
Ano 7 (2021), nº 5, 2089-2117 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS 
ESTRANGEIRAS 
 
Rogério Luiz dos Santos Terra1 
 
Liana Varzella Mimary2 
 
Resumo: Este artigo analisa a homologação de sentenças arbi-
trais estrangeiras no Brasil e a jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça. Para tanto, examinam-se as bases normativas que 
tratam da homologação da sentença arbitral estrangeira, em es-
pecial a Convenção de Nova Iorque de 1958. Analisa-se o pro-
cedimento homologatório e os pressupostos positivos e negati-
vos da homologação. Entre os pressupostos negativos, dá-se 
atenção especial à violação da ordem pública. Nesta senda, dis-
cute-se a posição da doutrina e da jurisprudência sobre o tema 
da violação à ordem pública, mencionada no art. V (2) (b) da 
Convenção de Nova Iorque e no artigo 39, II da Lei 9.307/96. 
Em seguida examinam-se as estatísticas das Sentenças Estran-
geiras Contestadas perante o Superior Tribunal de Justiça. Con-
clui-se, ao final, que a tendência da jurisprudência do Superior 
de Justiça é pela homologação das sentenças estrangeiras – mais 
que pela negativa de homologação - e que violação à ordem pú-
blica deve estar sujeita a interpretações restritivas e as interven-
ções devem ser excepcionais. 
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RECOGNITION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 
 
Abstract: This article analyzes the approval of foreign arbitral 
awards in Brazil and the jurisprudence of the Superior Court of 
Justice. Therefore, the normative bases that deal with the homol-
ogation of the foreign arbitral award are examined, in particular 
the New York Convention of 1958. The homologation proce-
dure and the positive and negative assumptions of the homolo-
gation are analyzed. Among the negative assumptions, special 
attention is paid to the violation of public order. This path dis-
cusses the position of doctrine and jurisprudence on the theme 
of violation of public order, mentioned in art. V (2) (b) of the 
New York Convention and in Article 39, II of Law 9.307 / 96. 
We conclude, at the end, that the tendency on the jurisprudence 
of the Superior Court of Justice is towards the homologation of 
foreign judgments - rather than the refusal of homologation - and 
that violation of public order must be subject to restrictive inter-
pretations and interventions must be exceptional 
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1. SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA 
 

definição do conceito de sentença arbitral es-
trangeira é essencial para a compreensão do as-
sunto deste artigo, pois, no Brasil, apenas senten-
ças arbitrais estrangeiras (não necessariamente 
sentenças proferidas em arbitragem internacio-

nal) requerem procedimentos de homologação. 
O conceito de laudos arbitrais estrangeiros em conven-

ções internacionais é bastante flexível, permitindo que os países 
tenham maior agilidade na gestão interna da questão.  

A Convenção de Nova Iorque define as sentenças estran-
geiras, em seu Artigo I, como sendo aquelas “proferidas no ter-
ritório de um Estado que não o Estado em que se tencione o 
reconhecimento e a execução de tais sentenças”. No entanto, dá 
aos Estados signatários alguma flexibilidade quando estabelece 
sua aplicabilidade de forma opcional. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a definição de sen-
tença arbitral estrangeira não causa grandes dúvidas, pois a Lei 
de Arbitragem (Lei 9.307/96), é muito clara ao considerar sen-
tenças arbitrais estrangeiras aquelas proferidas fora do território 
nacional.3 Nossos legisladores adotaram uma definição muito 
objetiva e escolheram uma solução territorial. Portanto, se uma 
sentença arbitral for proferida dentro do território nacional, será 
sentença arbitral nacional, se proferida fora do Brasil, será es-
trangeira. 

No que diz respeito ao direito interno, o padrão para de-
terminar a internacionalidade de uma sentença arbitral é geográ-
fico. Portanto, as sentenças proferidas fora do Brasil são 

 
3 Art. 34: A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de 
conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, 
na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta Lei. Parágrafo único. 
Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território 
nacional 
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estrangeiras, independentemente da nacionalidade ou domicílio 
das partes, do local de execução, ou da natureza do direito ma-
terial controvertido ou contrato objeto de litígio. 

Ao falar de sentenças estrangeiras, o texto convencional 
e a doutrina lançam mão dos conceitos de “homologação”, “re-
conhecimento” e “execução”. Homologação é um conceito pro-
cessual, que se refere ao procedimento específico necessário 
para obter as condições de reconhecimento e execução de sen-
tenças estrangeiras em território brasileiro, e por meio dele, ob-
tem-se o reconhecimento (plano da validade) e a execução 
(plano da eficácia) do título homologando em solo pátrio. 

O reconhecimento constitui a aceitação de uma sentença 
de jurisdição estrangeira na nossa ordem interna, evitando assim 
a rediscussão da matéria pelo judiciário ou em juízo ou arbitral. 
Por outro lado, a execução tem natureza coercitiva, permitindo 
aos interessados requerer ao tribunal judicial a utilização dos 
meios coercivos necessários para cumprir a sentença. 

 
2. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL ES-
TRANGEIRA 

 
Os procedimentos do Brasil para a aprovação de senten-

ças arbitrais estrangeiras são regidos, inicialmente, pelos artigos 
34 a 40 da Lei Brasileira de Arbitragem. O artigo 34 da LBA 
determina que as sentenças arbitrais estrangeiras serão reconhe-
cidas ou executadas no Brasil de acordo com os tratados inter-
nacionais válidos no direito interno. Na ausência de tais tratados 
internacionais, serão conduzidas em estrita conformidade com 
os termos da Lei Brasileira de Arbitragem. 

Diante desse dispositivo, o sistema geral para a homolo-
gação de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil é o sistema da 
Convenção de Nova York de 1958, que será analisada mais de-
talhadamente nos itens seguintes, e que dispõe que cada país sig-
natário reconheça a sentença como obrigatória e que as referidas 
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sentenças serão executadas de acordo com as normas de proce-
dimento do território no qual a sentença é invocada (artigo 3º da 
CNI). Portanto, a Convenção de Nova Iorque submete ao sis-
tema processual brasileiro, as regras para homologação das sen-
tenças arbitrais estrangeiras. 

 
2.1. GENERALIDADES E BASES NORMATIVAS 

 
Conforme dispõe o artigo 35 da Lei 9.307/96, “Para ser 

reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estran-
geira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tri-
bunal de Justiça.” 

Ainda segundo a Lei de Arbitragem, em seu artigo 36, 
aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução da 
sentença arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 
483 e 484 do Código de Processo Civil (atualmente arts. 960 a 
965 do Código de Processo Civil de 2015). 

Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida 
por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo dispo-
sição especial em sentido contrário prevista em tratado.  
§ 1º A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada 
no Brasil por meio de carta rogatória.  
§ 2º A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados 
em vigor no Brasil e o Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça.  
§ 3º A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá 
ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se, subsidiaria-
mente, as disposições deste Capítulo.  
Art. 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil 
após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do 
exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido 
contrário de lei ou tratado.  
§ 1º É passível de homologação a decisão judicial definitiva, 
bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria 
natureza jurisdicional.  
§ 2º A decisão estrangeira poderá ser homologada parcial-
mente. 
§ 3º A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos 
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de urgência e realizar atos de execução provisória no processo 
de homologação de decisão estrangeira.  
§ 4º Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de 
execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de 
reciprocidade apresentada à autoridade brasileira.  
§ 5º A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efei-
tos no Brasil, independentemente de homologação pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça.  
§ 6º Na hipótese do § 5º, competirá a qualquer juiz examinar a 
validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando 
essa questão for suscitada em processo de sua competência.  
Art. 962. É passível de execução a decisão estrangeira conces-
siva de medida de urgência.  
§ 1º A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira 
concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória.  
§ 2º A medida de urgência concedida sem audiência do réu po-
derá ser executada, desde que garantido o contraditório em mo-
mento posterior.  
§ 3º O juízo sobre a urgência da medida compete exclusiva-
mente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estran-
geira.  
§ 4º Quando dispensada a homologação para que a sentença 
estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de 
medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua 
validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para 
dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 
Art. 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação 
da decisão:  
I - ser proferida por autoridade competente;  
II - ser precedida de citação regular, ainda que verificada a re-
velia;  
II - ser eficaz no país em que foi proferida;  
IV - não ofender a coisa julgada brasileira;  
V - estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição 
que a dispense prevista em tratado;  
VI - não conter manifesta ofensa à ordem pública. 
Parágrafo único. Para a concessão do exequatur às cartas roga-
tórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste 
artigo e no art. 962, § 2º. 
Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na 
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hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária 
brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à 
concessão do exequatur à carta rogatória. 
Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á pe-
rante o juízo federal competente, a requerimento da parte, con-
forme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão 
nacional. 
Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído 
com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequa-
tur , conforme o caso. 

O procedimento de homologação é necessário para que 
as sentenças arbitrais estrangeiras tenham eficácia e possam ser 
executadas no Brasil. A competência para julgar procedimentos 
de homologação é do Superior Tribunal de Justiça, monocrati-
camente pelo seu Presidente ou por sua Corte Especial. 

O objeto da ação de homologação são sentenças ou deci-
sões interlocutórias proferidas pelo árbitro ou pelo tribunal arbi-
tral fora do território nacional, tenham elas natureza declaratória, 
constitutiva ou condenatória. 

O juízo que o Superior Tribunal de Justiça fará será deli-
batório, ou seja, verificam-se requisitos formais elencados na le-
gislação brasileira. Conforme ensina a Professora Nadia de Ara-
újo: “O sistema adotado pelo Brasil para o reconhecimento de 
sentenças estrangeiras é o de delibação. Por esse método, em 
respeito ao juízo formulado pela autoridade estrangeira, não se 
adentra no mérito da decisão homologanda para fins de recep-
cioná-la, ou não, no ordenamento nacional. Consequentemente, 
não se admite que aqui se realize um novo julgamento sobre o 
caso ou tampouco a revisão daquele já dispensado pela autori-
dade estrangeira”.4 

A Constituição Federal, no art. 105, I, “i”, atribui ao Su-
perior Tribunal de Justiça a competência para a homologação 
(segundo redação dada pela Emenca Constitucional nº 45/2004) 

 
4ARAUJO, Nadia de. Parecer. Questões sobre a Motivação de Laudo Arbitral Estran-
geiro e Sua Homologação no Brasil: SE 5692/US. In Revista Brasileira de Arbitra-
gem. Número 45. Comitê Brasileiro de Arbitragem. Curitiba: 2015 
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e também atribui à Justiça Federal a competência para executar 
as sentenças arbitrais estrangeiras após a homologação. 

Anteriormente à Emenda Constitucional 45/2004, a com-
petência para homologação de sentenças estrangeiras era do Su-
premo Tribunal Federal. No entanto, após transferida a compe-
tência para o Superior Tribunal de Justiça, o procedimento atu-
almente vem regulamentado nos artigos 216-A a 216-X do Re-
gimento Interno daquela Corte, na redação dada pela Emenda 
Regimental nº 18/2014. 

 
3. TRATADOS INTERNACIONAIS  

 
Conforme dispõe o artigo 34 da Lei Brasileira de Arbi-

tragem, o sistema geral para a homologação de sentenças arbi-
trais estrangeiras vem disciplinado pela Convenção de Nova Ior-
que de 1958 que foi ratificada pelo Brasil em 2002, muito depois 
de alguns países do próprio Mercosul, como a Argentina e o 
Uruguai. 

No ordenamento jurídico brasileiro a convenção teve 
aprovação pelo Congresso por intermédio do Decreto Legisla-
tivo n.º 52/2002 e foi sancionada pelo Presidente da República 
por meio do Decreto n.º 4.311 de 23 de julho de 2002. 

A Convenção de Nova Iorque é um diploma normativo 
de ampla aderência, com mais de cento e sessenta países signa-
tários, contribuindo não só para a consolidação da arbitragem no 
âmbito internacional, mas também para maior modernização de 
legislações locais em matéria de arbitragem. 

O objetivo da Convenção de Nova Iorque foi garantir a 
eficácia das sentenças arbitrais nos Estados signatários, medi-
ante o acordo expresso de reconhecer e dar cumprindo a tais sen-
tenças, respeitando as regras processuais aplicáveis ao território 
do Estado que as reconhece.  

O artigo I da Convenção prescreve sua aplicação ao re-
conhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras 
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proferidas no território de um Estado que não seja aquele em que 
se tenciona o reconhecimento e a execução de tais sentenças, 
bem como as sentenças arbitrais não classificadas como domés-
ticas no Estado onde se pretende o seu reconhecimento e execu-
ção. 

Em seu artigo III, a Convenção estipula que cada país 
signatário reconhecerá as sentenças arbitrais como sentenças 
obrigatórias e as executará de acordo com as regras procedimen-
tais do território em que a sentença for invocada. No entanto, em 
comparação com o reconhecimento ou execução de sentenças 
arbitrais nacionais, o reconhecimento ou execução de sentenças 
arbitrais estrangeiras não deve impor condições mais onerosas 
ou custos mais elevados. 

No artigo IV, a CNI estabelece os documentos necessá-
rios para o requerimento da homologação e no artigo V define 
as hipóteses de indeferimento do pedido de reconhecimento e 
execução de uma sentença arbitral estrangeira.  

Merece destaque também o art. VII.1 da Convenção, ao 
dispor sobre o chamado “princípio da eficácia máxima”, deter-
minando que suas disposições “não afetarão a validade de acor-
dos multilaterais ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à 
execução de sentenças arbitrais celebrados pelos Estados signa-
tários nem privarão qualquer parte interessada de qualquer di-
reito que ela possa ter de valer-se de uma sentença arbitral da 
maneira e na medida permitidas pela lei ou pelos tratados do país 
em que a sentença é invocada”. Assim, havendo lei ou tratado 
vigentes no Estado a propósito da homologação, que possua dis-
posições mais favoráveis do que aquelas previstas na CNI, aque-
las prevalecerão sobre esta. 

Antes de ratificar a Convenção de Nova York, o Brasil 
ratificou outros tratados internacionais sobre a questão na esfera 
regional, que são aplicáveis aos seus respectivos âmbitos de va-
lidade. Em 9 de maio de 1996, o Brasil ratificou a Convenção 
Interamericana sobre Arbitragem Internacional (Panamá, 1975), 
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mediante o Decreto de Promulgação do Poder Executivo nº 
1902. A Convenção do Panamá é um tratado de arbitragem co-
mercial internacional firmado no âmbito da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) para uniformizar o procedimento nos 
países-membros. 

O Brasil também aprovou, no âmbito do Mercosul, o 
Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria 
Civil, Comercial, Trabalhista, Administrativa (Protocolo de Las 
Leñas), por meio do Decreto 2.067, de 12 de novembro de 1996. 
O mencionado protocolo dispõe em seus arts. 18 a 23, sobre o 
reconhecimento e execução de sentenças e de laudo arbitrais e 
delimita, no art. 18, o campo de aplicabilidade do Protocolo - 
limitado às sentenças proferidas por jurisdições dos Estados con-
tratantes, inclusive jurisdição arbitral. 

Também foi aprovada pelo Brasil a Convenção de Mon-
tevidéu (1979), em 2 de dezembro de 1997, por meio do Decreto 
2.411, assinado no âmbito da Organização dos Estados Ameri-
canos. O tratado refere-se à eficácia extraterritorial das senten-
ças judiciais e arbitrais entre os países signatários. Estão dispos-
tas na Convenção as formalidades a serem observadas durante o 
processo de reconhecimento e execução das sentenças arbitrais, 
não previstas na Convenção do Panamá. 

Em 4 de junho de 2003, o Brasil promulgou o Acordo 
sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul (Buenos 
Aires, 1998), por intermédio do Decreto 4.719. O art. 23 do re-
ferido Acordo estabelece que, para a execução do laudo arbitral 
estrangeiro, serão aplicadas, no que for pertinente, as disposi-
ções da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial 
Internacional do Panamá, de 1975; o Protocolo de Cooperação e 
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Traba-
lhista e Administrativa do Mercosul; e a Convenção Interameri-
cana sobre a Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Ar-
bitrais Estrangeiros de Montevidéu, de 1979. 

Contudo, a Convenção de Nova Iorque é o documento 
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mais aplicado nos casos de homologação de sentenças arbitrais 
estrangeiras no Brasil, sendo complementado, em alguns casos 
por outras Convenções de alcance regional. 

Importante mencionar que caso a sentença arbitral tenha 
origem em alguma jurisdição que não haja aderido a nenhum dos 
tratados internacionais referidos acima, o procedimento de ho-
mologação será aquele previsto na Lei Brasileira de Arbitragem. 

 
4. LEI Nº 9.307 DE 23/09/1996 

 
Houve grande discussão sobre a constitucionalidade da 

Lei de Arbitragem, que somente veio ser definitivamente diri-
mida com o julgamento de uma sentença estrangeira do Reino 
da Espanha, em 12 de dezembro de 2001. O Supremo Tribunal 
Federal no julgamento de recurso em processo de homologação 
de Sentença Estrangeira (SE 5.206), decidiu que a Lei n.º 
9.307/96 é constitucional. O histórico julgamento colocou um 
fim às discussões sobre a constitucionalidade da lei. A maioria 
da Suprema Corte considerou a lei um grande avanço e não viu 
nenhuma ofensa à Constituição, pois as partes têm a faculdade 
de renunciar a seu direito de recorrer à Justiça, como bem res-
saltou o Ministro Carlos Veloso: O inciso XXXV do artigo 5º 
representa um direito à ação, e não um dever.  

A Lei Brasileira trouxe muitos avanços, salientando-se, 
dentre eles: a) a dispensa de homologação do laudo arbitral por 
Tribunal Judiciário; b) a insindicabilidade do mérito da decisão 
dos árbitros; e c) a dispensa do duplo exequatur: tal sistema 
exige a prévia homologação, no país de origem, do título arbi-
tral, para somente depois ser viabilizada a homologação interna. 
Assim, antes da Lei de Arbitragem, exigia-se a dupla homologa-
ção, que era mais uma dificuldade para a validade e eficácia das 
sentenças estrangeiras no Brasil, pois há países que não contam 
em seus sistemas jurídicos com a possibilidade de homologação 
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da sentença arbitral, como, por exemplo Portugal e Espanha5; d) 
introduziu-se, em 2015, a possibilidade de solicitar tutela provi-
sória e medidas de urgência (art. 962 do CPC).  

A título de ilustração, veja-se o seguinte quadro compa-
rativo: 

 
5. PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em 

seus artigos 216-A a 216-X regem o procedimento homologató-
rio, ainda com as disposições da Lei Brasileira de Arbitragem, 
aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. 

 
5 SCAVONE Junior, Luiz Antonio Arbitragem: mediação, conciliação e negociação - 
10a ed. - Rio de Janeiro: Forense 2020, p. 260. 
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Os interessados devem formular o pedido de homologa-
ção das sentenças arbitrais estrangeiras por meio de petição ini-
cial que contenha os requisitos do artigo 319 do CPC, reque-
rendo ao Presidente do STJ a homologação da sentença arbitral 
ou da decisão sobre tutela de urgência. A petição deverá ser 
apresentada com a via original da sentença arbitral ou sua cópia 
certificada, apostilada (ou consularizada) e acompanhada da tra-
dução juramentada por tradutor brasileiro, e também do original 
ou cópia certificada da convenção de arbitragem ou do docu-
mento que a contenha (art. 37 da Lei de Arbitragem), igualmente 
acompanhada da tradução. 

A apresentação desses dois documentos é ônus do autor 
da ação e a falta de apresentação ensejará um prazo para a cor-
reção da irregularidade, que, se não for sanada, leva à extinção 
do processo sem resolução do mérito (art. 482, I do CPC). O 
valor da causa será atribuído de acordo com as regras dos arts. 
291 e 292 do CPC, para efeito de sucumbência, se o pedido for 
contestado. Se estiverem ausentes os requisitos da petição ini-
cial, a parte autora será intimada para que adite ou emende a ini-
cial, sob pena de extinção do processo.  

Deferida a petição inicial, a parte interessada será citada 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação ao pe-
dido de homologação de sentença estrangeira (art. 216-H do Re-
gimento Interno do STJ), que só poderá versar sobre a inteligên-
cia da decisão alienígena e a observância dos requisitos indica-
dos nos arts. 216-C, 216-D e 216-F, sendo permitido ao julgador 
somente conhecer das circunstâncias que possam impedir a ho-
mologação da sentença arbitral previstas taxativamente nas já 
mencionadas normas jurídicas. A “inteligência da decisão”, pre-
vista no parágrafo único do art. 216-H, somente se aplica às sen-
tenças judiciais, não às sentenças arbitrais.6 

 
6 “A contestação só poderá veicular como matéria de defesa, quanto ao mérito, nos 
temas enumerados nos arts. 38 e 39 da Lei de Arbitragem (art. V da Convenção de 
Nova Iorque). Essa restrição das questões invocáveis em oposição ao pedido de ho-
mologação, decorrente da natureza meramente delibatória do juízo a ser realizado no 
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Havendo ou não contestação, esse processo será distribu-
ído ao relator que será o Presidente do STJ que tem competência 
para apreciar o processo. Se houver impugnação, o processo 
deve ser julgado pela Corte Especial do STJ, sorteando-se o re-
lator entre os seus membros. 

Se o réu não contestar, será nomeado curador especial 
para apresentar defesa em seu nome (via de regra um Defensor 
Público da União). Havendo contestação, poderá o autor ser ins-
tado a manifestar-se caso haja juntada de documentos (cinco 
dias) ou arguição de matéria preliminar. 

Apresentada ou não a contestação, manifesta-se o Procu-
rador Geral da República (atuando como fiscal da Lei). O Mi-
nistério Público terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias, 
podendo impugnar a homologação. 

Das decisões do presidente na homologação de sentença 
estrangeira, acolhendo ou rejeitando o pedido, cabe agravo regi-
mental (art. 216-M do RISTJ). Caso o presidente não reconsi-
dere sua decisão, o agravo será julgado pela Corte Especial. 
Contra tal decisão caberão embargos de declaração a fim de su-
prir eventuais omissões, obscuridades ou contradições. 

Homologado o laudo arbitral estrangeiro e sendo neces-
sária sua execução, será competente o juiz federal (art. 109, X 
da CF) do local em que a obrigação deverá ser cumprida, ex-
traindo-se a carta de sentença dos autos da homologação. Pode 
haver, ainda, interposição de recurso extraordinário contra a de-
cisão no processo homologatório. Em que pese, haver controvér-
sia doutrinária. Nesse sentido, Pedro Antônio Martins assevera 

 
processo, resulta da determinação expressa da Lei (LA, art. 38, caput; CNI, art. V; 
supra, nº 8). Por esse motivo, a “inteligência da decisão” homologanda, prevista como 
possível tema de exceção do réu na Resolução nº 9/2005, do Superior Tribunal de 
Justiça (art. 9º), aplica-se apenas ao reconhecimento de sentenças judiciais, não ao de 
laudos arbitrais estrangeiros. A par das defesas substanciais, evidentemente, a ré po-
derá aduzir, em preliminar, defesas indiretas, na falta de algum pressuposto de admis-
sibilidade do julgamento do mérito (CPC, art. 267; supra, nº 5)”. (ABBUD, André de 
Albuquerque Cavalcanti. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. São 
Paulo: Atlas, 2008, p. 243). 
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que: 
“enquanto a matéria era da alçada originária do STF, como 
única e última instância, a discussão se operava de forma ampla 
mas reduzida a um escopo apertado de revisão. Com isso, im-
punha-se uma celeridade ao pedido de homologação que era 
assegurada pela imutabilidade da sentença dele resultante. 
Hoje, com a reversão da competência homologatória para o 
STJ, essa presteza jurisdicional sofreu certa mitigação, uma 
vez que, em princípio, a sentença denegatória ou homologató-
ria é passível de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal 
Federal. Por mais que a admissibilidade do recurso esteja su-
jeita à demonstração da repercussão geral das questões consti-
tucionais discutidas no caso concreto, a teor do art. 102, § 3º, 
Constituição Federal, o fato prático é que o juízo de admissibi-
lidade depende de análise pelos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, que somente poderão recusar o recurso extraordinário 
por manifestação de dois terços de seus membros (o STF é 
composto por onze ministros). Até a conclusão do juiz sobre a 
admissibilidade a questão da homologação se manterá sub ju-
dice”.7 

 
6. PRESSUPOSTOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS SENTEN-
ÇAS ARBITRAIS 

 
6.1 PRESSUPOSTOS POSITIVOS 

 
Os pressupostos positivos de homologação das sentenças 

arbitrais estrangeiras, que precisam estar presentes para que seja 
intentado o pedido de homologação, são aqueles dispostos no 
art. IV da Convenção de Nova Iorque, art. 37 da Lei Brasileira 
de Arbitragem e arts. 216-C e 216-D do Regimento Interno do 
STJ. Os artigos supracitados determinam a forma do pedido de 
homologação e os documentos que deverão ser apresentados. 

As sentenças proferidas em território nacional não reque-
rem homologação judicial, mesmo que tenham origem em uma 

 
7 MARTINS, Pedro Antônio Batista. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, pp. 369-370. 
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arbitragem internacional. Conforme o disposto no parágrafo 
único do art. 34 da Lei Brasileira de Arbitragem, apenas as sen-
tenças expedidas fora do território nacional são estrangeiras e 
deverão ser homologadas para que possam produzir efeitos no 
Brasil. 

A Convenção de Nova Iorque em seu artigo IV, estabe-
lece quais são os documentos a serem apresentados por aquele 
que pretender o reconhecimento e a execução de uma sentença 
arbitral estrangeira: a) a sentença original devidamente autenti-
cada ou uma cópia da mesma devidamente certificada; e b) o 
acordo original a que se refere o art. II da Convenção ou uma 
cópia devidamente autenticada. Se a sentença ou acordo não foi 
proferido no idioma oficial do país onde a sentença terá que ser 
homologada, a parte que solicita o reconhecimento e a execução 
da sentença, deve providenciar a tradução dos documentos por 
tradutor público juramentado ou por um agente consular. 

Por seu turno, o art. 37 da Lei de Arbitragem Brasileira, 
dispõe que a homologação de sentença arbitral estrangeira será 
ser requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial 
conter os requisitos do art. 389 do Código de Processo Civil, e 
ser instruída necessariamente, com: I – o original da sentença 
arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo 
consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; II – o 
original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente cer-
tificada, acompanhada de tradução oficial. 

Nota-se que a Lei Brasileira de Arbitragem está em con-
sonância com o disposto no art. IV da Convenção de Nova Ior-
que, reputando indispensável a apresentação da sentença arbitral 
e da convenção de arbitragem para que possa ser proposta a ação 
de homologação. Os documentos deverão ser apresentados em 
seu original ou em cópias certificadas e a sentença deverá ser 
apostilada ou consularizada. Demais disso, se os documentos es-
tiverem redigidos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos, 
no Brasil, para o português, por tradutor público juramentado. 
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6.2 PRESSUPOSTOS NEGATIVOS 

 
Os pressupostos negativos de homologação da sentença 

arbitral estrangeira, uma vez presentes, impedem a admissibili-
dade o reconhecimento da sentença arbitral estrangeira, e estão 
elencados no art. V (1) e (2) da Convenção de Nova Iorque, nos 
arts. 38 e 39, da Lei Brasileira de Arbitragem e no art. 216-F8, 
do Regimento interno do Superior Tribuna de Justiça. 

A homologação da sentença arbitral estrangeira, visa 
chancelar a internalização da sentença estrangeira. Não visa re-
ver o mérito da sentença, e se limita à verificação do preenchi-
mento das condições impostas pelo ordenamento jurídico do Es-
tado requerido. O Tribunal faz um juízo de delibação, não se ad-
mitindo adentrar no mérito da sentença homologanda já transi-
tada em julgado. 

Pode o Estado receptor negar o pedido de homologação, 
mas seu exame está rigorosamente ligado às questões de forma 
que poderão ser alegadas pelo réu ou conhecidas de ofício pelo 
julgador. 

A Convenção de Nova Iorque estabelece em seu art. V 
(1), as hipóteses que devem ser alegadas e provadas pela parte 
ré; já o art. V (2) dispõe sobre as hipóteses de recusa que podem 
ser conhecidas de ofício. Percebe-se que há uma presunção de 
efetividade da sentença arbitral: a princípio, esta pode sempre 
ser homologada até que se prove o contrário. 

 
Artigo V (1) (a) – Incapacidade da parte e invalidade da con-
venção de arbitragem 

 
A primeira parte da norma prescreve como razão da re-

cusa a incapacidade de uma das partes, conforme a lei que lhes 

 
8Art. 216-F. Não será homologada a decisão estrangeira que ofender a soberania na-
cional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública. 
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seja aplicável. A capacidade das partes é um elemento impor-
tante para a eficácia dos atos jurídicos, pois, caso se confirme a 
incapacidade de uma das partes, a convenção de arbitragem será 
invalidada e todo o procedimento arbitral será prejudicado. 

No que diz respeito a uma pessoa jurídica, a capacidade 
de uma parte inclui sua capacidade civil e legitimidade. Portanto, 
o Tribunal competente para proceder à homologação deve não 
só verificar a capacidade civil do contratante, mas também veri-
ficar a legitimidade da pessoa que representa a pessoa jurídica. 

Para Cahali9, esta capacidade é aferida de acordo com 
regras de direito internacional privado, e, na dicção da a Con-
venção de Nova Iorque, verbis: “conforme a lei que às partes é 
aplicável”. Portanto, incide a Lei de Introdução às Normas de 
Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942). Assim, a capaci-
dade é avaliada de acordo com a lei do local em que for domici-
liada a pessoa (art. 7o do LINDB). No caso de pessoa jurídica, o 
local de sua constituição (art. 11 da LINDB). 

O dispositivo também prevê que a homologação também 
poderá ser indeferida no caso de invalidade do acordo arbitral 
“nos termos da lei à qual as partes se submeteram, ou, na ausên-
cia de indicação sobre a matéria, nos termos da lei do país onde 
a sentença foi proferida”. 

 
Art. V (1) (b) – Falta de notificação das partes e cerceamento 
de defesa 

 
Segundo esta regra da Convenção de Nova Iorque, caso 

a parte ré demonstre que não teve oportunidade de influir na ar-
bitragem, não tendo sido informada da instauração do procedi-
mento ou tendo sido prejudicada no direito de expor suas razões, 
deverá ser negada a homologação da sentença arbitral estran-
geira. 

 
9 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem: Mediação: Conciliação: Tribunal 
Multiportas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 480 
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Importa destacar, que entre nós, a alegação de ausência 
de notificação válida já foi várias vezes utilizada para obstar o 
reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, o que, no en-
tando, vem sendo interpretado com temperamento pelo STJ, 
dado o disposto no artigo 39 da Lei Brasileira de Arbitragem, in 
verbis: 

Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública 
nacional a efetivação da citação da parte residente ou domici-
liada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da 
lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-
se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebi-
mento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para 
o exercício do direito de defesa. 

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça entende ser 
satisfatória a comprovação da convocação recebida, ainda que 
realizada por via postal, desde que permita à parte brasileira, 
dentro de um período de tempo suficiente, exercer seu direito de 
defesa.10 

 
Art. V (1) (c) – Sentença Arbitral “extra” ou “ultra petita” 

 
Trata-se da hipótese de negativa de homologação da sen-

tença arbitral que não respeitou os limites impostos pela conven-
ção de arbitragem. A convenção de arbitragem delimita a com-
petência do árbitro, e a decisão que vai além do convencionado 
pelas partes incorre em vício. Assim, se a sentença for extra pe-
tita11 ou ultra petita12, pode ser impugnada perante o tribunal 
estatal onde se requer a homologação, podendo ser esta negada 
no todo ou em parte, impedindo que a mencionada sentença pro-
duza todos os seus efeitos. 

No caso de sentença extra petita, a homologação deve 
ser denegada. No entanto, tratando-se de sentença ultra petita, 

 
10STJ, SEC 3.660, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 25.06.2009 
11Decisão sobre matéria divergente que não foi prevista na convenção de arbitragem. 
12Decisão sobre matéria divergente que extrapola o previsto pelas partes na conven-
ção de arbitragem. 
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há possibilidade de homologação com o decote da parte que ex-
ceder o estabelecido na convenção de arbitragem. A propósito, 
o Código de Processo Civil no art. 961, §2o, e o Regimento In-
terno do Superior Tribunal de Justiça no art. 216-A, §2o, fazem 
expressa previsão quanto à homologação parcial. 

No que diz respeito à sentença infra petita13, não há im-
pedimento normativo como óbice à homologação da sentença 
arbitral estrangeira. Assim, seria possível aproveitar o que foi 
decidido, sem comprometer a parte conforme à convenção, ape-
nas reclamando-se complementação com aquilo que foi acor-
dado pelas partes. 

 
Art. V (1) (d) – Instituição do tribunal arbitral ou procedimento 
arbitral em desconformidade com o acordado pelas partes 

 
A razão fundamental para a determinação dessas circuns-

tâncias é o desacordo na formação do tribunal arbitral ou na con-
dução do procedimento e o que havia sido convencionado pelas 
partes. 

Deve ser observado que a Convenção de Nova Iorque 
exige tanto a obediência do procedimento para a composição do 
tribunal arbitral, como também do próprio procedimento da ar-
bitragem. A Lei 9.307/1996, só menciona a instituição da arbi-
tragem sem se referir à observância do procedimento arbitral. 
Dessa forma, a Lei Brasileira de Arbitragem é mais favorável à 
homologação da sentença arbitral estrangeira do que a Conven-
ção de Nova Iorque, que em seu art. VII (1) permite a aplicação 
da regra mais favorável ao reconhecimento da sentença arbitral 
(princípio da eficácia máxima). 

 
Art. V (1) (e) – Sentença Arbitral não obrigatória, anulada ou 
suspensa 

 
13Decisão que não decide sobre toda a matéria divergente prevista na convenção de 
arbitragem. 
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A Convenção de Nova Iorque estabelece que a homolo-

gação da sentença arbitral estrangeira deve ser negada quando 
“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”. 
Neste sentido, saliente-se a doutrina de Carmona14, para quem 
“obrigatório” tem o sentido de vinculante, ou seja, não estar a 
sentença sujeita a recursos ou impugnações no campo do próprio 
procedimento arbitral. 

A outra possibilidade prevista nesse artigo valida a re-
cusa da sentença arbitral estrangeira quando ela tiver sido sus-
pensa, ou pela autoridade competente do país em que foi prola-
tada, ou pela autoridade do país sob cujas leis foi proferida. En-
tendida a suspensão como situação na qual a autoridade do país 
em que a sentença se originou, preliminarmente, a priva de efei-
tos até que seja julgado o vício alegado. 

 
Art. V (2)  

 
A Convenção de Nova Iorque ainda prevê duas hipóteses 

de objeção processual para fundamentar recusa à homologação 
de sentença arbitral estrangeira. Dispõe o art. V (2): “O reconhe-
cimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão 
ser recusados caso a autoridade competente do país em que se 
tenciona o reconhecimento constatar que: a) segunda a lei da-
quele país, o objeto da divergência não é passível de solução 
mediante arbitragem; b) o reconhecimento ou a execução da sen-
tença seria contrário à ordem pública daquele país”. 

Igualmente, o art. 39 da Lei Brasileira de Arbitragem, 
dispõe que: “A homologação para o reconhecimento ou a exe-
cução da sentença arbitral estrangeira também será denegada se 

 
14CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei 
9.307/1996. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 473. 
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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.” 

Com relação à primeira hipótese, a sentença estrangeira 
não será homologada se, de acordo com a lei brasileira, o caso 
não seja passível de julgamento por arbitragem, hipótese em que 
se estará diante de caso de inarbitrabilidade objetiva.15 

 
7. VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA 

 
A última disposição (art. 39, inc II da Lei 9.307/1996) é 

a única hipótese em que o mérito da sentença arbitral estrangeira 
poderá ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça para ve-
rificar se tal decisão viola a ordem pública nacional. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a ordem pública li-
mita a vontade das partes, pois os princípios de ordem pública 
não podem ser alterados por convenção das partes. No direito 
internacional privado, a ordem pública obsta a aplicação de leis 
estrangeiras, a admissão de atos realizados no exterior e a exe-
cução de sentenças estrangeiras. 

Conceituar ordem pública não é simples, segundo Jacob 
Dolinger16 “A ordem pública é o princípio que rejeita a aplicação 
de lei atentatória à sensibilidade jurídica, à ordem moral e aos 
interesses econômicos de um país”. Importa mencionar que o 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no art. 216-
F determina que não deve ser homologada sentença estrangeira 
que “ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa hu-
mana e/ou a ordem pública”. 

 
15 Art. 1º da Lei nº 9.307/1996, que assim dispõe: “As pessoas capazes de contratar 
poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis”. A arbitrabilidade pode ser subjetiva, no que se refere às partes envolvi-
das, e objetiva, no que tange ao objeto da controvérsia. 
16DOLINGER, Jacob. A autonomia da vontade para a escolha da lei aplicável no 
direito internacional privado brasileiro. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, 
Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (coord.). Arbitragem: estudos em homena-
gem ao prof. Guido Fernandes da Silva Soares. São Paulo: Atlas 2007. p.102. 
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Sobre as diversas questões passíveis de alegação pelas 
partes como questões que obstam o reconhecimento estrangeiro 
de sentenças arbitrais por ofensa à ordem pública, devemos en-
fatizar três questões reveladoras de posição firme por parte do 
Superior Tribunal de Justiça. 

A comprovação da manifestação de vontade é um tema 
recorrente nos processos de homologação e diz respeito à com-
provação da existência e da validade da cláusula arbitral. Há ne-
cessidade de prova cabal de que as partes escolheram a arbitra-
gem em detrimento da justiça estatal. Nesse sentido, a Lei de 
Arbitragem também exige uma convenção de arbitragem válida. 
Na SEC 856/GB o Superior Tribunal de Justiça conforme a 
ementa que segue: 

EMENTA Sentença arbitral estrangeira. Cláusula compromis-
sória. Contrato não assinado pela requerida. Comprovação do 
pacto. Ausência de elementos. 1. Tem-se como satisfeito o re-
quisito da aceitação da convenção de arbitragem quando a 
parte requerida, de acordo com a prova dos autos, manifestou 
defesa no juízo arbitral, sem impugnar em nenhum momento a 
existência da cláusula compromissória. 2. Descabe examinar o 
mérito da sentença estrangeira no presente requerimento, na es-
teira de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Homolo-
gação deferida. 

Outra questão passível de arguição como afronta à ordem 
pública refere-se à fundamentação da sentença arbitral. Na SEC 
5692/US, o Ministro Ari Pargendler esclareceu que a motivação 
adotada e os aspectos formais da decisão seguiram a lei do país 
de onde foi proferida, e portanto a sua concisão não poderia ini-
bir a homologação. Mais uma vez o STJ manifestou-se firme-
mente pelo respeito à decisão arbitral, em homenagem ao sis-
tema brasileiro de contenciosidade limitada, que impede qual-
quer análise mais profunda do mérito da decisão. 

Como exemplo de sentença que ofende a ordem pública, 
cabe citar recente decisão do STJ cuja a ementa é a seguinte: 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ES-
TRANGEIRAS. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBI-
LIDADE, SALVO SE CONFIGURADA OFENSA À 
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ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO 
ÁRBITRO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA DECISÃO. 
AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA NO ESTADO AMERI-
CANO ONDE INSTAURADO O TRIBUNAL ARBITRAL. 
VINCULAÇÃO DO STJ À DECISÃO DA JUSTIÇA AME-
RICANA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RELA-
ÇÃO CREDOR/DEVEDOR ENTRE ESCRITÓRIO DE AD-
VOCACIA DO ÁRBITRO PRESIDENTE E O GRUPO ECO-
NÔMICO INTEGRADO POR UMA DAS PARTES. HIPÓ-
TESE OBJETIVA PASSÍVEL DE COMPROMETER A 
ISENÇÃO DO ÁRBITRO. RELAÇÃO DE NEGÓCIOS, 
SEJA ANTERIOR, FUTURA OU EM CURSO, DIRETA OU 
INDIRETA, ENTRE ÁRBITRO E UMA DAS PARTES. DE-
VER DE REVELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DA 
CONFIANÇA FIDUCIAL. SUSPEIÇÃO. VALOR DA IN-
DENIZAÇÃO. PREVISÃO DA APLICAÇÃO DO DIREITO 
BRASILEIRO. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA 
CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  
1. O procedimento de homologação de sentença estrangeira 
não autoriza o reexame do mérito da decisão homologanda, ex-
cepcionadas as hipóteses em que se configurar afronta à sobe-
rania nacional ou à ordem pública. Dado o caráter indetermi-
nado de tais conceitos, para não subverter o papel homologa-
tório do STJ, deve-se interpretá-los de modo a repelir apenas 
aqueles atos e efeitos jurídicos absolutamente incompatíveis 
com o sistema jurídico brasileiro. 
2. A prerrogativa da imparcialidade do julgador é uma das ga-
rantias que resultam do postulado do devido processo legal, 
matéria que não preclui e é aplicável à arbitragem, mercê de 
sua natureza jurisdicional. A inobservância dessa prerrogativa 
ofende, diretamente, a ordem pública nacional, razão pela qual 
a decisão proferida pela Justiça alienígena, à luz de sua própria 
legislação, não obsta o exame da matéria pelo STJ. 
3. Ofende a ordem pública nacional a sentença arbitral ema-
nada de árbitro que tenha, com as partes ou com o litígio, al-
gumas das relações que caracterizam os casos de impedimento 
ou suspeição de juízes (arts. 14 e 32, II, da Lei n. 9.307/1996). 
grifei 
4. Dada a natureza contratual da arbitragem, que põe em relevo 
a confiança fiducial entre as partes e a figura do árbitro, a vio-
lação por este do dever de revelação de quaisquer 
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circunstâncias passíveis de, razoavelmente, gerar dúvida sobre 
sua imparcialidade e independência, obsta a homologação da 
sentença arbitral. 
5. Estabelecida a observância do direito brasileiro quanto à in-
denização, extrapola os limites da convenção a sentença arbi-
tral que a fixa com base na avaliação financeira do negócio, ao 
invés de considerar a extensão do dano. 6. Sentenças estrangei-
ras não homologadas. 
(STJ - SEC: 9412 EX 2013/0278872-5, Relator: Ministro FE-
LIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/04/2017, CE - CORTE 
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/05/2017) 

 
8. BREVE ANÁLISE QUANTITATIVA DA HOMOLOGA-
ÇÃO DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS CONTESTADAS 
(SECS) 

 
O Comitê Brasileiro de Arbitragem - CBAr, realizou em 

2016, extensa pesquisa da jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça no que se refere à homologação de sentenças arbitrais 
estrangeiras. Na pesquisa, foram analisadas Sentenças Estran-
geiras Contestadas do período de 2006 a 2015. Apurou-se em 
síntese que foram: 

- Homologadas: 28 (76%) - Tendência pro arbitragem 
- Não homologadas: 5 (13%) 
- Parcialmente homologadas: 3 (8%) 
- Extintas sem julgamento do mérito: 1 (3%) 
Apurou-se também que a duração média dos procedi-

mentos de homologação de sentença arbitral estrangeira é de 
cerca de 30 meses, certo que nesta pesquisa foram analisados os 
procedimentos de homologação que foram julgados no STJ até 
maio de 2009. O tempo gasto é quase o mesmo gasto na arbitra-
gem em média, para o processo de conhecimento, sem conside-
rar-se a execução. Atualmente a homologação ainda é morosa 
apesar da tendência no aumento de decisões monocráticas no 
STJ. 

A análise da média de tempo de tramitação dos pedidos 
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de homologação dos laudos arbitrais estrangeiros no STJ ao 
longo dos anos é exemplificativa de uma verdadeira especializa-
ção do Tribunal na matéria. A partir de 2010, nota-se uma signi-
ficativa redução, de cerca de 65%, no tempo de tramitação. To-
davia, se considerarmos a natureza do processo de homologação 
e a simplicidade de suas etapas, é possível concluir que, ainda 
hoje, o tempo de tramitação é excessivo. 

Outro dado relevante é que a grande maioria das senten-
ças arbitrais submetidas à homologação tem origem na Ingla-
terra e nos Estados Unidos com, respectivamente, 12 e 13 sen-
tenças arbitrais. As demais dividem-se entre Alemanha, Argen-
tina, Chile, França, Hong Kong, Itália, Japão, Catar, República 
da Coreia, Rússia, Suíça e Uruguai. 

Economicamente, percebe-se que alguns dos principais 
parceiros econômicos do país figuram como os países em que 
foram proferidas sentenças arbitrais em maior número, e objeto 
de homologação no Brasil, por serem estrangeiras. E, ainda, que 
apenas cinco sentenças foram provenientes de países do MER-
COSUL. 

 
9. CONCLUSÃO 

 
No século XX a arbitragem comercial desenvolveu-se ra-

pidamente devido ao crescimento do comércio internacional e à 
necessidade de celeridade das decisões e especialização dos ár-
bitros, sigilo absoluto e possibilidade da realização da arbitra-
gem em locais que não a sede das partes interessadas. 

 
No processo arbitral o consenso das partes é que preva-

lece. Elas escolhem de comum acordo o árbitro ou o critério para 
sua indicação, as regras de direito que serão aplicadas para a so-
lução do conflito e o procedimento a ser adotado. Também fica 
à escolha das partes o lugar em que o julgamento se dará e o 
idioma usado no procedimento arbitral. 
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Com a ratificação da Convenção de Nova Iorque o Brasil 

sinaliza aos agentes econômicos uma postura conforme às ne-
cessidades e tendências de um mundo globalizado. É bastante 
claro que a Convenção de Nova Iorque foi concebida com a in-
tenção de limitar as possibilidades de rejeição da homologação 
de sentenças arbitrais estrangeiras. Pode-se verificar que o Su-
perior Tribunal de Justiça tem uma posição que favorece o reco-
nhecimento das sentenças arbitrais, recusando a homologação 
apenas em situações excepcionais, inclusive no que diz respeito 
à ordem pública, mostrando amadurecimento de sua jurispru-
dência com a recusa da homologação em poucas oportunidades. 

 
Com certeza, os julgados favoráveis à arbitragem, profe-

ridos pelo Superior Tribunal de Justiça, contribuem sobrema-
neira para que haja um desenvolvimento do instituto da arbitra-
gem, e contribuem para a segurança jurídica, colaborando com 
o comércio internacional. 
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