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Em 17 de janeiro de 2012, a United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit 

reverteu a decisão da United States District Court for the District of Columbia, datada de 11 

novembro de 2011, a qual negou o pedido da República Argentina para anular uma sentença 

proferida por um painel arbitral em 24 de dezembro de 2007, deferindo uma cross-motion para 

confirmar feita por BG Group Plc (“BG Group”). A opinião da U.S. Court of Appeals for the 

District of Columbia Circuit, painel composto por três juízes, foi relatada pela Circuit Judge Judith 

Rogers.  

 

 

Tribunal: United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. A 

opinião da Court foi relatada pela Circuit Judge Judith Rogers. 

 

Requerente: República Argentina.  

 

Advogados: Gabriel Bottini, pro hac vice, representou a República Argentina. John 

P. Gleason elaborou manifestações escritas. Fernando O. Koatz 

representou a parte nas alegações orais.  

 

Requerido: BG Group PLC. 
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Advogados:  Alexander A. Yanos de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

representou BG Group PLC. Com ele, na parte escrita, participou 

Elliot Friedman. Paul L. Yde representou a parte nas alegações orais.  
 

* Os Diretores podem ser contatados por e-mail nos seguintes endereços eletrônicos:  

ignacio.torterola@internationalarbitrationcaselaw.com  e 

loukas.mistelis@internationalarbitrationcaselaw.com  

**Gisela Paris atuou na Argentina tanto no setor privado como consultora do Ministério da Economia. Ela 

também trabalhou em Nova Iorque como advogada associada em um escritório internacional em 

representação de Estados Latino-Americanos em arbitragens internacionais de investimentos. 

Atualmente, é pesquisadora do Vale Columbia Center on Sustainable International Investment na Columbia 

University School of Law, em Nova Iorque.  

*** Loukas Mistelis é co-diretor do International Arbitration Case Law.  

⁺ Laura Ghitti é acadêmica do último ano do curso de Direito do Centro Universitário Curitiba e 

estagiária na área de arbitragem no escritório Lee Taube Gabardo Sociedade de Advogados. A tradutora 

pode ser contatada no seguinte endereço eletrônico: lghitti@ltglaw.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ignacio.torterola@internationalarbitrationcaselaw.com
mailto:loukas.mistelis@internationalarbitrationcaselaw.com
mailto:lghitti@ltglaw.com.br


 

 

3 

 

ÍNDICE DASQUESTÕES DISCUTIDAS 

1. Resumo ...................................................................................................................................4 

2. Histórico do caso  ..................................................................................................................4 

3. Procedimento diante da Circuit Court ................................................................................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Digest  

1. Resumo 

Em 17 de janeiro de 2012, a United States Court of Appeals for the District of 

Columbia Circuit (a “Circuit Court” ou a “Court”) proferiu uma decisão revertendo 

o julgamento da United States District Court for the District of Columbia (a “District 

Court”) datado de 10 de Novembro de 20111, o qual negou o pedido da República 

Argentina para anular uma sentença proferida por um painel arbitral (o “Painel 

Arbitral” ou o “Painel”) em 24 de dezembro de 2007, concedendo a cross-motion2 

para confirmação de BG Group PLC (“BG Group”).  

A decisão da Circuit Court anulou uma sentença arbitral internacional de 

investimento que conferiu a BG Group USD 185 milhões (USD 238 milhões, 

incluindo honorários advocatícios e custas do procedimento) contra Argentina (a 

“Sentença Final”), baseada no fato de que o investidor estrangeiro havia 

começado uma arbitragem internacional contra a Argentina sem antes ajuizar 

uma ação no Poder Judiciário argentino, como determinado pelo Artigo 8(2) do 

Tratado Bilateral de Investimento entre o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte e a República Argentina (o “TBI”). A Circuit Court julgou que o Painel 

Arbitral tinha excedido a sua autoridade ao proferir uma decisão “totalmente 

baseada em fontes legais externas e sem consideração ao estabelecimento das partes de 

uma pré-condição à arbitragem”, ignorando os termos do acordo das partes no TBI 

ao desconsiderar a obrigação de BG Group de iniciar a disputa nos tribunais 

argentinos por 18 meses prévios, para apenas então iniciar procedimentos 

arbitrais internacionais de investimento.  

2. Histórico do caso 

Em 2003, BG Group, um investidor britânico que havia investido em uma 

companhia transportadora e distribuidora de gás constituída na Argentina, 

iniciou procedimentos arbitrais contra a República Argentina sob o Regulamento 

UNCITRAL, alegando expropriação do seu investimento e violação do padrão de 

tratamento justo e equitativo do TBI, decorrentes de medidas governamentais 

tomadas no contexto da crise econômica argentina de 2001-2002, comumente 

                     

1
 República Argentina v BG Group PLC, 715 F. Supp.2d  108 (D.D.C.2010).  

2 Nota do tradutor: De acordo com o Black’s Law Dictionary, cross-motion é: Um pedido concorrente para uma 

medida ou ordem similar à requerida pela outra parte em desfavor da parte contrária, como uma medida para 

julgamento sumário ou sanções (tradução nossa). Black’s Law Dictionary, 9 ed., 2009, p. 1106. 
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conhecidas como “medidas de emergência”, as quais, dentre outras coisas, 

converteram tarifas baseadas em dólares em tarifas baseadas em peso a uma taxa 

de um peso por um dólar americano.  

Na arbitragem, BG Group havia submetido uma opinião ministerial publicada 

em um artigo pelo anterior Procurador Geral da Argentina e Ministro da Justiça, 

a qual estimou que levariam seis anos para resolver a pretensão de BG Group 

nos tribunais argentinos. Como resultado, BG Group viu o requerimento do 

Artigo 8(2) do TBI condicionando o prazo de submissão de uma disputa à 

arbitragem internacional para “depois de um período de dezoito meses a partir do 

momento em que a disputa foi submetida ao tribunal competente da Parte Contratante em 

cujo território o investimento foi feito, [e] o mencionado tribunal não tenha dado sua 

decisão final” como “sem sentido” e então não haja visto razão para esperar 

dezoito meses antes do início dos procedimentos arbitrais. Alternativamente, BG 

Group mencionou a Cláusula da Nação Mais Favorecida no Artigo 3 do TBI, 

alegando que não era preciso esgotar recursos no Judiciário argentino, pois o 

tratado de investimento Estados Unidos-Argentina não incluía este 

requerimento. BG também citou lei costumeira internacional para o mesmo 

propósito.  

Em sua Sentença Final, o Painel Arbitral decidiu que tinha jurisdição sobre a 

disputa, não baseado no fato de que a lei internacional não requeria o 

esgotamento dos recursos locais, mas entendendo que o Artigo 8(2) do Tratado 

não podia “como uma questão de interpretação do Tratado... ser entendido como um 

impedimento absoluto à arbitragem”, baseando sua decisão em regras gerais de 

interpretação encontradas na Convenção de Viena, as quais levaram o Painel a 

concluir que uma leitura literal do TBI produziria um “resultado absurdo e 

irracional”. O Painel Arbitral não achou necess{rio decidir se a cl{usula da nação 

mais favorecida se aplicaria neste caso. No mérito, depois de entender que BG 

Group era um “investidor” com um “investimento” que tinha legitimidade para 

fazer o pedido, o Painel rejeitou o pedido de expropriação contra a Argentina nos 

termos do Artigo 5 do TBI, porém entendeu que a Argentina tinha descumprido 

o Artigo 2 do TBI ao falhar em dar um tratamento justo e equitativo aos 

investimentos, pois suas ações no início dos anos 90 levaram ao investimento por 

parte de BG Group e também devido ao desmanche do esquema regulatório que 

induziu ao investimento. Ademais, o Painel rejeitou a defesa argentina de estado 

de necessidade baseado em direito costumeiro internacional, concluindo que a 

defesa foi “limitada à circunstâncias excepcionais, como onde há uma séria e iminente 

ameaça e nenhuma forma de evitá-la’”. O Painel concedeu ao investidor 
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USD185.285.485,85, mais interesses, custas e honorários advocatícios. 

3. Procedimento diante da Circuit Court 

A Argentina requereu a anulação ou modificação da Sentença Final nos termos 

do Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 10(a) & 11. BG Group submeteu objeção e 

cross-motion para reconhecimento e execução da Sentença Final, e para um pré-

julgamento. Após outras manifestações terem sido submetidas em oposição ou 

resposta, a District Court negou a anulação e deferiu a execução. Então, Argentina 

apelou perante a Circuit Court para uma revisão de erro evidente de fatos no 

entendimento da District Court e para uma revisão  nova em matéria de direito.  

A Circuit Court começa analisando as questões de arbitrabilidade e de intenção 

tanto da Argentina como do Reino Unido, como partes contratantes, quando 

firmaram o TBI, indagando se o investidor, nos termos do TBI, poderia buscar a 

arbitragem sem antes preencher o requisito do Artigo 8(1) de que recursos 

deveriam ser inicialmente buscados no Judiciário da parte contratante onde o 

investimento foi feito. Para responder a esta questão, a Circuit Court faz uma 

pergunta anterior; quem as partes contratantes pretendem que deva fornecer 

essa resposta: o Judiciário ou a arbitragem? 

Para responder esta questão de arbitrabilidade, a Circuit Court cita o 

entendimento da Suprema Corte dos EUA de que “a intenção das partes 

contratantes controla se a resposta à questão de arbitrabilidade é fornecida pelo Judiciário 

ou pelo árbitro”3. A Circuit Court cita outra decisão da Suprema Corte dos EUA, 

Howson v. Dean Witter4, para orientação sobre circunstâncias nas quais o 

Judiciário, mais do que o árbitro, deve decidir a questão de arbitrabilidade: ‚... 

onde [as partes contratantes] não parecem ter pensado que elas haviam concordado que 

um árbitro teria [decidido a questão prévia], e, consequentemente, onde a referência da 

questão prévia ao Judiciário evita o risco de forçar as partes a submeter à arbitragem a 

questão que elas poderiam muito bem não ter concordado em submeter à arbitragem”. A 

Circuit Court conclui que onde “as partes não concordaram em submeter a 

arbitrabilidade da questão em si à arbitragem, então a District Court deve decidir esta 

questão... independentemente‛5, a não ser que haja clara e inequívoca prova de que 

                     

3 First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 947 (1995). “ Tribunais não deveriam assumir que as 

partes concordaram em submeter arbitrabilidade à arbitragem a não se que haja ‘prova clara e evidente de que assim 

concordaram.” 
4 537 U.S. 79 (2002).  
5 First Options, 514 U.S. at 943. 
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as partes pretendiam que o árbitro decidisse a questão de arbitrabilidade, caso 

em que a revisão pelo Judiciário da decisão do árbitro naquela matéria deveria 

‚dar considerável liberdade ao árbitro, reformando a decisão dele ou dela apenas em 

circunstâncias limitadas”6. 

A Circuit Court então analisa como a District Court erroneamente interpretou a 

concessão argentina de que o TBI previa que o árbitro decidiria a questão de 

arbitrabilidade. A District Court havia citado o advogado da Argentina, dizendo 

que ‚[Argentina] reconhece que o Tribunal Arbitral tem o principal poder de decidir 

sobre a sua jurisdição”. De acordo com a Circuit Court, a afirmação do advogado da 

Argentina foi mal interpretada e a concessão da Argentina foi completamente 

diferente: uma vez que a previsão arbitral do TBI foi propriamente observada, 

depois de dezoito meses de recurso no Judiciário argentino, qualquer questão de 

arbitrabilidade seria então decidida pelo árbitro. Para chegar a esta conclusão, a 

Court analisa outras afirmações feitas pelo advogado da Argentina diante da 

District Court, quem também, e imediatamente depois, afirmou “nós também 

entendemos que este Tribunal tem o direito e o dever de, no âmbito da Convenção de 

Nova Iorque, avaliar se ... o consentimento da Argentina à arbitragem [foi] respeitado”, o 

qual confirmou sua assertiva anterior, adicionando que “o consentimento da 

Argentina à arbitragem tinha uma condição muito importante. E a condição era a de que 

a disputa deveria ser submetida por 18 meses ao Judiciário local a um juiz argentino”. 

Baseada nestas afirmações, a Circuit Court concluiu que a District Court errou ao 

entender que a Argentina havia concedido ao árbitro o poder de determinar a 

arbitrabilidade diante das circunstâncias.  

A Court confirma sua conclusão também através de uma análise temporal. A 

possibilidade de recurso à arbitragem e a aplicação do Regulamento UNCITRAL 

(Artigo 8(3) do TBI), o qual concede ao árbitro o poder de determinar questões de 

arbitrabilidade, não são efetivas até depois que o investidor tenha primeiro 

buscado recurso, por dezoito meses, no Judiciário da parte contratante onde o 

investimento foi feito, nos termos do Artigo 8(1) e 8(2). Ademais, a Circuit Court 

encontra outro argumento para sustentar que as partes não pretendiam que o 

árbitro decidisse a questão de arbitrabilidade, ao referir-se aos Artigos 9(2) e 9(5) 

do TBI que claramente apontavam para a arbitragem como o caminho para 

resolver disputas que surgissem entre a Argentina e o Reino Unido. A Circuit 

Court concluiu que, dado que o TBI é silente sobre quem decide a arbitrabilidade 

                     

6 Id. 
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quando as pré-condições nos Artigos 8(1) e 8(2) são desconsideradas, a ausência 

nos Artigos 8(1) e 8(2) de uma linguagem clara como a encontrada nos Artigos 

9(2) e 9(5) sugere que as partes não possuíam a intenção de conferir ao árbitro a 

autoridade para determinar a questão de arbitrabilidade naquele caso.  

Como resultado, e aplicando a decisão de First Options, a Court decide que não há 

prova clara e inequívoca7 de que as partes contratantes pretendiam que o árbitro 

decidisse a questão prévia.  

A Circuit Court também decide que a questão de arbitrabilidade é uma questão 

de direito independente para o seu julgamento, e desconsidera a aplicação da 

decisão da Suprema Corte dos EUA, John Wiley & Sons In. v. Livingston, a qual, no 

contexto de disputas trabalhistas, decidiu que inquéritos judiciais sob o  Labor 

Management Relations Act devem ser estritamente limitados e dúvidas devem ser 

resolvidas em favor da arbitragem8. A Court conclui que o caso em mãos é 

completamente diferente de John Wiley e que o primeiro envolve dois estados 

soberanos e requer – devido ao desejo específico das partes – procedimentos 

judiciais antes da arbitragem. Além disso, diferente de John Wiley – onde a União, 

e não o árbitro, questionou as pré-condições da arbitragem – no caso em mãos os 

fatos que suportam a questão de arbitrabilidade não “surgem da disputa” entre 

BG Group e Argentina, mas, ao invés disso, foram suscitados em sua própria 

discrição pelo Painel. De acordo com a Court, “a questão de arbitrabilidade aqui 

mais precede do que surge da disputa”.  

Devido à explicitude das provisões do TBI em questão, a Court decide não aplicar 

“enfática política federal em favor da resolução arbitral de disputas” decidida em 

Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.9, enfatizando, ao invés, a 

intenção das partes contratantes, a qual a Court estabelece que é o princípio que 

leva à política em favor da resolução arbitral de disputas do comércio 

internacional em primeiro lugar.  

A Circuit Court finalmente decide que BG Group era obrigado a começar uma 

ação no Judiciário argentino e esperar dezoito meses antes de instaurar uma 

arbitragem conforme o Artigo 8(3) do TBI se a disputa permaneceu, reverte as 

ordens negando o pedido de anulação e garantindo o de cross-motion para 

confirmar a Sentença Final, e anula a Sentença Final.  

                     

7 First Options, 514 U.S. at 944. 
8 John Wiley & Sons Inc. v. Livingston, 376 U.S. 543 (1964). 
9 Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 631 (1958).  


