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RESUMO 

 

Essa pesquisa busca demonstrar o conceito de arbitragem tanto em âmbito nacional quanto 

internacional, a evolução histórica desse instituto, suas peculiaridades e características, bem 

como, as bases normativas, os princípios e o trâmite adotado para se instaurar a arbitragem 

comercial internacional. O intuito é apresentar as razões pelas quais a arbitragem é o meio de 

resolução de litígios com mais aplicabilidade nas relações do comércio internacional, sendo 

umas dessas razões a valorização e vinculação da vontade das partes, em detrimento dos 

parâmetros e procedimentos impostos pela jurisdição estatal. O problema em análise é a 

burocracia para o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras ou internacionais pelos 

países envolvidos direta ou indiretamente na lide, o que desvia o escopo desse procedimento, o 

qual visa ser um recurso mais eficiente e célere do que a jurisdição comum. A hipótese de 

solução é o aprimoramento na prática da arbitragem comercial internacional no Brasil, tendo 

como parâmetro os casos concretos acontecidos na França, tendo em vista que esse país é um 

dos precursores da arbitragem comercial internacional. 

 

Palavras-chave: Arbitragem Comercial Internacional; Direito Internacional Privado; Direito 

Processual Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Cette recherche veut démontrer le concept et la pratique de l’arbitrage interne et international, 

son évolution historique, ses particularités et ses caractéristiques, ainsi que les normes 

judiciaires, les principes et la procédure adoptées dans l'institution de l’arbitrage commercial 

international. Le but est de présenter les raisons pour lesquelles l’arbitrage est le moyen 

alternatif de solution de litige le plus applicable dans le cadre du commerce international, une 

de ces raisons étant la valorisation et la liaison de la volonté des parties en dépit des paramètres 

et des procédures imposés par la juridiction de l'État. Le problème analysé est la bureaucratie 

pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères ou internationales par les pays 

concernés directement ou indirectement dans l'affaire. Elle dévie le champ d'application de cette 

procédure qui vise à être une ressource plus efficace et rapide que la juridiction conventionnelle. 

L’hypothèse de solution est d'améliorer la pratique de l’arbitrage commercial international au 

Brésil selon les paramètres des cas concrets advenus en France, en considérant que ce pays est 

un des précurseurs de l'arbitrage commercial international. 

 

Mots-clés: Arbitrage Commercial International; Droit International Privé; Droit Processuel 

Civil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a virada do século, e com o surgimento de novas possibilidades, no que tange a 

economia e as relações entre os países, o mundo observou o avanço da globalização e com este 

processo, as nações, de certo modo, se aproximaram, mesmo sem limites de fronteiras, e 

consequentemente os negócios entre si passaram por consideráveis aumento. Não obstante, se 

o mundo dos negócios tem crescimento, consecutivamente, vemos a concorrência seguir pelo 

mesmo caminho.  

Com isto, observamos que os intensos conflitos provenientes dos contratos se tornaram 

rotineiros no comércio internacional, e a forma mais vantajosa de dirimir tais controvérsias é 

por meio da arbitragem. É através deste meio alternativo de resolução de litigio, que os conflitos 

são afastado da apreciação da justiça estatal e seus aspectos burocráticos e, ainda, pode-se 

ganhar força perante o mercado internacional, tendo em vista a preferência por esse instituto 

nas relações de direito privado internacional.  

Apesar da tradição da arbitragem em outros países, o Brasil não domina com mesmo 

êxito tal instituto. Foi a partir do século XX, que este cenário começou a mudar, momento em 

que o país passou por mudanças significativas e as normas internacionais, referentes ao 

instituto, passaram a integrar o direito brasileiro. 

Exemplificando, temos a Lei nº 9.307/96 que confirma o instituto da arbitragem como 

meio alternativo para a solução de conflito, e a Convenção de Nova Iorque, que foi ratificada 

por inúmeros países, e tornou o reconhecimento e a execução do laudo arbitral muito mais fácil. 

Se pensarmos numa cronologia para a arbitragem, veremos que esta é uma instituição 

antiga. Desde a Idade Média, temos documentado que era o método, que legitimava desacordos 

entre comerciantes, adotando usos e costumes, os quais proporcionaram o avanço da moderna 

lex mercatoria.  

 Um dos princípios mais relevantes da arbitragem está baseado no livre arbítrio das 

partes, ou seja, na autonomia da vontade. Em contrapartida, o desafio principal é manter o 

equilíbrio entre autonomia da vontade e a ordem pública estatal. 

Essa pesquisa monográfica está dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo traz os 

aspectos gerais da arbitragem internacional, especificando o seu conceito, sua evolução 

histórica, a natureza jurídica, as características e a diferença entre cláusula compromissória e 

compromisso, que hoje são entendidos como convenção arbitral.  O capítulo traz também, a 

análise geral das regras predominantes no comércio internacional e no que consiste a arbitragem 
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comercial internacional, demonstrando o meio utilizado para solucionar um conflito submetido 

à arbitragem internacional. 

Já o segundo capítulo, destaca os aspectos normativos do tema, especificamente, as 

Convenções, leis e tratados sobre arbitragem, assim como, a evolução desse instituto no Brasil, 

após o advento da Lei 9.307/96, e uma breve análise da principal legislação francesa sobre o 

tema. Isso tudo com o objetivo de comparar pequenos detalhes que fazem da França o país mais 

liberal e adepto desse meio de resolução de litígio.  

No terceiro e último capítulo, enfatiza-se o regulamento e inovações trazidas pela 

Convenção de Nova Iorque de 1958, demonstrando como são realizados os reconhecimentos e 

a execução dos laudos arbitrais, destacando a principal diferença o Brasil e a França, no que 

tange a execução de um laudo anulado no país sede da arbitragem. 

A metodologia utilizada para construção dessa pesquisa monográfica é o estudo 

comparado entre Brasil e França, com base na legislação brasileira e francesa, bem como, a 

análise doutrinária com base nos livros de Jacob Dolinger e Carmen Tibúrcio; Maristela Basso 

e Fabrício Pasquot Polido; e Nadia de Araújo, evidenciando também, as Convenções e Tratados 

Internacionais nos quais os dois países são signatários. 

É mister citar que, a escolha do tema se deu por ser uma novidade no  plano jurídico  e 

contratual no Brasil, além disso,  houve influências dos interesses pessoas em continuar o estudo 

do tema no mestrado na França, pois tal país é referência para as doutrinas internacionais, tendo 

em vista que é sede da Câmara do Comércio Internacional, a qual conta com uma Corte 

Internacional de Arbitragem , entidade dotada de enorme prestígio e reconhecimento na 

utilização  da arbitragem comercial internacional como meio de resolução de litígio.
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 ASPECTOS GERAIS DA ARBITRAGEM INTERNACIONAL  

 

1.1  Conceito 

 

A arbitragem é um dos meios alternativos de resolução de litígios, e dentre esses meios, 

é o mais utilizado em âmbito internacional, pois se trata de uma alternativa mais célere, segura, 

e eficaz para solucionar conflitos, além de colocar em evidencia a autonomia das vontades das 

partes.  

Nessa modalidade de resolução de controvérsia, diferente da conciliação e da mediação, 

há interferência de um terceiro, chamado de árbitro, o qual é escolhido pelas partes para 

solucionar determinado conflito e proferir uma decisão imparcial a ser cumprida pelos 

litigantes. Sobre tal definição, discorre Jacob Dolinger e Carmem Tiburcio: 

A arbitragem é o meio mais utilizado de solução de litígios fora da esfera do 

Judiciário. Difere da mediação e da conciliação, pois nesses as pendencias entre as 

partes não são resolvidas por terceiros, mas pela vontade comum dos litigantes, como 

a ajuda de uma decisão imposta por um terceiro que atua como árbitro. Observa-se à 

análise do desenvolvimento da arbitragem no Brasil1.  

 

Nesse sentido, nota-se que a vontade das partes é determinante na escolha da arbitragem 

como processo de resolução de litigio, pois são as partes que determinam qual procedimento 

adotado para seleção dos árbitros, podendo ainda, optarem pelas regras específicas de um órgão 

arbitral institucional ou de uma entidade especializada; possuem ainda, o livre arbítrio para 

eleger o local e o procedimento adotado para a resolução do conflito, bem como o direito 

aplicado. Cassella defende: 

 A arbitragem é geralmente classificada em “de direito” ou de “equidade”, a critério 

das partes. Os envolvidos na arbitragem poderão escolher livremente as regras de 

direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons 

costumes e à ordem pública. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem 

se realize com base nos princípios gerais do direito, nos usos e costumes e nas regras 

internacionais do comércio2.  

  

 A submissão do litígio ao juízo arbitral se dá por meio da convenção arbitral, o qual 

consiste na cláusula compromissória e o compromisso arbitral, que serão demonstrados no 

contrato e tem força vinculante, obrigando as partes a dirimir o conflito por essa via. Instaurado 

                                                 
1DOLINGER, Jacob; TIBÚRCIO, CARMEN. Direito Internacional Privado: Arbitragem Comercial 

Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.19. 
2CASSELA, Paulo B. Arbitragem: A Nova Lei Brasileira e a Praxe Internacional. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1996, 

p.87.  
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o procedimento, o árbitro deverá observar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da 

igualdade das partes, da imparcialidade e do livre convencimento.   

Salienta-se que há uma distinção entre arbitragem doméstica e internacional. A primeira 

é um fenômeno monocultural, inserido numa única realidade existencial, social, cultural, 

linguística e jurídica, enquanto a arbitragem internacional, é, por sua natureza, multicultural e 

cosmopolita3. Sendo assim, para definir se, a arbitragem é doméstica ou internacional, deve-se 

avaliar se há diferentes formações jurídicas, linguísticas e culturais.  

No Brasil a Lei 9.307/96 não define os contornos da arbitragem internacional, pois a 

legislação não faz diferenciação entre os dois institutos, aplicando-se a mesma norma para os 

dois casos.  O único critério adotado é o geográfico, o qual se mostra o requisito determinante 

para dizer se a arbitragem é nacional ou internacional diante da origem da sentença.  

Conforme abordado por Nadia de Araujo, as sentenças realizadas na prática da 

arbitragem internacional serão consideradas nacionais ou estrangeiras, pelas seguintes razões: 

A sentença proferida em arbitragem internacional realizada no Brasil será uma 

sentença nacional (art. 34), que independerá de homologação pelo STJ, e toda 

sentença arbitral proferida fora do território nacional será considerada sentença 

estrangeira, sujeitando-se à homologação pelo STJ, para adquirir força executiva no 

Brasil. 4 

  

Nesse sentido, sob a prespectiva comparada, a arbitragem internacional é de acordo com 

os franceses Bénédicte Fauvarque-Cosson, Philipe Fouchard: 

Le charactère internantional d’un arbitrage peut donc apparaitre à deux niveaux: 

l’arbitrage est international, soit par lui-même, en raison de différents éléments 

d’extrainéité qui marquent le déroulement de ce mécanisme de règlement de llitigies 

[par sa procédure], soit par la matière du litige qu’il permete de trancher [son object]. 
5 

 

Como se vê, do ponto de vista fenomenológico e internacional, a arbitragem 

internacional e a doméstica são essencialmente diferentes, não só nos aspectos culturais, 

linguísticos e jurídicos, porque como bem apreenderam a doutrina francesa, a arbitragem 

                                                 
3BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini. Arbitragem Comercial Princípios, Instituições e 

Procedimentos, A prática no CAM-CCBC. São Paulo: Marcial Pons; São Paulo: CAM-CCBC- Centro de 

Arbitragem Internacional e Mediação/ Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 2013. p.47. 
4Lei nº 9.307/96, art. 34, parágrafo único. 
5“A característica internacional de uma arbitragem pode aparecer em dois níveis: a arbitragem é internacional, as 

vezes por ela mesma, em razão de diferentes elementos estrangeiros que marcam o desenrolar desse mecanismo 

de resolução de litígios [ por seu processo], ou pela matéria do litigio que permite determinar seu objetivo” 

(tradução nossa), APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op.cit., p. 37. 
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internacional tangência os interesses do comércio internacional e estes são diferentes, em 

inúmeras dimensões, daqueles atinentes aos negócios puramente domésticos6. 

 O comércio internacional se caracteriza pelas dimensões atingidas, pelo câmbio de 

moedas, pela maior possibilidade de se enfrentar um conflito em sede internacional e pelos 

riscos e fluxos de transações. Além disso, é importante diferenciar a arbitragem internacional 

da doméstica, pois é determinante para definir a lei que irá reger o julgamento, assim como o 

procedimento de execução do laudo arbitral e a eleição de qual tribunal estatal poderá intervir, 

caso seja necessário. 

Normalmente, diz-se que determinada arbitragem é internacional quando possui contato 

com mais de um sistema jurídico7. Entretanto, a determinação da nacionalidade da arbitragem 

não é questão simples: pode-se adotar o critério do lugar, onde o tribunal arbitral tem a sua sede, 

o critério da proximidade, a nacionalidade ou domicílio das partes envolvidas, dentre outros8. 

Cada país adota uma regra para reconhecer a arbitragem como internacional, na França, 

por exemplo, a legislação não diferencia a arbitragem realizada no território francês ou no 

estrangeiro, porém um laudo proferido na França, só pode ser anulado pela Corte Francesa e as 

sentenças arbitrais estrangeiras devem passar pelo Poder Judiciário francês para realizar o 

exequatur.  

 

1.2 Histórico 

 

Conforme observado por BLACKABY et alii9, traçar a história da arbitragem não é tarefa 

fácil,10 pois a utilização desse método é milenar. Na antiguidade, especificamente no Egito e na 

Grécia, esse método de resolução de controvérsia possuía um caráter religioso e este era 

considerado meio pacífico para solução das controvérsias internacionais11, porque entendia-se 

que o arbitro solucionaria a questão com equidade, caso houvesse a hipótese de submete-la à 

um juízo arbitral. 

                                                 
6BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., p.48. 
7BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid., p.49. 
8DOLINGER, Jacob, op. cit, p.91. 
9BLACKBABY et alii, Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2009, 

§ 1.08: << [W]riting such a history would be like trying top ut together na immense jigsaw puzzle, with many of 

the pieces missing and lost forever>>, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p. 

30. 
10BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.32. 
11Naquela época, consideravam-se internacionais as controvérsias oriundas das relações comerciais e as lutas 

territoriais com os outros povos. 
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Na Roma antiga, a concepção da arbitragem era similar ao conceito moderno, porém se 

aplicava somente aos conflitos de direito privado, ou seja, em questões internas, pois em âmbito 

externo, não havia interesse e imparcialidade para submissão da questão à um juízo arbitral.  

Nesse sentido, afirma Gary Born: 

O vanguardismo grego foi herdado pelo direito romano. Ambas as civilizações 

permitiam recurso à arbitragem em matérias comerciais e de família. De fato, a 

arbitragem provada na Roma antiga tinha características similares a concepção 

moderna do instituto. A jurisdição dos árbitros era limitada aos termos de 

compromissum, que assumia a função de convenção arbitral. Os árbitros 

encontravam-se vinculados às regras definidas pelas partes, que tinham plena 

liberdade para estabelece-las. Em contrapartida, os árbitros gozavam de latitude na 

prolação da decisão, que se submetia a hipóteses restritas de revisão judicial. As 

razões da preferência por mim meio não-estatal de resolução de disputas estavam 

ligadas ao fato de que o procedimento perante as cortes era custoso e demorava, 

trazendo ainda incerta jurídica quanto ao seu desfecho.12 

 

Já na Idade Média a arbitragem era pouco aplicada nas relações externas e familiares, 

porém intensificou-se bastante nas relações mercantis, pois era uma maneira de diminuir a 

interferência do clero e do direto canônico. Nota-se, que apesar de não estar expressamente 

demonstrado, constam no excerto <<Incipit Lex Mercatoria>> alguns fundamentos das 

necessidades e aspirações dos comerciantes medievais em relação à resolução de suas 

disputas13. 

Desse excerto, é possível extrair as principais características da arbitragem, as quais 

permanecem válidas até os dias de hoje: (i) jurisdição célere e eficiente; (ii) informalidade e 

flexibilidade do procedimento arbitral; (iii) coexistência com a jurisdição estatal; e (iv) proteção 

ao comercio internacional14. Nas feiras mercantis da Idade Média surgiram as raízes do que 

hoje é a arbitragem comercial internacional, pois ali compareciam mercadores de diferentes 

origens, itinerantes e estrangeiros15.  

Ainda no que diz respeito à evolução histórica, no período da Idade Moderna, com as 

consolidações dos Estados nacionais, houve uma intensificação nas relações comerciais, o que 

aumentou a prática da arbitragem, como método de resolução de conflitos entre mercadores. O 

árbitro escolhido para decidir o conflito deveria ser homem honesto (ou, ainda, homem bom), 

                                                 
12BORN, Gary. Internantional Commerical Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2009, p. 21-24, 

APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op., cit. p 31. 
13BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p. 31.  
14BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.32. 
15BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.32. 
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que julga por equidade, de acordo com sua consciência e observando o costume dos 

mercadores.16 

Com a evolução experimentada, a partir da consolidação dos Estados nacionais, após a 

Paz de Westfália (1648), o direito estatal logo passou a se preocupar com o instrutivo da 

arbitragem.17 Uma das primeiras normas de arbitragem estatal foi na França, em 1560, onde se 

determinou que a arbitragem seria compulsória para todos os mercadores, e no ano de 1698 

teve-se o Arbitration Act 18inglês.  

De fato, o século XIX foi marcado por uma ascensão conceitual do instituto da 

arbitragem, como método de solução de controvérsias no plano internacional público e uma 

estagnação no direito privado. Essas instituições propunham o estabelecimento de tratados 

permanentes de arbitragem, abrangendo todas e quaisquer disputas, como, por exemplo, as de 

natureza comercial ou marítima.19  

No período contemporâneo, o comércio internacional ganha fôlego e se alimenta da 

reconstrução dos países abalados pelos confrontos bélicos. Nesse contexto, a arbitragem ganha 

nova propulsão como mecanismo ideal para resolução de disputas transfronteiriças.20 Foi então, 

que surgiram o Protocolo de Genebra de 1923, a Convenção de Genebra de 1927, e por fim, a 

Convenção de Nova Iorque de 1958, que consolidou essa instituição e o reconhecimento das 

decisões arbitrais.  

Maristela Basso demonstra que os ideias construídos durante a evolução histórica da 

arbitragem estão resguardados na Lei de Arbitragem inglesa de 1996: 

Em suma, as aspirações que nortearam a arbitragem comercial ao longo de sua 

evolução histórica encontram-se sintetizadas na Seção 1 da Lei Inglesa de Arbitragem 

de 1996 (English Arbitration Act 1996), da seguinte forma: << (a) o objetivo da 

arbitragem é obter a resolução de disputas por um tribunal imparcial sem atrasos ou 

despesas desnecessários; (b) as partes devem ser livres para acordar sobre como suas 

disputas serão resolvidas, respeitando tão somente tais salvaguardas quais sejam 

necessárias ao interesse público; (c) em matérias reguladas por esta Parte, as cortes 

não devem intervir exceto na forma nela prevista>>.21 

 

No Brasil, a arbitragem teve início na Constituição Imperial de 1824, que dizia: 

                                                 
16BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., p.33. 
17BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.33. 
18Arbitration Act é o estatuto criado por John Locke, em 1968, para que os conflitos privados entre os membros 

assinantes do Board of Trade, o qual ele também fazia parte, fossem solucionados pelos entre eles sem influência 

das regras legais.  
19BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.32. 
20BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.32. 
21BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.35. 
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Art. 160 – Nas cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as partes nomear 

juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, se assim o 

convencionarem as mesmas partes.  

 

O Código Comercial de 1850 e o Regulamento 737, do mesmo ano, trataram da 

arbitragem obrigatória, ou seja, a arbitragem imposta como meio de solução de determinados 

litígios, independentemente da vontade das partes. Assim, todas as questões que resultassem de 

contratos de locação mercantil (C. Comercial, art. 294), que envolvessem matéria societária em 

geral (C. Comercial, art.348), ou em casos de naufrágios (C. Comercial, art. 739), avarias 

(C.Comercial, art. 783) e quebras (C. Comercial art. 846), deviam ser solucionadas 

obrigatoriamente pela via arbitral. Essa arbitragem compulsória deixou de existir no país com 

o advento da Lei nº 1350, de 1866.22  

 Em 1867, o Decreto Lei nº 3.900, implementou a cláusula compromissória como único 

instrumento apto para se instaurar o juízo arbitral. Posteriormente, a arbitragem veio a ser 

disciplinada pelo Código Civil de 1916 (arts. 1.037 a 1.048) e, mais tarde, pelos Códigos de 

Processo Civil de 1939 (arts. 1.031 a 1046) e de 1973 (1.072 a 1.102).23 Atualmente está em 

vigência a Lei 9.307/96, a qual volta a tratar do compromisso arbitral. 

 Ainda sobre a evolução história da arbitragem, os autores Jacob Dolinger e Carmem 

Tiburcio, trazem o panorama da origem dessa instituição no direito judaico. Segundo eles: 

Este milenar direito apresenta um rico desenvolvimento das instituições da 

conciliação e da arbitragem, que vem acompanhando a história do povo judeu desde 

as narrativas de Pentateuco, 3.800 anos atrás, até os tempos modernos. O Velho 

Testamento narra como vários conflitos foram resolvidos pela conciliação e faz 

referência à solução via arbitragem. 

Na literatura jurídica judaica encontramos a clássica divergência histórica sobre a 

precedência da justiça comum ou da arbitragem. Uma escola entende que a justiça 

comum, organizada por Moisés no deserto, após o êxodo do Egito, precedeu à a 

arbitragem, que só teria aparecido entre os judeus no século II, ou quiçá pouco antes, 

no século I. Atualmente, esta escola é capitaneada por Menachem Elon, professor de 

direito judaico da Universidade Hebraica de Jerusalém e ex-vice-presidente da 

Suprema Corte israelense. O entendimento contrário foi exposto por Boaz Cohen, do 

Jewish Theological Seminary of America, com sede em Nova York, em seu clássico 

livro sobre direito romano e do direito judaico24.  

 

Portanto, diante do exposto, observa-se que a arbitragem evoluiu durante milênios, 

sendo que caiu em desuso por algum tempo, ressurgindo mais forte no fim do século XIX. Após 

esse período, com o patrocínio dos Estados, que haviam interesse no aumento dos negócios 

                                                 
22DOLINGER, Jacob, op., cit., p.20. 
23DOLINGER, Jacob, ibid, p.21. 
24DOLINGER, Jacob, ibid, p.17. 
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internacionais, esse instituto se desenvolveu significativamente, sendo que, atualmente, 

podemos considerar que se encontra no ápice de sua aplicabilidade. 

 

1.3 Natureza Jurídica 

 

É difícil estabelecer a natureza jurídica da arbitragem, contudo, existem quatro teorias25 

para demonstra-la, são essas: i) teoria jurisdicional; ii) teoria contratual; iii) teoria mista 

(jurisdicional e contratual); e iv) teoria autônoma. 

A primeira teoria argumenta que alguns árbitros são considerados juízes de fato e de 

direito, e que o Estado atua como regulador da arbitragem, devendo o árbitro cumprir com as 

regras estabelecidas pela jurisdição do local da sede da arbitragem e as regras de Direito 

Internacional Privado. A segunda teoria, teoria contratual, tem como premissa a vontade das 

partes, ou seja, as partes escolhem se desejam arbitragem institucional ou ad hoc, escolhem os 

árbitros que irão julgar a questão, escolhem o lugar da sede do tribunal arbitral e escolhem o 

procedimento a ser adotado. Portanto, as leis locais teriam pouca ou nenhuma influência sobre 

a arbitragem26.  

Na teoria mista, a execução do laudo arbitral está vinculada a lei local, porém, a mesma 

se origina da vontade das partes. Por fim, a última teoria defende que, a arbitragem internacional 

é autônoma, possui suas proprias regras e não depende da jurisdição local, não possui vínculos 

com a legislação de qualquer país, pois o objetivo é que ela seja um método eficiente de 

resolução dos litígios. 

 Nesse sentido, se pode exemplificar, recentes decisões francesas, uma da Corte de 

Cassação e outra da Corte de Apelação de Paris, que desconsideraram a aplicação da lei do 

lugar da realização da arbitragem, que tinha o laudo como inválido, sob o argumento de que 

uma decisão arbitral internacional proferida no exterior não integra a ordem jurídica deste 

Estado estrangeiro27. 

 

1.3 Características 

 

                                                 
25DOLINGER, Jacob, op. cit., p.93. 
26DOLINGER, Jacob, ibid, p.95. 
27DOLINGER, Jacob, ibid, p.96. 
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A arbitragem possui alguns diferenciais, que a caracteriza, como um método mais 

atraente para a resolução de conflitos, seja em âmbito nacional ou internacional. Seus aspectos 

principais são referentes à soberania da vontade das partes, a jurisdição célere e eficiente, a 

escolha dos árbitros pelas partes, a escolha do direito aplicado, a coexistência com a jurisdição 

estatal e o sigilo do procedimento arbitral.  

A soberania da vontade das partes é determinante para a instauração do juízo arbitral, 

pois, inicia-se com ela a submissão do contrato à cláusula arbitral e o compromisso arbitral, 

bem como as escolhas dos árbitros e do direito aplicado.  

A escolha dos árbitros é de livre determinação pelas partes, porém, estes devem ser 

independentes e imparciais.  As partes poderão indicar árbitro único ou um painel arbitral, 

escolha que dependerá, em última instância, das características e do valor do litígio28. 

No Brasil, se as partes optarem pela designação do painel arbitral, a lei determina que o 

Tribunal nomeie em número ímpar os árbitros, tendo algumas exceções a depender da origem 

do litígio, essa regra é utilizada também na arbitragem internacional, que limita em três os 

árbitros que constituirão o painel. No caso dos três árbitros que irão compor o painel, cada parte 

escolherá um e os dois escolherão o presidente do painel, seguindo as regras de cada Câmara 

de Arbitragem.  

A matéria é relevante, uma vez que trata de um dos requisitos para o reconhecimento do 

acordo para instauração do juízo arbitral, segunda a Convenção de Nova Iorque. Sem a forma 

de indicação do árbitro, a Convenção poderia se tornar inoperante, devendo, caso não haja 

elementos suficientes na Convenção, ser remetida ao juiz estatal para a complementação da 

vontade das partes29. O caso de complementação da vontade das partes por um juiz, é um dos 

exemplos da coexistência com a jurisdição estatal.  

No que tange a celeridade do procedimento, perante a Lei, há o prazo máximo de seis 

meses para que a arbitragem se realize. As partes estão livres, porém, para estabelecer o prazo 

para que o procedimento seja finalizado e a sentença arbitral proferida. 30 

Quanto ao poder de escolha do direito aplicado no procedimento arbitral, deve ser 

excluído a lei que rege a execução e o reconhecimento da sentença arbitral, pois esta independe 

das partes. A lei aplicável no procedimento arbitral é chama de lex arbitri e sua eleição depende 

dos interesses entre as partes, as quais devem optar por um procedimento neutro e imparcial.  

                                                 
28BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini op., cit., p.102. 
29BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.103. 
30ROQUE, Sebastião José. Arbitragem a Solução Viável. São Paulo: Ícone, 1997, p. 24. 
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Recomenda-se que a escolha da lei, que rege o procedimento, seja a mesma aplicada no 

local da sede da arbitragem, para que não haja conflito entre elas. Tratando-se da lei aplicada 

quanto ao direito material, fica a critério das partes determinar as regras contratuais, seus 

costumes e princípios.  

Sobre estes aspectos, a Lei de Arbitragem Brasileira determina que: “art. 2º - § 1º 

Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, 

desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública”.  

Por fim, uma das grandes vantagens da arbitragem é o sigilo que integra seu trâmite. O 

procedimento arbitral só transcorre com a presença das partes e dos árbitros, em um sistema 

reservado. Um estranho só poderá presenciar o julgamento ou examinar os documentos, se as 

partes o permitirem em comum acordo31. Ou seja, afasta o princípio da publicidade aplicado na 

jurisdição estatal.  

 

1.4 Cláusula compromissória e compromisso arbitral 

 

A Convenção de Arbitragem é o acordo pelo qual as partes renunciam à jurisdição 

estatal, ordinária, e decidem suas controvérsias através da arbitragem. O gênero convenção de 

arbitragem possui como espécies a cláusula compromissória e o compromisso. A cláusula 

compromissória é celebrada antes do surgimento do litígio e, em regra, está inserida no contrato 

principal. O compromisso, por sua vez, é o acordo celebrado após o surgimento do litígio, pelo 

qual as partes decidem ou afirmam sua intenção de se submeter à arbitragem32. 

O Brasil, assim como muitos países, não faz muitas distinções entre a cláusula 

compromissória e o compromisso, tendo em vista que a cláusula compromissória por si só é 

instrumento típico para submissão à arbitragem, sendo desnecessário outro instrumento quando 

do surgimento da controvérsia. As questões que aparecem no decorrer do procedimento arbitral 

não são consideradas como compromisso, haja vista que o compromisso só é consagrado, 

quando as partes não determinarem anteriormente a submissão do conflito ao juízo arbitral. 

                                                 
31ROQUE, Sebastião José, op. cit., p. 25.  
32DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op., cit., p.133. 
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Sendo assim, aos signatários do Protocolo de Genebra de 1923, da Convenção 

Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional de 1975 e da Convenção de Nova 

Iorque, segue a regra estabelecida nos respectivos artigos: 

Art. 1º do Protocolo de Genebra – Cada um dos Estados contratantes reconhece a 

validade, entre partes submetidas respectivamente à jurisdição de Estados contratantes 

diferentes, de compromisso ou da cláusula compromissória pela qual as partes num 

contrato se obrigam, em matéria comercial ou em qualquer outra suscetível de ser 

resolvida por meio de arbitragem por compromisso, a submeter, no todo ou em parte, 

as divergências, que possam resultar de tal contrato, a uma arbitragem, ainda que esta 

arbitragem deva verificar-se num país diferente daquele cuja jurisdição está sujeita 

qualquer das partes no contrato. 

Cada Estado contratante se reversa a liberdade de limitar a obrigação acima 

mencionada aos contratos considerados como comerciais por sua legislação nacional. 

O Estado contratante que usar desta faculdade avisará o Secretário Geral da Sociedade 

das Nações, a fim de que os outros Estados contratantes sejam informados.  

Art. 1º da Convenção Interamericana – É válido o acordo das partes em virtude do 

qual se obrigam a submeter a decisão arbitral as divergências que possam surgir ou 

que hajam surgido entre elas com relação a um negócio de natureza mercantil. O 

respectivo acordo constará do documento assinado pelas partes, ou de troca de cartas, 

telegramas ou comunicações por telex. ” 

Art. II da Convenção de Nova Iorque – 1. Cada Estado signatário deverá reconhecer 

o acordo escrito pelo qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem todas 

as divergências que tenham surgido ou que possam vir a surgir entre si no que diz 

respeito a uma matéria passível de solução mediante arbitragem. 

2. Entende-se-á por ‘acordo escrito’ uma cláusula arbitral inserida em contrato ou 

acordo de arbitragem, firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou 

telegramas. 

3. O tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com 

relação à qual as partes tenham estabelecido acordo nos termos do presente artigo, a 

pedido de uma delas, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate que 

tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante ou inexequível33. 

 

Por outro lado, os países que exigem a celebração dos dois instrumentos entendem que 

a cláusula compromissória constitui, apenas uma obrigação de fazer, estando condicionada ao 

compromisso para que possa submeter o conflito ao juízo arbitral.  

Além disso, para que haja a submissão à arbitragem é mister analisar a validade da 

cláusula compromissório e do compromisso, nos casos em que ele se faz necessário. Observa-

se que essa análise deve ser sempre inspirada pela presunção da validade da cláusula 

compromissória/compromisso, ou seja, de acordo com o princípio do favor validatis ou favor 

arbitratis. A regra geral é, portanto, a de presunção de validade da Convenção de Arbitragem, 

uma vez que a vontade das partes de submeter suas controvérsias à arbitragem deve ser 

respeitada34.  

                                                 
33 Protocolo de Genebra de 1923, Convenção Interamericana de 1975 e Convenção de Nova Iorque de 1958. 
34DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op., cit., p.134-135. 
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Tendo como parâmetro a lei brasileira, a Convenção de arbitragem deve ser celebrada 

por pessoas capazes e ter por objeto direitos patrimoniais disponíveis. Sua formalização dá-se 

por escrito, admitindo-se como em qualquer outro contrato, a forma epistolar. É assegurada 

plena autonomia à cláusula compromissória em relação ao contrato em que estiver inserta. 

Aos árbitros é conferido o poder de decidir as questões sobre a existência, a validade e 

a eficácia da Convenção de Arbitragem, ou seja, o poder de decidir acerca de sua própria 

competência35. É importante que a cláusula compromissória seja editada de forma simples para 

que não gere incoerência ou ambiguidade, o que pode comprometer sua validade. 

Contudo, há ordenamentos jurídicos liberais em relação ao requisito de que a convenção 

de arbitragem seja pactuada na forma escrita. A recente reforma da legislação francesa de 

arbitragem (Decreto Legislativo 2011-48, de 13.01.2011) por exemplo, flexibiliza essa 

condição, permitindo que o consentimento seja tácito ou oral36.  

A outra espécie de “Convenção de Arbitragem” – o compromisso arbitral –, 

contemporâneo ao surgimento do litígio, pode assumir a forma judicial ou extrajudicial. Neste 

segundo caso, deverá constar de escrito particular, ou instrumento público, e estar adstrito às 

matérias que lhe são pertinentes. Para a validade do compromisso é imperativo mencionar: (i) 

nome, profissão, estado civil e domicilio das partes; (ii) nome, profissão e domicilio do (s) 

árbitro (s), ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação 

de árbitros; (iii) matéria que será objeto da arbitragem; e (iv) lugar em que será proferida a 

sentença arbitral37. 

 

1.5 As regras do Direito Comercial Internancional 

 

O termo “comercial” está relacionado ao tipo de disputa que pode ser resolvida por meio 

de arbitragem, pois, como se sabe, não são todas as disputas que podem ser submetidas a esse 

mecanismo de solução de disputas (inarbitrabilidade objetiva38). Nesse mesmo sentido, segue 

comentário da Lei Modelo da Uncitral: 

O termo “comercial” deve ser compreendido no seu sentindo lato, de forma a abranger 

as questões decorrentes de qualquer relação de natureza comercial, contratual ou não 

contratual. As relações comercias incluem, mas não se encontram restritas, às 

                                                 
35ARAUJO, Nadia de, op. cit., p. 794-795.  
36BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op., cit., p.101. 
37ARAUJO, Nadia de, ibid, p. 796.  
38JARROSSON, C. << La notion d’arbitrabilité>>. Revista Brasileira de Arbitragem. Porto Alegre: Síntese, n. 0, 

2003, p. 173-180, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.51. 
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seguintes transações: qualquer fornecimento de bens ou serviços; acordos de 

distribuição; representação ou agência comercial; factoring; leasing; construção civil; 

consultoria; engenharia; licenças; investimento; financiamento; operações 

financeiras; seguros; acordo de exploração ou de concessão; coempreendimento e 

outras formas de cooperação industrial ou comercial; transporte de bens ou de 

passageiros por ar, mar, ferrovia ou por estrada39. 

 

Ainda, sobre o conceito de comércio internacional, aborda Irineu Strenger: 

O comércio internacional é atividade que traduz uma visão projetiva transfronteiras 

de todos acontecimentos que envolvam intercâmbios visíveis e invisíveis 

manifestados pelos mecanismos da compra e venda de mercadorias, transferência de 

tecnologia, investimentos, representações e outros entendimentos que permitem a 

consecução de lucros e vantagens para as partes intervenientes, compreendendo os 

atos possibilitantes dessas relações40. 

 

Dentro do contexto de crescimento das relações comercias entre diferentes Estados, 

consagrou-se o conceito de lex mercatoria, que objetivava a maior flexibilização entre os 

mercados e o afastamento do controle do Estado nas relações mercantis, valorizando a 

regulamentação dos contratos com base em acordos privados, os usos e costumes, os princípios 

gerais, e as regras das entidades ou organizações dos comerciantes internacionais.   

Dessarte, o mercado foi estimulado a criar regras gerais para uniformização do comércio 

internacional, sendo que essas normas têm por finalidade, serem fontes do direito. Esses 

preceitos provêm, por exemplo, da Lei Modelo da Uncitral (Comissão das Nações Unidas sobre 

Direito Comercial Internacional); do UNIDROIT (Instituto Internacional para a Unificação do 

Direito Privado), o qual elaborou os princípios dos contratos do comércio internacional; da CCI 

(Câmara de Comercio Internacional), órgão de direito privado, sediado em Paris, que tem como 

destaque a criação da Corte Internacional de Arbitragem (CIA),inspiração à formulação da 

American Arbitration Association (AAA); bem como, os acordos, convenções e tratados 

internacionais sobre o comércio e a arbitragem internacional.  

 

1.6  A Arbitragem Comercial Internacional  

 

A arbitragem comercial internacional é aquela que se afasta das fontes normativas do 

Estado, ou seja, é a mitigação das influências do Estado na decisão de um conflito, estando as 

partes livres para determinar qual direito aplicar. Nas “fronteiras da lex mercatoria”, a 

                                                 
39Lei Modelo da Uncitral, art. 1 (1), APUD, BASSO, Maristela, PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., 

p.51. 
40STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996 b, p.21. 
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arbitragem representaria a instância contenciosa da regulamentação privado do comércio 

internacional, fazendo par indissociável com os contratos internacionais41. 

Os estudiosos do tema usam o termo, “deslocalização”, como atributo de distanciamento 

desse instituto perante o mecanismo estatal. Se for possível considerá-la fenômeno ou realidade, 

a “deslocalização” da arbitragem comercial internacional resume, justamente, o deslocamento 

do processo arbitral e da sede da arbitragem, tanto do ponto de vista substantivo, como 

procedimental, dos sistemas normativos domésticos dos Estados42. 

Assim, a noção de “deslocalização” da arbitragem internacional, juntamente com a 

superação da concepção de internacionalidade, a qual admitia como internacional, a arbitragem 

em que as partes possuíam domicilio em países diferentes, ou a que o objeto é oriundo da união 

de Estados, originou na análise de novos critérios para definir a arbitragem como internacional. 

 Conforme demonstra, Fabrício Bertini Pasquot Polido, após os novos ideais, a relação 

jurídica material é considerada instituída nessas condições: 

O que se chama de <<conformação institucional da arbitragem comercial 

internacional>>, no entanto, envolve distintos perfis que igualmente informam o 

<<caráter transnacional>> do mecanismo de solução de litígios, superando a mera 

noção de internacionalidade: 

i) Perfil institucional da arbitragem e do procedimento levado a cabo para a 

solução da controvérsia apresentada, justificado pelas consequências normativas 

próprias dos centros e câmaras de arbitragem com atuação internacional43; 

ii) Perfil dos árbitros, suas especialidades e conhecimentos sobre as matérias 

objeto dos litígios comerciais internacionais, além do domínio do idioma, das relações 

de contratos profissionais e maior ou menos inserção nas listas integradas às entidades 

de arbitragem; 

iii) Perfil, expertise e formação dos advogados envolvidas na representação dos 

interesses das partes litigantes, espelhada na atuação de escritórios e participação em 

redes de colaboração e organizações ligadas à arbitragem, transitando em distintos 

ambientes e culturas jurídicas (EUA, Canadá, Europa, América Latina, África e Ásia 

Austrália e Nova Zelândia);44 

 

                                                 
41BASSO, Maristela, PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit, p.56. 
42BASSO, Maristela, PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.65. 
43“Pode-se afirmar que o perfil institucional da arbitragem comercial internacional se manifesta pela própria 

atuação dos centros e câmaras arbitrais na tarefa de elaboração normativa dos regulamentos de arbitragem e 

condição dos procedimentos. Classicamente, esse aspecto já havia sido descrito por Charles CARABIBER, << Le 

développement de l’arbitrage sous les áuspices des grands centres d’arbitrage>>, Droit Social, 1956, p. 457 e ss; 

e criticado por Berthold GOLDMAN (Recueil des Cours, vol. 109 (1963), p. 253 e ss). Goldman observava que o 

século XX vinha testemunhando a criação de inúmeros organismos, nacionais e internacionais, a consolidar 

regulamentos e procedimentos de arbitragem. A dita <<institucionalização>>, contudo, nãpo teria sido capaz de 

mudar radicalmente a natureza da arbitragem, como a Corte Internacional de Arbitragem da CCI, já na década de 

1920 do século passado, apenas veio confirmar essa orientação: o caráter internacional, a velocidade e 

complexidade dos negócios empresariais exigiram respostas pela própria comunidade internacional dos atores 

privados, a partir de significativo grau de coesão e responsabilidade. ”, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT 

POLIDO, Fabrício Bertini,ibid, p.63. 
44BASSO, Maristela, PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.63-64. 
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Isto posto, vale ressalvar que cada país possui um parâmetro para classificar a 

arbitragem como internacional, como bem demostra o art. I (3) da Convenção de Nova Iorque, 

quando diz que “ [qualquer Estado] poderá igualmente declarar que aplicará a Convenção 

somente a divergências oriundas de relacionamentos jurídicos, sejam eles contratuais ou não, 

que sejam considerados como comerciais nos termos da lei nacional do Estado que fizer tal 

declaração”.45 

Em resumo, o objetivo é destacar que, apesar da disparidade gerada pela classificação 

do objeto sujeito à aplicação da arbitragem, existem diversos meios para solucionar os conflitos 

submetidos à arbitragem comercial internacional, por exemplo, em conflitos entre Estados, 

existe a Corte Permanente de Arbitragem, e para os conflitos privados, a CIA (Corte 

Internacional de Arbitragem), a CCI (Câmara de Comércio Internacional), a AAA (American 

Arbitration Association), a Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., p.52. 
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 AS CONVENÇÕES, AS LEIS E OS TRATADOS SOBRE ARBITRAGEM 

 

2.1 Protocolo de Genebra de 1923 e a Convenção de Genebra de 1927 

 

A arbitragem comercial internacional se consagrou na década de1920, esse período foi 

marcado pela criação de normas eficazes para desenvolver o referido instituto. Isso se deu, pela 

união entre o interesse público e privado para que houvesse uma expansão do comércio 

internacional e maior segurança jurídica na prática arbitral, bem como pela influência dos 

projetos apresentados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI), para criação de um 

sistema legislativo relativo a arbitragem comercial internacional.  

Dentro desse contexto, a Liga das Nações estabeleceu, em Genebra, dois acordos que 

tinham como escopo garantir a eficácia da cláusula compromissória e viabilizar a circulação 

internacional das sentenças arbitrais. 

O Protocolo de 1923, estabeleceu a base para o procedimento arbitral moderno ao 

reconhecer a primazia da autonomia da vontade das partes e a submissão da convenção arbitral 

ao princípio do pacta sunt servanda46. Esse primeiro protocolo, tinha como propósito validar e 

vincular a cláusula compromissória para que os conflitos existentes no contrato fossem 

solucionados pela arbitragem, assim como, tinha a intenção de promover a execução dos laudos 

arbitrais nos países nos quais foram prolatadas. 

A Convenção de 1927 veio para cumprir os anseios da CCI e da Liga das Nações, pois 

com o crescimento desenfreado das relações comerciais internacionais, era indispensável o 

reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras. Contudo, havia algumas 

restrições, como o demonstrado pela autora Maristela Basso: 

A Convenção de 1927 veio sanar a deficiência do Protocolo de 1923 com relação ao 

reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Assim, expandiu a 

exequibilidade das sentenças arbitrais para além do território de sua prolação. 

Contudo, o tratado colocou na parte requerente o ônus da prova sobre: (i) a existência 

e validade da convenção arbitral; (ii) a arbitrabilidade da disputa e (iii) o transcurso 

do procedimento arbitral de acordo com a vontade das partes. A convenção ainda 

exigia que a parte requerente comprovasse que a sentença arbitral (iv) havia se tornado 

final no local da prolação e (v) não era contrária a ordem público do Estado 

homologando. O penúltimo requisito ficou conhecido como << duplo exequatur >>, 

pois uma sentença arbitral só poderia ser homologada em outro Estado contratante 

caso tivesse sido homologada pelos tribunais da sede da arbitragem. No comentário 

de Born << [t]his proved a major source of uncertainty regarding the finality of 

international arbitral awards>>.47 

                                                 
46BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., p.37. 
47BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.38. 
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Esses dois acordos foram ratificados pelo Reino Unido, França, Japão, Índia, Brasil e 

outros vinte e quatro países48, excluído Estados Unidos e Rússia. Com o aumento das relações 

comerciais após a Segunda Guerra Mundial, algumas lacunas, deixadas por essas duas 

Convenções, tinham que ser solucionadas para que houvesse reconhecimento e execução dos 

laudos arbitrais em âmbito mundial, foi então que surgiu a Convenção de Nova Iorque. 

 

2.2    A Convenção de Nova Iorque de 1958 

 

A Convenção de Nova Iorque, tinha como objetivo consagrar a arbitragem como meio 

de resolução de conflitos em plano internacional e tornar esse procedimento, de solução de 

litígio, mais rápido, simples e eficiente do que a jurisdição estatal. O projeto foi criado pela 

Organização das Nações Unidas, com influência da CCI (Câmara de Comércio Internacional), 

que interviu mediante a apresentação de um anteprojeto para demonstrar outra perspectiva.  

A CCI entendia que a melhor opção seria permitir ao laudo arbitral a desvinculação de 

qualquer sistema legal nacional, surgindo daí concepção de uma sentença arbitral internacional, 

em oposição a uma “sentença arbitral estrangeira”, expressão que viria a ser adotada na 

Convenção de Nova Iorque. A ideia da desvinculação da sentença arbitral internacional dos 

direitos nacionais era baseada na primazia da autonomia da vontade das partes como fonte do 

direito.49 

Esse anteprojeto se afastava do princípio da reciprocidade existentes nos acordos 

anteriores, o projeto delineava também, os requisitos da convenção de arbitragem e o 

procedimento para a obtenção do reconhecimento da sentença arbitral, bem como os motivos 

de recusa do pedido de homologação.50  

A ONU analisou o anteprojeto e se aproximou do ideal mais nacionalista, não 

abandonou o princípio da reciprocidade 51 e continuou usando o termo “estrangeiras” para tratar 

as sentenças arbitrais de nacionalidade diversa. A principal tarefa da Conferência era a de criar 

as condições para que uma sentença arbitral estrangeira fosse reconhecida e executada, e 

                                                 
48Protocol on Arbitration Clauses, Genebra, 1923, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício 

Bertini, op., cit., p.37. 
49BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid., p.40. 
50BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.41. 
51No direito internacional privado, o princípio da reciprocidade diz respeito a garantia que o tratamento dado por 

um Estado à determinado assunto, seja igualmente reconhecido por outro Estado que sofra influêcia desse 

entendimento. 



24 

 

 

 

estabelecer os fundamentos pelos quais poderia haver sua recusa. Porém, os países signatários 

do tratado teriam a opção de aplicar o princípio da reciprocidade para reconhecer a sentença 

arbitral ou aplicar a Convenção nos casos em que a sentença arbitral tiver sido emanada por 

outro Estado signatário.  

Um dos principais benefícios trazidos pela Convenção de Nova Iorque foi a extinção do 

duplo exequatur, eliminando-se a necessidade da sentença arbitral ser igualmente homologada 

no país em que foi proferida. Além disso, o texto final da Convenção manteve o princípio da 

máxima eficácia (art. VII.1),52 oriundo da Convenção de Genebra de 1927, transferindo ainda 

à parte requerida, o ônus da prova das hipóteses de não reconhecimento consignadas em seu 

artigo V53.  

No plano internacional, a Convenção de Nova Iorque foi aos poucos sendo reconhecida 

como o padrão do tema, e gradativamente foi sendo adotada por inúmeros países, sendo hoje 

um dos tratados internacionais mais utilizados e com maior número de adesões.  

Alçou os laudos arbitrais ao patamar de decisões judiciais, acabando com a sua 

equiparação aos contratos. Por seu turno, houve grande incremento da teoria da autonomia da 

vontade na área dos contratos internacionais, e que foi aos poucos sendo adotada em diversas 

legislações internas e em Convenções Internacionais54. 

Com efeito, a Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras, eliminou uma série de problemas existentes nas convenções anteriores e 

correspondeu aos anseios da comunidade comercial internacional, ávida por um instrumento 

que possibilitasse a livre circulação de sentenças arbitrais. 

 

2.3 Convenção do Panamá de 1975 

 

A Convenção do Panamá é conhecida como <<Convenção Interamericana sobre 

Arbitragem Internacional>> e ela foi criada na primeira Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direito Internacional Privado -CIDIP. Sua aplicação é restrita aos países 

latinos signatários do tratado.  

                                                 
52Artigo VII(1) da Convenção de Nova Iorque, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, 

op., cit., p.43.  
53BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.44. 
54ARAUJO, Nadia de, op., cit., p. 930. 
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Esse tratado não determina qual o seu alcance, ele limita a aplicação da convenção, 

apenas para as transações comerciais e expande sua aplicação às sentenças proferidas em plano 

nacional, desde que sua origem seja a arbitragem internacional. 

Esse acordo não se submete ao princípio da reciprocidade, apesar de haver uma 

valoração de tal princípio em âmbito regional. Assim, como entende Bosco LEE, o tratado seria 

aplicável a todas as sentenças arbitrais internacionais submetidas ao judiciário do Estado 

signatário55. 

 

2.4 Lei Modelo da Uncitral de 1985 

 

A Lei Modelo da Uncitral foi criada para pacificar os ordenamentos jurídicos relativos 

a arbitragem. Segundo FOUCHARD: 

Trata-se de texto sugerido para servir de modelo aos legisladores nacionais por 

ocasião de eventuais intervenções legislativas. Fala-se em soft law, instrumento 

harmonizador sem força obrigatória, porém de considerável e efetiva influência direta 

e indireta na formação das legislações nacionais56.  

 

O primeiro projeto de lei começou em 1972, e era intitulado Possible Features. Esse 

documento enfatizava a diversidade das legislações nacionais sobre a arbitragem, e sugeria a 

instituição de uma competência única e exclusiva para a exercício do controle primário, somada 

à definição das condições de invalidade do laudo arbitral57.  

Após o aprimoramento desta lei, instituiu-se um norte para o reconhecimento e o 

tratamento dado à sentença arbitral de modo global. Contudo, a adoção desta norma é 

discricionária, ou seja, cada país decide se irá reconhece-la ou aplica-la, podendo ainda, 

modifica-la conforme seus anseios.  

Atualmente, a UNCITRAL é composta por 60 Estados-membros, eleitos pela 

Assembleia Geral, eles possuem mandato de seis anos, estruturados conforme as regiões e os 

sistemas econômicos e jurídicos de todo o mundo. 

 

                                                 
55LEE, J.B. Arbitragem Comercial Internacional nos Países do Mercosul. Curitiba: Juruá, 2002, p.229, APUD, 

BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op., cit., p. 45. 
56BASSO, Maristela, PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.45-46. 
57GHAVARI, H. G., p. 30, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOIT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p. 47. 
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2.5 A arbitragem no Brasil antes e depois da Lei 9.307/96 

 

2.5.1 Antes da Lei 9.307/96 

 

Antes do advento da Lei 9.307/96, a arbitragem era regida pelo Código de Processo 

Civil de 1973, esse instituto não era um recurso muito utilizado para solucionar conflitos, pois 

havia muita dificuldade em cumprir os requisitos exigidos para a execução do compromisso, 

tais como a determinação do valor e os detalhamentos sobre o possível litígio. Dessa maneira, 

a cláusula compromissória não tinha força vinculante, podendo o litígio ser submetido ao 

processo judicial. 

As diferenças mais evidentes sobre o processo de arbitragem, antes da criação da Lei 

9.307/96, é a distinção entre cláusula compromissória e compromisso, bem como a necessidade 

de homologação do laudo arbitral pela autoridade judiciária. Como já mencionado, 

anteriormente, a cláusula compromissória dependia do compromisso, ou seja, a instauração do 

juízo arbitral só seria garantida se houvesse o compromisso para reafirmar a previsão imposta 

pela cláusula compromissória.  

Outrossim, para demonstrar o posicionamento da época de 1922 (quando se criou o 

conceito de cláusula arbitral e compromisso arbitral) até o novo ordenamento de 1996, segue a 

ementa do julgamento de um agravo, pela 2ª Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, 

em 1922: 

A cláusula de compromisso, sem a nomeação de árbitros, ou relativa a questões 

eventuais, não vale senão como promessa, e fica dependente, para a sua perfeição e 

execução, de novo e especial acordo das partes. Decreto nº 3.900, de 1867, art. 9º; 

Cód. Civil, arts. 1.039 e 1.04058. 

 

 Vale ressaltar que, a arbitragem interna e internacional, não se diferenciavam, salvo 

quanto ao reconhecimento da sentença arbitral estrangeira, para qual, se fazia necessário a dupla 

homologação, e a citação por carta rogatória, da parte domiciliada no Brasil. Ou seja, uma 

sentença arbitral estrangeira, só era reconhecida e executada, pelo STF, quando homologada 

judicialmente no país de origem, mesmo que a sentença ou decisão estrangeira não exigisse a 

homologação judicial pelo país de origem. Contudo, o STF dispensava a dupla homologação 

para as decisões estrangeiras sobre direito de família. 

                                                 
58Agravo (s/nº), 2ª Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, j. 15.09.22, Revista Forense, 40/396-401, 

APUD, DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op., cit., p.22. 
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Dessa maneira, Jacob Dolinger discorre: 

Verificamos, assim, que já anteriormente à Lei de Arbitragem, o STF deveria 

homologar laudos arbitrais estrangeiros se, no país onde foram proferidas são 

exequíveis independentemente de homologação judicial. Esta posição seria coerente 

com o entendimento adotado pelo STF com relação a homologação de decisões 

estrangeiras de divórcio ou anulação de casamento proferidas por autoridades 

administrativas e religiosas, como visto.59 

 

Nesse período, o Brasil ratificou algumas Convenções sobre arbitragem internacional, 

tendo sido a primeira delas, a Convenção de Genebra de 1923, que visava adequar o país às 

regras, já aplicadas no exterior, da arbitragem comercial internacional. Esse dispositivo 

assemelhava a cláusula compromissória ao compromisso, tornando-a então, vinculante.  

Com validação dessa Convenção, iniciou-se um conflito de interpretação entre a norma 

de direito interno e norma internacional. O posicionamento aderido pelo STF foi a valoração 

do tempo da norma, ou seja, a norma mais recente era aplicada, pois entediam que estas estavam 

no mesmo patamar hierárquico.  

Entretanto, neste caso, por ser o Protocolo norma especial, que trata somente das 

arbitragens internacionais, e o CPC, norma geral, a doutrina empregou o critério de 

especialização, sustentando que prevalecia o Protocolo.60 Contudo, já o entendimento 

jurisprudencial, era que o Protocolo havia sido revogado pelo CPC. 

Outro acontecimento em que se afastou a vigência do Protocolo de Genebra de 1923, 

foi em um conflito existente entre uma parte domiciliada no Brasil e a outra na Alemanha, a 

qual já havia ratificação da Convenção de Nova Iorque de 1958. A dúvida girou em torno de 

qual norma aplicar no caso concreto, e foi decidido que não seria admissível aplicar o Protocolo 

de Genebra para fundamentar a validade da cláusula compromissória61. 

Segundo decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

Competência. Distinção entre compromisso arbitral e cláusula compromissória. 

Revogação do Protocolo de Genebra sobre Cláusulas Arbitrais, de 1923, assinado pelo 

Brasil, pela Convenção sobre Sentenças Arbitrais Estrangeiras, realizada em Nova 

York, em 1958, subscrita pela Alemanha. Ineficácia de cláusula Compromissória, no 

caso. Exceção de incompetência da Justiça brasileira, rejeitada. Decisão confirmada62. 

 

O Brasil, se tornou, ainda, signatário da Convenção Interamericana sobre Arbitragem 

Internacional, do Panamá, de 197563, que trata sobre a equiparação da cláusula arbitral e o 

                                                 
59DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op. cit., p.29. 
60DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p. 31. 
61DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p.32. 
62DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p.32. 
63Promulgada pelo Decreto nº 1.902 de 09.05.96. 
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compromisso. Supletivamente, ratificou a Convenção Interamericana sobre Eficácia 

Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros de 197964, de Montevidéu, que 

aborda os critérios para reconhecimento e homologação de laudos arbitrais estrangeiros. 

 

2.5.2 Depois da Lei 9.307/96 

 

Com a implementação da Lei de Arbitragem, Lei 9.307/96, a dicotomia entre a cláusula 

compromissória e o compromisso foi superada, pois estas foram denominadas de convenção de 

arbitragem, e a instauração do juízo arbitral, em âmbito interno, dependia apenas da existência 

da cláusula compromissória cheia 65, mas ainda se exigia a celebração dos dois instrumentos 

caso as partes não estabelecessem, expressamente, a forma de instauração da arbitragem. 

Todavia, se esta forma estiver inserida na cláusula compromissória, uma das partes não pode 

mais, unilateralmente, revogar o acordo e recorrer ao Judiciário66.  

No plano internacional, a cláusula compromissória já possuía força vinculante desde a 

adoção do Protocolo de Genebra de 1923, da Convenção do Panamá e da, recente aderida, 

Convenção de Nova Iorque de 195867.  

No tocante à outra inovação, o laudo arbitral passou a ter mesmo efeito de uma sentença 

judicial, não sendo mais necessário a homologação do laudo arbitral nacional. Conforme 

determinam os arts. 18 e 31, nessa ordem: 

O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso 

ou homologação pelo Poder Judiciário. 

A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui 

título executivo68. 

 

Isto posto, o árbitro é juiz de fato e de direito e, a sentença arbitral nacional, que prolatar, 

produz coisa julgada material, só podendo ser desconstituída pela decretação de nulidade da 

sentença, tratada nos arts. 32 e 31 da Lei69. Isso significa que a Lei garante, à parte vencida, 

                                                 
64Promulgada pelo Decreto nº 2.411 de 02.12.97. 
65A cláusula compromissória cheia é aquela que prevê as regras sobre a forma de instituição da arbitragem, 

reportando-se às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada (arbitragem institucional) 

ou outra forma convencionada para a instituição da arbitragem (arbitragem ad hoc). 
66DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op., cit., p.34. 
67Decreto nº 4.311 de 23.07.02 
68Lei de Arbitragem Brasileira. 
69Vide Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, Aspectos Processuais da Nova Lei de Arbitragem, REVISTA FORENSE 

339/127-141, APUD DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p.36. 
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pleno direito de defesa por meio de ação de nulidade ou por meio de um processo de execução, 

pois a sentença arbitral passa a constituir título executivo.  

Na esfera internacional, uma importante alteração, é a extinção da exigência de dupla 

homologação dos laudos arbitrais proferidos no exterior. Passou-se a admitir a homologação 

dos laudos arbitrais estrangeiros, independentemente de homologação judicial no país de 

origem, nos seguintes termos:70 

Art. 35 -  para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira 

está sujeita, unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal71. 

 

Cabe-nos observar, contudo, que a nova lei estabelece requisitos proprios para a 

homologação de laudos arbitrais proferidos no exterior, definidos nos arts. 38 e 3972, diversos 

das regras sobre homologação de sentenças estrangerias contidas no art. 15 da LICC73. 

 De acordo com o art. 38, VI, da Lei 9.307/96, o laudo não pode ser homologado se não 

tiver se tornado obrigatório às partes, e o art. 15, “c”, LICC, determina que sentença deve ter 

passado em julgamento e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar 

em que foi proferida74. O problema de aplicação de umas dessas regras é que a tendência da 

arbitragem internacional é desvincular, a sentença e o laudo arbitral, da lei do local onde foi 

proferida. 

Nesse seguimento, posiciona-se a Corte de Cassação e a Corte de Apelação de Paris: 

Une sentence internationale rendue à l’étranger n’est pas intégrée à l’ordre juridique 

de cet Etat et malgré son annulation a une existence qui demeure établie et peut être 

reconnue en France dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public 

internantional.75 

 

Posteriormente com a criação da Lei de Arbitragem, o Brasil ratificou o Protocolo de 

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

Administrativa de 1992 ( Las Leñas – Decreto nº2.067, de 12/11/96), aprovou o Acordo sobre 

Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul de 1998 (Decreto nº 4.719, de 04/06/2003) e 

o Acordo sobre Arbitragem Comercial entre o Mercosul, Bolívia e Chile de 1998 (Decreto 

                                                 
70DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op. cit., p.37. 
71Lei de Arbitragem Brasileira. 
72Atualmente, prevalece o estabelecido pela Convenção de Nova Iorque. 
73DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p.38. 
74DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, ibid, p.39. 
75Uma sentença internacional proferida no estrangeiro não integra a ordem jurídica desse Estado, e apesar de sua 

anulação, há uma existência que permanece estabelecida e pode ser reconhecida na França do momento que ela 

não é contraria a ordem pública internacional (tradução nossa), APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, 

Fabrício Bertini, op.cit., p.402. 
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Legislativo nº483/2001), e em 2002 sancionou a Convenção sobre o Reconhecimento e a 

Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, de 1958 ( Convenção de Nova Iorque). 

Consoante a Lei de Arbitragem, prevalece a supremacia da hierarquia dos tratados 

internacionais em relação a legislação doméstica. O tratado derroga a lei anterior, como 

determina o art. 34 da Lei 9.307/96: 

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.76 

 

E ainda, como o exposto por Paulo Eduardo Campanella Eugênio 77e Marcello Vieira 

Machado Rodante78: 

Pode-se dizer que a Convenção de Nova Iorque (CNI), tem como principais objetivos 

(i) harmonizar as regras matrizes para o reconhecimento e a execução das decisões 

arbitrais estrangeiras; (ii)eliminar burocracias  desnecessárias  e entraves, a exemplo 

do duplo exequatur; (iii) restringir as causas de recusa na medida do possível, 

(iv)inverter o ônus da prova em relação às causas de recusa (o requerente  deve provar 

a existência de causas de recusa, e não o contrário); (v) compatibilizar a vontade das 

partes com a Lei do Local da arbitragem, em respeito à soberania dos países 

signatários; (vi) fomentar o fluxo de procedimentos arbitrais, como importante 

ferramenta do comércio internacional, de forma a agilizar o cumprimento das 

decisões, reservando mínimas proteções às partes envolvidas e aos Estados 

vinculados.79 

 

Atualmente, no Brasil, a Convenção de Nova Iorque está amplamente em vigor, sendo 

que suas regras e eficácia, para o reconhecimento e execução das sentenças arbitrais 

estrangeiras, serão analisadas no próximo capitulo. 

 

2.6 As regras gerais de arbitragem na França. 

 

A doutrina francesa adota o modelo dualista80 para determinar se uma arbitragem é 

interna ou internacional, esse modelo diferencia a regulamentação dos dois institutos, isso quer 

dizer que apesar de ambas estarem no CPC francês, cada uma possui requisitos específicos em 

sua classificação, procedimento, reconhecimento e aplicabilidade.  

                                                 
76Lei de Arbitragem Brasileira 
77 Paulo Eduardo Campanella Eugênio é advogado em São Paulo com especialização em Direito Processual Civil 

e em Direito dos Contratos pelo Centro de Extensão Universitária (atual Instituto Internacional de Ciências Sociais 

– IICS) e MBA em Gestão Estratégica e Economia de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Membro da 

Comissão de Direito Securitário da OAB/SP. Autor de artigos e trabalhos em revistas especializadas. 
78 Marcello Vieira Machado Rodante é advogado. Sócio de Rodante & Scharlack Advogados. 
79 BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op.cit., p. 400-401. 
80 DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmem, op. cit., p. 97. 
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Na arbitragem interna o objeto pode ser um direito disponível, excluídos as questões de 

estado e da capacidade das pessoas, questões de divórcio e separação, bem como as causas de 

interesse coletivo ou de estabelecimento público, assim dizendo, as causas com interesse 

público.  

A arbitragem doméstica é instaurada por meio da cláusula de arbitragem, que é a 

convenção de submissão dos possíveis conflitos ao juízo arbitral. Essa cláusula deverá 

apresentar a forma escrita, estar presente no contrato ou em algum documento, conter a 

determinação do árbitro ou dos árbitros, e as modalidades de suas designações, regra não 

aplicada à arbitragem internacional, a qual pode ser estabelecida por meio oral ou tacitamente.  

Conforme o art. 1504 do CPC francês, considera-se internacional a arbitragem que trata 

sobre os interesses do comércio internacional. O legislador francês defende a tese da autonomia 

da arbitragem internacional, essa tese sustenta que pela natureza privada da arbitragem, ela é 

independente de qualquer ordem jurídica estatal, e além disso, permite algumas regras se 

apliquem mesmo às arbitragens regidas por uma lei não francesa e sem nenhuma ligação com 

o ordenamento francês, por essa razão ela é conceituada como universal. 

A arbitragem comercial internacional também é estabelecida por meio de uma 

convenção, porém, esta não está sujeita a uma forma específica, podendo este instrumento dizer 

diretamente as escolhas do árbitro e as modalidades eleitas por ela, como também pode fazer 

referência a um regulamento já existente para servir de parâmetro do procedimento. 

Sobre o conceito da arbitragem comercial internacional na legislação francesa, discorre 

Giovanni Bonato: 

Vale salientar que a arbitragem internacional (objeto do título II do livro quarto do 

Código) caracteriza-se por um tratamento normativo mais permissivo, liberalizante e 

flexível a respeito do regime previsto para a arbitragem interna (objeto do título I do 

livro quarto do Código).  Para frisar as divergências de regime entre as duas formas 

de arbitragem, recordamos, a título de exemplo, que: a convenção de arbitragem 

internacional não está sujeita a nenhuma condição de forma (art. 1507), ao passo que 

a convenção de arbitragem interna deve ser estipulada por escrito, sob pena de 

nulidade (art. 1443); e a impugnação da sentença arbitral internacional não tem efeito 

suspensivo (art. 1526, parte 1°), enquanto a interposição da apelação ou da ação 

anulatória suspende a execução da sentença arbitral interna (art. 1496). Impende frisar 

que o critério da internacionalização da arbitragem, previsto pelo CPC francês, é 

claramente de tipo econômico e se caracteriza pelo fato de que o litígio submetido ao 

árbitro tem por objeto uma operação que não se desenvolve economicamente em um 

só país, pois implica um movimento de recursos além das fronteiras, envolvendo o 

comércio transfronteiriço. Esse critério é puramente econômico, na medida em que 

faz abstração dos elementos jurídicos de extraneidade, como a nacionalidade, o 
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domicílio e a residências das partes, o lugar da celebração do contrato objeto do litígio 

e a sede da arbitragem.81 

 

Apesar das distinções entre o objeto da arbitragem nacional e internancional, em ambos 

os casos, deve-se respeitar os princípios processuais, como a ampla defesa e o devido processo 

legal. Quanto aos árbitros, esses devem ser independentes, imparciais e agir de boa-fé, tanto na 

arbitragem internacional quanto doméstica.  

Os árbitros devem divulgar qualquer circunstância que possa afetar sua independência 

ou imparcialidade, tanto antes, quanto depois de aceitar um mandato. O CPC francês especifica 

que, na arbitragem doméstica, o árbitro deve ser uma pessoa física e, quando um contrato de 

arbitragem designar uma pessoa jurídica, essa entidade só terá o poder de administrar a 

arbitragem. Esta restrição não é considerada aplicável à arbitragem internacional, e, portanto, 

um árbitro, em uma arbitragem internacional, pode ser uma entidade jurídica desde o inicio da 

instauração desse procedimento.  

Nesse sentido, no caso do mecanismo de nomeação dos árbitros falhar, um 

procedimento padrão pode ser providenciado pela pessoa responsável pela administração da 

arbitragem, ou pelo juiz responsável pela condução da arbitragem,chamado de “juge d’appui”. 

O universalismo é evidenciado quando nos deparamos com a competência que o  juiz de apoio 

possui, controlando a nomeação de um árbitro não apenas em relação às arbitragens com sede 

na França, mas também acerca de qualquer arbitragem, desde que haja risco de denegação de 

justiça (CPC, art. 1505).82 No caso da arbitragem internacional, será o presidente do Tribunal 

de Grande Instancia de Paris83. 

Ainda sobre o assunto, um Tribunal pode abordar a questão da jurisdição e a 

competência de um tribunal arbitral em dois momentos do processo. Primeiro, antes da 

constituição do tribunal arbitral, se a disputa for trazida antes e uma das partes ponderar ao 

Tribunal a jurisdição estatal, com base no acordo de arbitragem.  

                                                 
81Destaca a esse respeito a Corte de Apelação de Paris, no acórdão do 29 de março de 2001, in Revue de 

l’arbitrage, Paris: LGDJ, 2001, n. 3, p. 543, que o legislador francês adotou «une définition exclusivement 

économique de l’arbitrage international selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une 

opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État». Na doutrina, v.: FOUCHARD, Philippe; 

GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold, Traité de l’arbitrage commercial international, cit., p. 64 ss.; e 

SERAGLINI, Christophe; ORTSHEIDT, Jérôme, Droit de l’arbitrage interne et international, cit., p. 37 ss, APUD, 

BONATO, Giovanni; Panorama da Arbitragem na França e na Itália, Perspectiva de direito comparado com 

sistema brasileiro, Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 66, pp. 253 - 289, jan./jun. 2015. p.12. 
82Sobre a competência do juiz de apoio, ver CLAY, Thomas, L’appui du juge à l’arbitrage, APUD, BONATO, 

Giovanni, ibid, p. 15. 
83Le Tribunal de Grande Instance de Paris é o órgão competente para julgar as sentenças estrangeiras. 
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Em tal caso, o tribunal declinará a jurisdição, a menos que o acordo de arbitragem seja 

manifestamente inexistente ou inaplicável. Em segundo lugar, o tribunal pode avaliar a 

competência de um Tribunal arbitral quando o laudo for contestado ou quando a decisão for 

errada. 

Na arbitragem internacional, a lei aplicável é escolhida pelas partes, seja no momento 

da celebração do contrato, ou subseqüentemente. Quando as partes não fazem essa escolha, o 

tribunal arbitral poderá eleger a lei mais adequada ao caso, isso significa que, o  tribunal arbitral 

pode assim optar por aplicar diretamente uma lei específica, ou uso e costumes do comércio 

internacional. Caso a arbitragem intenacional esteja submetida à lei francesa, aplicar-se-á as 

disposições do título I, II e III, do CPC francês, sob reserva dos artigos 1493 e 1494, quando 

houver vício na convenção particular84. 

Outro tema em destaque, é que a confidencialidade na arbitragem comercial 

internacional é a exceção na França. A nova lei francesa prevê expressamente que a arbitragem 

doméstica é confidencial “a menos que as partes têm disponham de outra forma”85, esta 

presunção de sigilo não parece aplicar-se na arbitragem internacional.  

O professor Gaillard explica os motivos pelos quais a confidencialidade não é 

presumida para a arbitragem comercial internacional: 

Em vez disso, pelo fato de que muitas arbitragens internacionais envolvem tratados 

de investimento e que existe um forte desejo de transparência nesta matéria, como tal 

ilustra o trabalho atual do CNUDCI (UNCITRAL)86. Em segundo lugar, pela 

consideração de que, mesmo em assuntos comerciais, confidencialidade nem sempre 

é necessário e é melhor deixar que as partes estipulam expressamente, ou, deixe o 

tribunal decidir quando as circunstâncias o exigirem87. 

 

Portanto, entende-se que o sigilo pode estar inserido nas regras de arbitragem escolhida 

pelas partes, porém, para preserva-la é importante dispor no contrato ou na convenção de 

                                                 
84Art. 1495 do Código de Processo Civil francês. 
85Art 1464, CPC francês. 
86Ver, por ex: Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Rapport du Groupe de travail 

II (Arbitrage et conciliation) sobre os trabalhos da 54ª secção (New York, 7-11 février 2011), do CNUDCI, 2011, 

do NU A/CN.9/717. Para uma discussão sobre a questão da transparência em matéria da arbitragem nos 

investimentos dos Estados, ver L. Yves Fortier et Renée Thériault, « La transparence de l'arbitrage international à 

l'ère des différends investisseurs-États : Du mythe à la réalité », juntamente com o professor, Alain Prujiner, 

Sylvette Guillemard, dir, Cowanswille (Qc), Yvon Blais , APUD, FORTIER, L. YVES, La nouvelle loi française 

sur l’arbitrage : vues d’Outre-Atlantique L. Yves Fortier,: Conférence annuelle de l’Association française 

d’arbitrage, Paris, 2011, p.16.(tradução nossa) 
87Ver, Gaillard et de Lapasse, supra note 2 au para 106. Ver também, Mayer, supra note 4 à la p 33, que explica 

que contrário à arbitragem doméstica, onde as partes escolhem antes de tudo a confidencialidade, o principal 

atrativo da arbitragem internacional é que se baseia na neutralidade oferecida elas partes., APUD, FORTIER, L. 

YVES, ibid, p.16. (Tradução nossa) 
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arbitragem. Para os acordos concluídos antes da nova lei francesa, que previa a presunção do 

sigilo da arbitragem, é prudente que as partes inclua uma cláusula de confidencialidade, caso 

queiram manter essa condição. 

Além do CPC francês, a França também ratificou a Convenção de Nova Iorque de 1958, 

tendo feito algumas reservas à sua execução, e faz parte também, da Convenção Européia de 

1961, sobre arbitragem internancional.   
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 O RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS ARBITRAIS 

ESTRANGEIRAS NO BRASIL E NA FRANÇA  

 

3.1   O reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil  

 

Primeiramente, é importante sublinhar que sempre se entendeu que na expressão 

“sentenças dos tribunais estrangeiros” também estão compreendidas as decisões proferidas por 

autoridades administrativas que desempenham funções judiciárias. Assim, não haveria porque 

negar reconhecimento o laudo arbitral apto a produzir efeitos similares aos de uma sentença 

entre as partes.88 

Após a Lei de Arbitragem, o laudo arbitral, nacional ou estrangeiro, passou a equivaler 

à sentença arbitral, sendo então, passível de homologação sem a necessidade do duplo 

exequatur.  Dando continuidade a esse entendimento, atualmente, há uma prevalência na 

aplicação das regras relativas a Convenção de Nova Iorque89 de reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais estrangeiras, passando-se, praticamente, a apenas um sistema de 

homologação, eis que 145 países90 são signatários dessa regulamentação.  

No caso específico do Brasil, o mesmo reconhecimento é dado para os laudos e 

sentenças com origem dos países não membros, tendo em vista que ao ratificar tal Convenção, 

não foi feita reserva ao art. I, nº3 da mesma. 

Com a superação do requisito de homologação do laudo arbitral pelo país de origem, o 

art. V da Convenção, bem como já fazia a Lei de Arbitragem, enumera um rol taxativo para as 

hipóteses de indeferimento do pedido de reconhecimento e execução do laudo Arbitral. De 

acordo com Nadia Araújo: 

A legislação aplicável é a mesma referente às demais decisões estrangeiras, qual seja, 

o CPC, a LINDB e o Regimento Interno do STJ. A Lei de Arbitragem traz ainda os 

requisitos para a homologação e os casos em que o pedido pode ser negado. Vale 

pontuar que os requisitos de homologabilidade presentes na Convenção de Nova 

Iorque, acima analisada, não discrepam daqueles previstos na Lei de Arbitragem, eis 

que tal diploma foi fonte de inspiração para o legislador nacional. 
Tendo em vista a adoção, pelo Brasil, do sistema de deliberação, não se avalia o mérito 

do que foi decidido quando do julgamento do pedido de homologação de sentenças 

arbitrais estrangeiras, pois se cuida de verificar tão somente o cumprimento dos 

requisitos formais de homologabilidade exigidos pela legislação brasileira e, apenas 

                                                 
88DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op. cit., p.308. 
89Vide Capítulo 3, tópico 3.2. 
90Dados referentes à 2 de fevereiro de 2014. 
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tangencialmente, o mérito da questão ao avaliar se esta não ofende a ordem pública e 

soberania nacional. É chamado de contenciosidade limitada: apesar de se tratar de 

uma ação judicial, o mérito não pode ultrapassar os limites impostos pelas regras 

atinentes ao reconhecimento, determinadas na legislação local91. 

 

Sobre as causas de recusa ao reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras, 

predomina o entendimento de validade da sentença arbitral estrangeira, de maneira que se 

respeita a soberania da ordem pública nacional, a recusa do seu reconhecimento somente pode 

se dar na hipótese da parte, contra a qual se requer o reconhecimento, suscitar algum óbice para 

tanto92.  

São dois os motivos que ensejam a recusa de reconhecimento da sentença arbitral: (i) 

aqueles cujo reconhecimento depende da invocação pela parte contrária e (ii) os que podem ser 

reconhecidos de ofício pelo Estado, no qual se pretende o reconhecimento93. Já as hipóteses de 

recusa ao reconhecimento e execução da sentença arbitral estrangeira, previstas no art. V, do 

Decreto 4.311/02, Convenção de Nova Iorque, são: 

 1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido 

da parte contra a qual ela é invocada, unicamente se esta parte fornecer, à autoridade 

competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que: 
        a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, em conformidade com 

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

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

matéria, nos termos da lei do país onde a sentença foi proferida; ou 
        b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu notificação apropriada 

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

por outras razões, apresentar seus argumentos; ou 
        c) a sentença se refere a uma divergência que não está prevista ou que não se 

enquadra nos termos da cláusula de submissão à arbitragem, ou contém decisões 

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

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

daquelas não suscetíveis, a parte da sentença que contém decisões sobre matérias 

suscetíveis de arbitragem possa ser reconhecida e executada; ou 
        d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se deu em 

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

em conformidade com a lei do país em que a arbitragem ocorreu; ou 
        e) a sentença ainda não se tornou 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. 
        2. O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser 

recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento 

e a execução constatar que: 
        a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de solução 

mediante arbitragem; ou 
        b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à ordem pública 

daquele país94. 

                                                 
91ARAUJO, Nadia de, op. cit., p. 815. 
92BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit, p. 401. 
93BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid, p.401. 
94Art. V da Convenção de Nova Yorque de 1958. 



37 

 

 

 

 

 

No tocante à nulidade do laudo arbitral, segundo Carlos Alberto Carmona, emprega-se 

o art. 741 do CPC95. No Brasil, a doutrina majoritária considera que o STJ está proibido de 

reconhecer uma sentença anulada, a pedido da parte contra a qual ela é invocada96, mas, ao 

mesmo tempo, há uma parte autorizada da doutrina brasileira que propugna a solução oposta97.  

Sobre o ato homologatório, apresenta-se o caso narrado por Jacob Dolinger e Carmen 

Tiburcio, para exemplificar o entendimento do Tribunal brasileiro e a consolidação da arbitral 

comercial internacional, após as inovações da Lei de Arbitragem: 

Sobre a natureza do ato homologatório, é mister citar o voto proferido pelo Ministro 

Alfredo Buzaid, Relator da SE nº 3.236 – República Francesa, seguindo pelos demais 

Ministros, com exceção do Ministro Oscar Corrêa, que restou vencido. Era a terceira 

vez que a empresa Schubert & Naschinenfabrik Aktiengensellchaft se apresentou 

perante o STF. Na primeira vez, foi indeferido o pedido de homologação, porque não 

se confirmou a citação da parte demandada para o processo homologatório no país de 

origem. Por isso, a Schubert requereu uma carta rogatória citatória da empresa 

brasileira, para que esta apresentasse a oposição ou defesa que tivesse perante o 

Tribunal de Grande Instância de Paris, que recebeu exequatur do STF. Ocorre que a 

empresa brasileira deixou transcorrer o prazo, sem manifestar qualquer oposição ou 

recurso. Assim, a Schubert ingressou com novo pedido de homologação do laudo 

arbitral perante o STF, que foi deferido, nos termos do voto do Relator. Destaque-se 

desse voto do Ministro Buzaid a definição do ato homologatório: 

“... Assim, Senhor Presidente, no desenvolvimento do meu voto, procurei demonstrar, 

à luz do art. 1028 do Código de Processo Civil francês, que havia, antes do exequatur, 

a possibilidade de uma impugnação. Após o exequatur, haveria um recurso de 

apelação. Isto está expresso, não há dúvida nenhuma, e o memorial da firma 

requerente distribuídos aos eminentes Ministros reproduziu todo o texto do artigo 

1.028. Mas não é só. Disse eu em meu voto que a Firma Itamasa não usou de nenhum 

recurso e deixou transcorrer o prazo de um mês, in albis; isto está confesso pela 

propria firma em sua reposta nos autos. Decorrido o prazo, a Firma Schubert &Salzer 

traz de novo a sentença, já agora transitada em julgado (porque não foi oferecida 

nenhuma oposição) para ser homologada aqui. Que é a homologação? Aqui é que 

temos que nos deter por alguns instantes. A homologação é um processo em que o 

Juiz, verificando se concorrem os requisitos de legitimidade do juízo arbitral, se limita 

a confirma-lo, porque a homologação não é um juízo de valor, e, sim, de verificação. 

                                                 
95DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op.cit., p.310. 
96CARMONA, Carlos Alberto, Arbitragem e processo, cit., p. 473; BAPTISTA, Luiz Olavo, Sentença arbitral 

declarada nula no local onde proferida, in Revista brasileira da arbitragem, n. 37, 2013, p. 7 ss.; CASELLA, Paulo 

Borba Casella; GRUENBAUM, Daniel, Homologação de sentença arbitral estrangeira anulada, cit., p. 207 ss.; 

BRAGHETTA, Adriana, A importância da sede da arbitragem, cit., p. 111; ABBUD, André de Albuquerque 

Cavalcanti, Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, cit., p. 188; TIBURCIO, Carmen, A arbitragem 

internacional. Definição e questões polêmicas, cit., segundo a qual essa solução constitui uma “consequência 

lógica da regra de competência exclusiva para a anulação, que vale para o bem e para o mal”; GASPAR, Renata 

Alvares, Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil, cit., p. 171 ss.; SCHEFFER DA 

SILVEIRA, Gustavo, os efeitos da sentença arbitral anulada em seu país de origem em direito francês, cit., p. 36 

ss, APUD, BONATO, Giovanni; op. cit., 37. 
97Entre os partidários da possibilidade de outorgar o exequatur a uma sentença arbitral anulada no país de origem, 

recordamos, por todos, o posicionamento de: WALD, Arnoldo, Homologação de sentença arbitral estrangeira 

anulada pela justiça local no país da sede da arbitragem, in LEMES, Selma Ferreira; BALBINO, Inez, Arbitragem. 

Temas contemporâneos, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 55 ss, APUD, BONATO, Giovanni, ibid, p.37. 
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Tanto isso é verdade que se, depois de transcorrido o prazo para a elaboração do laudo 

arbitral, se apurar que os árbitros não eram os proprios, ou houve qualquer outro vicio, 

o Juiz deixa de homologar o laudo. Este juízo, quer no direito brasileira, quer no 

direito francês, é apenas de homologação. Dir-se-á: mas este juízo de homologação é 

apenas um juízo administrativo, e em abono da tese formulada pelo eminente Ministro 

Oscar Corrêa, foram citados vários autores. Aqui cabe uma explicação fundamental: 

a diferença entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa não está senão em 

que, na jurisdição contenciosa, há uma lide real, enquanto que, na jurisdição 

voluntária há uma lide virtual. Outrora havia numerosas doutrinas que buscavam 

explicar esta distinção. Uma das mais importantes era a de Carnelutti, que dizia que a 

lide é o objeto do processo contencioso; o negócio jurídico, affare, era o objeto do 

processo voluntário. Todavia, o proprio Carnelutti, na última edição de sua obra 

Instituzioni del Processo Civile italiano, vol. I, página 5, diz que ‘ a diferença entre 

processo contencioso e processo voluntário se funda sobre distinção entre conflito 

atual e conflito potencial de interesses’. 

E qual a diferença substancial entre exequatur e homologação? No direito brasileiro  

se diz que, oferecido o laudo arbitral, o juiz abre vista às partes para se manifestarem 

sobre ele e depois o homologará ou não (Cód. Proc. Civ. Art. 1.099). No direito 

francês, como demonstrei com a ligação de Jean Vicent- e o eminente Ministro fez 

questão de lembrar esta lição – se diz: ‘o exequatur’ é uma formalidade necessária e 

prévia para o exercício de qualquer via de recurso’. 

O advogado da ITAMASA estava presente no juízo arbitral, representando-a com 

procuração e poderia ter oferecido oposição antes do exequatur. Não o fez. Houve 

citação por carta rogatória e não se defendeu perante o tribunal de Grande Instância 

de Paris. Agora, pretende que não se execute a sentença. Formulo a mim proprio uma 

pergunta. Qual é o valor jurídico do juízo arbitral? Então, as partes instituem o juízo 

arbitral, comprometem-se a respeitar a sua decisão e, depois passados alguns anos, 

vendo que condenação vai ser muito elevada, justamente porque não foi satisfeito o 

objeto da condenação, a parte vem aqui e diz: não se pode cumprir. É necessário 

propor uma nova demanda? Onde? Não é mais no juízo arbitral, que eles proprios 

elegeram para o julgamento da causa. Terão que fazer uma demanda aqui no Brasil, 

decorridos quase 4 anos do julgamento proferido? 

Sr. Presidente, julgo que não preciso aduzir mais nada para o esclarecimento do meu 

ponto de vista e as razões pelas quais deferi a homologação da sentença estrangeira. 

Confirmo, pois, o meu voto.”98 

 

É consenso no âmbito doutrinário e jurisprudencial brasileiro, que o processo de 

homologação de sentença possui natureza jurisprudencial de contenciosidade limitada. Embora 

não haja análise do mérito e justiça da decisão que se quer ver reconhecida99, o objetivo é 

viabilizar a produção de efeitos jurídicos que são inerentes a esses atos de conteúdo 

sentencial100.   

Até o advento da Emenda Constitucional 45/2004 competia ao STF reconhecer as 

sentenças nacionais estrangeiras no território nacional, tarefa então transferida ao STJ e 

regulada pela Resolução 09/2005 daquela Corte101.  

                                                 
98SE nº3.236 - República Francesa, STF, Rel. Min. Alfredo Buzaid, j. 10.05.84, RTJ 111/157, APUD, 

DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen, op.cit., p. 322-333. 
99BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op. cit., p. 416. 
100SEC nº 4.738, STF, APUD, BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid., p. 416. 
101BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, ibid., p. 416. 
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Atualmente, o procedimento de reconhecimento de sentenças e outras decisões 

estrangeiras encontra-se, principalmente, contida na Resolução 09/2005 do STJ que estabelece, 

em suma, dois regimes: (a) o de homologação válido para as sentenças estrangeiras (arbitrais 

ou não) em geral e (b) o de exequatur, válido para as cartas rogatórias e sentenças emanadas de 

outros países do Mercosul (Protocolo de Las Leñas, art. 19).102 

É indispensável, segunda a Resolução 09/2005, para a homologação de sentenças 

estrangeiras: haver sido o ato proferido por autoridade competente; terem sido as partes citadas 

ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter sido o ato transitado em julgado; estar 

autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial103. 

 

3.2 O reconhecimento e execução das senteças arbitrais na França  

 

Os tribunais franceses são extremamente favoráveis ao reconhecimento e execução de 

sentenças arbitrais, que é quase automática, se a parte que solicitar o reconhecimento e 

execução, provar que a existencia da setença estalecida no lugar de sua origem, bem como, que 

não é  manisfetamente contraria à ordem pública interna e internacional, devendo fornecer cópia 

da convenção, e todos os documentos para comprovar a autenticidade da senteça, estando estes 

devidamente traduzidos por um expert.  

A sentença arbitral, é definida como uma “decisão de justiça internacional”, não 

integrada em nenhum ordenamento estatal. Porém, pode-se dizer que uma certa territorialidade 

abrange a sentença arbitral internacional proferida na França, já que esta deve ser homologada 

para tornar-se executiva (CPC, arts. 1514 e ss.) e, ademais, fica sujeita à ação anulatória 

interposta perante o juiz togado (CPC, arts. 1518 e ss.). 104 

Isto é, o reconhecimento e execução das sentenças arbitrais estrangerias, só acontecerá 

na França, se essa não ferir a ordem pública.  Sendo a França, signatária da Convenção de Nova 

Iorque, na qual, realizou algumas retificações, o processo de reconhecimento e execução das 

sentenças arbitrais acontecerá de forma espontânea caso cumpra os requisitos supracitados. 

Vale frisar, que é pacífico o entendimento de que uma sentença arbitral pode ser 

reconhecida e executada na França, apesar da sua anulação pelo juiz togado do país em que foi 

                                                 
102BASSO, Maristela; PASQUOT POLIDO, Fabrício Bertini, op.cit., p. 416. 
103PORTO, Catarina Mota de Figueiredo. Arbitragem Internacional: alguns aspectos sobre o reconhecimento da 

setença arbitral estrangeira segundo a Convenção de Nova Iorque de 1958, a ordem pública e a arbitrabilidade. 

Boletim Júridico, Uberaba/MG, a. 12, no 752. 
104BONATO, Giovanni; op. cit., 18. 
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proferida105. Esse posicionamento valora a deslocalização do instituto da arbitragem, pois 

considera-se que a decisão arbitral está totalmente desvinculada do Estado onde foi proferida. 

Para a jurisprudência francesa, o art. VII da Convenção de Nova Iorque: “não limita o 

direito de ninguém de fazer prevalecer uma sentença arbitral da maneira e na medida admitida 

pela legislação do país onde a sentença é invocada; por conseguinte, o juiz francês não pode, 

quando a sentença foi anulada ou suspendida pela autoridade competente do país onde ela foi 

proferida, recusar a execução por este motivo, pois este não está enumerado no art. 1502 NCPC, 

mesmo se previsto no artigo V, I, e) da Convenção de Nova Iorque106. 

Diante do conflito entre a legislação interna e a Convenção de Nova Iorque, que não 

aceita a homologação de sentença que teve a sua anulação decretada no país sede da arbitragem, 

predomina o art. VII, § 1, da Convenção de Nova Iorque de 1958 que resguarda a aplicação do 

direito nacional mais favorável.  

O art. 1502 do CPC francês, que é o aplicado em detrimento da Convenção de Nova 

Iorque, determina as hipóteses que o exequatur poderá ser anulado: 

1) Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention d’arbitrage 

nulle ou expirée ; 

2) Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique 

irrégulièrement désigné ; 

3) Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été 

conférée ; 

4) Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté; 

5) Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international107. 

 

Das Convenções sobre reconhecimento e execução da sentença arbitral em que a França 

tenha ratificado, a Convenção de Bruxellas é a mais próxima da Convenção de Nova Iorque, 

no quesito eficácia, porém ela abrange apenas os países da União Europeia. 

                                                 
105Remetemos, portanto, o leitor aos trabalhos da doutrina brasileira que resumem a evolução da jurisprudência 

francesa: CASELLA, Paulo Borba; GRUENBAUM, Daniel, Homologação de sentença arbitral estrangeira 

anulada, in Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 9, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 207 ss.; e GAMA, 

Lauro Jr., Artigo V (inciso 1 “E”). Recusas fundadas no artigo V, (1), (E), da Convenção de Nova Iorque, de 1958, 

cit., p. 259 ss.; BRAGHETTA, Adriana, A importância da sede da arbitragem, cit., p. 125 ss.; e VALENÇA 

FILHO, Clávio de Melo, Poder judiciário e sentença arbitral, p. 165 ss, APUD, BONATO, Giovanni, ibid, p. 19. 
106Corte de Cassação, 10 de março de 1993, in Revue de l’arbitrage, 1993, n. 2, Paris: LGDJ, p. 255 ss, APUD, 

BONATO, Giovanni, op. cit., p. 20. 
107 “1) Se o árbitro governou sem um acordo de arbitragem ou um vazio ou convenção de arbitragem expirado; 2) 

Se o tribunal arbitral foi irregularmente constituída, ou o único árbitro irregularmente nomeado; 3) Se o tribunal 

arbitral decidiu sem cumprir a missão que lhe foi dado; 4) Quando o princípio do contraditório não foi respeitado; 

5) Se o reconhecimento ou execução for contrária à ordem pública internacional” (tradução nossa),APUD, 

BERNARD BRAMBAN, Admeo/GREDEG-CNRS. L’efficacité des sentences arbitrales 

« étrangères » en droit français. Paris, 2008. 
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Nesse sentido, o estudo comparativo serviu para demonstrar o valor da sentença arbitral, 

o reconhecimento da arbitragem comercial internacional em cada país, assim como o efetivo 

distanciamento desse instituto em relação ao Estado e a consequência disso para o 

reconhecimento e execução do laudo ou sentença arbitral. Observou-se que, diferentemente do 

Brasil (que determina que a sentença deve ser homologada pelo STJ e não ser nula no país de 

origem), a França reconhece espontaneamente a sentença arbitral estrangeira, caso ela seja 

declarada existente no país de origem, mesmo que nula, e respeitar a ordem pública nacional e 

internacional.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

É inegável que a arbitragem se torno o método mais eficaz de resolução de litígios para 

as questões relacionadas ao comércio internacional, isso porque, foram criados sistemas 

internacionais para afastar o julgamento dos conflitos, de interesse privado internacional, do 

procedimento jurisdicional comum.   

Como pode-se observar, a ordem econômica internacional, consagrou o conceito de lex 

mercatoria para que os negócios fossem emanados de independência em relação aos Estados 

envolvidos, tendo como alicerce o princípio da autonomia da vontade das partes.  

Diante da expansão das transações econômicas internacionais, vimos que, os litígios 

foram proporcionalmente aumentados e com eles, a escolha da arbitragem como meio 

alternativo de resolução de conflitos se tornou pré-requisito para consubstanciar os contratos e 

acordos comerciais. Assim, foi necessário que muitos países, como o Brasil, passassem a 

positivar tal instituto, ratificando as Convenções já existentes e adaptando as legislações e 

jurisprudências nacionais.  

Isto posto, a arbitragem comercial internacional começou a se perfazer de forma mais 

uniforme, sendo que, o instrumento que demonstrou mais aplicabilidade e alcançou 

suficientemente os objetivos desejados nos países habituados ao instituto, assim como, 

disseminou sua utilização pelos países refratários, foi a Convenção de Nova Iorque de 1958. 

Apesar da harmonização trazida pela Convenção sobre Reconhecimento e Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras, ainda persistem algumas divergências na homologação dos 

laudos e sentenças arbitrais, devido a supremacia da lei mais favorável ao contrato, como 

demonstrado o posicionamento da jurisprudência francesa, quanto à homologação de um laudo 

anulado no país de origem.  

Ao realizar análise de direito comparado entre o Brasil e a França se pode traçar as 

principais diferenças na aplicabilidade da arbitragem comercial internacional entre esses dois 

países, tendo concluído que a legislação francesa é mais liberal, pois específica a utilização 

desse meio alternativo de resolução de litígio, a matéria econômica, prevalecendo então o 

princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes, sendo a ordem pública, 

um limitador abstrato e abrangente.   

Diante disto, acredita-se que a arbitragem comercial internacional no Brasil, por suas 

características relativas a celeridade, eficiência, segurança, confidencialidade e custo, resta 
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mais vantajosa que a jurisdição estatal. Porém, quando comparada ao instituto francês, resta 

comprovado que ainda está vinculada ao Estado de forma, que prejudica o caráter essencial 

desse instituto, isto é, com a necessidade de homologação pelo STJ (após a EC. 45/2004), e não 

somente por um juiz togado, ocasionando que o processo de execução se torne exaustivo.  

Por fim, a pesquisa monográfica procurou elucidar que para uma gradual evolução na 

aplicabilidade da arbitragem comercial internacional no Brasil, bem como para a o 

desenvolvimento e destaque da Câmara de Comércio Brasil Canadá Centro de Arbitragem e 

Mediação CCBC - CAM-CCBC, é imprescindível apreciar, e se possível, adaptar ao 

ordenamento interno, alguns entendimentos dos Tribunais franceses, tais como:  o caráter 

meramente econômico da arbitragem comercial internacional, a desvinculação da arbitragem 

com o ordenamento estatal, a universalidade da sentença arbitral estrangeira e seu 

reconhecimento como uma jurisdição internacional totalmente independente, compreendendo 

então, que a autonomia da vontade das partes e o devido processo legal, de acordo com a sede 

da arbitragem, são as razões possíveis para recusa do exequatur ou da homologação da sentença 

arbitral estrangeira, diminuindo os requisitos que tornam o procedimento burocratizado, quando 

respeitarem a ordem pública nacional e internacional.   
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