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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a exceção de ofensa à ordem pública como causa de recusa do 

reconhecimento e/ou execução da sentença arbitral estrangeira. Busca-se inicialmente 

determinar o conceito de ordem pública e sua extensão. Antes disso, contudo, elabora-se 

um breve panorama sobre sentença estrangeira e arbitragem comercial internacional, faz-se 

um apanhado histórico da homologação de sentença estrangeira no Brasil, analisa-se os 

aspectos gerais da homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, as normas de origem 

interna e os tratados internacionais com vigência no Brasil, o procedimento homologatório 

e os pressupostos positivos e negativos da homologação. Após, analisa-se a ordem pública 

interna, internacional e transnacional, assim como a ordem pública processual e material. 

Em seguida, examina-se a extensão que a doutrina e a jurisprudência têm conferido ao 

conceito de ordem pública de que trata o art. V (2) (b) da Convenção de Nova Iorque e o 

art. 39, II da Lei nº. 9.307/96. Posteriormente, analisa-se alguns temas que já suscitaram 

questionamentos de ofensa à ordem pública, os casos já julgados pelo STF e STJ de 

homologação de sentenças arbitrais estrangeiras com alegação de ofensa à ordem pública e 

como o posicionamento do Judiciário, sob o enfoque da Análise Econômica do Direito, 

afeta os custos de transação dos negócios comerciais. Defende-se ao final do trabalho a 

necessidade de se restringir o campo de aplicação e o alcance dos questionamentos de 

ofensa à ordem pública. O objetivo do estudo é demonstrar que a ordem pública deve ser 

interpretada restritivamente e que a intervenção deve ser excepcional. 

 

Palavras-chave: Arbitragem.  Homologação.  Reconhecimento e/ou execução de sentença 

arbitral estrangeira. Ordem pública. Convenção de Nova Iorque, art. V (2) (b). 
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ABSTRACT 

 

 

This Master‟s degree thesis analyzes the exception given to public policy offenses as a 

cause for the refusal of recognition and/or enforcement of foreign arbitral awards. This 

research initially attempts to define the concept of public policy and its extension. Prior to 

that, however, a brief analysis of foreign awards and international commercial arbitration 

as well as a historical overview of homologation in Brazil are drawn, and the general 

aspects of the recognition of foreign arbitral awards and the internal rules and international 

treaties which are effective in Brazil, the homologation proceeding itself, and both the 

positive and negative aspects of homologations are analyzed. Afterwards, the domestic, 

international and transnational public policies are analyzed, as well as the procedural and 

material public policy. Following, the meaning that the doctrine and jurisprudence have 

given to the concept of public policy presented in the Article V (2) (b) of the New York 

Convention, and in the Article 39 of Law No. II. 9.307/96 is examined. Later, some issues 

that have raised questionings related to public policy offenses are analyzed, as well as the 

cases already ruled by the Brazilian Supreme Court and the Superior Court of Justice for 

the homologation of foreign arbitral awards with alleged public order offenses and how the 

position of the judiciary, from the perspective of Economic Analysis of Law, affects 

transaction costs of business affairs. Finally, the need to limit both the scope of 

applications and the range of questionings concerning public policy offenses is defended. 

The main goal of this study is to demonstrate that public policy shall be strictly interpreted 

and that intervention must be exceptional. 

 

Key words: Arbitration. Homologation. Recognition and/or Enforcement of a Foreign 

Arbitral Award. Public Policy. New York Convention, article V (2) (b). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente globalização do mundo moderno
1
, a abertura dos mercados e o 

desenvolvimento do comércio internacional provocaram uma maior circulação de bens e 

de pessoas e, como consequência desse intercâmbio entre territórios, passaram a existir 

conflitos de dimensões globais. Esses conflitos são cada vez mais frequentemente 

resolvidos por meio da arbitragem, que tem se mostrado um eficaz e célere mecanismo 

privado de solução de litígios, envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. 

O instituto, que há tempos é largamente utilizado no plano internacional, passou a 

ser adotado no Brasil na última década, impulsionado pela promulgação da Lei nº 9.307/96 

(Lei Brasileira de Arbitragem, Lei de Arbitragem ou LBA). Desde 2001, ano em que foi 

reconhecida a constitucionalidade da Lei de Arbitragem pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF)
2
, está havendo um significativo aumento da utilização da arbitragem no Brasil

3
. 

Com a crescente utilização da arbitragem, inúmeras questões sobre o assunto 

passaram a suscitar debates, dúvidas e discussões, dentre elas a exceção de ofensa à ordem 

pública na homologação de sentença arbitral estrangeira, uma vez que depois de concluída 

a arbitragem em território estrangeiro, seu reconhecimento e execução no Brasil dependem 

de homologação pelo Poder Judiciário. 

                                                 
1
 “A sociedade internacional contemporânea tem passado por uma série de transformações nos últimos anos, 

resultando de um complexo de fatos históricos, políticos, tecnológicos, econômicos e científicos, que 

transpassam fronteiras e aproximam as distâncias, desenvolvendo, por isso, um sentimento global de 

cosmopolitanismo entre os povos, e que se convencionou chamar de globalização. Todos esses 

acontecimentos coincidentes manifestam de forma clara e precisa uma ruptura histórica da sociedade 

internacional com ela mesma e a faz buscar novos paradigmas de pensamento para essa realidade em 

formação, que atinge indistintamente todos os setores da vida humana em todas as estruturas sociais, 

econômicas, culturais e, principalmente, jurídicas.” (MENEZES, Wagner. O direito internacional 

contemporâneo e a teoria da transnormatividade. In: MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CANÇADO 

TRINDADE, Antônio Augusto; PEREIRA, Antônio Celso Alves (orgs.). Novas perspectivas do direito 

internacional contemporâneo – Estudos em homenagem ao professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008, p. 961). 
2
 STF. Supremo Tribunal Federal. Revista Trimestral de Jurisprudência. AgRg na SE 5206/EP, rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001. Brasília: Imprensa Nacional, out./dez. 2004, v. 190, pp. 908-1027. 
3
 Sobre dados estatísticos acerca da evolução da arbitragem no Brasil, ver: WALD, Arnoldo. A evolução da 

arbitragem internacional no Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: RT, out./dez. 2009, v. 

23, p.19-38, e também interessante pesquisa realizada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, em 

conjunto com a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Direito FGV), que localizou a 

existência de 790 decisões proferidas pelos tribunais estaduais em matéria de arbitragem entre novembro de 

1996 e fevereiro de 2008. O projeto da pesquisa foi publicado na Revista Brasileira de Arbitragem/IOB, 

jul./set. 2008, v. 19, p. 7 e ss. Os relatórios de todos os temas analisados estão disponíveis em: <http://www. 

cbar.org.br/bib_pesquisa_fgv_cbar.html>. Acesso em: 15 mar. 2011.  
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Em decorrência do início tardio da prática arbitral efetiva no Brasil, seja no âmbito 

interno como internacional, os estudos doutrinários sobre o assunto ainda são escassos, por 

esse motivo o interesse em estudar e problematizar o tema
4
.  

A sentença arbitral estrangeira
5
, de acordo com o disposto no art. 34, caput, da Lei 

nº 9.307/96, será reconhecida ou executada no Brasil em conformidade com os tratados 

internacionais com eficácia no ordenamento jurídico interno e, na sua ausência, 

estritamente de acordo com os termos da Lei Brasileira de Arbitragem. Diante de tal 

dispositivo, verifica-se que o regime geral de homologação de sentenças arbitrais 

estrangeiras no Brasil é o da Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças 

Arbitrais Estrangeiras de Nova Iorque de 1958
6
, internalizada no ordenamento jurídico 

nacional com a promulgação do Decreto nº 4.311, de 23 de julho de 2002
7
. Paralelamente, 

existem outros diplomas internacionais de cunho regional e bilateral que são aplicáveis em 

seus respectivos âmbitos de validade
8
. 

                                                 
4
 Sobre o tema da ordem pública em geral, no Direito Internacional Privado, destaca-se a tese de Jacob 

Dolinger, A evolução da ordem pública no Direito Internacional Privado, apresentada em 1979 à 

Faculdade de Direito da UERJ. Especificamente sobre Arbitragem comercial internacional e ordem pública, 

destaca-se a dissertação de mestrado de Ricardo Ramalho Almeida. Na doutrina estrangeira há diversos 

livros, teses e artigos que abordam o tema da ordem pública na arbitragem, valendo citar a tese de Jean-

Baptiste Racine (L’arbitrage commercial international et l’ordre public), 1999, e o livro de Homayoon 

Arfazadeh (Ordre public et arbitrage international à l’épreuve de la mondialisation), 2005. 
5
 A Convenção de Nova Iorque define a sentença arbitral estrangeira como a proferida no território de um 

estado que não seja aquele em que se tencione o reconhecimento e a execução. Na mesma linha, o art. 34, 

parágrafo único, da Lei nº 9.307/96, define sentença arbitral estrangeira como aquela que tenha sido proferida 

fora do território nacional. 
6
 A Convenção de Nova Iorque entrou em vigor em 07/07/1959, e traz em seu art. I (1): “A presente 

Convenção aplicar-se-á ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras proferidas no 

território de um Estado que não o Estado em que se tencione o reconhecimento e a execução de tais 

sentenças, oriundas de divergência entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. A Convenção aplicar-se-á 

igualmente a sentenças arbitrais não consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o 

seu reconhecimento e a sua execução”. 
7
 “Considerando que o art. 34 da Lei nº 9.307/96 dispõe que „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‟, deve-se concluir que o regime geral de 

homologação de sentenças arbitrais no Brasil é o da Convenção de Nova Iorque de 1958, internalizada no 

ordenamento jurídico nacional com a promulgação do Decreto nº 4.311, de 23/07/2002, compatibilizada, 

quando for o caso, com a Convenção do Panamá de 1975, suplementada pela Convenção de Montevidéu de 

1979, prevalecendo a Convenção de Nova Iorque sobre o disposto na Lei nº 9.307/96 [...]”. (ALMEIDA, 

Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial internacional e ordem pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 

p. 285). 
8
 Antes de o Brasil aderir à Convenção de Nova Iorque, a Lei Brasileira de Arbitragem introduziu em seu 

sistema legal os conceitos consagrados pela aludida Convenção, em capítulo dedicado ao reconhecimento e 

execução das sentenças arbitrais estrangeiras (arts. 34 a 40 da Lei de Arbitragem). Também antes da 

ratificação da Convenção de Nova Iorque, o Brasil tinha aprovado outros tratados internacionais sobre a 

matéria, de alcance regional: (i) a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Internacional (Panamá, 1975), 

aprovada pelo Brasil em 09/05/1996, mediante o Decreto de Promulgação do Poder Executivo 1.902; (ii) o 

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

(Protocolo de Las Leñas), aprovado pelo Decreto 2.067, de 12/11/1996; e (iii) a Convenção de Montevidéu 

(1979), aprovada pelo Decreto 2.411, de 02/12/1997. 
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A Convenção de Nova Iorque, que já foi ratificada por mais de 140 países
9
, é um 

dos mais bem sucedidos instrumentos jurídicos internacionais e um dos mais importantes 

pilares para o desenvolvimento e consolidação da arbitragem
10

. É instrumento de 

cooperação jurídica internacional que proporciona assistência mútua entre Estados, com 

vistas a garantir segurança e estabilidade para as relações internacionais
11

. 

Desde que promulgou a Convenção de Nova Iorque, o Brasil passou a integrar o 

grupo de países que cooperam para a efetividade da arbitragem comercial, conferindo 

segurança jurídica em seu território às decisões arbitrais proferidas no exterior
12

. 

A Convenção de Nova Iorque foi criada com o objetivo de assegurar a efetividade 

das sentenças arbitrais em todos os Estados que a subscreveram, mediante o compromisso 

expresso de reconhecer e dar execução a tais sentenças, respeitadas as regras processuais 

que se aplicarem no território do país de reconhecimento
13

. 

                                                 
9
 Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html>. 

Acesso em: 02 nov. 2012. 
10

 Existem no mundo aproximadamente 200 países, sendo que até 02 de novembro de 2012 a Convenção de 

Nova Iorque já havia sido ratificada por 147 países. 
11

 “A principal fonte sobre reconhecimento e execução de laudos arbitrais estrangeiros é certamente a 

Convenção de Nova Iorque, de 1958, que disciplina minuciosamente a questão, conforme indicado no seu 

título, podendo ser aplicada até mesmo aos laudos proferidos em Estados não membros, salvo se o Estado no 

qual se pretenda ver reconhecido o laudo declarar, quando da assinatura, ratificação ou adesão à Convenção, 

que ele só a aplicará com relação a laudos arbitrais oriundos dos Estados membros da Convenção”. 

(DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado. Arbitragem comercial 

internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 80-81).  
12

 “[...] ao ratificar a Convenção, o Brasil garante efetiva reciprocidade a seus parceiros comerciais, a grande 

maioria dos quais era já signatário da Convenção. [...] Ao finalmente aderir à Convenção de Nova Iorque, o 

Brasil passa às partes estrangeiras maior confiança de que estas terão à sua disposição os meios necessários 

para fazer valer seus eventuais direitos. Esta maior confiança leva à diminuição da percepção de risco de se 

fazer negócios com/no Brasil”. (STETNER, Renato Pereira; PITOMBO, Eleonora Coelho. A Convenção de 

Nova Iorque: ratificação pelo Brasil. In: GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida (Coord.). Novos 

rumos da arbitragem no Brasil. São Paulo: Fiúza, 2004, pp. 307-325). 
13

 “A maioria das legislações nacionais reconhece a eficácia das sentenças proferidas em outros Estados, 

estabelecendo as condições sob as quais essas sentenças poderão ser executadas em território nacional. 

Razões de natureza política e jurídica impõem que atos de coação determinados por autoridade alienígena 

sejam praticados em território nacional somente após sua avaliação e autorização pelos órgãos nacionais 

competentes, recusando-se sua execução nos casos em que forem incompatíveis com a ordem jurídica 

interna. Assim, as sentenças arbitrais estrangeiras, para seu cumprimento em território nacional, devem 

seguir um trâmite de execução, que compreende basicamente duas etapas: em primeiro lugar, o 

reconhecimento da sentença arbitral e, em um segundo momento, a execução de referida decisão. O primeiro 

trâmite, o de reconhecimento da sentença arbitral estrangeira, procura uma equiparação entre a sentença 

arbitral estrangeira e a sentença arbitral nacional. Mediante o trâmite processual conhecido como 

reconhecimento ou homologação da sentença arbitral estrangeira, a autoridade nacional controla alguns 

elementos e aspectos da decisão alienígena, procurando emitir declaração judicial no sentido de a sentença 

estrangeira possuir as condições exigidas pela lei interna ou pelo tratado internacional aplicável, para ser 

executável no país. Finalizado o trâmite anterior, a sentença arbitral estrangeira fica equiparada à sentença 

arbitral nacional, correspondendo prover sua execução forçada, caso for necessário”. (PUCCI, Adriana 

Noemi. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos 

Alberto; MARTINS, Pedro A. Batista (coords.). Estudos em homenagem ao prof. Guido Fernando da 

Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 341-342). 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html
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A regra geral consagrada pela Convenção de Nova Iorque, segundo a qual a 

sentença arbitral estrangeira será objeto de reconhecimento e execução pelos Estados dela 

signatários, está prevista no art. III, que estabelece que cada Estado signatário reconhecerá 

as sentenças como obrigatórias “e as executará em conformidade com as regras de 

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

estabelecidas nos artigos que se seguem”.  

Mas, se por um lado a Convenção de Nova Iorque busca dar maior efetividade ao 

instituto da arbitragem comercial internacional com a adoção de tal regra geral
14

, por outro 

não pode desconsiderar postulados fundamentais do direito das nações civilizadas e valores 

essenciais dos Estados que a subscreveram. Por tal razão, a Convenção também regula as 

hipóteses de recusa do reconhecimento e da execução de uma sentença arbitral estrangeira 

em seu art. V
15

, permitindo aos Estados que ajustem a aplicação da regra geral de modo a 

evitar conflito com princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico.  

As situações previstas no art. V, que objetivam preservar os princípios sobre os 

quais se assentam as ordens jurídicas nacionais, têm caráter de exceção à regra geral 

contida no art. III de obrigatoriedade do reconhecimento da sentença arbitral estrangeira 

                                                 
14

 O professor Hermes Marcelo Huck pondera que a homologação há de ser considerada como ato autônomo 

e soberano do Estado, mas no procedimento homologatório, quando exigido, não se julga ou discute a 

soberania do Estado estrangeiro de onde provém a sentença homologanda. A estrutura e arquitetura do 

sistema de delibação implicam necessariamente o reconhecimento da existência de outras soberanias, em 

igualdade de condições, e o reconhecimento que o juiz do foro faz da sentença estrangeira caracteriza a 

automática aceitação da jurisdição alheia. (HUCK, Hermes Marcelo. Sentença estrangeira e Lex 

Mercatoria. Horizontes e fronteiras do comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 26). 
15

 Convenção de Nova Iorque, art. V: “1. O reconhecimento e a execução da 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 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 outros 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 matérias suscetíveis de arbitragem puderem ser separadas daquelas não suscetíveis, a parte 

da sentença que contém decisões sobre matérias suscetíveis possa ser reconhecida e executada; ou d) a 

composição da autoridade arbitral ou 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 decisão mediante arbitragem; ou b) no 

reconhecimento ou execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país”. 
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pelo Poder Judiciário do Estado em que se busca tal reconhecimento, e devem ser 

interpretadas restritivamente.  

No que importa especificamente ao presente estudo, o art. V (2) (b) da Convenção 

de Nova Iorque estabelece que a homologação de uma sentença arbitral estrangeira poderá 

ser recusada caso se constate que o reconhecimento ou a execução da sentença for 

contrário à ordem pública do país onde se tenciona obter o reconhecimento ou a execução 

da sentença arbitral
16

. A Lei Brasileira de Arbitragem tem dispositivo semelhante (art. 39, 

II), mas enquanto o texto do ato internacional não afirma expressamente qual a ordem 

pública que atuaria restritivamente ao pedido de homologação, fazendo referência à ordem 

pública daquele país
17

, a LBA fala em ordem pública nacional. 

A ordem pública
18

, que funciona como critério de compatibilidade entre os 

diferentes ordenamentos jurídicos e atua na salvaguarda dos interesses fundamentais da 

sociedade, é o princípio mais importante do Direito Internacional Privado e desempenha 

um papel essencial na arbitragem comercial internacional, onde os interesses envolvidos 

são naturalmente ligados a mais de um ordenamento jurídico.  

O conceito de ordem pública, contudo, não é de simples definição
19

, cabendo aos 

julgadores e juristas avaliá-lo caso a caso. É fator de incerteza precisar-se o conceito de 

ordem pública e a noção de sua contrariedade. A ordem pública que, como será visto 

posteriormente, pode ser analisada sob a ótica nacional, internacional e transnacional (ou 

                                                 
16

 No mesmo sentido dispõe a Convenção Interamericana do Panamá em seu art. 5º (2): “Poder-se-á também 

denegar o reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral se a autoridade competente do Estado em 

que se pedir o reconhecimento e a execução comprovar: [...]; b) que o reconhecimento ou a execução da 

sentença seriam contrários à ordem pública do mesmo Estado”. E a Convenção de Montevidéu em seu art. 

2º: “As sentenças, os laudos arbitrais e as decisões jurisdicionais estrangeiros a que se refere o artigo l terão 

eficácia extraterritorial nos Estados-Partes se reunirem as seguintes condições: [...]; h) se não contrariarem 

manifestamente os princípios e as leis de ordem pública no Estado em que se pedir o reconhecimento ou o 

cumprimento”. 
17

 “De acordo com o seu art. V, 2, b, a denegação do pedido homologatório se dará se constatado que o 

reconhecimento ou a execução da sentença for contrário à ordem pública „daquele país‟. Não se afirma no 

texto do ato internacional qual a ordem pública que atuaria restritivamente ao pedido de homologação. Com 

efeito, grande parte da doutrina sustenta que a ordem pública visada pela Convenção é a de cunho 

internacional e não a ordem pública de nível doméstico do país em que se busca impor a eficácia da 

sentença”. (MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a lei de arbitragem. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, p. 399). 
18

 “O conjunto de normas e princípios que em um momento histórico determinado refletem o esquema de 

valores essenciais, cuja tutela atende de maneira especial cada ordenamento jurídico concreto”. 

(STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo: RT, 1986. p. 104). 
19

 “La expresión ‘orden público’ es vaga y de textura abierta. Podria caracterizarse en términos generales 

como todo precepto o principio de naturaleza obligatoria, es decir, cuya aplicación se impone a las partes, 

personas de derecho público o privado, o que no puede ser dejado de lado por aquellas en ejercicio de la 

autonomia privada o individual”. (NAÓN, Horacio A. Grigera. Orden público y arbitraje. In: PUCCI, 

Adriana Noemi (Coord.). Arbitragem comercial internacional. São Paulo: LTR, 1998, p. 79). 
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verdadeiramente internacional), consubstancia valores ético-morais, essenciais de 

convivência de uma nação, extraídos do momento sociopolítico vivido por seus cidadãos e 

que caracteriza o estado de legalidade corrente. A ideia de ordem pública varia no tempo e 

espaço, conforme as mudanças culturais e valorativas de cada sociedade, em cada época. 

A ordem pública pode vir expressa na rede legislativa, resultando em comando 

imperativo, bem como incorporada à cadeia de princípios norteadores da conduta ética e 

moral de uma sociedade. Nesse último caso a tarefa do julgador é mais árdua, já que não 

positivado o princípio, torna subjetiva a sua identificação e interpretação. 

A ordem pública internacionalmente relevante para a homologação da sentença 

arbitral em foro diverso daquele onde foi prolatada tem duas dimensões reconhecidas: a 

processual e a material. A ordem pública está no centro da preocupação das partes e dos 

árbitros, interessados na composição do litígio e na eficácia prática da sentença que vier a 

ser prolatada, determinada pela possibilidade de acolhimento nos sistemas jurídicos 

potencialmente interessados
20

. 

Por seu caráter extremamente subjetivo, cada jurisdição interpreta e adota um 

conceito de ordem pública, o que pode resultar em uma mesma sentença arbitral eficaz em 

determinado foro e ineficaz em outro. Além disso, a indeterminação do conceito de ordem 

pública faz com que seja não poucas vezes utilizado como subterfúgio pela parte que 

procura se subtrair do cumprimento de suas obrigações, e pode servir de sucedâneo para a 

consagração de injustiças
21

. 

Racine assevera que a alegação de ofensa à ordem pública é utilizada 

frequentemente como um veículo para meras frustrações da parte que se opõe à execução 

da sentença arbitral, dando margem, em função de seu caráter genérico e residual, a toda 

espécie de alegação infundada
22

. 

Nesse contexto, tendo em vista o conteúdo subjetivo e volátil que cerca o conceito 

de ordem pública e a consequente falta de homogeneização na sua aplicação, que gera 

                                                 
20

 ALMEIDA, Ricardo Ramalho. A exceção de ofensa à ordem pública na homologação de sentença arbitral 

estrangeira.  In: ______. Arbitragem interna e internacional. Questões de doutrina e de prática. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pp.129-170.  
21

 PUCCI, Adriana Noemi. Homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. In: LEMES, Selma Ferreira; 

CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro A. Batista (Coord.). Estudos em homenagem ao prof. 

Guido Fernando da Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p. 350. 
22

 RACINE, Jean-Baptiste. L’arbitrage commercial international et l’ordre public. Paris: LGDJ, 1999,          

p. 441. 
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insegurança nas relações jurídicas internacionais, no presente trabalho busca-se, 

primeiramente, determinar a noção do conceito de ordem pública e sua extensão.  

Antes disso, contudo, para o perfeito enquadramento e contextualização do tema 

central deste estudo, será traçado um breve panorama sobre sentença estrangeira e 

arbitragem comercial internacional, far-se-á um breve apanhado histórico da homologação 

de sentença estrangeira no Brasil, e analisar-se-á os aspectos gerais da homologação de 

sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil, bem como as normas de origem interna e os 

tratados internacionais com vigência no Brasil, o procedimento homologatório, assim 

como os pressupostos positivos e negativos da homologação.  

Após determinar a noção do conceito de ordem pública e sua extensão, será 

analisada a duplicidade dos planos de atuação da ordem pública (ordem pública interna e 

internacional), a ordem pública transnacional (ou ordem pública verdadeiramente 

internacional), assim como as duas dimensões reconhecidas da ordem pública relevantes 

para o reconhecimento dos efeitos da sentença arbitral em foro diverso daquele onde foi 

prolatada (ordem pública processual e material). 

Em seguida, será examinada a extensão que a doutrina e a jurisprudência têm 

conferido ao conceito de ordem pública de que trata o art. V (2) (b) da Convenção de Nova 

Iorque e o art. 39, II, da Lei nº 9.307/96. 

Após, com base na doutrina e jurisprudência nacional e internacional sobre o 

assunto, serão analisados temas que já suscitaram ou podem suscitar questionamentos de 

ofensa à ordem pública. Posteriormente analisar-se-á os casos já julgados pelo STF e STJ 

de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras com alegação de ofensa à ordem 

pública e como o posicionamento do Judiciário, sob o enfoque da Análise Econômica do 

Direito, afeta os custos de transação dos negócios comerciais, especialmente aqueles 

representados por contratos internacionais que contenham cláusula compromissória. 

Por fim, tratar-se-á da necessidade de se restringir o campo de aplicação e alcance 

dos questionamentos de ofensa à ordem pública. O objetivo do estudo será demonstrar que 

a ordem pública deve ser interpretada restritivamente e que a intervenção deve ser 

excepcional, limitada aos casos em que a sentença é radicalmente inaceitável no país em 

que se tenciona o reconhecimento e a execução por violação de uma regra fundamental. 

O foco principal do trabalho está no direito brasileiro de arbitragem, mas serão 

utilizados elementos do direito estrangeiro (legislação, doutrina e jurisprudência) de países 
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onde a arbitragem já está mais desenvolvida, para identificarem-se as soluções já 

contempladas em outros ordenamentos jurídicos. 

O estudo se mostra relevante diante da crescente participação do Brasil no comércio 

internacional e no cenário socioeconômico mundial, sendo de extrema importância a 

adesão ao instituto, que só será possível com a divulgação da arbitragem e a elaboração de 

estudos aprofundados sobre o assunto. 

A pesquisa também parece importante em virtude da ratificação pelo Brasil, 

ocorrida em 2002, da Convenção de Nova Iorque, e da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que transferiu a competência para o julgamento do processo de 

homologação do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça
23

, que 

trouxeram modificações significativas à disciplina.  

Desse modo, por meio da pesquisa proposta, ao subsidiar o estudo da doutrina 

pátria e internacional e da análise das experiências registradas pela jurisprudência nacional 

e estrangeira, pretende-se contribuir para a adequada intelecção do instituto no direito 

nacional, com o estudo profundo e sistematizado do tema. A análise do tema proposto, por 

tudo quanto acima consignado, se mostra de importância não apenas acadêmica, mas 

também prática, posto que a arbitragem representa elemento importante na formação dos 

contratos do comércio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
23

 Sobre o deslocamento da competência do STF para o STJ tem-se: SOUZA JÚNIOR, Lauro da Gama e. O 

STJ e a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: novas perspectivas? Revista Brasileira de 

Arbitragem. Porto Alegre: IOB, jan./mar. 2005, v. 5, pp. 62-66. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do século 20 a arbitragem comercial internacional encontrou um rápido 

desenvolvimento graças ao crescimento do comércio e a fatores ligados à necessidade de 

decisões mais rápidas, maior especialização dos árbitros, possibilidade de resguardo 

absoluto do sigilo e realização da arbitragem em foros considerados neutros, situados em 

locais que não os domicílios das partes interessadas. 

Mundialmente reconhecida, a arbitragem comercial internacional é atualmente 

prática adequada para a solução das pendências surgidas no cenário do comércio 

internacional. É alternativa eficiente para solução de tais pendências e tem sido introduzida 

em praticamente todas as contratações internacionais de grande porte econômico ou 

complexidade jurídica, como fórmula para a solução de controvérsias que eventualmente 

venham a surgir no cumprimento de tais contratos. 

Na arbitragem, o consenso das partes prevalece sobre os ditames do Estado, sendo 

que são elas que escolhem, por acordo mútuo, o árbitro ou o critério para sua designação, o 

processo a ser adotado e as regras de direito a serem aplicadas na solução do conflito. Há 

ainda a possibilidade de se escolher o idioma usado no procedimento arbitral e o lugar em 

que o julgamento será proferido. 

Apesar de ser um instituto legislado e conhecido há muito no Brasil, sua legislação 

não acompanhou a evolução da arbitragem, mantendo por muito tempo uma feição 

superada, impedindo seu reconhecimento como instrumento hábil de solução de 

controvérsias. A arbitragem não se firmou como uma opção viável em contratos celebrados 

em território nacional até a edição da Lei Brasileira de Arbitragem, que felizmente acabou 

por validar definitivamente a arbitragem no Brasil, conferindo execução específica à 

cláusula compromissória, removendo o obstáculo que sempre impediu o desenvolvimento 

da arbitragem no país. 

Além de equiparar a decisão arbitral a uma sentença judicial (art. 31) e 

proporcionar o conceito de sentença arbitral estrangeira, definindo-a como aquela proferida 

fora do território nacional (art. 34, parágrafo único), a Lei Brasileira de Arbitragem 

também resolveu os dois maiores embaraços à implementação da arbitragem internacional 

no Brasil ao extinguir o sistema da dupla homologação dos laudos arbitrais proferidos no 

exterior e ao admitir a utilização da via postal para a citação da parte domiciliada no Brasil. 
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De menor valia, porém, seria a aceitação da arbitragem comercial internacional por 

parte de empresas estrangeiras e brasileiras se o Brasil não ratificasse a Convenção de 

Nova Iorque, aplicando ao procedimento de reconhecimento e execução das sentenças 

arbitrais estrangeiras os parâmetros lá definidos. Apesar de a Lei Brasileira de Arbitragem 

ter introduzido no sistema legal brasileiro os conceitos consagrados pela aludida 

Convenção (arts. 34 a 40 da Lei Brasileira de Arbitragem), desde que promulgou a 

Convenção o Brasil passou a integrar o grupo de países que cooperam para a efetividade da 

arbitragem comercial, conferindo segurança jurídica em seu território às decisões arbitrais 

proferidas no exterior. 

A Lei Brasileira de Arbitragem confiou posição de relevo às convenções 

internacionais, especialmente no que toca ao reconhecimento e execução de sentenças 

arbitrais estrangeiras, dispondo em seu art. 34 que a sentença arbitral estrangeira será 

reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com 

eficácia no ordenamento jurídico interno e, na sua falta, de acordo com os termos da citada 

lei. Diante do disposto no referido artigo, como visto no presente estudo, atualmente o 

regime geral de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil é o da 

Convenção de Nova Iorque, que foi criada com o objetivo de assegurar a efetividade das 

sentenças arbitrais estrangeiras em todos os Estados que a subscreveram e já foi ratificada 

por mais de 140 países. 

A regra geral consagrada no art. III da Convenção de Nova Iorque é que a sentença 

arbitral estrangeira será objeto de reconhecimento e execução pelos Estados dela 

signatários. No entanto, uma vez que a Convenção não pode desconsiderar postulados 

fundamentais dos Estados que a subscreveram, ela também regula, em seu art. V, as 

hipóteses de recusa do reconhecimento e da execução de uma sentença arbitral estrangeira. 

Restou demonstrado ao longo do presente estudo que as situações previstas no art. 

V têm caráter de exceção à regra geral e devem ser interpretadas restritivamente. De todo 

modo, para que a Convenção de Nova Iorque possa proporcionar segurança jurídica aos 

negócios comerciais, seus dispositivos devem ser interpretados de maneira harmônica pela 

doutrina, assim como pelo Poder Judiciário dos Estados signatários, razão pela qual 

analisou-se cada uma das hipóteses de recusa ao reconhecimento e/ou execução da 

sentença arbitral estrangeira. 
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Por ser o objeto central deste estudo, procedeu-se uma análise profunda do disposto 

no art. V (2) (b) da Convenção de Nova Iorque, que estabelece que a homologação de uma 

sentença arbitral estrangeira poderá ser recusada caso se constate que o reconhecimento ou 

a execução da sentença é contrário à ordem pública do país onde se tenciona o 

reconhecimento ou a execução da sentença arbitral. 

Diante do caráter extremamente subjetivo e volátil da ordem pública que, como se 

registrou neste estudo, varia no tempo e no espaço e consubstancia valores filosóficos, 

políticos, éticos, morais e econômicos essenciais à convivência nacional, verifica-se que 

não raras vezes tal motivo de recusa é utilizado pela parte que procura se subtrair do 

cumprimento de suas obrigações, dando margem a toda espécie de alegação infundada. 

Ao se analisar a jurisprudência e a doutrina sobre o assunto, assim como os temas 

que já suscitaram questionamentos de ofensa à ordem pública, constata-se que são raras as 

vezes em que os tribunais nacionais têm acolhido alegações de violação à ordem pública.  

Ficou bastante claro ao longo deste estudo que a Convenção de Nova Iorque foi de 

fato redigida com a intenção de que o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras 

seja recusado apenas em um número bastante limitado de circunstâncias, previstas no art. 

V da Convenção. E, após a análise profunda da doutrina e da jurisprudência, verificou-se 

que a grande maioria dos tribunais nacionais tem expressado uma política que favorece o 

reconhecimento das sentenças arbitrais, recusando o reconhecimento das decisões 

estrangeiras apenas em circunstâncias excepcionais, inclusive com relação à exceção da 

ordem pública. 

Verificou-se, ainda, que o Poder Judiciário brasileiro tem seguido a mesma 

tendência, aplicando de maneira bastante restrita as hipóteses do art. V da Convenção de 

Nova Iorque, especialmente no que diz respeito à ordem pública. 

Pela análise das decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável 

pela homologação de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil, em que houve 

questionamentos de ofensa à ordem pública, concluiu-se que o Poder Judiciário tem 

mostrado amadurecimento, recusando a homologação em pouquíssimos casos. 

Apesar de as partes recorrentemente alegarem ofensa à ordem pública na tentativa 

de impedir a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras e mesmo diante do caráter 

extremamente subjetivo do conceito de ordem pública, o STJ não tem se curvado às 
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infundadas alegações das partes que se opõem ao reconhecimento e à execução da sentença 

arbitral. 

Ao ratificar a Convenção de Nova Iorque e ao dar a ela interpretação apropriada, o 

Poder Judiciário brasileiro gera a confiança de que o país é um parceiro comercial 

confiável e seguro. Esta confiança certamente leva à diminuição da percepção de risco de 

se fazer negócios com o Brasil e sinaliza aos agentes econômicos uma postura afeita às 

necessidades e tendências de um mundo globalizado.  

Ao imprimir à Convenção de Nova Iorque interpretação harmônica e consentânea 

aos negócios internacionais, o Poder Judiciário brasileiro contribui para a segurança 

jurídica e colabora com o comércio internacional, diminuindo os custos de transação dos 

negócios internacionais.  

Se o STJ acolhesse de maneira desmedida alegações oportunistas de infração à 

ordem pública, empresas estrangeiras evitariam firmar contratos com empresas brasileiras 

que tivessem que, eventualmente, ser reconhecidos ou executados no Brasil. Certamente, 

os precedentes favoráveis à arbitragem proferidos pelo STJ acabam incentivando o 

cumprimento dos contratos, assim como a celebração de novos negócios, inibindo 

condutas oportunistas da parte que pretende descumprir o contrato.  

Diante das decisões que se teve oportunidade de analisar verificou-se que a exceção 

de ofensa à ordem pública, prevista no art. V (2) (b) da Convenção de Nova Iorque, tem 

sido de fato interpretada restritivamente. Salvo raras exceções, a intervenção tem se 

mostrado excepcional, limitada aos casos em que a sentença é radicalmente inaceitável no 

país em que se tenciona o reconhecimento e a execução, por violação de uma regra 

fundamental.  

Após avaliar a extensão conferida ao conceito de ordem pública de que trata o art. 

V (2) (b) da Convenção de Nova Iorque e o art. 39, II, da Lei Brasileira de Arbitragem, 

constatou-se que a doutrina e a jurisprudência internacionais concordam em restringir o 

conceito de ordem pública previsto na Convenção e na Lei Brasileira de Arbitragem. 

Conforme entendimento majoritário, a exceção de ordem pública com vistas a impedir o 

reconhecimento e/ou execução de sentenças estrangeiras deve ser empregada apenas 

quando for verificada ofensa à ordem pública internacional, bem mais restrita que a ordem 

pública interna. Desse modo, raramente a ordem pública é aplicada como causa de recusa 

para o reconhecimento de uma sentença estrangeira. 
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No decorrer deste estudo restou evidente que a exceção de ofensa à ordem pública 

em sede de homologação de sentença arbitral estrangeira só deve ser acolhida quando 

inviável a aplicação indireta da lei estrangeira, diante de sua absoluta incompatibilidade 

com os princípios e valores fundamentais da ordem nacional. Mera diferença entre a lei 

interna e a lei estrangeira aplicada na sede da arbitragem ou no foro estrangeiro não 

constitui, por si só, ofensa à ordem pública.  

Em virtude do caráter flexível e variável, a análise acerca de eventual contrariedade 

à ordem pública deve ser analisada caso a caso, não podendo ser qualificadas como 

atentatórias da ordem pública todas as sentenças estrangeiras contrárias às normas vigentes 

ou imperativas do direito brasileiro. Se a sentença arbitral estrangeira for contrária a uma 

regra imperativa do foro, mas que não faça parte de sua ordem pública internacional, o 

reconhecimento e a execução da sentença devem ser autorizados. 

A ordem pública não pode ser usada abusivamente pela parte que resiste ao 

cumprimento de suas obrigações e se insurge infundadamente contra o reconhecimento de 

uma sentença arbitral estrangeira. Deve-se recorrer à ordem pública com muita parcimônia, 

apenas quando de fato forem violados princípios fundamentais da sociedade.  

Deve-se, também, recusar a homologação da sentença estrangeira apenas em casos 

excepcionais, sob pena de se ferir os princípios fundamentais da cooperação jurídica 

internacional. Apenas em situações de flagrante ofensa aos valores fundamentais de um 

Estado, a exceção de ofensa à ordem pública deve ser considerada suficiente para barrar o 

reconhecimento da sentença arbitral estrangeira. O reconhecimento e a execução da 

decisão não podem ser negados, exceto nos casos em que a recepção viole noções básicas 

de moralidade e justiça do Estado do foro. 

Para o bom desenvolvimento da arbitragem e para a estabilidade das relações 

internacionais, felizmente a postura dos tribunais é bastante favorável ao reconhecimento 

das sentenças arbitrais estrangeiras, fazendo com que raras vezes as alegações de ofensa à 

ordem pública levantadas pelas partes que se opõem ao reconhecimento das decisões 

arbitrais estrangeiras tenham sucesso.  
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