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Superior Tribunal de Justicia de Brasil, 16 octubre 2013 
 
Homologação de sentença estrangeira.– Cláusula arbitral constante 

de contrato celebrado no exterior, sob expressa regência da lei 
estrangeira.– Pedido de arbitragem formulado no exterior.– 
Ações de nulidade da cláusula arbitral, movidas pela requerida 
no exterior e no brasil.– Precedente trânsito em julgado da 
sentença estrangeira homologanda que afastou nulidade da 
cláusula arbitral, determinou a submissão àarbitragem e 
ordenou, sob sanção penal, a desistência do processo 
brasileiro.– posterior trânsito em julgado da sentença nacional, 
declarando a nulidade da cláusula arbitral.– Conclusão que 
preserva a cláusula arbitral, celebrada sob a expressa regência 
da legislação estrangeira.– Preservação do princípio da 
kompetenz kompetenz.–Deferimento, em parte, da 
homologação, excluída apenas a ordem de desistência do 
processo nacional e a sanção penal, ante a ofensa à ordem 
pública pela parte excluída. 

 
Partes: GE Medical Systems Information Techonologies, Inc. / 

Paramedics Electromedicina Comercial Ltda. 
 
 
1.– Tratando–se de jurisdições concorrentes, a estrangeira e a nacional, em que discutida a 

mesma matéria, isto é, a validade de cláusula arbitral constante de contrato celebrado no exterior 
sob expressa regencia da legislação estrangeira, prevalece a sentença que primeiro transitou em 
julgado, no caso a sentença estrangeira. 

2.– Conclusão, ademais, que preserva a opção pela solução arbitral, expressamente avençada 
pelas partes. 

3.– Ante a cláusula arbitral, de rigor a submissão da alegação de nulidade primeiramente ante o 
próprio tribunal arbitral, como resulta de sentença estrangeira homologanda, que atende ao 
princípio “Kompetenz Kompetentz”, sob pena de abrir–se larga porta à judicialização nacional 
estatal prematura, à só manifestação unilateral de vontade de uma das partes,que, em consequência, 
teria o poder de, tão somente ”ad proprium nutum”, frustrar a arbitragem avençada. 

4.– Impossibilidade de homologação de parte da sentença estrangeira que determina a 
desistência, sob sanção, de ação anulatória movida no Brasil, dada a preservação da concorrência de 
jurisdição. 

5.– Sentença estrangeira parcialmente homologada, para a submissão das partes ao 
procedimento arbitral, afastada, contudo, a determinação de desistência, sob pena de multa, da ação 
movida no Brasil. 

 
VOTO–VENCEDOR O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI 

 
1.– Em 1999 as partes convencionaram a arbitragem perante a INTER–AMERICAN 

COMMERCIAL ARBITRATION COMMISSION em Miami, Florida, USA (Cláusulas 19.2, 19.3 e 
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24.3, fls. 76⁄77), ao celebrar, em 1999 (fls. 76), contratos de distribuição e representação, com 
validade de dois anos (1º.5.1999 a 1º.5.2001), contratos esses redigidos em inglês, nos Estados 
Unidos, com expressa previsão de serem regidos “de acordo com as leis internas do Estado de Nova 
Iorque, Estados Unidos, sem dar efeito aos princípios de conflitos de leis sobre isso” (Cláusula 24.1, 
fl. 76). 

A cronologia dos fatos para o enfoque de interesse ao julgamento é a seguinte: 
1º) Em 22.4.2002 – Pedido de arbitragem pela ora Requerente GE MEDICAL, perante a IACAC 

– INTER–AMERICAN COMMERCIAL ARBITRATION COMMISSION em Miami, Florida, 
Estados Unidos (fls. 78, nº 13); 

2º) Em 23.5.2002 – Ajuizamento pela ora Requerida TECNIMED (PARAMEDICS) de ação 
perante a 10ª Vara Cível de Porto Alegre, visando à nulidade da cláusula de arbitragem em contrato 
de adesão. Essa ação essa foi extinta por sentença, em 1º Grau, em 19 e 31 de março de 2004 (ref. 
sentença NY, fls. 165, 5), mas, ao provimento de apelação, foi julgada procedente, não sendo 
conhecido Recurso Especial por falta de prequestionamento (Recurso Especial nº 1.015.194–RS, 
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS) e, a final, em 9.2.2011, improvidos Embargos de 
Divergência (Relª Minª ISABEL GALLOTTI, alegado confronto com o Resp 574.437⁄PA e AgRg no 
Resp 280.820⁄MG); 

3º) Em 13.11.2002 – Ajuizamento pela Requerida TECNIMED (PARAMEDICS), perante a 
Justiça Norte–Americana (Corte distrital Federal – Distrito Sul de Nova Iorque) de ação pleiteando 
a suspensão definitiva da arbitragem, ação essa contestada em 17.11.2002 pela ora Requerente GE 
MEDICAL, que, ainda, ajuizou, também no Tribunal norte–americano, medida cautelar visando a 
impedir que a TECNIMED (PARAMEDICS) prosseguisse com a ação judicial proposta no Brasil, 
tendo a ora Requerente GE MEDICAL vencido ambas as ações por decisões do Tribunal de Nova 
Iorque, de 4.6.2003, confirmadas pelo Tribunal do 2º Circuito em 25.5.2004 (fls. 165, item 6); 

4º) Em 4.6.2003 – Sentenças dos processos norte–americanos, proferidas pelo Tribunal de 
Nova Iorque (fls. 165, item 6); 

5º) Em 19.3.2004⁄31.3.2004 – Sentença da 10ª Vara de Porto Alegre julgando extinto o processo 
brasileiro (fls. 165, item5); 

6º) Em 17.11.2004 – Provimento de Apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
julgando procedente a açãode nulidade da cláusula do Foro de Eleição (fls. 652⁄659); 

7º) Em 25.5.2004 – Confirmação das sentenças norte–americanas pelo Tribunal do 2º Circuito 
em 25.5.2004 (também fls. 165, item 6). 

8º) Em 3.3.2005 – Ajuizamento no STJ do presente requerimento de Homologação de Sentença 
Estrangeira,relativamente, na exposição da inicial (fls. 12⁄13): (I) da sentença principal proferida pelo 
Tribunal Distrital dosEstados Unidos – Distrito Sul de Nova Iorque, em 4 de junho de 2003 (...); (ii) 
da sentença cautelar proferida pelo tribunal Distrital dos Estados Unidos – Distrito Sul de Nova 
Iorque, no mesmo dia 4 de junho de 2003 (...); (iii) da”Decisão sobre Desobediência à Ordem 
Judicial (...), o “Parecer e Ordem Judicial sobre Desobediência à Ordem Judicial” (...), proferidos 
pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos – Distrito Sul de Nova Iorque; (iv) e, ainda, o julgamento 
do Tribunal de Recursos dos Estados Unidos do segundo Cirtuito, de 25 de maio de 2004, que 
manteve as sentenças proferidas pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque (...); 

9º) Em 17.03.2009 – Improvimento do Recurso Especial por falta de prequestionamento (...); e, 
após, em 9.2.2011, improvimento de Embargos de Divergência (...); 

10º) Em 30.6.2009 – Negado seguimento a Embargos de Divergência, (...); 
11º) Em 23.3.2011 – Improvimento de Agravo Regimental em Embargos de Divergência (..). 
2.– (...) a Requerida impugnou o pedido de homologação, sob os argumentos (no resumo 

do Parecer da D. Procuradoria) seguintes: 
i) Da impossibilidade de Acordo e da Solicitação da Arbitragem; (fl. 485) ii) Da impugnação aos 

documentos juntados, “uma vez que não foram trazidos aos autos todo o desenrolar do processo 
arbitral” (fls. 487); iii) Da determinação da competência da justiça brasileira, pois “os acordos tem 
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como seu local de formação o Brasil, sendo, portanto, a Justiça Brasileira competente para conhecer 
da lide” (fls. 488); iV) Do princípio da inafastabilidade da jurisdição, “os réus não desistiram da 
ação, pois a ordem do Tribunal Distrital dos Estados Unidos – Distrito Sul de Nova Iorque ofende a 
soberania nacional ao determinar que os réus renunciem ao irrenunciável, ou seja renunciem ao 
próprio exercício da cidadania” (fls. 491); v) Diferença entre compromisso arbitral e cláusula 
compromissória, “a ré jamais fora convocada para instituir o compromisso arbitral, o que não mais 
poderia se dar a partir de expirada a validade do contrato” (fls. 497)”. 

(...) 
4.– Distribuído o feito ao E. Min. LUIZ FUX, assim votou S. Exa: “(...) pelo parcial deferimento 

da homologação. Em voto–vista, o E. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA votou pelo parcial 
deferimento, em menor extensão, no que foi acompanhado pelo E. Min. TEORI 
ALBINOZAVASCKI, seguindo–se pedido de vista do Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS na 
sessão de 15.8.2007, que aposentou–se sem que proferisse voto”. 

Seguiu–se, na Corte Especial, ainda sob a relatoria do E. Min. LUIZ FUX, julgamento em 
16.12.2009, que determinou o “sobrestamento da presente ação, até que se conclua o julgamento 
dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.015.194–RS, sendo certo que, após, impõe–
se a retomada do seu julgamento perante a Corte Especial, ocasião em que os autos deverão ser 
restituídos ao Presidente, para se colher os votos dos Srs. Ministros (...). 

A seguir, contudo, o sobrestamento foi afastado, pela Corte Especial, mediante o provimento (j. 
16.2.2011) de Agravo Regimental interposto pela Requerente GE MEDICAL (fls. 813 e segs.), 
lavrando o Acórdão a E. Minª NANCY ANDRIGHI (Acórdão a fls. 849⁄855), sob o fundamento de 
que em jurisdição concorrente a litispendência não obsta oprosseguimento do pedido de 
homologação de sentença estrangeira (...). 

5.– Retomado o andamento do feito, sob a relatoria do E. Min. LUIZ FUX, ofereceu inicialmente 
S. Exa. voto homologando em parte a sentença arbitral estrangeira, afastando o empecilho alegado, 
de anulação da cláusula arbitral no processo ajuizado pela contestante em Porto Alegre, mas, após 
debates na sessão, concordou S. Exa. em aguardar o trânsito em julgado da sentença de aludido 
processo. 

Ante a nomeação do E. Min. LUIZ FUX para o C. Supremo Tribunal Federal, o processo foi 
redistribuído ao E. Min. MASSAMI UYEDA, que (...), votou, S. Exa,. no sentido do indeferimento da 
homologação. 

(...) 
O Voto proferido pelo E. Min. MASSAMI UYEDA acolheu parecer da D. Procuradoria da 

República, proferido pelo E.Subprocurador–Geral EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
pelo indeferimento da homologação(...). 

Pedi Vista dos autos na Sessão e, ocorrendo a aposentadoria do E. Min. MASSAMI UYEDA dias 
após a prolação do Voto de Relator, após estudo do caso, ofereço, agora, o presente Voto–Vista (...). 

É o relatório. 
6.– Externado o maior respeito pelo cuidadoso voto proferido pelo E. Min. MASSAMI UYEDA, 

meu voto diverge e homologa em parte a sentença estrangeira, revivendo a conclusão do voto, 
inicialmente oferecido, mas retirado para aguardo, do anterior Relator, o E. Min. LUIZ FUX. 

A sequência dos atos de relevo para o caso, como acima exposto, é a seguinte:  
1º) Celebração do contrato nos EUA com cláusula de arbitragem (1999);  
2º) Propositura da arbitragem pela GE MEDICAL (2.5.2002);  
3º) Propositura no Brasil, pela TECNIMED (PARAMEDICS) no Brasil de ação anulatória da 

cláusula de arbitragem(23.5.2002) – de início extinta, mas, ao final, procedente (após não 
conhecimento de REsp e EDResp – isso em AgRg nos EDiv em 23.3.2011);  

4º) Propositura nos Estados Unidos, em seguida, pela TECNIMED (PARAMEDICS) de ação 
visando a suspender aarbitragem e a anular a cláusula instituidora, julgada improcedente, mantida 
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a arbitragem, com ordem, em ação cautelar proposta pela GE MEDICAL, de desistência da ação 
no Brasil (sentenças de 4.6.2003, mantidas pelo Tribunal em25.5.2004 – fls. 165, item 6);  

5º) Ajuizamento no STJ do presente Requerimento de Homologação da sentença estrangeiras 
em exame (SEC 854–US) e da conexa, Rel. Min. CASTRO MEIRA (SEC 853–US – pendendo de 
julgamento, após reconsideração de sobrestamento). 

No julgamento em que se afastou o sobrestamento do feito, Relª a E. Min. NANCY ANDRIGHI, 
bem se firmou o afastamento da litispendência, por se tratar de competência concorrente (Acórdão a 
fls 849⁄855) e por ocasião desse julgamento de afastamento do sobrestamento, os votos vencedores 
proclamados, inclusive após vista, podem ser resumidos na síntese clara do voto do E. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI: 

Sr. Presidente, estamos diante de um caso típico decompetência concorrente. Em casos da 
espécie, a primeira decisão que transitar em julgado prejudica a outra. É da essência do sistema que, 
se transitar em julgado primeiro a sentença estrangeira, fica prejudicada a brasileira e vice–versa. 
Assim, se suspendermos o julgamento da homologação de sentença, nós estaremos, na prática, 
acabando com a competência concorrente e estabelecendo sempre a competência exclusiva 
brasileira. Por essas razões, acompanho o voto da Ministra Nancy Andrighi, dando provimento ao 
agravo regimental (fls. 859). 

7.– O desfecho do presente processo é relevante para a credibilidade de cláusulas de arbitragem 
constantes de contratos celebrados por partes contratantes brasileiras no exterior. Evidente que, a 
prevalecer a faculdade de bloqueio, via judicial nacional, da realização da arbitragem por entidade 
arbitral do exterior, contratualmente avençada, estará aberta a porta para a judicialização, perante a 
Justiça estatal brasileira, de todo e qualquer processo de que conste cláusula arbitral – e isso “ad 
proprium nutum” de um dos contratantes, que, ainda que não tenha sucesso no processo no Brasil, 
ao menos terá tido o poder de, pelo só ajuizamento, impor majestosa procrastinação da 
controvérsia, que devia ter sido composta pela via célere da arbitragem – prejudicando–se, como 
consequência, a igualdade entre as partes contratantes.  

O reflexo assume relevo não só para a credibilidade da celebração de cláusulas arbitrais por 
contratantes nacionais, mas também para o próprio comércio nacional do país. 

A necessidade de garantia de igualdade entre as partes contratantes internacionais possui 
tamanha importância que constitui princípio em âmbito das Nações Unidas, via UNCITRAL, o qual 
deve ser considerado por esta Corte no deslinde de controvérsias como a presente: 

Procedural Equality of the Parties. 3.1. The court should ensure equal treatment and reasonable 
opportunity for litigants to assert or defend their rights. 3.2. the right to equal treatment includes 
avoidance of any kind of illegitimate discrimination, particularly on the basis of nationality or resi-
dence. The court should take into account difficulties that might be encountered by a foreign party 
in participating in litigation. (...) 3.4. Whenever possible, venue rules should not impose an unrea-
sonable burden of access to court on a person who is not a habitual resident of the forum” (UNI-
DROIT, Principles of Transnational Civil Procedure, p. 764, disponível em www.unidroit.org, con-
sulta de 30.5.2007). 

No contexto do comércio internacional insere–se a credibilidade da arbitragem avençada por 
nacionais. A propósito, NOAH D. RUBINS pondera, com inteira propriedade:  

“Why is the availability of arbitration so important to foreign investors? In a number of ways, 
cross–border investment transactions present particular difficulties that national court systems are 
poorly adapted to confront. First, almost by definition, international disputes raise the possibility of 
parallel or sequential proceedings in different national judicial systems, each with its own legal rules 
and procedural standards, and cultural traditions. It can be extremely difficult to stay court proceed-
ings abroad, particularly where a national government of a less–developed country “(“LDC”) has 
brought suit in its own courts. Therefore, cross–border litigants may find themselves simultaneously 
pursuing multiple avenues of relief, or defending multiple proceedings in the home country, 
the opponent’s home state (...) risks that cannot be accurately predicted, calculated, and compen-
sated for in a contract or concession agreement” (NOAH D. RUBINS, Investment Arbitration in 
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Brazil, em RICARDO RAMALHO ALMEIDA, Coordenador, “Arbitragem Interna e Internacional, 
Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 98 ). 

8.– O caso presente lida ao menos com dois dados absolutamente objetivos e irrecusáveis. 
O primeiro ato da série de questões constantes do caso constituiu–se no pedido de arbitragem no 

exterior, realizado pela ora requerente seguindo–se o mais à custa de acionamentos pela requerida, 
no Brasil e no Exterior, visando a evitar a submissão à arbitragem, que contratou. 

O segundo (pelo qual se iniciará a exposição que seguirá, porque congruente com o julgamento 
proferido do debate sobre o sobrestamento do feito por litispendência Acórdão do AgRg j. 16.2.2011, 
Rel. para o Acórdão a E. Min. NANCY ANDRIGHI), é o fato do trânsito em julgado, em primeiro 
lugar, das sentenças estrangeiras que se pretendem homologadas, em detrimento do julgamento 
nacional, invocado, sob o fundamento de óbice decorrente da soberania nacional, como causa 
obstativa da homologação das sentenças estrangeiras. 

Ajuntam–se outros argumentos, que se somam em prol da homologação das sentenças em 
causa, como se passa a expor. 

9.– Primeiro.– Coerentemente em prol da homologação, tem–se a anterioridade do trânsito em 
julgado das sentenças homologandas. 

O trânsito em julgado do julgamento nacional (definitiva rejeição de Embargos de Divergência, 
Relª Minª ISABEL GALLOTTI, em 23.3.2011 ), ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado das 
sentenças estatais norte–americanas homologandas (ocorrido em 25.5.2004, quando confirmadas 
pelo Tribunal do 2º Circuito – fls. 165, item 6). 

Transitaram em julgado primeiro, pois, a sentenças homologandas, que, portanto, prevalecem. 
Repita–se a síntese do voto do E. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI: “ Em casos da espécie, a 

primeira decisão que transitar em julgado prejudica a outra. É da essência do sistema que, se 
transitar em julgado primeiro a sentença estrangeira, fica prejudicada a brasileira e vice–versa” (fls. 
859). 

Assim, a aparente exclusão da sentença estrangeira pelo fato do trânsito em julgado do 
julgamento brasileiro, sob invocação da soberania nacional, no caso não se segue, porque, em caso 
de clara competência concorrente, assim já declarada por Acórdão desta Corte (Relª Min. NANCY 
ANDRIGHI, supra referido – votando com a Relatora designada os E. Ministros JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, TEORI ALBINO ZAVASCKI, CASTRO MEIRA, FELIX FISCHER, ELIANA CALMON, 
FRANCISCO FALCÃO e LAURITA VAZ, então vencidos os E. Ministros LUIZ FUX e HAMILTON 
CARVALHIDO), a sentença estrangeira é que em primeiro lugar transitou em julgado. 

10.– Segundo.– Ainda em favor da homologação da sentença estrangeira em exame, deve–se 
considerar que, afinal de contas, o caso remonta a prévio início de arbitragem, a pedido da ora 
requerente, anteriormente ao ajuizamento das ações estatais pela parte ora requerida visando a 
eximir–se da submissão à arbitragem. 

Com efeito, o pedido de arbitragem ingressou em 22.4.2002 na IACAC – INTER–AMERICAN 
COMMERCIAL ARBITRATION COMMISSION em Miami, Florida, Estados Unidos (fls. 78, nº 13), 
ao passo que a primeira ação movida pela ora Requerida (ao final julgada procedente), foi ajuizada 
em 23.5.2002 perante a 10ª Vara Cível de Porto Alegre, e a terceira, também ajuizada pela ora 
Requerida (ao final improcedente), ingressou em 13.11.2002, perante a Justiça Norte–Americana 
(Corte Distrital Federal – Distrito Sul de Nova Iorque). 

Relevante, especialmente, o fato do ajuizamento, em primeiro lugar, do pedido de arbitragem, 
porque se trata de dado certo, imune às múltiplas e variáveis ocorrências dos processos judiciais, no 
exterior e no Brasil, os quais tiveram a duração prolongada por manifestações de recursos ”ad 
nutum” das partes e por idas e vindas processuais absolutamenteimprevisíveis. 

O fato certo do ingresso do pedido de arbitragem anteriormente a todas as várias ocorrências 
judiciais até o julgamentodefinitivo deve, sem dúvida, pesar em prol da opção pela homologação da 
sentença estrangeira que prestigia a opção voluntária das partes pela arbitragem. 
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11.– Terceiro.– Remontando o caso a Tribunal Arbitral instaurado no exterior, a que não 
compareceu a contestante, deve–se observar que se trata de celebração estrangeira de arbitragem, 
pactuada em contrato celebrado no exterior, de acordo com a legislação estrangeira, o que já dispõe, 
a princípio, suficientemente, para a consequência da preservação da arbitragem. 

Com efeito, assinala LUIZ CÉSAR RAMOS PEREIRA que, segundo o Protocolo de Genébra de 
1923, de 24.9.1923 sobre cláusulas arbitrais, subscrito e ratificado com reservas pelo Brasil em 
5.2.1932, estabelece “a prioridade do Juízo arbitral sobre a Jurisdição Estatal, estabelecendo uma 
presunção de competência em favor do Tribunal Arbitral”, porque, na verdade, os árbitros têm 
sempre o poder de julgar sobre sua própria competência” (“A Litispendência Internacional no 
Direito Brasileiro, RT 711⁄27). 

O Juízo arbitral é que era competente, no início de tudo, para examinar a cláusula arbitral, 
devido à Kompetenz–Kompetenz e foi isso que a sentença estrangeira assegurou. Ensinam CARLOS 
ALBERTO CARMONA e RENATA ALVARES GASPAR que esse princípio, que remonta à 
voluntariedade da opção arbitral, afasta a invocação do obstáculo da ordem pública, que “pode 
comprometer a própria viabilidade da arbitragem internacional, como meio idôneo de solução de 
conflitos”, sendo que, realçada a autonomia contratual, “dessa autonomia contratual , revela–se o 
poder do árbitro para analisar e decidir sobre sua própria competência, no que tange à validade e 
eficácia do pacto arbitral, que lhe outorgou a referida função julgadora” (“Reconhecimento de 
Sentenças Arbitrais Estrangeiras no Brasil”, S. Paulo, Atlas, 2009, p. 222); e, citando CARMEN 
TIBÚRCIO (“O Princípio da Kompetenz–Kompetenz previsto pelo Supremo Tribunal Federal de 
Justiça Alemã (Bundesgerichtshof)”, em “Arbitragem: Estudos em Homenagem ao Prof. Guido 
Fernando da Silva Soares, in memoriam, São Paulo, Atlas, 2007, p. 426), vem a conclusão de que” o 
tribunal arbitral tem competência para decidir sobre a validade da cláusula compromissória, ou seja, 
sobre sua própria competência” (ob. cit., p. 222). 

Note–se que, no caso, quem provocou a jurisdição estatal, tanto no exterior como no Brasil, para 
o exame da cláusula arbitral, antes da manifestação do tribunal arbitral sobre ela, foi a própria ora 
contestante, com o evidente intuito de flanquear o uso da jurisdição arbitral que avençou e, 
consequentemente, de negar a própria validade da opção arbitral por ela mesma contratada. 

12.– Quarto.– A negação de homologação de sentença arbitral proferida há tempos em Estado 
estrangeiro (relativa a contrato celebrado no mesmo Estado estrangeiro, com anotação expressa de 
regência pelas leis de aludido Estado), sob o fundamento de haver ocorrido a anulação da cláusula 
arbitral por sentença proferida no Brasil, significaria a aberturade largo caminho para a 
procrastinação da arbitragem avençada, por parte de contratantes nacionais no exterior. 

Atente–se a que, para bloquear a arbitragem avençada, bastaria ao contratante brasileiro, após o 
pedido de instauração da arbitragem no exterior, ingressar com processo anulatório da cláusula 
arbitral no Brasil para, invocando peculiaridades da legislação brasileira, como as especiais 
exigências nacionais da cláusula de adesão (sobretudo diante do Código de Defesa do Consumidor, 
com inversão de ônus de prova e outros consectários do Direito Consumerista nacional) paralisar a 
arbitragem e judicializar toda a matéria contra a jurisdição estatal no Brasil. 

Não impressiona, em sentido contrário, o fato de, no processo brasileiro, ter havido aplicação de 
multa à ora requerente, por uso de instrumentos processuais – porque, afinal de contas, lutava, ela, 
em meio à adversidade de ajuizamento que, rigor, se chocava não só contra a cláusula arbitral 
avençada, mas também contra julgamento já antes transitado emjulgado da Justiça Estrangeira, 
constante das sentenças estrangeiras ora em homologação. 

13.– Quinto.– Não há empecilho no julgamento brasileiro à homologação porque fundados, os 
julgamentos estrangeiro e nacional em motivos técnico–jurídicos diversos, ou seja, o primeiro na 
validade da cláusula arbitral ante os termos da legislação norte–americana, para contrato celebrado 
nos Estados Unidos, sem a consideração de restrições existentes nosistema jurídico brasileiro, e o 
segundo fundado em exigências formais de cláusula em contrato de adesão, típicas da legislação 
nacional – não se configurando os obstáculos à homologação da própria sentença arbitral 
destacados doutrinariamente (p.e. e por todos ANDRÉ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 
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ABBUD, “Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras”, São Paulo, Atlas, 2008, pg. 100 e 
passim). 

Os julgados estrangeiro e nacional concluíram diferentemente, mas julgando causas de pedir 
diversas, de maneira que, nos termos do art. 3–1. §§ 3º e 4º, do Cód. de Proc. Civil, não se 
configurariam, nem a litispendência, nem a coisa julgada, visto que ambos os institutos exigem 
causas idênticas e “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido” – somente com essas três identidades, não havendo identidade de ações 
quando um dos elementos individualizadores é diverso, como no caso, em que absolutamente 
diferentes as causas de pedir. O aparente choque de coisas julgadas, em se tratando de caso de 
indisfarçável jurisdição concorrente, leva às mesmas considerações pelas quais se afastou, em 
Agravo Regimental, a alegação de litispendência. 

Não há no caso impedimento à homologação das sentenças estrangeiras em virtude de coisa 
julgada nacional posterior, da mesma forma que não se sobrestou o processo de homologação por 
litispendência. A questão, evidentemente, restará para o futuro, isto é, mediante o uso de 
outros mecanismos processuais – que não compete a este julgamento indicar àspartes – por 
intermédio dos quais se operem as necessárias confrontações e se extraiam as conclusões que devam 
prevalecer em termos de comando jurisdicional final concreto. 

Anote–se, ademais, que, mesmo no âmbito puramente do Direito Nacional, é possível haver 
duas coisas julgadas, decorrentes de processos que corram perante Juízos diversos. O deslinde dar–
se–á à luz das regras e princípios processuais que as partes venham a trazer no contraditório que 
oriente o julgamento. 

14.– Sexto.– Volte–se a recordar que, no caso, tem–se discussão a respeito de arbitragem 
anteriormente ajuizada no exterior – a que a ora Requerida não acorreu, omitindo–se de sustentar 
seus argumentos em detrimento da cláusula arbitral (não importando eventual alegação de que não 
teria recebido convocação para ela, porque, evidentemente, dela tinha conhecimento, inclusive ante 
os ajuizamentos formais no Brasil e no exterior). 

A ora Requerida não submeteu ao Juízo natural do caso, que era o arbitral, seus argumentos de 
nulidade da cláusula, já judicializando, antes de mais nada, a questão, no Brasil e no Exterior. 

Impossível, contudo, ignorar o fato de que, no Direito Brasileiro, a arbitragem consiste em 
modalidade jurisdicional de instituição consensual – isto é, não estatal – mas tão jurisdicional 
quanto a jurisdição estatal – realçando–se o disposto no art. 31 da Lei de Arbitragem (Lei 9307, de 
23.9.1996), que diz que “a sentença arbitral produz, entre as partes e seussucessores, os mesmos 
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título 
executivo”. 

Daí decorre que, ajuizado o pedido de arbitragem, no Brasil ou no Exterior, ao Juízo arbitral 
competia julgar todas as matérias suscitadas pelas partes, inclusive a invalidade da cláusula arbitral, 
não se autorizando a prematura judicialização perante a atividade jurisdicional estatal. 

Assim, julgado recente, de que Relator o E. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO (Resp 1278852⁄MG, 
Dje de 19.06.12): 

“PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO ARBITRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. ANÁLISE DA VALIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA” CHEIA 
“ COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO CONVENCIONAL NA FASE INICIAL DO 
PROCEDIMENTO ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE 
APÓS A SENTENÇA ARBITRAL. 

1. Não ocorre violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil quando o Juízo, embora de 
forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, 
apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes. 

2. A cláusula compromissória “cheia”, ou seja, aquela que contém, como elemento mínimo a 
eleição do órgão convencional de solução de conflitos, tem o condão de afastar a competência estatal 
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para apreciar a questão relativa à validade da cláusula arbitral na fase inicial do procedimento 
(parágrafo único do art. 8º, c⁄c o art. 20 da LArb). 

3. De fato, é certa a coexistência das competências dos juízos arbitral e togado relativamente às 
questões inerentes à existência, validade, extensão e eficácia da convenção de arbitragem. Em 
verdade –excluindo–se a hipótese de cláusula compromissória patológica (“em branco”) –, o que se 
nota é uma alternância de competência entre os referidos órgãos,porquanto a ostentam em 
momentos procedimentais distintos, ou seja, a possibilidade de atuação do Poder Judiciário é 
possível tão somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de 
Arbitragem. 

4. No caso dos autos, desponta inconteste a eleição da Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil 
(CAMARB) como tribunal arbitral para dirimir as questões oriundas do acordo celebrado, o que 
aponta forçosamente para a competência exclusiva desse órgão relativamente à análise da validade 
da cláusula arbitral, impondo–se ao Poder Judiciário a extinção do processo sem resolução de 
mérito, consoante implementado de forma escorreita pelo magistrado de piso. Precedentes da 
Terceira Turma do STJ. 

5. Recurso especial provido.” 
Nesse sentido orientou–se o Voto inicial, proferido por anterior Relator, o E. Min. LUIZ FUX, 

dando validade ao art. 7ºda Lei de Arbitragem (Lei 9.307⁄96), aduzindo que o C. Supremo Tribunal 
Federal, em precedente fundamental para o instituto da arbitragem no Brasil (SE–AGR nº 5206–
Espanha, Rel. E. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, com votomemorável do E. Min. NÉLSON 
JOBIM), firmou definitivamente a constitucionalidade, como sentença estrangeira, da arbitragem, 
realizada no exterior, afastando alegação de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição e 
do acesso á Justiça nacional (CF, art. 5º, XXXV). 

Lembrava o voto do E. Min. LUIZ FUX, na ocasião, o princípio da Kompetenz–Kompetenz, que 
rege a arbitragem, afastando a jurisdição estatal da matéria, reservada apenas a ação de anulação 
ulterior, por falhas formais que porventura tenham ocorrido, bem como anotou obra própria 
(“Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Forense, 3ª ed., op. 1272) e anotou a doutrina de 
ARNOLDO WALD (“Direito Processual – Inovações e Perspectivas”, Estudos em Homenagem a 
Sálvio de figueiredo Teixeira, São Paulo, Saraiva, p. 55⁄66), de PEDRO A. BATISTA MARTINS 
(Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem, de PEDRO A. BATISTA MARTINS, SELOMA M. 
FERREIRA LEMES e CARLOS ALBERTO CARMONA, Rio de Janeiro, Forense, p. 213⁄220), 
GUILHERME PEÑA MORAES (Homologação de Sentença Estrangeira, Lumen Juris, p. 43⁄45).  

E arrematava, aludido voto, com a citação de julgados desta Corte, reconhecendo que a sentença 
estrangeira homologanda cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, I, III e IV, da Resolução 9⁄STJ, 
destacando, para essa conclusão, os julgamentos da SEC 874⁄EX, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 
DJ 15.5.2006; SEC 887⁄EX, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 3.4.2006 – aos quais, 
decorrido o tempo, poder–se–iam acrescentar vários outros julgados desta Corte Especial.  

15.– Sétimo.– O invocado obstáculo da ordem pública, sob a alegação de ofensa à soberania 
nacional da coisa julgada, não incide no caso – que é novo, bem diferente de outras pretensões de 
homologação de sentenças estrangeiras obstaculizadas pela ofensa à soberania nacional. 

Com efeito, lembra CLÁUDIA HILL, que a extensão do conceito de soberania nacional já se 
modernizou, inclusive diante das relações de globalização, de modo que não pode antagonizar–se ao 
direito processual internacional: 

Atrelado ao estreitamento das relações entre diferentes países emerge o crescimento do número 
de litígios internacionais. Diantedisso, o Direito Processual civil não pode ser colocado à parte dessa 
evolução do princípio da soberania. Ao contrário, a adoção,por determinado Estado, de uma postura 
marcada pela resistência à homologação de sentenças estrangeiras e à sua execução ou,ainda, pela 
manutenção da imposição de vetustas exigências, em homenagem ao conceito tradicional de 
soberania, geradesconfiança por parte da comunidade internacional, podendo consistir em fator de 
desestímulo a que outros Estados e seusnacionais estabeleçam relações com esse país. Indo além, o 
apego ferrenho a uma interpretação tradicional e inflexível doconceito de soberania, alheio à sua 
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releitura, poderá, paulatinamente, colocar o país em posição de isolamento no cenário internacional, 
o que se afigura nefasto nos dias atuais” (FLÁVIA PEREIRA HILL, “A Antecipação da Tutela nio 
Processo deHomologação de Sentença Estrangeira”, Rio de Janeiro, GZ Tese, 2010, p. 96). 

A mesma doutrinadora, aliás, ressalta o papel modernizador que vem sendo desempenhado pelo 
Poder Judiciário nacional – iniciado pelo C. STF em julgamento histórico de reconhecimento da 
arbitragem, já referido, que frutifica em julgados deste Superior Tribunal de Justiça: 

STJ demonstrou ousadia e vanguardismo, pois ao delinear o “novo” processo de homologação, 
respeitou as normas vigentes, não alterou – porque não poderia – seus requisitos, mas, sem 
embargo aproveitou a oportunidade histórica para imprimir novos ares, abrindo o sistema judicial 
interno ao exterior, em evidente demonstração de que a cooperação judicial deixa de ser questão de 
cortesia internacional, para ser questão de Direito” (FLÁVIA PEREIRA HILL, “A Antecipação da 
Tutela nio Processo deHomologação de Sentença Estrangeira”, Rio de Janeiro, GZ Tese, 2010, p. 
267). 

16.– Uma disposição, contudo, das presentes sentenças estrangeiras, não pode ser homologada. 
É a relativo à determinação, constante da Medida Cautelar julgada no exterior, ordenando que a 
contestante desistisse da ação em andamento no Brasil, sob pena de responsabilização criminal. 

Essa determinação claramente encontra obstáculo no princípio do acesso à Justiça, que é 
cláusula pétrea daConstituição Brasileira (CF, art. 5º, XXXV), de maneira que nessa parte deve–se 
recusar a homologação. 

No mais, com a homologação da sentença estrangeira, validando a cláusula arbitral nos termos 
em que realizada, a arbitragem prosseguirá no exterior e seus efeitos restarão para consequências 
futuras, de que aqui evidentemente não se vai cogitar – até porque, em Direito Processual, como das 
inesquecíveis lições verbais de THEOTÔNIO NEGRÃO, deve–se tomar uma decisão concreta por 
vez, em outras palavras, basta uma batalha por vez nas grandes dissensões em que por vezes se 
digladiam as partes. 

17.– Pelo exposto, meu voto divergindo do voto do E. Min. Relator MASSAMI UYEDA, 
homologa em parte as sentenças, excluídas a interdição de invocação jurisdicional concorrente no 
país e a sanção criminal. 

Ministro SIDNEI BENETI 

 


