil; b) nulidade da deliberação social ocorrida na 

Asia Motors do Brasil, no tocante ao aumento do capital social e ao boletim de 

subscrição que imputou à Kia Motors Corporation o aporte de U$232 milhões de 

dólares americanos; e c) violação do acordo de cooperação técnica pela Asia Motors 

do Brasil. 

                                                        
212

 STJ, SEC nº 1/EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, julgado em 19.10.2011, DJe 01.02.2012. 
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Em sede de homologação de sentença, os requeridos sustentaram a 

incompetência do Tribunal Arbitral com base em três circunstâncias: (i) superação da 

cláusula compromissória, instituída no contrato de joint venture, por deliberações 

posteriores, notadamente o acordo de acionistas e o contrato social, que, assinados 

logo depois do contrato inicial, não previram a convenção arbitral; (ii) o fato de a 

disputa estar fora do escopo da convenção arbitral, na medida em que a cláusula 

compromissória somente abarcava controvérsias que se relacionassem ao exercício 

dos direitos dos acionistas tratados no Capítulo 4 do contrato respectivo, que cuidava 

unicamente da opção de compra e venda de ações, e (iii) revogação tácita da 

convenção arbitral pela vontade das partes ao submeterem ao Poder Judiciário 

brasileiro controvérsia acerca de deliberações assembleares tomadas em 2/3/1998, em 

ação cautelar e em ação de conhecimento. Além disso, os Requeridos sustentaram a 

hipótese de renúncia à cláusula compromissória por parte da requerente, autora dos 

procedimentos judiciais, bem como falta de citação das empresas American Samoa 

Corporation e Bambari International S/A no processo de arbitragem. 

Quanto à primeira defesa levantada pelos requeridos (incompetência 

do Tribunal Arbitral), a Min. Rel. Maria Thereza de Assis Moura concluiu pela 

validade da convenção arbitral, rejeitando os argumentos dos requeridos. A Min. Rel. 

entendeu que, no caso concreto, o fato de os acordos subsequentes firmados entre as 

partes não preverem cláusula arbitral (ou preverem cláusulas arbitrais com escopo 

reduzido) não poderia ser interpretado como renúncia à convenção de arbitragem. No 

entendimento da relatora, para afastar a cláusula arbitral, as partes deveriam fazê-lo 

de forma inequívoca. Quanto à segunda defesa (ausência de citação), aduziu a Min. 

Rel. que se configurou a revelia no procedimento arbitral, o que afastou a discussão 

sobre ausência de citação. Com base nas conclusões da Min. Rel., o STJ houve por 

bem homologar parcialmente a sentença arbitral. 

A concessão de provimento parcial ao pedido de homologação se deu 

por conta da existência de decisão judicial no Brasil, transitada em julgado 

previamente à decisão sobre a homologação, que cuidou de alguns temas objeto da 

sentença homologanda. Assim, fez-se necessário proceder ao recorte da sentença 

homologanda dos temas que conflitavam com as questões já protegidas pela res 

judicata. 
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Por fim, cabe ressaltar que, em voto divergente e vencido, o Min. 

Massami Uyeda defendeu o indeferimento da homologação, alegando ter a sentença 

arbitral sido proferida por tribunal arbitral incompetente, visto que, sob sua óptica, as 

partes teriam revogado a convenção de arbitragem ao celebrar os contratos 

subsequentes sem cláusula compromissória.  

 

2.2.3.3. Ferrocariles e CAF v. Supervia 

O caso Ferrocariles e CAF v. Supervia 213  trata de pedido de 

homologação de sentença arbitral estrangeira proferida em Montevidéu, Uruguai, por 

Tribunal Arbitral constituído de acordo com as regras da Câmara de Comércio 

Internacional. No caso, a requerida foi condenada ao pagamento de indenização às 

requerentes.  

Na tentativa de impedir a homologação, a requerida alegou (i) a 

ausência de requisitos formais (autenticação consular da sentença arbitral, 

autenticação consular da certidão de trânsito em julgado, não arquivamento da 

sentença perante poder judiciário uruguaio), (ii) a inobservância dos princípios do 

devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nulidade por ausência de 

motivação da decisão, ilegalidade da cumulação de variação cambial com correção 

monetária, além (iii) de nulidades na sentença (julgamento fora dos limites da 

convenção de arbitragem, persistência em omissões, ausência de comparecimento do 

representante legal de CAF Brasil à audiência, inversão da ordem de testemunhas, 

indeferimento de prova contábil, ausência de imparcialidade por parte dos árbitros). 

A sentença foi parcialmente homologada, à exceção do capítulo da 

sentença que determinou a correção monetária da condenação em dólares americanos. 

A decisão final, resultado de voto divergente da Min. Nancy Andrighi que foi 

seguido pela maioria, entendeu que a decisão do Min. Francisco Falcão, que apenas 

afastava a cumulação da variação cambial com correção monetária, “avançou no 
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 STJ, SEC n. 2410/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. Min. p/ Acórdão Nancy 

Andrighi, julgado em 18.12.2013, DJe 19.02.2014. 
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mérito da sentença estrangeira, pois a condenação composta do principal acrescido 

de correção monetária e variação cambial compõe um único capítulo da sentença, o 

qual não pode ser desmembrado para homologação”.  

Embora não tenha sido seguido pela maioria, o voto do Min. Rel. 

Francisco Falcão merece destaque. Reforçando a validade dos demais trechos da 

sentença arbitral estrangeira, o Min. declarou que a instrução probatória deveria ser 

conduzida pelo julgador destinatário das provas (no caso, o tribunal arbitral) e que, 

portanto, o indeferimento de prova não representaria nulidade nem poderia ser 

interpretado como parcialidade dos árbitros. Entendeu que a rejeição do pedido de 

esclarecimentos da sentença tampouco representaria nulidade, uma vez que visava à 

reforma material da sentença. Ainda, afirmou que não houve desrespeito ao 

contraditório ou à ampla defesa da parte requerida, pois exercitou o direito de defesa 

sempre que lhe coube no curso do processo. Por fim, declarou que a decisão não 

extrapolava os limites do pedido, nem carecia de fundamentação, pois correção 

monetária não representaria condenação, mas mera correção do valor no tempo. 

Assim, a decisão foi parcialmente homologada, por maioria. Ressalta-

se que um dos destaques da decisão é o respeito ao juízo de delibação, inclusive 

causa da divergência entre os votos dos Min. Nancy Andrighi e Francisco Falcão. 

 

2.2.3.4. Kanematsu v. ATS 

 Em Kanematsu v. ATS
214

 foi apresentado pedido de homologação de 

sentença arbitral proferida sob a égide da AAA em arbitragem com sede nos Estados 

Unidos, em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda de produtos de 

telecomunicação.  

 No que tange à homologação, a controvérsia está relacionada à 

alegada ausência de convenção arbitral, pela inexistência de contrato assinado entre 
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 STJ, SEC n. 885/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.04.2012, DJe 
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as partes, além da falta de fundamentação da decisão. O STJ decidiu pela denegação 

do pedido de homologação, por maioria.  

O voto vencedor, proferido pelo Min. Rel. Francisco Falcão, entendeu 

ser caso de ilegitimidade do tribunal arbitral, porque este não teria sido escolhido 

com anuência de ambas as partes, vez que ausentes as assinaturas do contrato. Ainda, 

considerou que a requerida opôs-se à competência do tribunal arbitral e que todas as 

objeções por ela apresentadas foram tempestivas. Além disso, concluiu que, apesar de 

haver indícios da existência de compromisso arbitral, por haver sido juntada minuta 

de contrato entre as partes, o argumento não poderia ser confirmado por estar ausente 

a prova nos autos da real intenção das partes pela via arbitral, isto é, ausente contrato 

com cláusula compromissória assinada pelas partes. 

Em voto divergente, o Min. Massami Uyeda, discordou do relator 

apontando que, além de presentes os requisitos formais para a homologação, os 

contratos mercantis dispensavam formalidades e a existência de minuta de contrato 

assinada pela requerida a obrigava a cumprí-lo. Afirmou que o fato de ter concordado 

com julgamento por árbitro único e por ter comparecido espontaneamente ante o 

juízo arbitral convalidaria eventuais irregularidades na citação. Por fim, concluiu que 

a ausência de fundamentação de decisão era justificável, vez que o regulamento da 

instituição arbitral (AAA) assim o admitia. 

Nota-se que o STJ verificou a (in)existência de consentimento para 

arbitrar com base nos arts. 37, inc. II, e 39, inc. II, ambos da LEI DE ARBITRAGEM. Em 

princípio, o STJ também deveria ter levado em consideração o disposto no art. 38, 

inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM, para verificar a validade da cláusula arbitral à luz da 

lei escolhida pelas partes ou, na falta de indicação, a lei do país onde a sentença 

arbitral foi proferida. Esta decisão é considerada atécnica na medida em que o STJ 

não faz qualquer consideração acerca da lei escolhida pelas partes ou do local de 

proferimento da sentença
215

.  

                                                        
215

 Como se verificará mais adiante, no caso Biglift v. Transdata, o STJ utiliza-se de raciocínio 

diferente, expressamente indicando porque a lei prevista pelas partes no instrumento contratual não 

seria aplicável. Esta diferença no argumento utilizado pelo STJ é o que justifica que o caso Biglift v. 

Transdata seja considerado parcialmente técnico. 
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2.2.3.5. Ssanyong v. Eldorado 

 No caso Ssanyong v. Eldorado216, houve pedido de homologação de 

sentença arbitral proferida na República da Coréia, sob a égide da Câmara Coreana 

de Arbitragem Comercial, que condenou a requerida ao pagamento de indenização 

pelo descumprimento de contratos de compra e venda de Polietieno de Alta 

Densidade. Em paralelo, a requerente habilitou seu crédito no âmbito de ação de 

concordata que tramitava no Brasil.  

A requerida alegou que o deferimento da homologação configuraria 

violação à ordem pública em razão da (i) existência de ação em curso no Brasil 

visando à rescisão do contrato e (ii) existência de concordata preventiva, em que a 

requerente habilitou seu crédito. Afirmou, também, a incompetência do juízo arbitral 

por não ter aceito a cláusula compromissória, tendo inclusive enviado carta rejeitando 

a adoção da arbitragem. 

 O pedido de homologação foi negado pelo STJ, por unanimidade, por 

considerar que a requerente se submeteu voluntariamente à jurisdição estatal 

brasileira ao habilitar seu crédito no processo de concordata, renunciando à cláusula 

compromissória, sob pena de ofensa à soberania nacional. 

 

2.2.3.6. EDF v. Endesa e YPF 

 No caso EDF v. Endesa e YPF 217 , foi apresentado pedido de 

homologação de sentença arbitral proferida sob a égide da CCI. Antes do julgamento 
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 STJ, SEC n. 826/EX, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.09.2010, DJe 

14.10.2010, RIOBDCPC vol. 68 p. 70. 
217

 STJ, SEC 5782, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 02.12.2015, DJe 16.12.2015. A 

respeito, ver parecer de Ellen Gracie Northfleet, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, n. 35, 

outubro-dezembro 2012, pp. 279-295. 
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do pedido de homologação, a sentença foi anulada pelo Judiciário da Argentina, sede 

da arbitragem. 

 Em defesa contra o pedido homologatório, Endesa e YPF alegaram 

que a sentença fora contestada nas cortes estatais argentinas pela própria EDF 

(requerente), tendo sido anulada. Segundo as requeridas, o pedido de homologação da 

sentença que restara anulada em resultado de provocação feita ao Judiciário pela 

própria requerente deveria ser considerado como venire contra factum proprium e 

tentativa de forum shopping, o que deveria ser rechaçado pelo STJ. Sustentaram, 

ainda, que o processo arbitral ofendeu o devido processo legal em razão de não ter 

sido admitida, pela CCI, a instauração de processo para verificar a parcialidade do 

árbitro indicado por EDF. 

 Em julgamento unânime, o STJ decidiu pela denegação do pedido de 

homologação com fundamento na ausência de trânsito em julgado da sentença 

arbitral, condição essencial para sua homologação, conforme determinam o art. V(e) 

da Convenção de Nova Iorque, seu correlato art. 38, VI, da LEI DE ARBITRAGEM e o 

art. 20 do PROTOCOLO DE LAS LENÃS. Segundo entendeu o STJ, sendo nula a 

sentença arbitral na origem sua homologação demonstrar-se-ia impossível. 

 A decisão parece-nos técnica e devidamente fundamentada no art. 38, 

VI, da LEI DE ARBITRAGEM. Pode ser considerada paradigmática por ter sido a 

primeira a decidir sobre a homologabilidade de sentença anulada no local onde foi 

proferida.  

 

2.2.3.7. Thyssenkrupp v. CSN  

 Em Thyssenkrupp v. CSN
218

, o STJ analisou pedido de homologação 

de sentença arbitral estrangeira, proferida na Alemanha, sob as regras da CCI.  
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 A divergência na ação de homologação advém da existência de duas 

cláusulas compromissórias com redação distinta em dois contratos firmados pelas 

partes. O primeiro deles, o Offtake Agreement, firmado em 24.08.1999, continha 

cláusula compromissória com determinação de julgamento por árbitro único. Já o 

segundo, o Termination of Certain Agreements, de 17.06.2004, continha igualmente 

cláusula compromissória, mas desta vez prevendo julgamento por três árbitros.  

 Uma arbitragem foi instaurada com base no Offtake Agreement e, 

portanto, julgada por árbitro único. A sentença arbitral resultante foi levada à 

homologação perante o STJ, que negou o pedido de homologação, por unanimidade. 

O STJ entendeu que a sentença fora proferida por autoridade incompetente, vez que o 

Termination of Certain Agreements previa a necessidade de julgamento por três 

árbitros. Como o Termination of Certain Agreements fora assinado posteriormente e 

distratou as obrigações do Offtake Agreement, o STJ entendeu que as regras daquele 

contrato deveriam prevalecer. 

A decisão parece-nos técnica vez que pautada em dispositivos legais 

aplicáveis, quais sejam os arts. 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ, além do art. 15 da 

LINDB. É curioso notar que este é um dos poucos casos analisados em que o STJ 

analisou a validade da cláusula arbitral à luz da lei escolhida pelas partes (a 

brasileira), conforme prevê o art. 38, inc. II, da LEI DE ARBITRAGEM, e não com base 

nos requisitos de validade da convenção previstos na LEI DE ARBITRAGEM (p.ex., arts. 

1º e 4º). 

 

2.2.3.8. Biglift v. Transdata 

Em Biglift v. Transdata 219  o STJ, por unanimidade, indeferiu a 

homologação de sentença arbitral proferida em Londres em arbitragem que aparenta 

ser ad hoc, apesar de ausente qualquer informação expressa a respeito. 
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 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, 

DJe 18.12.2015. 



 70 

O litigio entre as partes decorre do inadimplemento de multas por 

atraso de transporte marítimo do Porto de Santos-SP ao Porto de Pecém-CE. O 

contrato entre as partes, que seguiu o modelo padrão BIMCO (Baltic and 

International Maritime Council), estipulou que a lei aplicável seria a inglesa e que 

eventuais disputas seriam resolvidas por arbitragem, em Londres. No entanto, o 

contrato não foi assinado por Transdata, que contestou sua validade. Ambas as partes 

reconhecem terem sido realizadas tratativas para a celebração do contrato apenas por 

via telefônica. 

O STJ decidiu que, ausente assinatura no contrato e prova de efetiva 

concordância de Transdata à resolução de conflitos por arbitragem, não seria possível 

aferir opção válida pela via arbitral. 

Entendeu-se que, em decorrência da ausência de consentimento da 

requerida – tanto em relação à cláusula compromissória, como em relação à cláusula 

de lei aplicável –, a validade de tais dispositivos contratuais deveria ser analisada à 

luz da legislação brasileira, em decorrência do quanto disposto na LINDB, conforme 

voto do relator: 

“     s ão                “opção” contratual pela 

aplicabilidade da lei inglesa é também pertinente ao juízo de 

delibação a ser operado neste feito pelo Superior Tribunal de 

Justiça, uma vez que a validade da cláusula arbitral, se fosse 

aplicável a lei inglesa, seria (subsequentemente) apreciada à 

  z          g  s . S , po  m,  ão    á       “opção” p    

aplicabilidade da lei inglesa, então não será aplicável a lei 

inglesa, mas sim – apenas – a brasileira (nos termos do art.9
o
 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), uma 

vez que a obrigação foi constituída no Brasil e deveria ser 

(como foi) executada no Brasil. Isto porque o critério jurídico 

primeiro para se saber se é válida/existente a cláusula 

contratual de lei e foro é dado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Apenas admitida a validade de tal cláusula pelo 

ordenamento jurídico brasileiro é que, então, passaria a ser 

aplicável a lei e o árbitro eleitos pelas partes contratantes.” 

Neste caso, o Min. Rel. Benedito Gonçalves considerou que o fato de 

o contrato entre as partes ter sido celebrado e executado no Brasil exigiria a aplicação 

da lei brasileira, nos termos do art. 9
o
 da LINDB. Com base nesta premissa, o Min. 
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Rel. aplicou o art. 4
o
, § 1

o
, da LEI DE ARBITRAGEM para declarar a invalidade da 

cláusula compromissória, vez que ausente o requisito de forma escrita. 

Em decorrência, citando o art. 15 da LINDB, o STJ recusou a 

homologação da sentença arbitral, indicando que a decisão teria sido proferida por 

juiz incompetente. Em outras palavras, o árbitro apenas poderia ser considerado juiz 

competente para julgar a causa caso a cláusula arbitral fosse válida segundo a lei 

brasileira.  

Parece-nos que referida decisão é parcialmente técnica. O lado técnico 

da decisão relaciona-se a discutir no juízo delibatório a alegação de invalidade da 

convenção de arbitragem, que é um dos requisitos à homologação da sentença 

arbitral
220

. Por outro lado, a decisão não nos parece técnica ao se pautar na legislação 

brasileira para essa discussão e, portanto, não observar o disposto no art. 38, inc. II, 

da LEI DE ARBITRAGEM
221

 e no art. V.1(a) da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE
222

. 
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 Conforme destacado anteriormente, neste caso, os ministros do STJ tiveram o cuidado 

argumentativo de afastar a aplicação do direito previsto no instrumento contratual no exercício do 

juízo delibatório sobre a validade da cláusula arbitral. 
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“Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de 

sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: (...) II - a convenção de arbitragem não era 
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onde a sentença arbitral foi proferida.”.  
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 “Art. 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;” 
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2.3. Decisões Relevantes Correlatas ao Tema da Homologação de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras 

2.3.1. Homologação de Sentenças Judiciais Estrangeiras 

Ainda que não seja um procedimento de homologação de sentença 

arbitral estrangeira, o caso GE Medical v. Paramedics
223

 merece comentário. Isso 

porque, é o único caso em que o STJ deparou-se com medida anti-processo, 

decidindo tratar-se de medida incompatível com a ordem pública brasileira. Decidiu-

se pela inclusão deste caso na Pesquisa 2016 em razão da relevância, atualidade  e 

ineditismo do tema no Brasil. 

No caso, o pedido de homologação teve como objeto duas sentenças 

estatais estrangeiras, uma delas determinando a validade de procedimento arbitral e, 

outra, a desistência de ação ajuizada perante o Judiciário brasileiro, sob pena de 

cominação de multa. Neste caso, portanto, as sentenças que se buscava homologar no 

STJ não tinham sido proferidas por tribunais arbitrais, mas por cortes estatais em 

demandas judiciais conexas a um procedimento arbitral. 

Este caso é bastante complexo, pelo que se deve entender a sequência 

dos diversos processos e atos verificados. Em 1999, as partes celebraram contrato nos 

EUA com cláusula de arbitragem. Em 02/05/2002, foi proposta arbitragem pela GE 

Medical. Em 23/05/2002 foi proposta no Brasil, pela Paramedics ação anulatória da 

cláusula de arbitragem, a qual foi inicialmente extinta mas, ao final, julgada 

procedente. Em seguida, foi proposta nos Estados Unidos, pela Tecnimed 

(Paramedics), ação visando suspender a arbitragem e anular a cláusula arbitral, a qual 

foi julgada improcedente. Esta última ação relacionou-se, ainda à ação cautelar 

proposta pela GE Medical, que ordenou a desistência da ação anulatória de cláusula 

de arbitragem no Brasil.  

No âmbito da SEC, o demandado, argumentando em favor da 

denegação da homologação, sustentou que (i) a competência para a solução do litígio 
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 STJ, SEC nº 854/EX, acórdão por maioria da Corte Especial, Rel. Min. Massami Uyeda, voto-

vencedor do Min. Sidnei Beneti, julgado em 16.10.2013, DJe 07.11.2013. 
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existente entre as partes seria da Justiça Brasileira e (ii) em observância ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, não se revelaria possível a homologação de 

sentença condenatória prolatada no estrangeiro que tem por objeto obrigá-lo a 

renunciar a direito expressamente previsto no ordenamento constitucional, qual seja, 

o direito de ação e acesso à justiça. Afirmou que eventual homologação da sentença 

arbitral ofenderia a soberania nacional, porquanto move, na justiça brasileira, ação 

anulatória do compromisso arbitral. 

O Min. Rel. Massami Uyeda, cujo voto foi vencido, defendeu que o 

conteúdo das sentenças estatais estrangeiras ofendia a soberania nacional. Isto porque 

elas determinaram a validade do procedimento arbitral instaurado nos Estados 

Unidos, a despeito de no Brasil haver decisão proferida pelos Tribunais nacionais em 

sentido diametralmente oposto – decretando a invalidade do procedimento arbitral. O 

Min. Rel. também pontuou que a imposição de sanções civis e penais à parte 

brasileira por não ter desistido da ação de anulação do procedimento arbitral 

interposta no Brasil violaria o exercício do direito de demandar, constitucionalmente 

garantido. 

O voto vencedor, proferido pelo Min. Sidnei Beneti, destacou, 

primeiramente, que foram descabidas as ações propostas no Brasil e nos Estados 

Unidos com o intuito de discutir a validade do procedimento arbitral, haja vista que 

essa análise caberia exclusivamente aos árbitros, pois seria deles a competência 

originária.  

Entretanto, uma vez propostas as ações, defendeu o Min. Sidnei Beneti 

que as decisões proferidas pelas Cortes Estrangeiras (favoráveis à continuidade da 

arbitragem), deveriam prevalecer, vez que transitaram em julgado previamente àquela 

proferida pelos Tribunais Brasileiros (a qual decretou a invalidade do procedimento 

arbitral). Assim, a homologação seria a única alternativa cabível.  

O resultado do julgamento foi no sentido de denegar parcialmente 

provimento à homologação, no que toca à determinação, constante da Medida 

Cautelar julgada no exterior, ordenando que a contestante desistisse da ação em 

andamento no Brasil, sob pena de responsabilização criminal. Na óptica da Corte 
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(nesse ponto não houve divergência entre os Min.), essa determinação encontra 

obstáculo no princípio do acesso à Justiça, que é cláusula pétrea da Constituição 

Brasileira, de maneira que a homologação nessa parte seria indevida. 

A posição do voto vencedor, parece-nos técnica e me linha com os 

ditames da LEI DE ARBITRAGEM, consagrando a autonomia, poderes e jurisdição do 

tribunal arbitral. 

2.3.2. Medidas Cautelares em sede de Homologação de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras 

Em apenas um dos casos analisados pela PESQUISA 2016 houve 

concessão de medidas cautelares pelo STJ. No caso Paladin v. Molnar
224

, foi deferida 

medida cautelar
225

 de protesto contra alienação de bens para garantir resultado útil da 

homologação tendo em vista o risco de oneração de bens da Requerida que deveriam 

garantir o pagamento da condenação e que haviam sido objeto de decisão cautelar 

concedida durante o trâmite da arbitragem que proibira a Requerida de alienar bens. 

 

CONCLUSÕES 

3.1. Visão geral 

Em comparação com os resultados obtidos na PESQUISA 2007, a 

análise dos 53 casos relacionados à homologação de sentença arbitral estrangeira 

desta PESQUISA 2016 indica, em termos gerais, que o tratamento dado pelo STJ ao 

instituto da arbitragem tem evoluído – a despeito das poucas referências à 

CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE –, o grau de complexidade dos casos aumentado e 

alguns posicionamentos se consolidado. A posição do STJ, em que pese passível de 
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crítica em alguns aspectos pontuais, mostra uma abordagem pró arbitragem e um alto 

grau de tecnicidade.  

 

3.2. Análise técnica da aplicação da Lei n. 9.307/96 

Dentre as 37 SECs analisadas, a PESQUISA 2016 identificou 3 decisões 

que foram consideradas atécnicas
226

 (Kanematsu v. ATS
227

, Mandate Holding v. 

Consórcio Europa
228

, Ssangyong v. Eldorado
229

) e uma que foi considerada 

parcialmente técnica (Biglift v. Transdata230). 

 

                                                        
226 O caso Indultech v. Algocentro, que também se encontra no escopo temporal da pesquisa 
também é considerado atécnico, mas como foi analisado na PESQUISA 2007, não integra as 
análises qualitativas e quantitativas desta pesquisa. 
227

 STJ, SEC n. 885/EX, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.04.2012, DJe 

13.08.2012. 
228

 STJ, SEC n. 6365/EX, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.02.2013, DJe 

28.02.2013. 
229

 STJ, SEC nº 826-EX, acórdão unânime da Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado 

em 15.09.2010, DJe 14.10.2010, RIOBDCPC vol. 68 p. 70. A respeito, ver comentário de Ana Gerdau 

de Borja, in Revista de Arbitragem e Mediação, ano 8, n. 28, janeiro-março 2011, pp. 315-324. 
230

 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, 

DJe 18.12.2015. 
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Em todas, a atecnicidade está relacionada à análise de validade da 

convenção de arbitragem e se deve ao fato de terem sido aplicados artigos 

equivocados para o exame da questão, notadamente pela não utilização do art. 38, II, 

da LEI DE ARBITRAGEM, na fundamentação da decisão do STJ.  

Em nenhum dos casos atécnicos o STJ verificou qual era de fato a lei 

aplicável e baseou-se automaticamente na lei brasileira. Já no caso Biglift v. 

Transdata231, parcialmente técnico, o STJ identificou ser a lei eleita no contrato a 

inglesa, mas entendeu ser a escolha pela lei aplicável inválida e, mesmo tendo a 

sentença sido proferida no exterior, aplicou a lei brasileira. 

Em duas decisões consideradas atécnicas o pedido de homologação foi 

negado
232

, o que demonstra ser preocupação do STJ a existência de prova inequívoca 

do acordo em arbitrar, o que a Corte entende apenas ser possível com a existência de 

convenção de arbitragem assinada por todas as partes. O rígido requisito de forma 

(escrito e assinado), interpretado estritamente pelo STJ, pode ser criticado em seu 

aspecto técnico, particularmente na medida em que desconsidera a forma (ou 

ausência de forma) exigida para a convenção de arbitragem segundo a lei eleita pelas 

partes ou do país em que a sentença foi proferida. 

Todas as demais decisões foram consideradas técnicas por terem sido 

julgadas de acordo com os requisitos da LEI DE ARBITRAGEM, sobretudo os 

dispositivos 38 e 39, em consonância com a CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE e outras 

convenções internacionais, e também de acordo com a RESOLUÇÃO N. 9/2005, do 

STJ
233

.  

 

                                                        
231

 STJ, SEC nº 11593/GB, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.12.2015, 

DJe 18.12.2015. 
232 A exceção é o caso Mandate Holding v. Consórcio Europa, que teve sua homologação deferida, 
mas também foi considerado atécnico pelos motivos indicados na seção 2.2.1.1.1. 
233

 As regras de homologação de sentenças estrangeiras previstas na extinta Resolução n. 09/2005 do 

STJ foram mantidas nos artigos 960 a 965 do NCPC. 
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3.3. Alterações em relação à pesquisa anterior 

Em relação aos resultados apontados pela PESQUISA 2007, esta 

PESQUISA não identificou diferenças significativas. É possível perceber uma 

continuidade no processo de análise de sentenças arbitrais estrangeiras pelo STJ por 

meio da formação de entendimentos consolidados que se repetem nas decisões 

recentes.  

A ausência de temas antes tratados, no entanto, chama a atenção. Não 

se identificou, nos casos que foram objeto da PESQUISA 2016, casos em que se 

discutiu a necessidade de prestação de caução em sede de homologação de sentença 

arbitral estrangeira, a constitucionalidade da LEI DE ARBITRAGEM ou a 

internacionalidade do contrato. São questões que parecem ter sido superadas. 

 

3.4. Considerações Finais 

A análise ora realizada nos permite concluir que, da mesma forma 

como constatado na PESQUISA 2007, a LEI DE ARBITRAGEM vem, de forma geral, 

sendo aplicada tecnicamente pelo STJ em sede de homologação de sentença arbitral 

estrangeira. Conclui-se que o STJ tem examinado as sentenças homologandas de 

acordo com os requisitos previstos nos arts. 38 e 39 da LEI DE ARBITRAGEM, que 

estão em consonância com o art. V da CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE. Reconhece-se 

o respeito do STJ aos limites do juízo de delibação, ao julgar os pedidos de 

homologação sem adentrar no mérito da sentença arbitral.  

Percebe-se que o STJ torna-se cada vez mais familiarizado com o 

instituto da arbitragem e manifesta-se de forma francamente favorável ao seu 

desenvolvimento. Isto representa grande segurança jurídica ao desenvolvimento do 

instituto da arbitragem no Brasil, que tem em sua corte superior um foro técnico e 

confiável.  


