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Resumo 

 

1. Histórico do Caso 

 

 

Em 1989, Sr. Emilio Agustín Maffezini, cidadão natural da Argentina, 

entrou no negócio de produção de inúmeros produtos químicos na 

Galicia, Espanha, estabelecendo a sociedade Emilio A. Maffezini S.A. 

(“EAMSA”), companha incorporada sob as leis da Espanha. Sr. 

Maffezini subscreveu 70% do capital social, enquanto que a Sociedad 

para el Desarrollo Industrial de Galicia (“SODIGA”), uma entidade 

espanhola, subscreveu 30% do restante do capital social. 

 

Em 1992, EAMSA começou a sofrer dificuldades financeiras e Sr. 

Maffezini ordenou que a construção da planta química cessasse e 

determinou a demissão dos empregados da EAMSA. Em 1997, Sr. 

Maffezini ingressou em procedimento arbitral CIRDI contra o Reino da 

Espanha sob o Acordo de Promoção Recíproca e Proteção de 

Investimentos entre o Reino da Espanha e a República Argentina (o 

“BIT Argentina-Espanha”). O Reino da Espanha apresentou objeções à 

jurisdição do tribunal. 

 

 

2. Questões Jurídicas Abordadas na Decisão 

 

 

(a) Exaustão de medidas indenizatórias (paras. 19-37) 

 

O tribunal rejeitou a objeção da Demandada de que o Artigo X(3)(a) do 

BIT Argentina-Espanha previa a exaustão de certas medidas 

indenizatórias na Espanha e que a Demandante deixou de cumprir 

com esse requerimento. O Artigo X(3)(a) do BIT prevê que uma 

disputa entre um investidor argentino e o Reino da Espanha “poderá 

ser submetida a arbitragem internacional... sob o requerimento de uma 

das partes da disputa, se nenhuma decisão tiver sido proferida no 

mérito da demanda após a expiração de um período de dezoito meses 

a partir da data em que os procedimentos [domésticos espanhóis] aos 

quais se refere o parágrafo 2 deste Artigo tiverem sido iniciados, ou se 
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tal decisão tiver sido proferida, mas a disputa entre as partes 

continue.”1 

 

O tribunal começou a análise examinando o Artigo 26 da Convenção 

CIRDI, que permite que Estados Contratantes condicionem seu 

consentimento a arbitragem ICSID na prévia exaustão de medidas 

indenizatórias domésticas. O tribunal notou que o Artigo 26 deixa claro 

que, ao contrário das regras tradicionais de direito internacional que 

implicam num requerimento de exaustão a menos que expressa ou 

implicitamente renunciados, um requerimento de exaustão não será 

aplicável menos que um Estado Contratante tenha condicionado seu 

consentimento a arbitragem ICSID na exaustão anterior de medidas 

indenizatórias domésticas. O tribunal determinou que, ao ratificar a 

Convenção ICSID, a Espanha não teria incluído tal condição a sua 

aceitação ao Artigo 26. 

 

O tribunal então passou a examinar o Artigo X do BIT Argentina-

Espanha para determinar se ele requeria a exaustão prévia de medidas 

indenizatórias domésticas. Aplicando o Artigo 31 da Convenção de 

Viena do Direito dos Tratados, que prevê que um tratado deve ser 

“interpretado em boa fé de acordo com o significado original a ser 

atribuído aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objeto e 

propósito,” o tribunal notou: 

 

“Artigo X(3)(a) não diz que um caso não pode ser remetido à 

arbitragem se uma corte doméstica tiver proferido decisão no 

mérito da disputa dentro de um período de dezoito meses. Ele 

prevê simplesmente que se tal decisão tiver sido proferida e se a 

disputa continua, o caso poderá ser remetido à arbitragem.”2 

  

Nesse sentido, o tribunal determinou que o Artigo X(3)(a) do BIT não 

requer a exaustão de medidas indenizatórias domésticas. Mas mesmo 

se o Artigo X(3)(a) do BIT fosse caracterizado como requerendo a 

exaustão de medidas indenizatórias domésticas, o tribunal raciocinou 

que não impediria a submissão subsequente do caso à arbitragem 

internacional dentro das provisões do BIT. De acordo com o tribunal: 

 

“Isto é porque, onde um tratado garante certos direitos e prevê a 

exaustão de medidas indenizatórias domésticas perante uma 

disputa sobre essas garantias pode ser remetido à um tribunal 

                                                        
1 Sentença ¶ 19. 
2 Id. ¶ 27. 
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internacional, as partes da disputa retêm o direito de levar o 

caso àquele tribunal desde que tenham se exaurido as medidas 

indenizatórias disponíveis, e isso independentemente do 

resultado do procedimento doméstico. Eles retêm tal medida 

porque o tribunal internacional, ao invés da corte doméstica, 

tem a palavra final no significado e escopo das obrigações 

internacionais – nesse caso o BIT – em disputa.”3 

 

O tribunal também notou que o Artigo X(3)(a) do BIT não contém 

nenhum guia para decidir se ou sob quais circunstâncias uma disputa 

poderá continuar. O tribunal lembrou que “a ausência de tal critério 

objetivo deixa cada parte livre para decidir por si mesma se a disputa 

continua, ou seja, se a demanda foi vindicada pela corte doméstica, e 

para remeter o caso à arbitragem internacional se não satisfeita com o 

julgamento da corte doméstica.”4 

 

Finalmente, o tribunal esclareceu que o Artigo X(3)(a) do BIT serve 

para duas funções importantes. Primeiramente, permite que cada parte 

de uma disputa busque remédios da corte doméstica apropriada. Em 

segundo lugar, garante que uma parte buscando a corte doméstica não 

poderá prevenir o caso de ser remetido à arbitragem internacional após 

a expiração do período de dezoito meses. 

 

O tribunal então se voltou à objeção relacionada da Demandada de que 

a Demandante não teria submetido o caso às cortes espanholas antes 

de submetê-lo à arbitragem internacional como previsto no Artigo X(2) 

do BIT. O tribunal notou que o Artigo x(2) do BIT prevê que a disputa 

“deverá ser submetida” aos tribunais competentes do Estado Parte 

onde o investimento foi feito, e que o Artigo X(3)(a) do BIT declara que 

a disputa “poderá ser submetida” a um tribunal arbitral internacional 

sob requerimento de uma das partes nas seguintes circunstâncias: se a 

corte doméstica não proferiu a decisão no mérito do caso dentro de um 

período de dezoito meses ou se, apesar da existência de tal decisão, a 

disputa continua. 

 

O tribunal argumentou que “tal linguagem surge que as Partes 

Contratantes ao BIT – Argentina e Espanha – gostariam de dar a 

oportunidade aos seus tribunais respectivos, dentro do período 

específico de dezoito meses, de resolver a disputa antes que ela 

                                                        
3 Id. ¶ 29 (citando Artigo 22 dos Artigos de Responsabilidade Estatal da 
International Law Commission). 
4 Id. ¶ 32. 
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pudesse ser transmitida à arbitragem internacional.” 5  O tribunal 

rejeitou o argumento da Demandante que isso não poderia ter sido a 

intenção do significado do Artigo X(2) do BIT, notando que “a 

interpretação da Demandante do Artigo X(2) privaria essa provisão de 

qualquer significado, um resultado que não seria compatível com os 

princípios geralmente aceitos de interpretação de tratados, 

particularmente aqueles da Convenção de Viena do Direito dos 

Tratados.”6 O tribunal então passou a analisar a objeção da Demanda 

baseado na cláusula NMF no BIT. 

 

(b) Cláusula NMF (paras. 38-64) 

 

O tribunal determinou que a cláusula NMF no Artigo IV(2) do BIT 

Argentina-Espanha, que prevê que “em todas as questões sujeitas a 

esse Acordo, tal tratamento [justo e equitativo] não deverá ser menos 

favorável ao oferecido a cada Parte aos investimentos feitos em seu 

território por investidores de um terceiro país,”7 inclui as provisões de 

solução de disputas do BIT. Portanto, o tribunal concluiu que a 

Demandante tinha o direito de submeter a presente disputa à 

arbitragem sem primeiramente acessar as cortes espanholas. 

 

Como notado acima, o BIT Argentina-Espanha garante a cortes 

domésticas a oportunidade de lidar com uma disputa por um período 

de dezoito meses antes que ela seja submetida à arbitragem. 

Entretanto, o artigo 10(2) do BIT Chile-Espanha, não impõe tal 

condição. Ele prevê meramente que o investidor poderá optar por 

arbitragem após o período de seis meses permitido para negociações 

tenha expirado. 

 

O tribunal começou sua análise indagando qual tratado seria o tratado 

básico que governa os direitos do beneficiário à cláusula NMF. O 

tribunal determinou: 

 

“Se, como o Tribunal acredita, a forma correta de decisão seria 

considerar que a questão à que a cláusula se aplica é de fato 

estabelecida por um tratado básico, pode-se determinar que se 

tais questões são tratadas de maneira mais favorável num 

tratado entre terceiros então, por operação da cláusula, aquele 

tratamento é estendido ao beneficiário sob o tratado básico. Se o 

                                                        
5 Id.  
6 Id. ¶ 37. 
7 Id. ¶ 35. 
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tratado de terceiros faz referência a uma questão não abordada 

dentro do tratado básico, tal questão é res inter alios acta em 

relação ao beneficiário da cláusula.”8 

 

O tribunal então indagou se as provisões na resolução da disputa 

contidas no tratado de terceiros (i.e., o BIT Chile-Espanha) poderiam 

ser consideradas razoavelmente relacionadas ao tratamento justo e 

equitativo ao qual a cláusula NMF se aplica dentro do tratado básico 

(i.e., o BIT Argentina-Espanha). O tribunal concluiu que, apesar do fato 

do tratado básico não fazer referência expressa à resolução de disputa 

como coberta pela cláusula NMF, “arranjos de resolução de disputa são 

inextricavelmente relacionados à proteção de investidores estrangeiros, 

pois são também relacionados à proteção dos direitos dos comerciantes 

sob os tratados de comércio.”9 O tribunal decidiu: 

 

“A jurisdição consular no passado, como outras formas de 

jurisdição extraterritorial, eram consideradas essenciais para a 

proteção dos direitos dos comerciantes e, portanto, eram tidas 

como não meros dispositivos procedimentais, mas como 

arranjos designados para melhor proteger os direitos de tais 

pessoas fora de seus países. Pode-se ter que tais arranjos, mesmo 

que não estritamente parte do aspecto material da política de 

comércio e investimento buscadas pelos tratados de comércio e 

navegação, eram essenciais para a proteção adequada dos 

direitos que buscavam garantir. A arbitragem internacional e 

outros arranjos de resolução de disputas substituíram essas 

antigas e frequentemente abusivas práticas do passado. Esses 

desenvolvimentos modernos são essenciais, entretanto, à 

proteção dos direitos previstos sob os tratados pertinentes; são 

também diretamente relacionados aos aspectos materiais do 

tratamento acordado.”10 

 

 O tribunal então decidiu: 

 

“Se um tratado de terceiros contém provisões para a resolução 

de disputas que são mais favoráveis à proteção dos direitos e 

interesses do investidor do que aqueles no tratado básico, tais 

provisões podem ser estendidas ao beneficiário da cláusula 

NMF, pois são inteiramente compatíveis com o princípio do 

                                                        
8 Id. ¶ 45. 
9 Id. ¶ 54. 
10 Id. ¶¶ 54-55. 
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ejusdem generis. Obviamente, o tratado de terceiros deve ser 

relacionado à mesma questão do tratado básico, sendo a 

proteção de investimento estrangeiro ou a promoção do 

comércio, pois as provisões de resolução de disputas irão operar 

no contexto dessas questões; caso contrário haveria uma 

contravenção de tal princípio.”11 

  

O tribunal, no entanto, advertiu que “por questão de princípio, o 

beneficiário da cláusula [NMF] não deveria poder violar as 

considerações de ordem pública que as partes possam ter previsto 

como condições fundamentais para sua aceitação do acordo em 

questão, particularmente se o beneficiário for um investidor privado.”12 

O tribunal destacou quatro situações nesse sentido: 

 

 Se uma das partes contratantes tenha condicionado seu 

consentimento à arbitragem à exaustão das medidas indenizatórias 

locais, o que a Convenção CIRDI permite, esse requerimento não 

poderia ser deixado de lado pela alegação da cláusula NMF em 

relação a um acordo de terceiros que não contenha tal elemento, 

pois a condição estipulada reflete uma regra fundamental de direito 

internacional. 

 

 Se as partes tiverem concordado em um arranjo de resolução de 

disputas que inclua um “fork in the road” (i.e., uma escolha final e 

irrevogável entre a submissão às cortes domésticas ou à arbitragem 

internacional), essa estipulação não poderia ser deixada de lado 

alegando a cláusula pois iria ferir a finalidade dos arranjos que 

muitos países consideram importantes como questão de ordem 

pública. 

 

 Se o acordo prevê por um fórum arbitral particular, como o CIRDI, 

essa opção não poderá ser modificada alegando a cláusula para 

submeter a disputa a um sistema diferente de arbitragem. 

 

 Se as partes tiverem concordado com um sistema altamente 

institucionalizado de arbitragem que incorpore regras de 

procedimento precisas (e.g., NAFTA), nenhum desses mecanismos 

poderia ser alterado pela operação da cláusula, pois essas provisões 

específicas refletem a exata vontade das partes contratantes. 

 

                                                        
11 Id. ¶ 56. 
12 Id. ¶ 62. 
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Aqui, entretanto, o tribunal decidiu que o requerimento para recorrer 

primeiro às cortes domésticas no BIT Argentina-Espanha não refletiam 

uma questão fundamental de ordem publica, considerando o contexto 

do tratado, as negociações relacionadas e ele, os outros arranjos legais, 

e a prática subsequente da Argentina e Espanha. De acordo, o tribunal 

decidiu que a Demandante tinha o direito de submeter a presente 

disputa à arbitragem sem primeiro acessar as cortes espanholas. 

 

(c) A posição da Demandante (paras. 65-70) 

 

O tribunal rejeitou a objeção da Demandada que a Demandante não 

teria tido uma posição para apresentar esse requerimento de 

arbitragem, pois não seria um “investidor” dentro do significado do 

Artigo 25(1) da Convenção CIRDI, que prevê que o Centro tem 

jurisdição somente sobre disputas surgidas diretamente de um 

investimento “entre um Estado Contratante e um cidadão natural de 

outro Estado Contratante.” 13  A Demandada tinha alegado que um 

sócio na posição da Demandante não teria posição para processar em 

sua própria capacidade por danos incorridos pela sociedade. 

 

O tribunal notou que o Artigo 25 da Convenção CIRDI deve ser lido 

juntamente com duas provisões do BIT Argentina-Espanha. 

Primeiramente, Artigo I(2) do BIT, que define um “investimento” como 

“todo tipo de bem . . . incluindo . . . ações na bolsa ou qualquer outra 

forma de participação em uma sociedade.”14 Em segundo lugar, Artigo 

II(2) do BIT, que prevê que o BIT deve ser aplicado a “investimentos de 

capital.” O tribunal interpretou essas duas provisões como prevendo q 

eu investimentos de capital são regulados pelo BIT e que indivíduos 

tendo a nacionalidade de uma das Partes Contratantes, que investem 

em sociedades ou entidades legais similares criadas no território da 

outra Parte Contratante, servem como proposição geral qualificadas 

para protestar pela proteção de tal tratado. 

 

Dessa forma, o tribunal decidiu que, no estágio jurisdicional do 

procedimento, a Demandante teria cumprido com seu ônus, pois seria 

um investidor argentino numa sociedade espanhola, que traz sua 

demanda para proteger seu investimento naquela sociedade e por 

perdas incorridas por ele devido a atos injuriosos aos quais atribui à 

Demandada. Se provado, tais fatos o qualificariam para invocar a 

proteção do BIT em sua capacidade pessoal. 

                                                        
13 Id. ¶ 65. 
14 Id. ¶ 67. 
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(d) O status de SODIGA no Reino da Espanha (paras. 71-89) 

 

O Tribunal determinou que a Demandante formou um caso prima 

facie que SODIGA é uma entidade do Estado agindo no interesse do 

Reino da Espanha. 

 

O tribunal começou sua análise esclarecendo que o Artigo 25(1) da 

Convenção CIRDI estende a jurisdição do Centro somente para 

disputas legais surgidas diretamente de um investimento entre um 

“Estado Contratante” e um “indivíduo natural de outro Estado 

Contratante.” Entretanto, nenhum termo é definido na Convenção 

CIRDI. Ademais, a Convenção CIRDI não contém critérios que lidem 

com a atribuição do Estado por atos ou omissões tomados por tais 

entidades de Estado, subdivisões ou agências. O BIT Argentina-

Espanha tampouco. Como resultado, o tribunal determinou que 

poderia se voltar às regras aplicáveis de direito internacional ao decidir 

se uma entidade particular é um corpo de Estado. Esse teste envolve 

um exame de um número de fatores, incluindo: propriedade e posse, 

controle, natureza, propósitos e objetivos da entidade, e o caráter das 

ações tomadas. 

 

O tribunal explicou que a questão de se SODIGA é ou não uma 

entidade de Estado deve ser examinada primeiramente de um ponto 

de vista formal ou estrutural. De acordo com o tribunal: 

 

“Aqui uma decisão de que a entidade é propriedade do Estado, 

direta ou indiretamente, dá início a uma presunção contestável 

de que seria uma entidade de Estado. O mesmo resultado será 

obtido se uma entidade é controlada pelo Estado, diretamente 

ou indiretamente. Uma presunção similar surge se os propósitos 

ou objetivos de uma identidade sejam a administração das 

funções que são governamentais por sua natureza ou que sejam 

normalmente reservadas ao Estado, ou que por sua natureza 

não sejam geralmente comandadas por empresas privadas ou 

indivíduos.”15 

  

O tribunal também explicou que um teste adicional foi desenvolvido, 

um teste funcional, que se volta às funções do ou papel a ser 

                                                        
15 Id. ¶ 77. 
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desempenhado pela entidade.16 Por exemplo, uma corporação privada 

operando por lucro enquanto descarregando funções essencialmente 

governamentais delegadas a ela pelo Estado poderia, sob o teste 

funcional, ser considerada como órgão do Estado e então participar da 

responsabilidade internacional do Estado por atos ilegais. Finalmente, 

o tribunal esclareceu: 

 

“*Uma+ determinação doméstica, seja legal, judicial ou 

administrativa, sob a estrutura judicial de uma identidade que 

desempenha funções que possam ser classificadas como 

governamentais, enquanto deve ser dado peso considerável, não 

é necessariamente aplicável a um tribunal arbitral internacional. 

Se uma entidade deve ser tida como órgão do Estado e se isso 

poderia eventualmente incluir sua responsabilidade, é uma 

questão de fato e de direito para ser determinada sob os 

princípios aplicáveis do direito internacional.”17 

 

À luz de tais considerações, o tribunal fez as seguintes conclusões em 

relação à SODIGA: 

 

 SODIGA foi criada por um decreto expedido pelo Ministério de 

Indústria que autorizou o Instituto Nacional de Indústria, uma 

agência nacional de Estado, a incorporar a SODIGA. 

 

 O governo escolheu criar SODIGA na forma de companhia 

comercial privada, mas o fez prevendo que o Instituto Nacional de 

Indústria teria propriedade da maioria do capital. A partir de 31 de 

dezembro de 1990 a porcentagem de capital estatal da SODIGA era 

mais de 88%, incluindo as ações da bolsa da entidade estatal 

encarregada do poder executivo na Comunidade Autônoma de 

Galicia. 

 

 A seguinte participação de corpos governamentais na criação da 

SODIGA aponta para o fato de que a SODIGA foi estabelecida para 

administrar funções governamentais: (i) a proposta para criar 

SODIGA originou-se no Ministério da Indústria; (ii) a criação da 

SODIGA foi vetada e aprovada pelo Ministro de Finanças; e (iii) a 

                                                        
16 Id. ¶ 80 (citando Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. República da 
Eslováqua, Decisão às Objeções à Jurisdição, Caso CIRDI No. ARB/97/4, 24 de 
maio, 1999). 
17 Id. ¶ 82 (em referência ao Artigo 4 dos Artigos de Responsabilidade Estatal da 
International Law Commission). 
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criação da SODIGA foi discutida e aprovada em reunião no 

Conselho de Ministros, que é um dos órgãos políticos mais altos do 

Governo da Espanha. 

 

 

 O preâmbulo do decreto que criou a SODIGA declara que um dos 

propósitos da criação da SODIGA é a promoção de 

desenvolvimento industrial regional da Região Autônoma de 

Galicia. 

 

 As funções da SODIGA incluem a administração de estudos para a 

introdução de novas indústrias na Galicia, buscando e solicitando 

tais indústrias, investindo em novos empreendimentos, 

processando aplicações de empréstimos com fontes oficiais de 

financiamento, fornecendo garantias para tais empréstimos e 

providenciando assistência técnica. SODIGA também estava 

encarregada de fornecer subsídios e oferecer outros efeitos de 

incentivo para o desenvolvimento de indústrias. 

 

De acordo, o tribunal determinou que a SODIGA cumpria com o teste 

estrutural de criação de Estado e propriedade e posse de capital e como 

teste funcional e desempenhar atividades de natureza pública. Dessa 

forma, o tribunal concluiu que a demandante tinha apresentado um 

caso prima facie que SODIGA é seria uma entidade de Estado agindo 

nos interesses do Reino da Espanha. Entretanto, o tribunal também 

decidiu que a questão desse as ações e omissões reclamadas seriam 

imputáveis ao Reino da Espanha deveriam ser decididas durante o 

procedimento de mérito. 

 

(e) Tempo da disputa (paras. 90-98) 

 

O tribunal rejeitou a objeção da Demandada que a disputa em tela teria 

sido originada antes da entrada em vigor do BIT Argentina-Espanha. O 

Artigo II(2) do BIT Argentina-Espanha prevê que “esse acordo não 

deverá ser aplicado a disputas ou requerimentos originados antes de 

sua entrada em vigor.”18 

 

O tribunal notou que os eventos em que as partes discordavam 

iniciaram-se desde 1989. Todavia, isso não significou que uma disputa 

legal, como definida pela Corte Internacional de Justiça em Caso 

envolvendo Timor Leste como “uma discordância num ponto de 

                                                        
18 Id. ¶ 91. 
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direito ou fato, um conflito de visões legais ou interesses entre partes,” 

possa ser considerado como ter existido naquele tempo.19 De acordo 

com o tribunal: 

 

“É tendência haver uma sequencia natural de eventos que levam 

à disputa. Começa coma expressão de discordância e a 

constatação de uma diferença de visões. Em tempo, tais eventos 

adquirem um significado legal específico através da formulação 

de demandas legais, sua discussão e eventual rejeição ou falta 

de resposta pela outra parte. O conflito de visões e interesses 

legais estará presente somente no estágio posterior, mesmo que 

acompanhe os fatos que o antecede. Foi corretamente 

comentado que a existência da disputa pressupõe um mínimo 

de comunicações entre as partes, uma parte discutindo a 

questão com a outra, com a última se opondo à posição da 

Demandante direta ou indiretamente. Essa sequência de eventos 

deve ser levada em consideração ao estabelecer a data 

fundamental para determinar quando, sob o BIT, uma disputa é 

qualificada como regulada pelo consentimento necessário para 

estabelecer a jurisdição do CIRDI.”20 

 

O tribunal esclareceu que a data crítica separa a disputa de eventos 

prévios que não incluem conflito de visões e interesses legais. 

Entretanto, se a disputa surge após a data crítica, ela será qualificada 

para transformação em demanda; caso contrário, a disputa será 

excluída nos termos do BIT. De acordo, como o tribunal concluiu que a 

disputa começou a tomar forma em 1994 após ambos o BIT Argentina-

Espanha e BIT Chile-Espanha entraram em vigor (ainda que a data 

crítica aqui seja a data de entrada em vigor do tratado prévio, pois é o 

tratado básico nesse caso), o tribunal rejeitou a objeção da Demandada. 

 

 

3. Decisão  

 

 

O Tribunal determinou que a disputa estava dentro da jurisdição do 

CIRDI e dentro da competência do Tribunal. 

 

 

                                                        
19 Id. ¶ 94. 
20 Id. ¶ 96. 


