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1. Fatos do Caso  

Em 4 de outubro, 2011, o Sr. Fortier, um dos três árbitros assentados na disputa 

entre ConocoPhillips [doravante “Demandante”] e a República Bolivariana da 

Venezuela [doravante “Demandada”], escreveu ao Secretário Geral do Centro 

Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos [doravante 

“CIRDI”] para revelar informação concernente à fusão anunciada entre a firma 

na qual era sócio, Norton Rose OR LLP, e Macleod Dixon LLP. 

De fato, em sequência à devida diligência realizada em apoio à fusão, o Sr. 

Fortier havia se conscientizado que o escritório de Caracas de Macleod Dixon 

LLP estava envolvido com ambas, Demandante e Demandada, à extensão de (a) 

ter fornecido, e continuar a fornecer, serviços jurídicos à Demandante; (b) ter 

agido adversamente aos interesses da Demandado em um caso do CIRDI 

proposto contra a Demandada; e (c) estava atualmente agindo em nome da 

Demandante em procedimentos da CCI envolvendo empresas estatais de 

petróleo da Demandada. O Sr. Fortier enfatizou que a presente revelação foi feita 

“na primeira oportunidade possível.”1 

Em 5 de outubro, 2011, argumentando a “extensão e profundidade do 

envolvimento de Macleod Dixon, S.C. em múltiplos assuntos adversos 

àDemandada ... incluindo questões voltadas a ConocoPhillips”2 o Demandado 

propôs a desqualificação do Sr. Fortier de acordo com o Artigo 57 da Convenção 

do CIRDI e a Regra 9 das Regras de Arbitragem do CIRDI 

Em 6 de outubro, 2011, o Secretário do Tribunal confirmou que, nos termos da 

Regra 9(6) das Regras de Arbitragem do CIRDI, os procedimentos deveriam ser 

suspensos até que uma decisão fosse prolatada relativamente à Proposta de 

Desqualificação. 

Em 18 de outubro, 2011, o Sr. Fortier informou o Juiz Keith, o Professor Abi-Saad, 

e as Partes que, em 17 de outubro, 2011, ele havia tomado a decisão de demitir-se 

de sua firma, a partir de 31 de dezembro, 2011. Entrementes, a análise ética posta 

em lugar desde 5 de outubro, 2011 seria mantida. Em 24 de outubro, 2011, a 

Demandada alegou que a questão da desqualificação do Sr. Fortier não havia 

                     

1 Decisão sobre a Proposta de Desqualificação, ¶ 3. 

2 Id. ¶ 6 (citando a Proposta para Desqualificação feita pelo Demandado). 
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sido resolvida pela sua demissão de Norton Rose OR LLP, e manteve a sua 

posição concernente à Proposta de Desqualificação. 

2. Questões Legais Tratadas na Decisão 

a) Parâmetros legais aplicáveis 

O Tribunal entendeu que somente a Convenção do CIRDI e as Regras de 

Arbitragem do CIRDI eram aplicáveis à determinação da Proposta de 

Desqualificação feita pelo Demandado. Entendeu que “os Parâmetros Gerais da 

IBA não eram lei para os tribunais do CIRDI”3 e portanto entendeu ser 

inaplicável o Parâmetro Geral 7(c) das Diretrizes da IBA sobre o Conflito de 

Interesses em Arbitragem Internacional (2004). 

 O Tribunal se baseou nos Artigos 14 e 57 da Convenção do CIRDI, bem como na 

Regra 6 das Regras de Arbitragem do CIRDI para estabelecer os parâmetros 

aplicáveis. Apontou que o propósito dos requerimentos de independência e 

imparcialidade, como incorporado nas versões, francesa, inglesa e espanhola do 

Artigo 14 da Convenção do CIRDI, seria o de “proteger as partes contra árbitros 

sendo influenciados por fatores diferentes daqueles relatados no mérito do 

caso.”4 O Tribunal então partiu para a interpretação do significado do Artigo 57 

da Convenção do CIRDI, que permite a uma Parte propor ao Tribunal a 

desqualificação de qualquer de seus membros “por conta de qualquer fato 

indicando uma manifesta falta das qualidades exigidas pelo parágrafo (1) do 

Artigo 14.” O Tribunal entendeu que a inclusão do termo “manifesta” impõe 

“um ônus relativamente pesado na parte propondo a desqualificação.”5 

Finalmente, o Tribunal ressaltou que a manifesta falta das desconsideradas 

imparcialidade e independência de julgamento devem se originar de evidência 

objetiva. 

b)  Existe um dever de revelar informação? 

O Tribunal entendeu que um árbitro está sob o dever de revelar informação que 

se enquadre no âmbito da Regra 6 das Regras de Arbitragem do CIRDI. Aqui 

entretanto, a questão se remete à extensão do dever do árbitro de continuar a 

                     

3 Id. ¶ 59. 

4 Id. ¶ 54. 

5 Id. ¶ 56. 
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inquirição de potenciais e desconhecidos conflitos de interesse posteriormente ao 

começo dos procedimentos. 

c) Qual é a extensão do dever do árbitro de continuar a inquirir os potenciais 

e desconhecidos conflitos de interesse durante o processo arbitral?  

O Tribunal entendeu que as circunstâncias desse caso não engendravam uma 

quebra da Regra 6(b) das Regras de Arbitragem do CIRDI segundo a qual um 

árbitro tem o dever de “fazer inquirições razoáveis a um possível conflito de 

interesse oriundo de discussões de fusão.”6 Em outras palavras, o Tribunal por 

fim entendeu que não existia evidência objetiva a mostrar que o Sr. Fortier “sabia 

ou deveria saber a informação em questão,”7 e estava consequentemente sob a 

obrigação de revelar informação para a qual ele não tinha dever de inquirir. 

d) Qual é a consequência de uma quebra da obrigação de revelar? 

O Tribunal entendeu que a não revelação em si mesma não resulta em 

desqualificação.   Entretanto, o Tribunal ressaltou que uma revelação resultará na 

desqualificação do árbitro somente se as circunstâncias não reveladas a 

demandem. Finalmente, o Tribunal entendeu que a desqualificação deve ocorrer 

somente se as circunstâncias factuais particulares “derem aso a uma razoável 

suspeita de influencia, seja consciente ou inconsciente.”8 

3. Decisão 

O Tribunal indeferiu a Proposta de Desqualificação do Sr. Fortier como árbitro, 

feita pela Demandada, e encerrou a suspensão dos procedimentos que havia sido 

iniciada nos termos da Regra 9(6) das Regras de Arbitragem do CIRDI. 

 

                     

6 Id. ¶ 66. 

7 Id. ¶ 67. 

8 Id. ¶ 60. 


