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PrEfácio

Honra-me a advogada arbitralista e professora Giordani Flenik para pre-
faciar o livro “A eficácia máxima da sentença Arbitral – um estudo comparado 
dos direitos norte-americano, francês e brasileiro sobre homologação de sen-
tenças estrangeiras”, decorrente da sua dissertação de Mestrado em Direito das 
Relações Internacionais da Integração Latino-americana, que tive o privilégio 
de orientar, defendida na prestigiada Facultad de Ciencias Jurídicas da Universi-
dad de la Empresa, em Montevidéo, Uruguai. 

Atuando no comércio exterior há quase quarenta anos, sendo um quarto 
de século como advogado e professor, conheço um pouco a insegurança jurí-
dica existente no ambiente de negócios de setor, especialmente pelo pouco uso 
dos métodos adequados de solução de conflitos, não obstante a sobrecarga de 
processos no Poder Judiciário.

Afinal, são quase 100 milhões de processos em 2018, para somente de-
zoito mil juízes, segundo o CNJ, ou seja, 6.111 processos para cada magistra-
do. Aos juízes qualificados, tendo em vista o processo seletivo rigoroso, falta 
capacitação técnica adequada para julgarem temas complexos decorrentes das 
demandas entre os operadores no comércio exterior. Nesse ambiente, só tenho 
a elogiar a autora e agradecer o convite para prefaciar o seu livro. 

Há, portanto, muito espaço para avançar com tais métodos, e muito a ser 
feito. Não tenho dúvida de que o livro veio em bom momento e que suprirá 
com maestria a lacuna doutrinária sobre a matéria no direito brasileiro.

Sobre prefaciar essa obra, trata-se de um privilégio acadêmico e de uma 
alegria, por dois motivos. Primeiro porque a autora é uma idealista e compe-
tente arbitralista, entusiasta dos métodos adequados de solução de conflitos, 
desde antes da edição da Lei de Arbitragem, há mais de vinte anos, e presidente 
da entidade regional (período 2015/2017) mais importante do país, que atua 
na defesa da mediação e da arbitragem: a FECEMA – Federação Catarinense 
das Entidades de Mediação e Arbitragem (www.fecema.org.br). 
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Segundo, porque o tema do seu livro é um dos mais relevantes para 
proporcionar segurança jurídica à integração da economia do Brasil com o 
mundo, especialmente através do comércio internacional, onde grande parte 
dos conflitos é solucionada através de arbitragem no exterior.

Nesse sentido, cabem as seguintes perguntas: como proporcionar eficácia 
máxima a uma sentença arbitral estrangeira no Brasil? O estudo dos modelos 
norte-americano e francês pode ser útil? A leitura do livro mostra que sim. 

Para tanto, a obra está dividida em três capítulos com grande densidade 
jurídica. O Capítulo 1 discorre sobre o comércio internacional e propõe uma 
teoria da homologação da sentença arbitral estrangeira. Nele Giordani Flenik 
discorre com maestria sobre os Blocos econômicos regionais e os seus meca-
nismos de solução de conflitos e os tratados que dispõem sobre o reconheci-
mento e homologação de sentenças arbitrais.

No Capítulo 2, a autora conceitua e discorre sobre os elementos de cone-
xão da homologação da sentença arbitral estrangeira nos Estados Unidos, na 
França e no Brasil, quais sejam: a soberania, a ordem pública, a autonomia da 
vontade e a soft law, através de casos relevantes em cada um dos países. 

Em seguida, no Capítulo 3, a autora usa com maestria o método compa-
rativo, ao efetuar a análise por meio do contraste entre tais elementos, a fim 
de lanças novas luzes para a eficácia máxima da sentença arbitral estrangeira 
no direito doméstico, com sugestões para aperfeiçoar o modelo brasileiro, nas 
considerações finais.

Como mencionado no início, a autora critica o tratamento diferenciado 
para uma mesma sentença, cujo alcance e consequências influenciarão direta-
mente nos negócios e nos relacionamentos das partes envolvidas. Ressalte-se 
que, em relação a uma sentença judicial, não ocorre tal fenômeno.

Assim, Giordani Flenik analisa os procedimentos desses países sobre a 
recepção de sentenças alienígenas com detalhado estudo de julgamentos mais 
recentes em relação às convenções, tratados e leis internas existentes, e seus 
alcances, a fim de evitar entendimentos diferentes para a mesma matéria.

O livro é relevante também para os que militam no comércio exterior, 
como eu, portanto, estudiosos do Direito Internacional Privado, porque trata 
de institutos relevantes da disciplina, como a ordem pública, a autonomia da 
vontade e a soft law, essenciais ferramentas para defesa do interesse do cliente, 
no mundo globalizado.

A autora demonstra que é imprescindível que os operadores da arbitra-
gem e o Poder Judiciário busquem competência na sua lei interna e da inegável 
compatibilização com a Convenção de Nova Iorque, sem olvidar das demais 
normas existentes, quer permitem a coexistência sem melindres. 

Concluo dizendo que não há mais tempo a perder e recomendando 
ao leitor(a) que procure ler a obra da talentosa professora e advogada não 
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somente arbitralista, mas entusiasta dos métodos adequados de solução de 
conflitos, Giordani Flenik.

A sua bela trajetória de vida, acadêmica, familiar e profissional, tem sido 
um excelente exemplo não somente para os mais jovens, mas para todos os que 
procuram fazer Justiça num país com a maior desigualdade social do mundo, 
dentro e fora do problemático modelo dominante de prestação jurisdicional 
efetuada pelo sobrecarregado Poder Judiciário brasileiro. 

Boa leitura.
Itajaí, 11 de março de 2019

OSVALDO AGRIPINO DE CASTRO JUNIOR 
Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Uni-
versidade do Vale do Itajaí e do Mestrado em Engenharia de Transportes da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Membro das listas de especialistas de 
várias entidades arbitrais, dentre as quais o Centro Brasileiro de Litígios Econô-
micos (Grupo Caraíve), CAM-FIEP, CAMESC e CMAJ. Membro do Conselho 
de Ética da FECEMA. Árbitro e expert witness em casos envolvendo comércio 
exterior, transporte marítimo e atividades portuárias, inclusive na CIESP-FIESP. 
Pós-Doutor em Regulação de Transportes e Portos, Harvard University (2007-
2008). Advogado e sócio do Agripino & Ferreira Advocacia e Consultoria. 
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APrESEntAção

O estudo das Relações Internacionais, a amplitude do comércio exterior 
e da arbitragem como mecanismo preponderante de solução de conflitos nes-
te contexto, com ênfase na homologação da sentença estrangeira, é a questão 
instigante que motiva a escolha desse tema para estudo e reflexões.

Em princípio, ocorre uma grande contradição: por um lado, a arbitra-
gem é a forma mais adaptável à solução de conflitos envolvendo partes de 
culturas, legislações e necessidades diversificadas, proporcionando, na medi-
da do possível, um foro neutro e igualitário para discussão e decisão de um 
direito violado. 

De outra banda, no entanto, a prolatação da sentença arbitral, que é 
irrecorrível e deve produzir coisa julgada, pode se tornar inócua, ou um verda-
deiro imbroglio jurídico, nos casos em que é reconhecida sua nulidade pelo país 
onde foi produzida, mas necessariamente essa anulação não precisa ser acatada 
por outro país, onde será a jurisdição do seu cumprimento. 

Nesse cenário, uma sentença arbitral anulada, em determinado foro, 
pode, em outro, surpreendentemente, ser homologada e levada à execução. 
Essa situação, aparentemente conflitiva e inaceitável no âmbito do direito e 
da justiça, pode ter consequências desastrosas para as relações comerciais inter-
nacionais, na medida em que o que se busca nas negociações é, justamente, a 
segurança jurídica que garanta às partes, sejam físicas ou jurídicas, a tranquili-
dade para realizarem negócios com respaldo legal.

Após estudos preliminares, foram constatadas várias situações nesse sen-
tido, de modo que foram selecionados para análise três casos emblemáticos 
que mostram essa contradição. Á luz do Direito Internacional Privado e do 
método comparado, busca-se evidenciar qual (i) o tratamento dado às senten-
ças arbitrais fora do território onde são prolatadas.

Além disso, é relevante saber (ii) se essas sentenças estão sendo respei-
tadas de acordo com o previsto no artigo VII (1) da Convenção das Nações 
Unidas sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras 
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(Convenção de Nova Iorque, 1958), ratificada pelo Brasil (Decreto n. 4.311, 
de 23/07/2002).

Cabe mencionar que essa convenção, no âmbito mundial, é considerada 
a balizadora de praticamente todas as arbitragens internacionais, juntamente 
com a Lei Modelo da United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL), norma fundamental para todos os tipos de arbitragens, inclu-
sive as domésticas.

A Convenção de Nova Iorque foi aprovada pela Conferência das Nações 
Unidas, em 10 de junho de 1958, e entrou em vigor um ano depois, em 7 de 
junho de 1959, com a assinatura de adesão de apenas 24 Estados.1

Acrescente-se que, de acordo com as informações da Organização das 
Nações Unidas (ONU)2, 193 países a integram e, de acordo com a Comissão 
das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL)3, 
são 159 países aderentes à Convenção de Nova Iorque. 

Só esse dado já revela a possibilidade de um descompasso em um procedi-
mento arbitral internacional, envolvendo países signatários e não signatários 
da Convenção de Nova Iorque. Esta, por sua vez, é considerada a norma de 
maior alcance e de maior aplicabilidade na arbitragem, cujo significante esco-
po é, justamente, proporcionar a mobilidade das sentenças arbitrais em todo 
o mundo, já que estas podem ser prolatadas em um determinado lugar (país) 
e serem executadas em outro.

Dessa forma, a não adesão de determinado país pode prejudicar o proce-
dimento e o resultado caso as partes não especifiquem, detalhadamente, por 
ocasião da convenção, como será o procedimento e o tratamento da sentença 
após a sua prolatação.

É, portanto, indiscutível que a sentença arbitral não escape do controle 
primário e relativo do Poder Judiciário nas situações em que há flagrante 
desobediência às normas materiais que regem o instituto, ou mesmo naquilo 
que foi avençado entre as partes, sendo essa uma possibilidade protetiva e ne-
cessária à eficácia e legitimidade da arbitragem.

O que não deve ocorrer, portanto, são tratamentos diferenciados para 
uma mesma sentença, cujo alcance e consequências influenciarão diretamente 

1 São eles: Alemanha, Argentina, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Costa Rica, El Salvador, Equador, 
Filipinas, Finlândia, França, Índica, Israel, Jordânia, Luxemburgo, Mônaco, Países Baixos, Paquistão, 
Polônia, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Ucrânia e União Soviética. Disponível em: <http://www.uncitral.org/
pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/1958NYConvention.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2018.

2 Estados membros – Organização das Nações Unidas. Disponível em: <http://www.un.org/es/member-s-
tates/index.html>. Acesso em: 18 ago. 2018.

3 Estados partes – Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional. Disponível em: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html>. Acesso 
em: 15 ago. 2018.
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nos negócios e nos relacionamentos das partes envolvidas. Ressalte-se que, em 
relação a uma sentença judicial, não ocorre tal fenômeno.

Destaca-se que a Convenção de Nova Iorque traz, com ênfase, a possibili-
dade (e não obrigatoriedade) de o interessado na execução da sentença arbitral 
requerer que seja aplicada a lei local que lhe for mais favorável para que assim 
seja reconhecida e cumprida. 

Porém, de outro norte, implicitamente nega-se o reconhecimento à lei do 
país de origem se aquele declarou inválida a sentença. Assim, para contribuir 
para reduzir essa insegurança jurídica e, por sua vez, aumentar a eficácia máxi-
ma da arbitragem, esta obra se desenvolve em três capítulos. 

No Capítulo 1, é feita uma abordagem do instituto da arbitragem relacio-
nado ao comércio internacional, bem como da sua relevância para a economia 
globalizada e a organização desta através dos blocos econômicos regionais, 
com seus respectivos mecanismos de solução de conflitos, buscando-se dife-
renciar as arbitragens interna, internacional e estrangeira, bem como o seu 
controle e cumprimento.

Para tanto, serão relacionados os principais tratados e convenções sobre 
homologação de sentença estrangeira, iniciando-se pelo significativo Protoco-
lo de Genebra, de 1923, até o mais recente Acordo sobre Arbitragem Interna-
cional do Mercosul, de 1998. 

É que, embora o artigo VII (1) da Convenção de Nova Iorque seja a 
norma mais assertiva sobre a eficácia máxima da sentença arbitral, devem ser 
considerados os demais tratados e convenções existentes. Isso se dá porque 
está previsto, nesse mesmo artigo, que não serão prejudicados outros acordos 
existentes4, além do que alguns países não aderiram a essa Convenção.

Ainda, no citado capítulo, são colacionadas questões relevantes do direito 
interno em relação ao Direito Internacional e, principalmente, às peculiarida-
des sobre a arbitragem no que tange à autonomia da vontade das partes em 
contraposição à soberania e à ordem pública, entre outros.

Já no Capítulo 2, são trazidos para análise os casos concretos de sentenças 
arbitrais estrangeiras homologadas e não homologadas diante de uma decreta-
ção anterior de nulidade. 

Para tanto, serão abordados inicialmente quatro elementos de conexão 
dessas decisões de homologação e não homologação por parte dos países sede 
da execução, sob a ótica do direito norte-americano, francês e brasileiro. São 
eles: (i) a soberania do Estado, (ii) a ordem pública, (iii) a autonomia da von-
tade e (iv) a soft law.

4 Artigo VII (1): “As disposições da presente Convenção não afetarão a validade de acordos multila-
terais ou bilaterais relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebrados pelos 
Estados signatários (...)”
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No Capítulo 3, é realizada a análise (i) comparativa dos elementos de 
conexão dos respectivos ordenamentos jurídicos norte-americano, francês e 
brasileiro, bem como (ii) dos seus aspectos destacados em relação à Conven-
ção de Nova Iorque e, eventualmente, com mais algum outro dispositivo, 
ressaltando-se observações e críticas à efetividade dessa regulação para a al-
mejada eficácia máxima.

Trata-se, portanto, de uma obra que busca demonstrar como as sentenças 
arbitrais estrangeiras têm sido recepcionadas pelos países-sede de execução e de 
que forma pode haver um melhor equilíbrio para que não existam situações 
conflitantes, de nulidade e validade dessas decisões ao mesmo tempo. 

Tudo visando a manutenção da escolha da arbitragem como forma pri-
meira de solucionar conflitos comerciais no âmbito internacional e a preser-
vação da segurança jurídica de suas sentenças. 

GIORDANI FLENIK 


