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P re f á c i o

Quando refletimos sobre este importante instrumento jurídico 
internacional que é a Convenção sobre Reconhecimento e Execu-
ção de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, firmada em Nova Iorque em 
1958 (CNI), elaborada no âmbito da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e em vigor atualmente em 170 países, bem como avaliando 
sua relevância no cenário global, imediatamente se indaga o motivo e 
a razão de sua enorme aderência no concerto das nações, a ponto de 
ser classificada como uma das convenções de Direito Internacional Pri-
vado de maior vigência no mundo, afeiçoando-se aos distintos sistemas 
jurídicos mundiais e às diversidades culturais existentes.

No nosso sentir a questão pode ser enfocada em três perspectivas: 
a histórica, a pragmática e o Direito Brasileiro. 

A primeira constatação é histórica, avoenga e tem origem no co-
mércio internacional. Reportamo-nos aos fenícios e gregos, que em face 
de carências internas, terras áridas e dificuldades presentes lançaram-se 
no comércio operando trocas comerciais no Mar Mediterrâneo. O 
mesmo levou os portugueses a navegarem às Índias. O esplendor e 
beleza de Veneza foi resultado do caráter empreendedor da República 
Sereníssima, único Estado no mundo cujas políticas de governo estavam 
dirigidas exclusivamente a fins econômicos. 

Assim é que o fator comércio sempre foi ferramenta impulsionadora 
do progresso e melhora de vida dos povos. Vital na antiguidade, na idade 
média, razão de ser do mercantilismo, renascimento até chegarmos à 
revolução industrial e, no campo político ressaltando as transformações 
do século XVIII com o fim do absolutismo, início das nações e regu-
lações constitucionais etc. Todo este avanço e desenvolvimento veio 
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acompanhado da necessidade de regulamentação e harmonização das 
normas internacionais focadas na importância do comércio interna-
cional e a solução de conflitos por arbitragem. Foi no âmbito da Liga 
das Nações que surge a Conferência da Haia e, para nós, brasileiros, 
a recordação da participação reluzente de Rui Barbosa em 1907, por 
ocasião da instituição da Corte Permanente de Arbitragem. 

Sempre tendo em mira a importância do comércio internacional, 
surgem no concerto das nações as primeiras convenções internacionais 
regionais e mundiais que tratam da arbitragem, tanto privada como 
pública (entre Estados). O Direito Internacional Privado passa a ter 
novo ramo: o Direito do Comércio Internacional. 

Assim é que movida pela necessidade de outorgar aos contratos 
comerciais internacionais que preveem a arbitragem como forma de 
solução de conflitos maior segurança jurídica, bem como para conceder 
aos laudos arbitrais deles decorrentes maior efetividade, que surge por 
convocação do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 
1956, a conveniência e necessidade de se ter um texto internacional para 
dispor de normas harmonizadoras para o reconhecimento e a execução 
dos laudos arbitrais estrangeiros, cominando com a elaboração da CNI, 
preparada e aberta para assinaturas em 1958, no âmbito da Conferência 
das Nações Unidas sobre Arbitragem Comercial Internacional.

A segunda aferição que advém da CNI é seu pragmatismo. Quando 
a CNI completou 40 anos de vigência, em uma conferência realizada 
em Nova Iorque em 1998, abordou-se sobre a necessidade de alterar a 
CNI para incluir regras procedimentais, dar-lhe contornos mais moder-
nos em decorrência dos avanços tecnológicos e da complexidade dos 
contratos internacionais, bem como das atualizações das leis internas dos 
países. A ideia era ótima, mas pouco factível em face da complexidade 
que representa a confluência de interesses na elaboração e aprovação 
de tratados e convenções internacionais.

A solução surge, em parte, em 2006 com uma ideia interessante. 
Por meio da Resolução 61/33 de 04 de dezembro de 2006, no âmbito 
da Assembleia Geral da ONU se recomenda duas iniciativas quanto à 
interpretação da CNI. A primeira que seja outorgada interpretação ex-
tensiva ao disposto no artigo II, § 2º da CNI (“Entender-se-á por “acordo 
escrito” uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem, 
firmado pelas partes ou contido em troca de cartas ou telegramas”). A segunda 
se refere ao artigo VII, § 1º para que se interprete e se aplique de forma 
a permitir a toda parte interessada em beneficiar-se dos direitos que 
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possam corresponder em virtude de leis ou tratados do país no qual se 
invoque a arbitragem, para obter reconhecimento de validade do acor-
do de arbitragem. Este artigo VII, §1º menciona que “As disposições da 
presente Convenção não afetarão a validade de acordos multilaterais ou bilaterais 
relativos ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebrados pelos 
Estados signatários nem privarão qualquer parte interessada de qualquer direito 
que ela possa ter de valer-se de uma sentença arbitral da maneira e na medida 
permitidas pela lei ou pelos tratados do país em que a sentença é invocada.”

Pequenas sugestões interpretativas que se bem utilizadas podem 
proporcionar avanços consideráveis na interpretação e aplicação da 
CNI, o que nos faz recordar lição de Carlos Maximiliano: “toda 
ciência legal é, consciente ou inconscientemente, criadora; em outras palavras, 
propende para o progresso da regra formulada, até muito além do que a 
mesma em rigor estatui (...) Não pode um povo imobilizar-se dentro de 
uma forma hierática por ele próprio promulgada; ela indicará de modo geral 
o caminho, a senda, a diretriz; valerá como um guia, jamais como um laço 
que prenda, um grilhão que encandeie.”

Recentemente em um Seminário Internacional no Peru em que 
abordávamos sobre a CNI, nossos colegas de mesa passaram a denominar 
a convenção de CNI 2006. Muito sugestivo. Duas pequenas alterações 
propedêuticas que poderão representar uma nova CNI, agora, a de 2006.

A terceira inferência que deflui da análise da CNI diz respeito a 
sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, que formalmente se 
deu pela adesão do Brasil em 2002, por meio do Decreto nº 4.311 de 
23 de julho de 2002. Note-se que antes disso, parte das suas disposições 
adaptadas estavam já reproduzidas nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.307/96 
(Lei de Arbitragem – LArb).

Com a LArb, a CNI e mais recentemente o Código de Processo 
Civil de 2015 (CPC/2015) passamos a ter arcabouço jurídico atualizado 
e receptivo no âmbito da cooperação jurídica internacional. Todos estes 
instrumentos conversam entre si e dão proeminência e protagonismo 
aos tratados internacionais, pois tanto o art. 34 da LArb como o art. 960, 
§3º do CPC/2015 determinam a prevalência dos tratados internacio-
nais frente à legislação interna, no que concerne ao reconhecimento 
e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. 

Paulatinamente o STJ vem construindo importante jurisprudência 
no âmbito do reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Toda-
via, se mostra oportuno que esses julgados deem prevalência à CNI, o 
que não se mostra usual. Os julgados do STJ, com pequenas exceções, 
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continuam citando os artigos da LArb, o que fazia todo sentido antes 
de o Brasil haver ratificado a CNI. Mas atualmente se mostra conve-
niente que o STJ passe a citar em seus julgados a CNI. Isso porque é 
importante dar visibilidade e divulgação da jurisprudência brasileira 
na área e passar a fazer parte do repositório mundial da Comissão das 
Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional – UNCI-
TRAL denominado Case Law on Uncitral Texts – CLOUT.

O CLOUT constitui uma rica compilação da jurisprudência 
mundial em torno da CNI, bem como no site oficial da CNI se tem 
registrado mais de 2000 precedentes mundiais. Há de ser notado que, não 
obstante as peculiaridades da nossa legislação interna, a jurisprudência 
brasileira inserida no CLOUT poderia também servir de paradigma 
para outras jurisdições. A via é de mão dupla. 

As instituições jurídicas têm papel de relevo na economia. Por 
meio de estudos na área de Direito & Economia, foi demonstrado que 
os países ao ratificarem a CNI geram no mercado a confiança de que 
as regras serão respeitadas. Essa influência da CNI é notada pelas em-
presas desses países que consideram os parceiros comerciais confiáveis 
e seguros. Em estudo publicado na Michigan Journal of International Law, 
os autores Daniel Berkowitz, Johannes Moenius e Katherina Pistor 
salientaram que “nossos resultados indicam que, ratificando a Convenção de 
Nova Iorque, altera-se tanto a percepção na qualidade das instituições como no 
fluxo comercial.” 

Assim é que nas três perspectivas acima abordadas se verifica a 
importância é a missão desempenhada por este livro ‘20 anos da adesão 
do Brasil à Convenção de Nova Iorque de 1958: estudos em fomento 
à arbitragem internacional no país’, coordenado pelos eminentes Pro-
fessores Arnoldo Wald e Cláudio Finkelstein. 

Por meio dos excelentes artigos elaborados por estudiosos do tema, 
encontramos artigos que abordam a inovação interpretativa proposta em 
2006 à CNI acima referida, o conceito de ordem pública e os efeitos da 
pandemia à luz da CNI, os critérios utilizados pelo STJ no julgamento 
de sentenças arbitrais estrangeiras contestadas e tantos outros que se 
propõem a fornecer aos leitores e estudiosos desta matéria uma visão 
do estado da arte da sentença arbitragem estrangeira, na sua vertente 
de reconhecimento e execução no Brasil.

São Paulo, maio de 2022 
Selma Ferreira Lemes 
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