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N
O VERDADEIRO VALOR DE 
UMA SENTENÇA ARBITRAL. 
RECONHECIMENTO E 
EXECUÇÃO

Íscar de Hoyos, Presidente do 
CIAR, destacou a importância 
do Brasil na formação do 
Centro, bem como seu objetivo 
principal de administrar 
conflitos envolvendo entidades 
ibero-americanas. A Dra. Vera 
Cecilia Monteiro de Barros, 
na qualidade de presidente da 
CAMCA, abordou a estrutura e 
funcionamento desse órgão da 
OAB/SP, voltado para resolução 
de disputas envolvendo 
escritórios de advocacia.
Passando à análise do tema 
científico do evento, que 
será abordado neste artigo, 
sem qualquer pretensão de 
esmiuçar os assuntos trazidos 
pelos palestrantes, o Dr. 

No dia 24 de março de 2021, 
o Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR) e a Câmara 
de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem da OAB/SP (CAMCA) 
organizaram, em conjunto, um 
evento virtual para discussão 
do tema “O verdadeiro valor 
de uma Sentença Arbitral. 
Reconhecimento e execução”. 
Tive a honra não só de moderar 
o evento, mas também de 
apresentar, nesta oportunidade, 
breve relato sobre os temas lá 
debatidos.
A abertura do evento foi 
conduzida pela Dra. Margarete 
de Cássia Lopes, secretária-
geral adjunta da OAB/SP. Na 
sequência, o Dr. Javier Fernando 
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Fernando Eduardo Serec, sócio 
de Tozzini Freire Advogados, 
discutiu “O verdadeiro valor de 
uma Sentença Arbitral” sob a 
perspectiva brasileira, enquanto o 
Dr. Miguel Ángel Serrano, árbitro 
independente que atua fortemente 
em demandas internacionais, 
abordou o assunto sob as 
perspectivas espanhola e europeia.
O encerramento do evento contou 
com a presença do Dr. Narciso 
Casado, presidente do Conselho 
Empresarial Ibero-Americano 
(CEIB), e do Dr. Alejandro 
Katawaba, Assessor de Políticas 
Públicas e Fortalecimento da 

Secretaria Geral Ibero-Americana 
(SEGIB), que destacaram a 
necessidade de fortalecer a cultura 
jurídica comum ibero-americana, 
reiterando a importância do 
alinhamento entre o CIAR e a 
OAB como meio de resolução de 
disputas.
Breves comentários sobre o tema 
científico do evento
Em sua exposição, o Dr. Fernando 
Serec mencionou três decisões 
proferidas pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo tratando 
da anulação de sentenças arbitrais 
. Na visão do ilustre palestrante, 
essas ações fazem parte do sistema 
da arbitragem e devem ser vistas 
como tal, respeitando os estritos 
limites para revisão e anulação de 
sentenças arbitrais previstos no 
art. 32 da Lei nº 9.307/96 (“Lei de 
Arbitragem”). 
Nesse sentido, fazendo referência 
à pesquisa conduzida pela 
Professora Selma Lemes, que 
apurou o número de arbitragens 
iniciadas nos anos de 2018 e 2019, 
concluiu que o número de ações 
anulatórias ajuizadas no país não 
deve ultrapassar 5% das sentenças 
proferidas. Também mencionou 
pesquisas conduzidas pela Queen 
Mary University, em 2018, e pelo 
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Comitê Brasileiro de Arbitragem 
(CBAr), em 2008, destacando 
que a exequibilidade das 
sentenças arbitrais representa 
uma das principais vantagens 
da arbitragem, e que isso vem 
sendo cumprido no Brasil, o que 
justifica a divulgação midiática 
das poucas ações anulatórias 
ajuizadas.
Passando ao tema da 
homologação de sentenças 
arbitrais estrangeiras, 
procedimento de competência 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o ilustre palestrante 
enfatizou a contribuição 
do nosso País na aplicação 
da Convenção sobre o 
Reconhecimento e a Execução 
de Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras (“Convenção de 
Nova Iorque”), visto que a própria 
Lei de Arbitragem e o Regimento 
Interno do STJ, frequentemente 
mencionados nessas decisões, 
incorporaram as disposições e 
princípios da Convenção.
Ainda, o Dr. Fernando Serec 
analisou as decisões do STJ 
sobre o tema: de 2004 até a data 
do evento, o STJ havia proferido 
78 decisões, sendo que em 82% 
dos casos houve homologação 
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integral dos pedidos de 
exequatur. Ainda, destacou os 
fundamentos utilizados pela 
Corte nas 10 decisões (13%) 
que rejeitaram os pedidos de 
homologação. 
O ilustre palestrante também 
mencionou 4 decisões em que 
houve homologação parcial da 
sentença arbitral, apresentando 
os fundamentos do STJ, bem 
como o único caso em que o 
processo de homologação foi 
extinto sem julgamento de 
mérito.
Diante dessa análise, concluiu 
que não há reanálise do mérito 
das sentenças arbitrais pelo STJ 
nos processos de homologação 
de sentença estrangeira, mas 
sim aplicação fundamentada das 
disposições legais. 
Por fim, destacou que o Brasil é 
um País que tem na arbitragem 
importante ferramenta para 
atração de investimentos 
estrangeiros. Concluiu que o 

Brasil é jurisdição amigável 
no que tange à condução 
de arbitragens, tanto que 
as execuções de sentenças 
estrangeiras são normalmente 
referendadas pelo STJ.
Na sequência, o Dr. Miguel 
Ángel Serrano trouxe 
importantes contribuições 
sobre o procedimento de 
reconhecimento e execução 
de sentenças estrangeiras 
na Espanha, dando uma 
verdadeira aula sobre o processo 
de exequatur na Espanha, e 
enfatizando a aplicação da 
Convenção de Nova Iorque nos 
procedimentos. 
De acordo com o Dr. Miguel 
Ángel, à exemplo da jurisdição 
brasileira, a Espanha também 
tem se mostrado amigável 
no que tange à homologação 
de sentenças. Segundo ele, as 
anulações de sentenças arbitrais 
são raras – cerca de 90 a 95% dos 
casos não o são.

Por fim, o ilustre palestrante 
trouxe as expectativas geradas 
pelo Brexit em relação às 
homologações de sentença 
estrangeira no país. Concluiu 
sua apresentação abordando 
a posição da União Europeia 
em relação às arbitragens 
de investimento, que tem 
defendido, cada vez mais, um 
“controle” do Poder Judiciário 
sobre as sentenças arbitrais, a 
fim de garantir que as decisões 
respeitem a ordem pública 
europeia em detrimento 
de eventuais convênios 
estabelecidos em tratados 
bilaterais.
Em resumo, o evento conjunto 
realizado pelo CIAR e pela 
CAMCA representa a importante 
parceria dessas instituições, 
visando divulgar as atividades 
do CIAR no Brasil, estimulando 
a adoção de cláusulas CIAR em 
contratos envolvendo partes 
brasileiras. 


