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Relatório do Caso 

1. Fatos do Caso 

Em 1964, a Texaco Petroleum Company (TexPet), pessoa jurídica organizada sob 

as leis dos Estados Unidos da América , com  sua sede no Estado da Califórnia, 

obteve uma concessão do governo equatoriano para explorar e produzir petróleo 

na região oriente do Equador como parte de um Consórcio com a Ecuador´s Gulf 

Oil Company. Depois de descobrir petróleo em 1967, ‚TexPet‛ e ‚Gulf‛ 

firmaram um  novo contrato de concessão em 1973 com o prazo de duração até 

1992. Em 1976, a empresa estatal PetroEcuador  desapropriou a Gulf e comprou 

62.5% do Consórcio. A TexPet era proprietária de 37.5% e atuava como 

operadora do Consórcio. Em 1990,  a PetroAmazonas, uma subsidiaria da 

PetroEquador, assumiu o Consórcio. Neste ponto,  TexPet e Equador acordaram 

em conduzir uma auditoria ambiental dos campos petrolíferos . O custo 

estimado para reparação ambiental  foi estimado entre $8 milhões e $13 milhões.1 

Em 14 de dezembro de 1994, o Ministério de Minas e Energia do Equador, 

PetroEcuador e TexPet assinaram um MoU2 em que as partes acordaram em 

‚negociar  a completa dispensa das obrigações de TexPet pelo impacto ambiental 

originado das operações do Consórcio‛. Este MoU levou a dois acordos. 

Primeiro, PetroEquador, Equador e TexPet assinaram um  3scope of work onde 

identificaram locais e projetos que a TexPet seria responsável pela limpeza. 

TexPet também concordou  em financiar alguns projetos socioeconômicos e em 

negociar com 4 outras regiões no leste que reivindicavam compensação por 

alegados danos ambientais oriundos das operações do Consórcio. Segundo, em 

1995 a PetroEcuador , Equador e TexPet assinaram Termo de Acordo  onde foi 

estipulado que TexPet buscaria‚Trabalhos de Reparação Ambiental em 

consideração por ser liberada e escusada de todas as suas obrigações e 

responsabilidades contratuais legais por Impacto Ambiental oriundo das 

operações do Consórcio. ‚ Esse acordo eximiu TexPet de qualquer reivindicação 

do Equador ou da PetroEcuador baseada em qualquer impacto ambiental. Esse 

documento, no entanto, não protegeu a TexPet de reivindicações individuais por 

                     

1 Terceira Decisão Interlocutória ¶¶3.5-3.10 

2 Nota do tradutor: MoU é abreviação de Memorandum of Understanding.  

3 Nota do Tradutor: De acordo com o Black´s Law dictionary Scope of Work significa: um acordo entre 

as partes que enfatiza, em resumo, as obrigações que devem ser cumpridas durante um contrato. Black’s 
Law Dictionary, 9 ed., 2009,   
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danos pessoais ou dano à propriedade privada.4 

De 1995 a 1998, Texpet, com supervisão e aprovação do Equador e da 

PetroEcuador, realizou um plano de ação de reparação por meio de serviços de 

uma empresa de engenharia ambiental. TexPet também colaborou com os fundos 

de projetos da comunidade local e resolveu disputas com -quatro disputas 

municipais no leste. Esses acordos foram todos aprovados e confirmados pelo 

judiciário do Equador. Em suma, TexPet gastou aproximadamente USD 40 

milhões com reparação ambiental e com desenvolvimento da comunidade.5 

O TBI entre os EUA e o Equador  entrou em vigor em Maio de 1997 e incorporou 

as Regras de Arbitragem da UNICTRAL de 1976 no artigo VI (3)(a)(iii).6 

Em 30 de setembro de 1998, Equador, PetroEcuador e TexPet executaram a Ata 

Final, a qual certificou que a TexPet teria cumprido todas as suas  obrigações 

dentro do Termo de Acordo e eximiu TexPet de qualquer responsabilidade 

ambiental oriunda das operações do Consórcio.  Equador e PetroEcuador 

concordaram em assumir responsabilidade por qualquer impacto ambiental 

futuro ou remanescente e trabalho de reparação.7 

Em 1993, procuradores dos Estados Unidos,  representando 30 000 residentes da 

região leste, ajuizaram uma ação contra  TexPet nas US federal District Court for 

the Southern District of New York por danos pessoais e danos de propriedade 

causados por esta no período em que operou no Consórcio. TexPet, com apoio do 

Equador, obteve sucesso ao contestar a demanda com base em forum non 

conveniens argumentando que apenas o Equador teria o direito de reivindicar 

compensação de danos em seus recursos naturais.  Por fim, após apelação e 

detenção, a New York District Court  julgou improcedente o caso  nos termos de 

‚forum non conveniens‛ por conta de consentimento, expresso em 1999, da 

TexPet com a jurisdição do judiciário equatoriano. Em 2002,  a US Second Circuit 

Court of Appeals reafirmou a decisão.8 

                     

4 Id, ¶¶ 3.12-3.18 

5 Id.,¶¶ 3.20-3.24 

6 Id.,¶¶ 1.12-3.25 

7 Id.,¶ 3.26 

8 Id.,¶ 3.27-3,32 
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Em 1999, o Equador implementou o Environmental Management Act (o EMA de 

1999) que permitia a indivíduos ajuizar ações para executar direitos ambientais 

coletivos. 9 

Em 2001, TexPet e todas as suas subsidiarias fundiram com a empresa Chevron 

sob as leis americanas. 10 

Em 2003, um grupo de 48 cidadãos equatorianos ajuizaram uma ação contra a 

TexPet na Corte superior de Nueva Loja em Lago  Agrio e incluíram a Chevron 

como ré devido à fusão de 2001. Os autores reivindicaram danos coletivos e 

outras reparações por danos ambientais de antigas áreas de Consórcio relativos à 

aplicação retroativa do EMA de 1999. Chevron requested dismissal do Lago 

Agrio complaint em dois fundamentos. Primeiro, Chevron argumentou que 

apesar da fusão permaneceu uma entidade legal separada da TexPet e,  por esse 

motivo, não poderia ser considerada responsável pela operação desta no 

Consórcio ou pelo seu consentimento à jurisdição do Equador. Em segundo 

lugar,  Chevron argumentou que as reivindicações da Lago Agrio deveriam ser 

negadas devido ao Termo de Acordo de 1995 e a Dispensa Final de 1998. 

Chevron também notificou o Equador de que a demanda do  Lago Agrio estava 

dentro do escopo do Termo de Acordo de 1995 e do Dispensa Final e que o 

Equador e PetroEcuador que deveriam arcar com a responsabilidade financeira 

por qualquer obrigação relativa ao Consórcio e qualquer ação judicial contra 

Chevron. 11 

Os requerentes preencheram Requerimento de Arbitragem em 23 de setembro de 

2009.  Ao que condiz a  disputa do Lago Agrio, os Requerentes alegaram que: (1) 

As Ações e omissões do Equador constituem violação das obrigações do TBI com 

ambos os Requerentes;e,  (2) o Equador estaria, impropriamente, impondo 

obrigações de reparação pública e responsabilidade à Chevron, quando estas 

seriam exclusivamente do Equador e da PetroEcuador uma vez que eximiram, 

expressamente, a TexPet , suas principais e seus afiliados12.  

As Partes acordaram com a cidade de Haia para sede da arbitragem. Os 

                     

9 Id.,¶3.30 

10 Id.,¶3.33 

11 Id.,¶3.34-3.38 

12 Id.,¶¶1.16-1.19 
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Requerentes indicaram Dr. Horacio Grigera Naon como co-árbitro; o Equador 

indicou o Professor Vaughen Lowe QC como co-árbitro A Corte Permanente de 

Arbitragem (CPA), em consonância com o acordo das Partes, indicou o Senhor 

V.V. Beeder como presidente do tribunal arbitral. As partes concordaram em 

apontar o Escritório Internacional da CPA para administrar este procedimento 

arbitral. Os Requerentes apresentaram os memoriais relativos ao mérito em 6 de 

setembro de 2010 e o memorial de defesa sobre  jurisdição em 06 de novembro de 

2010.  O Equador apresentou o memorial sobre jurisdição e admissibilidade em 

26 de julho de 2010; um memorial de resposta quanto a objeções de jurisdição  

em  6 de outubro de 2010 e uma réplica quanto à jurisdição em 6 de novembro de 

2010. As audiências relativas à jurisdição ocorreram nos dias 22 e 23 de 

novembro de 2010. 13 

2. Questões Legais Discutidas na Primeira Decisão Interlocutória sobre Medida 

Provisória. 

Nessa decisão, o Tribunal determinou que o Equador, pendendo audiências, 

tomasse qualquer medida necessária para suspender a execução e o 

reconhecimento, com ou sem julgamento,  da Chevron no Caso do  Lago Agrio. 

O Tribunal também determinou ao Equador que o mantivesse informado sobre 

medidas que estaria tomando para suspender a execução  do Caso Lago Agrio 

contra Chevron. 14 

3. Questões Legais Discutidas na Segunda Decisão Interlocutória sobre Medida 

Provisória. 

Nessa decisão, o Tribunal reiterou determinações da Primeira Decisão 

Interlocutória. O tribunal ainda determinou que  os Requerentes seriam 

legalmente responsáveis, conjuntamente e  solidariamente, pelo Requerido e 

determinou aos Requerentes depósitar USD 50 milhões para a CPA em caráter de 

garantia por qualquer custo ou perda que o Equador pudesse sofrer cumprindo 

com suas obrigações legais da Segunda Decisão Interlocutória. 15 

4. Questões Legais Discutidas na Terceira Decisão Interlocutória sobre Jurisdição 

e Admissibilidade 

                     

13 Id.,¶¶ 1.16-1.19 

14 Primeira Decisão Interlocutória  

15 Segunda Decisão Interlocutória 
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Nessa decisão, o tribunal referiu-se apenas às objeções jurisdicionais do 

Requerido. O Tribunal focou sua análise no Termo de Acordo de 1995, uma vez 

que este consiste no principal fundamento das alegações da Requerente contra o 

Equador. 16 

4.1. O critério Prima facie 

Apesar das partes terem acordado que o Tribunal deveria aplicar um critério prima facie 

de revisão para determinar sua jurisdição, estas divergiram no escopo de aplicação do 

critério. (4.3). O Tribunal, nos termos do TBI e do artigo 21 das Regras de Arbitragem da 

UNCITRAL, decidiram que se as alegações do Requerente fossem tomados como 

verdadeiras, estas alegações constituiriam violação do TBI. Para deliberar sobre a 

jurisdição, o Tribunal adotou a opinião do Juiz Higgins  sobre plataformas de petróleo e 

declarou que: ‚os fatos alegados pelo Requerente na instauração de arbitragem são  

tomados como verdadeiros se não forem inacreditáveis, levianos, sem fundamento  ou 

levantadas com m{ fé.‛ (4.6).O Equador requisitou ao Tribunal que os Requerentes 

apresentassem um caso com uma chance de 51% de suceder. O Tribunal, todavia, 

estabeleceu uma percentagem mais baixa visto que julgou a jurisdição do Requerente 

como um caso ‚decentemente arguível‚ ou com uma ‚razo{vel possibilidade de 

argumentação‛. 

 

4.2. Artigo VI(1)(c) do TBI – Noção de investimento 

 

O Equador alegou que, apesar de TexPet ter investido no país, esse investimento 

terminou em 1992. O Equador também alegou que o Contrato de Concessão de 1973, 

que era de fato um investimento, não é a questão da disputa do Lago Agrio. De outro 

lado, a disputa do Lago Agrio abordou o Termo de Acordo de 1995 e o Dispensa Final 

de 1998 como acordos ‚isolados‛, não como investimentos. O Equador ainda alegou 

que o modelo de TBI dos Estados Unidos de 2004  e Pantechniki claramente definiam 

investimento para incluir inter alia o comprometimento de recursos para a economia do 

Estado hospedeiro pelo Requerente, implicando na assunção de riscos nas expectativas  

de retorno comercial. O Equador argumentou que o Termo de Acordo não possuía estas 

características. O Equador também argumentou que os USD 40 milhões gastos pela 

TexPet com reparação de danos por conta do Termo de Acordo de 1995 seria um 

pagamento compensatório para seus atos lesivos, e não um investimento. 17 

                     

16 Terceira Decisão Interlocutória 

17 Id.,¶¶3.62,3.65,3.67,3.68 
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Alternativamente, o Equador argumentou que até mesmo o Termo de Acordo de 1995 

constituiria um ‚investimento‛, porém a Chevron nunca foi parte no acordo e por esta 

razão não teria direito de processar o Equador por eventos relativos a este acordo. O 

Equador explicou que a Chevron não é representada pela TexPet, nos termos de direito 

de agenciamento18, ao contrário, a Chevron é uma acionista indireta da TexPet. Pelo 

exposto, a Chevron não poderia  Processar o Equador com base do Termo de Acordo de 

1995. 19 

O Tribunal decidiu, por fim, que o artigo I(1)(a) do TBI estabelecia uma definição muito 

ampla de investimento, sem  limites temporais. Ainda, o Tribunal concluiu que o artigo 

I(3) expressamente estabelecia que mudanças na forma com que as ações fossem 

distribuídas não afetaria o caráter do investimento. Para determinar se havia prima facie 

um caso para um investimento sob o TBI, o Tribunal considerou TexPet e Chevron 

separadamente. O Tribunal concluiu que o investimento de TexPet não terminou em 

1992, como o Equador argumentou. Ao invés, o Tribunal considerou que o Contrato de 

Concessão da TexPet de 1973 e o Termo de Acordo de 1995 estavam intrinsicamente 

ligados e portanto poderiam constituirt um investimento. O Tribunal concluiu também 

que o investimento da TexPet cumpriu as provisões estabelecidas no artigo I(1)(a) do 

TBI como ‚uma alegação de performance tendo valor econômico, e associado como 

investimento‛ e qualquer direito conferido por... contrato‛. Para o Tribunal,  o 

investimento de TexPet iniciou em 1964, incluindo o Acordo de Conciliação de 1995, 

continuando com  a disputa do Lago Agrio e finalmente concedeu a TexPet 

legitimidade, como uma questão de jurisdição, para processar o Equador com base no 

TBI.20 

O Tribunal decidiu deixar a questão da legitimidade da Chevron para demandar contra 

o Equador sob o TBI para a fase de mérito. O Tribunal entendeu que não poderia tomar 

uma decisão sem entender claramente a relação legal entre a TexPet e a Chevron após a 

fusão de 2001.21 

 

4.3. Artigo VI(1)(1) do TBI- Noção de acordo de investimento. 

 

                     

18 Nota do tradutor: Direito de agenciamento corresponde a o original do texto 

Agency Law. 

19 Id.,¶¶ 3.69-3.71 

20 Id.,¶¶ 4.13, 4.15, 4.18 - 4.20 

21 Id.,¶¶ 4.26, 4.27 
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Baseado no Modelo de TBI dos Estados Unidos de 2004, o Equador alegou que o acordo 

para eximir a TexPet de alegações relativas a impacto ambiental de suas antigas 

operações não poderia ser um acordo em que o ‚investidor baseia-se em estabelecer ou 

adquirir  investimentos já assegurados‛. Ainda, o Equador insistiu no fato da Chevron 

não ser parte do Termo de Acordo de 1995 e, portanto, não ter legitimidade para 

processá-lo. 22 

Aqui, o Tribunal também revisou as posições individuais da TexPet e da Chevron para 

finalmente decidir se teria jurisdição na disputa iniciada pela TexPet. O Tribunal 

reiterou que o Contrato de Concessão de 1973, por si mesmo, era um ‚acordo de 

investimento‛, dentro da noção contida no artigo VI(1)(a) do TBI. O Tribunal também 

explicou que o Termo de Acordo de 1995 era uma continuação do prévio contrato de 

concessão e , portanto, seria parte de um acordo de investimento. O Tribunal clarificou, 

no entanto, que  o Termo de Acordo de 1995, isolado, não constituía fundamentos para 

jurisdição uma vez que este seria um acordo amigável para erros passados ou alegados 

e não para propósitos de investimento. Apenas quando o  Termo de Acordo de 1995 é 

considerado conjuntamente com o Contrato de Concessão de 1973 este pode ser 

considerado parte de um ‘acordo de investimento’. Ademais, o Tribunal entendeu que 

concessões de petróleo a longo prazo, devem inevitavelmente envolver extensivas 

limpezas nas costas e responsabilidades relacionadas a outras consequências ambientais 

a curto e longo prazo. 23 

O Tribunal decidiu que não teria informação suficiente para determinar se a 

‚absolvição‛ da Chevron, nos termos do artigo 5.1 do Termo de Acordo de 1995,  

habilitado para garantir  direitos legais da TexPet contra o Equador. O Tribunal ainda 

explicou que precisaria de mais informações relativas às consequências da situação da 

TexPet e da Chevron após a fusão de 2001. Por fim, o Tribunal deixou a questão para a 

fase de mérito da disputa, mas considerou que o argumento do Requerente de que a 

Chevron, sendo matriz da TexPet, estaria eximida pelo Termo de Acordo de 1995, 

parasatisfazer o critério prima facie de ‚seriedade‛. 24 

 

4.4. O  caso Prima Facie no mérito 

 

O Equador argumentou que nem a Chevron nem a TexPet teriam legitimidade para 

processá-lo com base do TBIEstados Unidos-Equador, no Termo de Acordo de 1995 e na 

                     

22 Id.,¶¶ 3.72, 3.72 

23 Id.,¶¶ 4.32, 4.33, 4.36 

24 Id.,¶¶ 4.39, 4.40, 4.53 



 

 

8 

disputa do Lago Agrio. De acordo  com o Equador, a Chevron não teria legitimidade 

por não ser parte do Termo de Acordo de 1995 e pelo fato de a TexPet não ser réno caso 

do Lago Agrio. Então,  TexPet  não poderia ser prejudicada pelas alegadas ações ou 

omissões do Equador. O Equador ainda alegou que os Acordos de Conciliação de 1995 e 

de 1998 não obrigaram ao Equador qualquer obrigação de intervir em disputas privadas 

de partes terceiras. Sobretudo, o Equador alegou que, para atingir o critério prima facie, 

o Requerente deveria provar que  a jurisdição do Tribunal está estabelecida para cada 

provisão relevante do TBI; O Tribunal deveria analisar objetivamente o fundamento dos 

argumentos do Requerente; o Tribunal deveria decidir se o Requerido demonstrou que 

os argumentos do Requerente possuíam base factual em analise preliminar.25 

O Tribunal rejeitou os argumentos do Equador e entendeu que o Requerente cumpriu o 

critério prima facie sob o TBIe o Acordo de Arbitragem relacionado ao mérito da disputa 

para questões jurisdicionais e que os pedidos do Requerente seriam sérios, não 

baseados em má-fé; não seriam inacreditáveis, levianos ou sem fundamento. 26 

 

4.5. Direitos de Partes Terceiras e Monetary Gold 

 

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) decidiu em Monetary gold  que,  no direito 

internacional, apesar de um Tribunal ter jurisdição sobre uma disputa este não deve 

exercer sua jurisdição se a matéria da decisão abrange direitos e obrigações de um 

Estado que não seja parte no procedimento.27 

O Equador afirmou que o tribunal não possuía jurisdição para julgar os pedidos do 

Requerente uma vez que implicaria em fixar obrigações para não partes, contrário aos 

princípios legais estabelecidos pela CIJ no caso Monetary Gold. O Equador argumentou 

que, pelo fato do Requerente ser autor no caso do Lago Agrio, seria impossível que o 

Tribunal solucionasse a disputa sem interferir nos direitos de partes terceiras, sendo 

estes os direitos dos autores do caso do Lago Agrio,  que não são partes e não estão 

representadas nesse procedimento arbitral.28 

O Tribunal entendeu que até mesmo se oprincípio do Monetary Gold fosse extendido a 

disputas entre investidor-Estado, e esse fato não afetaria a jurisdição do Tribunal neste 

caso uma vez que esta decisão não abrangeria, necessariamente, os autores do caso do 

Lago Agrio.  Por fim, se o Tribunal entendeu que o Equador descumpriu suas 

                     

25 Id.,¶¶ 3.75, 3.77 

26 Id.,¶¶4.3- 4.11 

27 Id.,¶ 4.60 

28 Id.,¶¶ 3.83-3.85 
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obrigações no TBI, os autores de Lago Agrio teriam de buscar reparos do 

Equador.Ainda, O Tribunal sustentou que, ao decidir se o Equador violou o direito dos 

Requerentes conforme o TBI sem considerar os acordos de conciliação, os autores do 

Lago Agrio não teriam direitos diretamente relacionados com a questão da presente 

disputa pelo fato de não serem partes no TBI ou no Termo de Acordo. 29 

 

4.6. Fork in the Road. 

 

O artigo VI(3) do TBI de 1997 possui uma previsão fork in the road. O Equador 

argumentou que o Tribunal não possuía jurisdição tendo em vista que TexPet e 

Chevron estariam apresentando reivindicações perante o Tribunal com os mesmo 

fundamentos que  estavam apresentando para o Poder Judiciário equatoriano como 

resultado do consentimento expresso da TexPet em consequência da decisão da New 

York District Court. Na perspectiva do Equador, o caso do Lago Agrio seria uma 

continuação da disputa do Aguinda. O Equador argumentou que em uma situação em 

que a alegação no Judiciário local é baseada em um contrato e as alegações em uma 

arbitragem são baseada em um tratado, um Tribunal deve exercer sua jurisdição apenas 

se a base fundamental das reivindicações do contrato e do tratado sejam diferentes. De 

acordo com o Equador, nesse caso, a provisão fork in the road impediria a TexPet de 

atuar diante este Tribunal, visto que as alegações do caso do Lago Agrio, diante dom 

Poder Judiciário equatoriano, possuíam os mesmos fundamentos daqueles 

apresentados diante esse Tribunal.30 

Para decidir se os casos do Lago Agrio e Aguinda e as reivindicações do TBI seriam, 

fundamentalmente, a mesma disputa, o tribunal analisou o artigo VI(3)(a) que 

expressamente advertiu que a provisão do fork in the road seria inaplicável se uma 

‚nação ou empresa preocupada não submeter a disputa para resolução ‚. O tribunal 

entendeu que,  no caso do Lago Agrio, a disputa foi proposta no judiciário equatoriano 

por seus autores e não pelos requerentes. Ainda, a Chevron era ré no caso do Lago 

Agrio e a Texpet nao era nem parte nesta disputa. Por fim o tribunal considerou que a 

previsão do fork in the road do artigo VI(3) do TBI não afetaria sua decisão na 

jurisdição.31 

 

4.7. Admissibilidade 

                     

29 Id.,¶¶ 4.60, 4.66, 4.70 

30 Id.,¶¶ 3.79 – 3.82 

31 Id.,¶¶ 4.78, 4.79, 4.82 
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Observando as objeções do Equador quanto a admissibilidade da disputa, o Tribunal 

entendeu que a maioria dessas objeções coincidia com as objeções jurisdicionais. O 

tribunal entendeu que as objeções de admissibilidade que não coincidiriam com as 

objeções jurisdicionais deveriam ser tratadas na fase do mérito, de acordo com os 

artigos 15 a 21 das regras de arbitragem da UNCITRAL. Ainda, o Tribunal concluiu que 

objeções de admissibilidade representam  suposição de existência de jurisdição.32 

 

4.8. Custos  

 

O tribunal decidiria as custas junto do mérito.33 

 

5. Decisão 

O Tribunal decidiu que teria jurisdição sobre a disputa e que os Requerentes 

teriam satisfeito os requerimentos prima facie. Decidiu que, os fato do caso, de 

acordo com os Requerentes eram ‚arguíveis‛. O tribunal rejeitou as objeções do 

Equador quanto a jurisdição sobre a noção de investimento e acordo de 

investimento; sobre a previsão de fork in the road; e o  sobre efeito das decisões do 

tribunal para terceiros. O tribunal aceitou a legitimidade da Chevron para propor 

alegações contra o Equador e os problemas de custo na fase do mérito tendo em 

vista que essa questão dependeria da situação da Chevron após a fusão com a 

Texaco em 2001. 

 

 

 

                     

32 Id.,¶¶ 4.78, 4.79, 4.89 

33 Id.,¶ 4.97 


