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Digest  

1. Histórico do Caso 

Em 1996, a Província de Buenos Aires (a ‚Província‛), decidiu privatizar seus 

serviços de água e esgoto e organizou um processo licitatório para as concessões 

que seriam emitidas para as várias áreas da Província.  

Impregilo S.p.A. (‚Impregilo‛), uma sociedade italiana, formou um consórcio 

com outras companhias para participar do processo licitatório e foi outorgada 

uma das áreas de concessão (a ‚Área‛). Impregilo e seus sócios haviam 

constituído uma companhia argentina para assinar o Contrato de Concessão (o 

‚Contrato‛) e desenvolver atividades relacionadas à concessão; assim, 

constituíram a companhia argentina AGBA.  

Em 7 de dezembro de 1999, a Província e AGBA assinaram o Contrato de acordo 

com o qual AGBA adquiriu, por um período de 30 anos, o direito exclusivo de 

coletar, tratar, transportar, distribuir e comercializar água potável, assim como 

coletar, tratar, descartar e potencialmente reutilizar ou comercializar o esgoto, 

incluindo o esgoto industrial da Área.  

Em atenção à concessão, AGBA fez um pagamento inicial de USD 1.260.000,00 à 

Província e obrigou-se a manter e a renovar as instalações e, em particular, a 

obedecer ao Serviço de Otimização e Programa de Expansão (‚SOPE‛), o qual 

consistia em seis ‚Planos de Cinco Anos‛ consecutivos, estabelecendo objetivos 

quantitativos e qualitativos que deveriam ser atingidos pela Concessionária. Por 

outro lado, o Contrato previa que AGBA tinha o direito de receber uma tarifa 

pelo serviço, a qual, de acordo com o Artigo 12.1.1., deveria ‚cobrir todas as 

despesas operacionais, despesas de manutenção e serviço de amortização‛, bem 

como ‚dar um retorno razoável ao investimento da Concessionária, sujeito ao 

gerenciamento e operação eficientes pela Concessionária e observância estrita aos 

objetivos de qualidade e expansão do serviço aplicável.‛.  

Em 03 de janeiro de 2000, AGBA tomou posse da concessão e o primeiro Plano 

de Cinco Anos foi aprovado pelo Órgão Regulador Estatal ‚Organismo 

Regulador de Aguas Bonaerense‛ (‚ORAB‛), em 31 de janeiro de 2001.  

Em maio de 2001, em vista das consideráveis dificuldades de coletar o 

pagamento dos consumidores, Impregilo enviou uma carta ao Ministro de Obras 

Públicas e Serviços da Província (o ‚Ministro‛) requerendo uma análise das 
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soluções apropriadas e pedindo a suspensão temporária dos projetos de 

expansão estabelecidos no SOPE. 

O Ministro rejeitou o pedido principal do requerimento, afirmando que a 

questão da taxa de não-coleta foi um risco do negócio assumido por AGBA, mas 

concordou em constituir uma comissão de trabalho para analisar a possibilidade 

de modificações contratuais.  

A crise econômica atingiu a Argentina em 2001, agravando o problema das 

tarifas de coleta de Impregilo e, ao mesmo tempo, provocando a implementação 

de várias medidas de urgência pelo governo argentino, as quais também 

afetaram os negócios de Impregilo. Essas medidas foram, especificamente, a 

‚pesificação‛ a nível de paridade dos contratos de utilidade pública, o 

congelamento das tarifas de serviços públicos (implementadas pela ORAB no 

Contrato de 11 de janeiro de 2002) e um Decreto autorizando um novo quadro 

regulatório para os serviços de água.  

ORAB também publicou a Resolução Nº 14/02 que impediu AGBA de cobrar 

despesas de obra e, em 27 de agosto de 2002, suspendeu o direito de AGBA de 

interromper o serviço de água a consumidores que não haviam pago suas contas. 

Em numerosas ocasiões, desde meados de 2001 até 2005, AGBA insistiu diante de 

ORAB e outras entidades governamentais em renegociar o Contrato com o fim 

de restaurar o equilíbrio econômico da concessão. AGBA também contestou o 

Decreto implementando o novo quadro regulatório dos serviços de água na 

Província. 

Em dezembro de 2002, ORAB decidiu que AGBA havia cumprido os objetivos de 

expansão e qualidade do serviço durante o primeiro ano da concessão e 

concedeu o seu requerimento de suspensão das obrigações de POES na segunda 

concessão anual, mas as partes fracassaram em chegar a qualquer acordo 

concernente à renegociação do Contrato. 

Em 10 de julho de 2006, de acordo com um relatório de desempenho dos 

responsáveis pela concessão concluindo que AGBA havia violado várias de suas 

obrigações no Contrato e na POES, a nova autoridade reguladora, OCABA, 

multou AGBA. No dia seguinte, o Governador da Província terminou o Contrato 

e, dois dias depois, a concessão de AGBA foi transferida para uma empresa 

controlada pelo Estado chamada ABSA. 
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Em 25 de julho de 2007, o CIRDI registrou o requerimento de arbitragem 

submetido por Impregilo contra a Argentina sob o nº ARB/07/17. 

2. Questões Jurídicas Discutidas na Decisão 

(a) Questões Jurisdicionais 

(i) Requisitos Jurisdicionais no TBI e a Cláusula da Nação Mais Favorecida 

(“NMF”) (¶¶79-109; ver também VCC da Professora Stern) 

A primeira objeção à jurisdição do Tribunal pela Argentina foi que Impregilo não 

havia cumprido com os requerimentos estabelecidos nos Artigos 8(2) e 8(3) do 

TBI, os quais requerem que os investidores submetam as suas disputas aos 

tribunais estatais pelo período de 18 meses antes de iniciar procedimentos 

arbitrais internacionais.  

O Tribunal Arbitral concluiu que dita provisão deveria ser interpretada como 

contendo um requerimento jurisdicional que deveria ser cumprido antes de 

submeter a disputa à arbitragem internacional e que ‚não tendo Impregilo 

cumprido este requerimento, o Tribunal não poderia encontrar jurisdição com 

base no Artigo 8(3) do TBI.‛( ¶ 94) 

No entanto, após chegar a essa conclusão, a maioria considerou se a cláusula 

NMF no Artigo 3(1) do TBI permitia a Impregilo basear-se na provisão do Artigo 

VII do BIT Argentina-EUA, a qual determina que investidores têm a escolha de 

submeter a disputa aos tribunais locais ou, após seis meses da data em que a 

disputa surgiu, à arbitragem internacional. 

A maioria notou que, ‚o termo ‘tratamento’ na cláusula NMF é em si mesmo 

amplo o suficiente para ser aplicado também a matérias procedimentais como a 

resolução de disputas. Além disso, a expressão ‘todas as outras matérias 

reguladas por esse Acordo’ é certamente ampla o suficiente para abranger as 

regras de resolução de disputas,‛ (¶ 99) e rejeitou o argumento da Argentina de 

que a aplicação do princípio ejusdem generis limitaria a aplicação da cláusula 

NMF apenas a matérias similares a ‚investimentos‛. 

Em relação ao argumento da Argentina de que recurso aos tribunais locais não 

poderia ser tido como algo desfavorável para investidores, a maioria entendeu 

que ‚o que deve ser considerado é se a escolha entre procedimentos judiciais 

domésticos e arbitragem internacional é mais favorável ao investidor do que 
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procedimentos judiciais compulsórios antes de ser aberto acesso à arbitragem‛ e 

concluiu que ‚um sistema que permite a escolha é mais favorável ao investidor 

do que o sistema que não dá escolha alguma.‛ (¶ 101).  

Finalmente, mesmo admitindo que ‚essas questões permanecem controversas e 

que a jurisprudência dominante que foi desenvolvida não é universalmente 

aceita‛, a maioria considerou que ‚em casos onde a cláusula NMF tenha feito 

referência a ‘todas as matérias’ ou a ‘qualquer matéria’ regulada pelo TBI, há 

quase unanimidade no entendimento de que a cláusula abrange regras de 

resolução de controvérsia.‛ (¶ 108)2 

A maioria, então, concluiu que Impregilo tinha direito a respaldar-se no Artigo 

VII do TBI Argentina-EUA e que ‚o caso não poderia ser negado pela não-

observância dos requisitos do Artigo 8(2) e (3) do TBI.‛ (¶ 108) 

A Professora Stern dissentiu da maioria a este respeito e afirmou que a cláusula 

NMF não poderia ser usada para criar a jurisdição do tribunal arbitral. 

Em seu Voto Contrário e Concorrente, reconhecendo a aparente predominância 

de sentenças aplicando a cláusula NMF para a resolução de controvérsias, porém 

notando uma discordância igual entre árbitros, e enfatizando o caráter não-

vinculante das decisões anteriores, a Professora Stern destacou que o Artigo 3 do 

TBI e o Artigo VII do TBI entre Argentina-EUA possuíam respaldo em 

procedimentos completamente diferentes e incompatíveis, e que, 

consequentemente, ‚o resultado concreto não é conceder a Impregilo o 

mecanismo mais favorável existente para resolução de controvérsias, o que é o 

propósito da cláusula NMF, mas sim garantir-lhe um mecanismo sui generis que 

possa ser construído pelo entendimento dos árbitros formando a maioria e que 

não tenha sido previsto nem no tratado básico e tampouco no tratado de 

terceiros.‛(VCC da Professora Stern, ¶ 12).  

A Professora Stern aproveitou a oportunidade para expressar por que, em seu 

ponto de vista, cláusulas NMF não deveriam implicar um mecanismo de 

resolução de disputas de um tratado de uma terceira parte no TBI, a não ser que 

o contrário esteja estabelecido expressamente. 

                     

2 A maioria citou, em particular, as decisões de jurisdição em Maffezini v. Spain, Gas Natural v. Argentina, 

Suez v. Argentine Republic, Vivendi v. Argentina e Camuzzi v. Argentine Republic.  
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Mais do que adotar o entendimento de outros Tribunais que chegaram a mesma 

conclusão (cláusula ‚especificamente negociada‛ (Plama, Tza Yap Shum v. Peru), 

distinção entre matérias substantivas e matérias procedimentais (Telanor Mobile v. 

Hungria), distinção na cláusula NMF entre investimento e investidores 

(RosInvestCo v. Federação Russa)), a Professora Stern propôs, para fundamentar a 

análise, uma distinção entre as condições de qualificação para o acesso a direitos 

e os direitos em si mesmos. A cláusula NMF somente pode incluir os direitos que 

um investidor pode ter, mas não pode modificar as condições fundamentais para 

o usufruto destes direitos. Como as outras condições qualificadoras de acesso à 

jurisdição (rationae personae, rationae materiae e ratione temporis) não estavam 

afetadas pelas cláusulas NMF, então as condições rationae voluntatis também não 

deveriam ser impactadas.  

(ii) Pedidos indiretos e o risco de enriquecimento ilícito (¶¶ 137-139) 

O Tribunal tinha de se manifestar acerca do argumento da Argentina de que os 

pedidos de Impregilo eram, na verdade, pedidos indiretos de uma companhia 

separada, AGBA, relativos exclusivamente à execução do Contrato. 

O Tribunal começou percebendo que a formação da empresa argentina AGBA 

era um requisito das regras de licitação impostas pela Argentina. Então, o 

Tribunal entendeu que, já que o Artigo 1(1)(b) do TBI protegia as ações de 

Impregilo em AGBA, se AGBA estava sujeita à expropriação ou tratamento 

injusto, tais ações ilegais afetariam os direitos de Impregilo como investidor de 

acordo com o TBI. O Tribunal baseou-se em jurisprudência substancial 

demonstrando que pedidos formulados pelos acionistas gozam de proteção sob o 

TBI e negaram a objeção.  

Em relação ao risco de enriquecimento ilícito, o Tribunal reconheceu que, se a 

compensação fosse concedida a nível doméstico, isso afetaria os pedidos de 

Impregilo sob o TBI e, reciprocamente, qualquer compensação obtida por 

Impregilo sob o TBI afetariam os pedidos domésticos de AGBA.  

(iii) Pedidos contratuais e cláusulas de escolha de jurisdição (¶¶ 173-189) 

Após notar que foi AGBA que assinou o Contrato e não Impregilo, o Tribunal 

negou que a cláusula de jurisdição do Contrato poderia ser interpretada como a 

excluir recurso à arbitragem no TBI em casos de uma disputa sobre atos que 

deveriam constituir descumprimentos tanto do Contrato como do TBI. 
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O Tribunal admitiu que alguns dos pedidos de Impregilo estavam relacionados a 

meras questões contratuais, mas também considerou que os pedidos de 

Impregilo de expropriação, tratamento injusto e discriminação estavam fora dos 

descumprimentos contratuais, mesmo que compartilhassem as mesmas bases 

factuais.  

O Tribunal, então, confirmou parcialmente a objeção jurisdicional da Argentina, 

mas apenas em relação aos descumprimentos contratuais que não envolviam, ao 

mesmo tempo, violações das obrigações da Argentina para com os investidores 

sob o TBI. 

(b) Mérito 

(i) Expropriação (¶¶ 268-283; Ver também o VCC do Juiz Brower, ¶¶ 17-34) 

O Tribunal afirmou que a expropriação deveria ser distinguida das medidas 

menos impactantes que regulam ou restringem o direito de usar propriedade, 

enquanto reconhece a existência de casos-limite que resultaram na privação da 

propriedade (expropriação indireta e expropriação gradual).  

O Tribunal concluiu que, ainda que afetassem os direitos de AGBA, nenhum dos 

atos da Argentina resultaram na perda da concessão ou na perda dos direitos da 

propriedade. A perda apenas ocorreu quando a Província terminou a concessão. 

Apesar de qualquer objetivo da Argentina de transferir os serviços de água e 

esgoto a entidades públicas, na visão do Tribunal, o que foi decisivo na questão 

da ocorrência ou não da expropriação foi se as razões dadas pela Província para a 

terminação constituíam fundamentos jurídicos válidos para terminação de 

acordo com o Contrato. O Tribunal observou, a esse respeito, que as razões dadas 

pela Província para a terminação foram vastas e específicas, e revelaram que 

AGBA consideravelmente falhou em executar suas obrigações. O Tribunal 

considerou essas conclusões suficientes para afastar a terminação como um ato 

de expropriação.  

O Juiz Brower discordou da maioria. Em seu ponto de vista, a sentença 

equivocadamente desconsiderou a possibilidade de uma expropriação indireta e 

também falhou em qualificar como expropriação outros atos e omissões da 

Argentina que cumulativamente diminuíram o valor de AGBA. 

(ii) Tratamento Justo e Equitativo (¶¶ 284-331; Ver também VCC do Juiz Brower, 
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¶¶ 2-16) 

O Tribunal afirmou a distinção entre expectativas legítimas no direito 

internacional e nos direitos contratuais e concluiu que, na medida em que os atos 

da Província são exclusivamente contratuais, não podem resultar em violação do 

standard de tratamento justo e equitativo com base na teoria das expectativas 

legítimas. 

Subsequentemente, o Tribunal analisou se os atos da Província relacionados ao 

Contrato não constituíam apenas o descumprimento de tal contrato, mas eram, 

ao mesmo tempo, o uso indevido do poder soberano da Argentina. O Tribunal 

não entendeu que os atos da Província implicaram no uso indevido do poder 

público e decidiram que não poderiam invocar a responsabilidade argentina 

conforme o TBI. 

Após, o Tribunal analisou outros atos da Argentina que não aqueles executados 

pela Província como parte do Contrato, e, em particular, a legislação de 

emergência que pesificou os contratos de utilidade pública a um nível de 

paridade e congelou as tarifas, e o novo regime regulatório promulgado pelo 

Decreto em 2003.  

O Tribunal notou que AGBA não tinha garantias de que a taxa de câmbio 

permaneceria a mesma ou que o regime contratual seria mantido. No entanto, 

como essas medidas alteraram o equilíbrio econômico garantido pelo Artigo 

12.1.1 do Contrato, a Argentina estava sob a obrigação de restaurá-lo, o que 

falhou em realizar, apesar os numerosos requerimentos de Impregilo. O Tribunal 

concluiu que, ao falhar em restaurar um equilíbrio razoável na concessão, a 

Argentina agravou a situação de Impregilo ao ponto de constituir o 

descumprimento do seu dever, conforme o TBI, de fornecer tratamento justo e 

equitativo ao investimento de Impregilo.  

O Juiz Brower considerou que a Argentina não apenas descumpriu suas 

obrigações de tratamento justo e equitativo pelas razões explicadas pela maioria, 

mas que a República também violou aquelas obrigações pelas muitas outras 

violações contratuais que, no seu ponto de vista, frustraram as expectativas do 

Requerente e arbitrariamente interromperam o equilíbrio do Contrato.  

(iii) Estado de necessidade (¶¶ 336-360) 
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O Tribunal examinou o apelo de necessidade da Argentina conforme o padrão 

estabelecido pelo direito costumeiro internacional, e, especialmente, pelos 

Artigos da Comissão de Direito Internacional de Responsabilidade dos Estados 

por Atos Ilícitos Internacionais (‚Artigos ILC‛).  

Após admitir que a crise econômica argentina constituiu ‚grave e iminente 

perigo‛ aos interesses essenciais do Estado conforme o conceito dos Artigos ILC, 

o Tribunal considerou se outros critérios estabelecidos pelos Artigos ILC foram 

preenchidos. (¶ 250) 

O Tribunal rejeitou o argumento de Impregilo de que seu próprio interesse como 

uma entidade legal italiana deveria ser levado em consideração no equilíbrio 

requerido no Artigo ILC 25, parágrafo 1(b), pois os interesses de um pequeno 

número de nacionais ou entidades legais de Estados Contratantes não se 

qualificam como um ‚interesse essencial‛ daquele Estado.  

Então, o Tribunal examinou o requisito do Artigo 25 do ILC, parágrafo 2(b), de 

acordo com o qual, se o Estado em análise contribuiu para a situação de 

necessidade, a aplicação da defesa de necessidade será excluída. Considerando 

este requisito, o Tribunal afirmou que a contribuição do Estado não precisa ser 

especificamente intencional ou planejada, mas pode ser também consequência de 

políticas bem intencionadas, porém mal concebidas.  

Sobre o nível de contribuição requerido, o Tribunal referiu-se ao Comentário dos 

Artigos ILC, de acordo com os quais a contribuição deve ser substancial e não 

meramente incidental. Neste ponto, o Tribunal concluiu que, mesmo se outros 

elementos afetaram a economia da Argentina, as próprias políticas econômicas 

da Argentina durante vários anos antes da crise tornaram a economia do país 

vulnerável a choques e pressões exógenos e impactaram adversamente a 

sustentabilidade do seu modelo econômico a níveis locais e nacionais. 

O Tribunal, portanto, entendeu que a Argentina contribuiu significativamente 

para a sua ‚situação de necessidade‛ e então não satisfez as condições 

determinadas no Artigo 25 do ILC, excluindo a aplicação da defesa de estado de 

necessidade. 

A Professora Stern considerou que a contribuição substancial das autoridades 

argentinas à crise não foi satisfatoriamente provada, mas já que a violação das 

obrigações de tratamento justo e equitativo continuaram após a crise, ela 

concordou com a decisão de mérito.  
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(iv) Compensação (¶¶ 361-381, ver também o VCC do Juiz Brower, ¶¶ 35-38) 

O Tribunal propôs implementar o princípio da reparação derivado do caso 

Chorzow Factory e, como consequência, a restabelecer a situação na qual, com toda 

a probabilidade, Impregilo estaria se as violações ao TBI por parte da Argentina 

não houvessem ocorrido.  

Após considerar todas as circunstâncias e, especificamente, o fato de que a 

concessão abrangia uma área muito pobre com significantes taxas de impossível 

coleta, as dificuldades experimentadas por AGBA no começo do período de 

concessão, e a necessidade de investimentos substanciais por parte do investidor, 

o Tribunal concluiu que não estava suficientemente estabelecido que, mesmo na 

ausência de atos ilegais pela Argentina, a concessão seria lucrativa para AGBA. 

Portanto, o Tribunal considerou inapropriado calcular danos fundamentados no 

custo ou no método baseado em bens, ou no método da renda, preferindo fazer 

uma estimativa razoável da perda.  

O Tribunal finalmente decidiu que a Argentina deveria compensar Impregilo 

apenas nos valores investidos na concessão. 

O Juiz Brower não aprovou a premissa da ‚responsabilidade compartilhada‛ 

aplicada pela maioria e considerou que o valor do investimento deveria ser 

determinado através do método de Fluxo de Caixa Descontado, o qual é 

costumeiramente aplicado a especulações que são ‚atuais.‛ 

(v) Juros (¶¶ 382-384, ver também  o VCC do Juiz Brower, ¶¶ 39-40) 

Considerando o ponto de partida para calcular as taxas de juros, o Tribunal 

afirmou que não havia um ponto preciso no tempo de quando o tratamento 

injusto começou. O Tribunal então escolheu a data da terminação do Contrato 

como o ponto de partida para o dever da Argentina de pagar juros, já que não 

poderiam haver dúvidas de que nesta data os descumprimentos ao TBI haviam 

culminado. 

O Juiz Brower discordou da maioria apontando que os atos que foram 

designados pela maioria como a base para decidir que a Argentina havia violado 

suas obrigações de tratamento justo e equitativo ocorreram em 2002 

(‚pesificação‛), e 2003 (Novo Quadro Regulatório), então a sentença deveria ter 
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compensado o Requerente por esses três anos ‚perdidos‛ ao incluí-los em seu 

cálculo de juros. 

3. Decisão 

O Tribunal negou as objeções do Requerido à jurisdição do Centro e à 

competência do Tribunal, salvo os pedidos que eram meramente contratuais. 

No mérito, após negar os pedidos de Impregilo de expropriação, o Tribunal 

declarou que a Argentina violou o TBI ao falhar em tratar o investimento de 

Impregilo de uma maneira justa e equitativa. O Tribunal considerou 

desnecessário determinar se o Requerido prejudicou o investimento de Impregilo 

por medidas injustificadas e discriminatórias, ou falhou em garantir proteção e 

segurança completa ao investimento. 

Finalmente, o Tribunal decidiu que a Argentina deveria compensar Impregilo 

pelos danos sofridos no valor de USD 21.294.000,00 e juros sobre este valor, 

calculados anualmente, a uma taxa de 6% a partir da data de terminação do 

Contrato pela Província.  

 

 

 


