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Resumo 

1. Fatos do caso 

1.1 O Contrato  

No começo dos anos 90, a Argentina implementou uma série de reformas legais e 

políticas para estabilizar sua economia e incentivar investimentos estrangeiros1.  

Dado o atrativo ambiente financeiro da Argentina, a Requerente, Daimler 

Financial Services (“DFS”), fez uma série de investimentos, em 1995, no setor de 

negócios comerciais e financeiros da Argentina2. A Requerente adquiriu 

praticamente tudo de uma empresa local argentina de propriedade de Mercedes-

Benz Argentina3. Após a aquisição, a empresa ficou conhecida como 

DaimlerChrysler Services, Argentina S.A. (“a Subsidiária argentina”). A 

Subsidiária argentina ofereceu empréstimos e arrendamentos mercantis para 

negociantes automobilísticos e compradores argentinos4.  

1.2 A Crise Econômica Argentina de 2001 

Por volta de 2001, a Argentina vivenciou uma crise monetária que levou o 

governo a tomar certas medidas regulatórias5. Entre estas ações, o governo 

argentino abandonou o sistema cambial e determinou que certas obrigações 

estabelecidas em dólares seriam “pesificadas” e cumpridas através de 

pagamentos feitos em pesos argentinos6.  

Após as medidas regulatórias da Argentina, a Requerente vivenciou o que 

afirmou ser perdas “únicas e devastadoras” de seus investimentos, as quais a 

Requerente atribuiu às ações da Argentina em resposta à crise econômica7. As 

perdas da Requerente levaram a sua Subsidiária argentina à beira falência8.  

1.3 O Contrato de Compra e Venda de Ações 

Em 12 de junho de 2002, a Requerente concluiu um Contrato de Compra e Venda 

de Ações com a sua controladora, DaimlerChrysler AG Stuttgart (“DCAG 

                     

1 Daimler Financial Services AG v. República Argentina, Caso CIRDI No. ARB/05/1, ¶ 36. 
2 Id., ¶ 38.  
3 Id. 
4 Id. 
5 Id., ¶ 40. 
6 Id., ¶ 41. 
7 Id., ¶ 42. 
8 Id. 
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Stuttgart”), por meio do qual vendeu suas ações na Subsidi{ria argentina9. A 

transação, aprovada pelo Banco Central argentino, feita com um preço negativo 

de venda, com o intuito de representar o justo valor de mercado da Subsidiária 

argentina10. 

1.4 Requerimento de Arbitragem 

Em 02 de agosto de 2004, DFS submeteu o seu requerimento de arbitragem 

contra o governo argentino11. A Requerente alegou que as medidas regulatórias 

da Argentina, em resposta a sua crise econômica, haviam violado várias 

provisões do TBI Alemão-Argentino e que essas violações garantiam-lhe 

compensações12.  

2. Questões jurídicas abordadas na Sentença 

Na sentença, o Tribunal não fez nenhuma consideração sobre o mérito do caso13. 

Ao invés, o Tribunal analisou se tinha jurisdição para decidir o que lhe foi 

pleiteado. O Tribunal examinou cinco objeções à jurisdição feitas pela Requerida.  

2.1 Lei aplicável 

O Tribunal estabeleceu que a lei aplicável apropriada para determinar a sua 

jurisdição era o TBI Alemão-Argentino, a Convenção CIRDI e princípios gerais 

de direito internacional14.  

2.2 Primeira Objeção à Jurisdição: A Demanda Refere-se a Questões 

Contratuais 

O Tribunal rejeitou a objeção da Requerida à jurisdição de que a demanda 

referia-se a questões contratuais sujeitas à resolução diante dos tribunais 

domésticos argentinos, de acordo com as cláusulas de eleição de foro dos 

contratos de arrendamento mercantil firmados entre a Requerente e seus 

clientes15. O Tribunal entendeu que essa objeção carecia de fundamentos16. As 

                     

9 Id., ¶ 44. 
10 Id. 
11 Id., ¶ 44, 105. 
12 Id., ¶ 42. 
13 Id., ¶ 43. 
14 Id., ¶ 50. 
15 Id., ¶ 55. 
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cláusulas de eleição de foro nos contratos de arrendamento mercantil da 

Requerente eram relevantes apenas para disputas entre a Requerente e seus 

clientes17. No entanto, os pleitos da Requerente não surgiram destes contratos, 

mas de supostas violações ao TBI Alemão-Argentino18. Assim, o Tribunal 

determinou que as cláusulas de eleição de foro nos contratos de arrendamento 

mercantil eram irrelevantes19. 

Ademais, o Tribunal rejeitou o argumento relacionado da Argentina de que a 

Requerente estava tentando trazer pleitos contratuais para a jurisdição do 

Tribunal através da cláusula umbrella do TBI20. O Tribunal enfatizou que não 

estava avaliando a veracidade dos pleitos da Requerente, mas tomando uma 

decisão de jurisdição com base em se a Requerente havia levantado uma 

“controvérsia jurídica” de acordo com a Convenção CIRDI21. Tendo em vista que 

a Requerente afirmou que o seu pleito da cláusula umbrella surgiu de ações da 

Argentina conforme o TBI, o Tribunal reconheceu que havia uma “controvérsia 

jurídica” e mais uma vez rejeitou a objeção da Requerida22. 

2.3 Segunda Objeção: A Requerente, como Acionista, Não Tem Ius Standi 

O Tribunal rejeitou a objeção da Requerida de que a Requerente, como acionista, 

não tinha ius standi para trazer um pleito CIRDI e não poderia pedir danos em 

nome de sua Subsidiária argentina23. A Requerida postulou que as fontes de 

direito aplic{veis não permitiam ações “indiretas” pelos acionistas24. Em 

resposta, o Tribunal avaliou a legitimidade da Requerente nos termos do TBI 

Alemão-Argentino, da legislação argentina, do direito internacional e, por fim, 

rejeitou a objeção da Requerida. 

Em sua análise, o Tribunal interpretou a objeção da Requerida como uma 

questão se a disputa da Requerente surgiu de um “investimento” nos termos do 

TBI Alemão-Argentino25. Se a Requerente não tivesse um “investimento” 

                                                                  

16 Id., ¶ 283.  
17 Id., ¶61. 
18 Id., ¶ 61-62. 
19 Id., ¶ 61-62. 
20 Id., ¶ 55. 
21 Id., ¶ 62-64. 
22 Id., ¶ 64. 
23 Id., ¶ 68, 87. 
24 Id. 
25 Id., ¶ 82. 
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conforme o TBI, então não teria legitimidade para trazer um pleito CIRDI. Após 

um exame do Artigo 1(1) do TBI e do Protocolo, o Tribunal determinou que o TBI 

não delimitava o escopo do “investimento” de forma a precluir os pleitos 

específicos da Requerente26. O Tribunal enfatizou a ampla variedade de 

proteções a investimentos do TBI e afirmou que este protege acionistas, 

rendimentos de investimentos e pedidos indiretos27. Além disso, o Tribunal 

considerou as objeções da Requerida à legitimidade da Requerente conforme a 

legislação argentina e o direito internacional e entendeu que estas fontes eram 

irrelevantes para a sua análise28. 

2.4 Terceira Objeção: A Demanda Refere-se à Adoção de Medidas Genéricas 

Em relação à terceira objeção da Requerida de que os pleitos da Requerente 

atacavam medidas genéricas governamentais e, assim, excederiam a jurisdição 

do Tribunal, o Tribunal afirmou que não estava avaliando as medidas genéricas 

da Argentina. Ao contrário, o Tribunal asseverou que a questão concernente a 

isso era a obrigação da Requerida de observar os seus compromissos 

estabelecidos no TBI Alemão-Argentino29. Essa obrigação e o seu impacto nos 

investimentos da Requerente trouxeram uma “controvérsia jurídica” baseada no 

tratado, a qual o Tribunal determinou que estava dentro da sua jurisdição30. O 

Tribunal decidiu que os pedidos da Requerente satisfaziam os requisitos da 

Convenção CIRDI de uma disputa legal “surgindo diretamente de um 

investimento”31.  

2.5 Quarta objeção: DFS Não mais possui pretensão 

O Tribunal rejeitou a objeção da Requerida de que a Requerente havia vendido o 

seu direito de iniciar uma demanda, nos termos do TBI, quando vendeu as suas 

ações na Subsidiária argentina32. Notavelmente, esta quarta objeção concernia 

uma nova questão na prática jurisdicional do CIRDI33. Em sua análise, o Tribunal 

primeiramente considerou a temporaneidade da objeção da Requerida. Embora a 

                     

26 Id., ¶ 87. 
27 Id., ¶ 83-86. 
28 Id., ¶ 88-89. 
29 Id., ¶ 100. 
30 Id., ¶ 100-103. 
31 Id., ¶ 104. 
32 Id., ¶ 153. 
33 Id., ¶ 284.  
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objeção fosse discutida depois no procedimento, o Tribunal decidiu analisá-la 

dadas as circunstâncias particulares34. 

O Tribunal avaliou o impacto da transferência de ações da Requerente na 

jurisdição do Tribunal revisando direito internacional a legislação alemã35. A 

legislação argentina tornou-se irrelevante para a sua análise porque esta apenas 

governava as formalidades da transferência das ações e não a propriedade do 

pleito CIRDI36. Indiferente, o Tribunal procedeu para avaliar a objeção de acordo 

com o direito internacional e entendeu que casos entre investidores e Estados 

“tem uniformemente decidido que a venda subsequente de um investimento não 

priva um tribunal investidor-Estado de sua jurisdição para analisar o pedido”37. 

Na ausência de uma renúncia da Requerente de seus pleitos CIRDI, o Tribunal 

afirmou que a Requerente tinha legitimidade como um investidor qualificado no 

momento em que a Argentina tomou as medidas38.  

O Tribunal também examinou se a Requerente poderia ter interposto a sua 

demanda CIRDI conforme a legislação alemã. No entanto, a legislação alemã não 

respalda a transferência de um direito ou pleito contra uma terceira parte através 

de uma operação legal39. Ademais, a legislação alemã destaca a importância da 

vontade e a “verdadeira intenção” das partes ao firmar um contrato40. Como 

resultado, o Tribunal examinou a prova da Requerente, a qual foi submetida 

para fundamentar a alegação de que as partes contratantes de SPA não 

pretendiam transferir o pleito CIRDI41. O Tribunal achou a prova da Requerente 

persuasiva e decidiu que a Requerente não havia renunciado através de SPA o 

seu direito de formular um pleito CIRDI42.  

2.6 Quinta objeção – A Cláusula da Nação Mais Favorecida não Autoriza a 

Requerente a Ignorar os Requisitos do Artigo 10 do Tratado 

O Tribunal entendeu que não tinha jurisdição porque a Requerente não havia 

submetido a disputa ao Poder Judiciário da Argentina pelo período de 18 meses, 
                     

34 Id., ¶109-110. 
35 Id., ¶ 135. 
36 Id., ¶ 137. 
37 Id., ¶ 141. 
38 Id., ¶ 145. 
39 Id., ¶ 147-148. 
40 Id. 
41 Id., ¶ 151. 
42 Id., ¶ 153. 
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como requerido pelo TBI Alemão-Argentino, e que a cláusula da nação mais 

favorecida (NMF) não se aplicava para abandonar esta exigência43.  

O Tribunal começou a sua análise examinando a linguagem do Artigo 10 do 

TBI44. O Artigo 10 estipula um processo de resolução de disputas que se inicia 

pela tentativa de resolução das disputas amigavelmente pelas partes litigantes45. 

Se a resolução fracassa, o Artigo 10 requer que as partes encaminhem a disputa a 

“tribunais estatais competentes da Parte Contratante em cujo território o 

investimento foi feito”46. Assim, o Artigo 10 estabelece que a disputa poderia ser 

submetida a um tribunal arbitral internacional se, dentro de 18 meses, os 

tribunais locais não pudessem proferir uma decisão final ou proferissem uma 

decisão que não terminasse a disputa, ou se ambas as partes concordassem com a 

submissão à arbitragem47. 

O Tribunal entendeu que o processo de resolução de disputas no Artigo 10 do 

TBI era obrigatório e constituía uma condição prévia ao consentimento da 

Argentina à arbitragem48. A linha de análise do Tribunal baseou-se em (1) se a 

disputa havia sido processada nos tribunais estatais argentinos por 18 meses e (2) 

se o requisito para assim proceder seria inútil para o Requerente diante das 

circunstâncias49. Após uma análise das provas, o Tribunal decidiu que a resposta 

para ambas as questões era negativa50. Em resposta à sugestão da Requerente de 

que o requisito era inútil, o Tribunal enfatizou que o propósito do requisito dos 

tribunais estatais não era de garantir uma data específica para uma resolução 

final, mas conceder aos tribunais domésticos a oportunidade de efetuar uma 

resolução imediata51. 

Seguindo a decisão do Tribunal de que o requisito de 18 meses nos tribunais 

estatais era uma condição que precedia o consentimento da Argentina à 

arbitragem internacional, o Tribunal analisou a sua jurisdição sob os pedidos da 

                     

43 Id., ¶ 281. 
44 Id., ¶ 179. 
45 Id. 
46 Id. 
47 Id. 
48 Id., ¶ 180, 194. 
49 Id., ¶ 190. 
50 Id., ¶ 191. 
51 Id. 
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Requerente da Cláusula NMF52. O Tribunal determinou que a sua autoridade 

para analisar os pedidos da Requerente da Cláusula NMF também dependia do 

cumprimento pela Requerente do requisito dos tribunais estatais53. No entanto, o 

Tribunal afirmou que poderia ter jurisdição para estes pedidos se as cláusulas 

NMF, por si só, fornecessem ao Tribunal a jurisdição necessária54. 

O Tribunal entendeu que as cláusulas NMF não garantiam de forma 

independente a sua jurisdição55. Ao analisar as cláusulas NMF, o Tribunal fez 

várias inquirições textuais e aplicou várias regras e abordagens interpretativas, 

incluindo ejusdem generis56, examinando o significado comum da linguagem57 e o 

princípio da contemporaneidade58. Como parte da sua análise textual, o Tribunal 

entendeu que as cláusulas NMF eram territorialmente limitadas59. O Tribunal 

afirmou que “onde uma cl{usula NMF aplica-se apenas ao tratamento no 

território do Estado Receptor, o corolário lógico é que tratamento fora do 

território do Estado Receptor não se enquadra no escopo da cláusula”60. Na 

sequência, o Tribunal determinou que as partes contratantes no TBI Alemão-

Argentino não pretendiam que a resolução de disputas extraterritoriais se 

enquadrasse no escopo das cláusulas NMF61. 

Ademais de determinar que as cláusulas NMF eram limitadas territorialmente, o 

Tribunal extraiu várias outras conclusões de um exame textual destas cláusulas. 

Primeiro, o Tribunal decidiu que nenhuma das proteções nas cláusulas NFM, 

tanto para investidores como para investimentos, tinham o objetivo de englobar 

provisões de resolução de disputas internacionais62. Segundo, o Tribunal decidiu 

que as cláusulas MFN falharam em garantir tratamento NMF “em todas as 

matérias sujeitas” ao TBI, o que significa que o TBI manteve a distinção entre o 

tratamento de investimentos dentro do território e a resolução internacional de 

disputas63. Terceiro, o Tribunal determinou que a exclusão de certos tipos de 
                     

52 Id., ¶ 199. 
53 Id., ¶ 200. 
54 Id 
55 Id., ¶ 231. 
56 Id., ¶ 211-216. 
57 Id., ¶ 217-224. 
58 Id., ¶ 220-222. 
59 Id., ¶ 225. 
60 Id., ¶ 226. 
61 Id., ¶ 231. 
62 Id., ¶ 233. 
63 Id., ¶ 236. 
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tratamento doméstico substantivo das cláusulas NFM não implicavam a inclusão 

de procedimentos de resolução extraterritoriais64. Quarto, o Tribunal decidiu que 

o tratamento do TBI de uma parte contratante não era menos favorável do que 

um tratado comparável de forma a requerer que as cláusulas NFM fossem 

aplicadas65. Por fim, o Tribunal examinou a relação entre duas cláusulas MFN no 

TBI e determinou que a relação falhou em revelar qualquer coisa em relação a se 

essas cláusulas englobavam as provisões de resolução de disputas 

internacionais66. 

Para um maior suporte na sua determinação sobre a quinta objeção, o Tribunal 

observou que o Artigo 10 não era incompatível com os objetos e propósitos do 

TBI para proteger e promover investimentos67. O Artigo 10 não era objetivamente 

menos favorável do que a provisão de resolução de disputas comparada a outro 

tratado68. Na verdade, o Tribunal observou que a Argentina incluiu o mesmo 

requisito de submissão a tribunais domésticos por 18 meses em vários outros 

tratados bilaterais de investimentos subsequentes69. O Tribunal concluiu que se a 

Argentina pretendesse que as cláusulas NMF se aplicassem às provisões de 

resolução de disputas internacionais, ela não teria nenhuma razão para incluir os 

repetidos requisitos70. 

Finalmente, o Tribunal referiu-se a outras provas e tratados comparáveis para 

reforçar o seu entendimento de que os Estados contratantes não pretendiam 

expandir as proteções das cláusulas NFM71. O Tribunal observou que cláusulas 

NFM subsequentes em tratados alemães retiveram a sua limitação territorial72. O 

Tribunal também observou que o tribunal em National Grid declarou que a 

cláusula NFM do TBI Panamá-Argentina não se estendia a cláusulas de resolução 

de disputas, o que o tribunal enfatizou era sempre a intenção das partes73. 

Ademais, o Tribunal indicou que Argentina, Panamá, Colômbia, os países 

                     

64 Id., ¶ 239. 
65 Id., ¶ 250. 
66 Id., ¶ 253. 
67 Id., ¶ 260. 
68 Id. 
69 Id., ¶ 263. 
70 Id. 
71 Id., ¶ 278. 
72 Id., ¶ 271. 
73 Id., ¶ 272. 
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CAFTA-DR, Suíça e a Comissão da União Europeia sinalizaram que cláusulas 

NFM não alcançam cláusulas de resolução de disputas74.  

3. Decisão 

Embora o Tribunal tenha rejeitado quatro das objeções da Requerida a sua 

jurisdição, o Tribunal acatou a quinta objeção da Requerida à jurisdição, a qual 

sustentou que a cláusula da nação mais favorecida do tratado bilateral de 

investimentos não autorizava a Requerente a ignorar os requisitos do Artigo 10 

do tratado75. A Requerente não havia apresentado os seus pedidos a um tribunal 

estatal na Argentina pelo período de 18 meses, como requerido pelo Artigo 10, o 

que significa que a Requerente não tinha legitimidade para apresentar os seus 

pedidos diante do Tribunal. Além disso, o Tribunal não encontrou suporte para a 

alegação de que a Requerente poderia contornar o requisito dos tribunais estatais 

através da cláusula NFM. Assim, o Tribunal determinou que não tinha jurisdição 

para considerar qualquer pedido, e, desta forma, indeferiu os pleitos em sua 

integralidade76. O Tribunal determinou que todas as custas seriam divididas 

igualmente entre as partes litigantes77.  

                     

74 Id., ¶ 272-276. 
75 Id., ¶ 286. 
76 Id. 
77 Id. 


