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Uma ordem e medida cautelar foram proferidas em 20 de janeiro de 2012 pela United States 

District Court for the Western District of Texas, Austin Division, de acordo com Foreign Sovereign 

Imunities Act (FSIA). A Corte proferiu sua decisão ex parte, uma vez que os Demandados não 

responderam à manifestação do Demandante e tampouco compareceram em juízo para a 

audiência. A Corte concluiu que requisitos gerais e especiais para a concessão de uma medida 

cautelar para compelir à arbitragem estavam presentes, principalmente que existia uma 

convenção de arbitragem válida e executável e que os pedidos apresentados estavam no escopo 

de tal convenção. Desta feita, a Corte ordenou que o Ministério de Economia, Comércio e 

Energia da Albânia, a Agência Nacional de Recursos Naturais da Albânia e quaisquer pessoas 

atuando conjuntamente a eles fossem impedidas de conceder, transferir ou de outra forma 

afetar qualquer direito de exploração, desenvolvimento e/ou de produção petrolífera na área 

contratada até o proferimento da sentença arbitral definitiva de acordo com as Regras de 

Arbitragem da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio Internacional 

(UNCITRAL), no procedimento arbitral entre Sky Petroleum e os Demandados. Além disso, que 



 

os Demandados deviam submeter a disputa à arbitragem, em conformidade com o disposto na 

cláusula arbitral contida no Contrato.  

 

 

 

Corte: United States District Court for the Western District of Texas 

Austin Division – Sam Sparks – Juíz da United States District 

Court. 

 

Advogados do Demandante: Não especificado.  

 

Advogados do Demandado:  Não especificado.  
 

* Os diretores podem ser contatados por e-mail através do endereço 

ignacio.torterola@internationalarbitrationcaselaw.com e 

loukas.mistelis@internationalarbitrationcaselaw.com 

** Ana Carolina Simões e Silva é associada de Dechert Paris LLP e tem um PhD em Direito Internacional 

Público pela Université Paris 1  Panthéon-Sorbonne. 

*** Ignacio Torterola é co-diretor do International Arbitration Case Law (IACL). 
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Resumo 

1. Fatos do Caso 

 

A Demandante, Sky Petroleum, Inc., (“Demandante”) celebrou um contrato de 

compartilhamento de produção petrolífera com o Ministério de Economia, Comércio e Energia 

da Albânia e com a Agência Nacional de Recursos Naturais da Albânia (“Demandados”), 

denominado “Contrato de Compartilhamento de Produção para Exploração, Desenvolvimento 

e Produção de Petróleo em Terra nos Blocos 4, 5 e DUMRE da Albânia” (o “Contrato”). 

 

O Artigo XXI do Contrato incluiu uma cláusula mandatória de arbitragem, nos termos da qual 

“qualquer disputa, controvérsia, pedido, ou divergência de opinião, oriunda de ou relacionada ao Contrato 

ou ao seu inadimplemento, rescisão ou validade, ou às Operações de Petróleo  realizadas sob seu escopo, 

devem ser definitiva e conclusivamente solucionadas por arbitragem de acordo com as Regras de 

Arbitragem da UNCITRAL [...]”. 

 

Os Demandados empregaram esforços em rescindir o Contrato, enquanto o Demandante visou 

mantê-lo e forçar a arbitragem. 

 

Em 09 de dezembro de 2011, Sky Petroleum Inc. expressou sua efetiva intenção de ir para a 

arbitragem e, em 23 de dezembro de 2001, formalmente apresentou a Notificação de Arbitragem 

aos Demandados. Os Demandados então informaram o Demandante (i) de sua recusa em 

arbitrar; e (ii) de seu entendimento de que o Contrato era nulo e sem efeito. 

 

Tendo sido informada e já tendo dado início ao procedimento arbitral em conformidade com o 

Contrato, a Demandante apresentou um pedido cautelar perante Cortes Distritais dos EUA 

pleiteando que a Corte concedesse uma medida cominatória para forçar a arbitragem da 

disputa sobre os direitos minerais oriunda do Contrato com os Demandados e de acordo com a 

cláusula arbitral contida no Contrato. Sky Petroleum, Inc. também está buscando uma medida 

cautelar para preservar o status quo entre as Partes até o término da arbitragem.   
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2. Questões Jurídicas Discutidas da Decisão 

2.1 A Corte tem jurisdição sobre a matéria de acordo com o Foreign Sovereign 

Imunities Act para conceder a medida cominatória solicitada 

 

A seção 1330 (a) do Foreign Sovereign Imunities Act concede jurisdição original para Cortes 

Distritais dos Estados Unidos sobre “qualquer pedido de medida in personam em relação a qual 

um Estado estrangeiro não tenha direito a imunidade de acordo com as seções 1605-1607 deste 

título ou em conformidade com o acordo internacional aplicável”.  

 

Ambos os Demandados são uma “agência ou instrumentalidade” de um “Estado estrangeiro” em 

conformidade com o Foreign Sovereign Imunities Act (§ 1603 (a) “(a) Um ‘Estado estrangeiro’, salvo 

como utilizado na seção 1608 deste título, inclui uma subdivisão política de um Estado estrangeiro, uma 

agência ou uma instrumentalidade de um Estado estrangeiro como definido na subseção (b). “(b) uma 

‘agência ou instrumentalidade de um Estado estrangeiro’ significa qualquer entidade “(1) que é uma 

pessoa jurídica separada, corporativamente ou de outra forma, e “(2) que é um órgão de um Estado 

estrangeiro ou uma subdivisão política deste, [...]) e ambas renunciaram a sua imunidade soberana 

expressa ou implicitamente de acordo com o § 1605 (a) (1) e (2) (“(a) Um Estado estrangeiro não 

deve ser imune à jurisdição de Cortes dos Estados Unidos ou dos Estados em qualquer caso (1) em que o 

Estado estrangeiro tenha renunciado a sua imunidade expressa ou implicitamente, não obstante qualquer 

retirada da renúncia que um Estado estrangeiro possa pretender a efetuar, salvo de acordo com os termos 

da renúncia ; (2) em que a ação é baseada [...] em um ato fora do território dos Estados Unidos em conexão 

com atividade comercial do Estado estrangeiro em outro lugar e este ato causa um efeito direto nos 

Estados Unidos”). 

 

2.1.1  Renúncias expressas e implícitas da imunidade soberana nos termos 

do § 1605(a)(1) do  Foreign Sovereign Imunities Act  

 

De acordo com a Corte, renúncias expressas e implícitas da imunidade soberana nos termos do 

Foreign Sovereign Imunities Act podem ser encontradas nos seguintes instrumentos: 

 

(i) o Contrato entre o investidor e a agência ou instrumentalidade do Estado, que fornece uma 

renúncia expressa do direito de alegar a imunidade soberana em conexão com qualquer 

procedimento para compelir a aplicação da cláusula arbitral; 

 

(ii) uma renúncia implícita derivada do consentimento em resolver qualquer disputa sob o 

Contrato através de arbitragem internacional vinculante; 
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(iii) o Tratado Bilateral de Investimento entre o Estado estrangeiro (neste caso, Albânia) e os 

Estados Unidos que autorize, inter alia, a resolução de disputas como a disputa de direitos 

minerais oriunda de um contrato petrolífero: “(1) nos tribunais dos Estados Unidos, como esta 

Corte, (2)  de acordo com “procedimentos previamente acordados de resolução de disputas,” ou (3) 

conforme as ‘regras de arbitragem UNCITRAL.’” 

 

2.1.2  Atividade Comercial do Estado estrangeiro em outro local causando 

um efeito direto nos Estados Unidos conforme o § 1605(a)(2) do Ato 

de Imunidades de Soberania Estrangeira 

 

De acordo com os precedentes judiciais dos Estados Unidos, causar uma perda econômica 

previsível nos Estados Unidos constitui “uma atividade comercial de um Estado Estrangeiro 

que “causa um efeito direto nos Estados Unidos” nos termos do § 1605(a)(2).  

 

2.2. Requisitos gerais para a concessão de uma medida cautelar 

 

De acordo com os precedentes jurídicos dos Estados Unidos, “uma medida cautelar é uma medida 

excepcional que deveria somente [ser concedida] se o requerente estabelecesse: (1) uma substancial 

probabilidade de obter sucesso no mérito, (2) uma substancial ameaça de dano irreparável se a medida não 

for emitida, (3) que a ameaça de dano, caso a medida seja negada, prevalece sobre qualquer dano que 

resulte caso a medida seja concedida, e (4) que a concessão da medida não irá prejudicar o interesse 

púbico”. 

 

2.2.1  A substancial probabilidade de sucesso no mérito 

 

No contexto de uma disputa derivada de um contrato entre um investidor e um Estado ou uma 

instrumentalidade ou agência do Estado que o investidor esteja almejando compelir à 

arbitragem, uma probabilidade substancial de sucesso no mérito, suficiente para que uma 

Medida Cautelar seja concedida, pode ser demonstrada quando o demandante apresenta 

evidências prima facie de que (i) cumpriu com todos os termos materiais do contrato com o 

Estado ou com a agência ou instrumentalidade do Estado; (ii) que o Estado ou a agência ou 

instrumentalidade do Estado parte do contrato falhou em dar ao demandante notificação 

apropriada ou uma oportunidade de sanar qualquer inadimplemento do contrato e (iii) o 

demandante tenha submetido a disputa oriunda do contrato à arbitragem em conformidade 

com os termos da cláusula arbitral contida no contrato. 
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2.2.2  A substancial ameaça de dano irreparável caso a medida não seja 

emitida 

 

No contexto de uma disputa derivada de um contrato entre um investidor e um Estado ou uma 

instrumentalidade ou agência do Estado que o investidor esteja almejando compelir à 

arbitragem, uma substancial ameaça de dano irreparável caso a medida não seja emitida existe 

quando há um risco de que um terceiro possa assumir os deveres do demandante nos termos do 

contrato, estando pendente a arbitragem. De fato, em tais circunstâncias, seria extremamente 

difícil calcular a indenização monetária para reparar o prejuízo sofrido pelo demandante. 

 

2.2.3  A ameaça de dano caso a medida seja negada prevalece sobre 

qualquer prejuízo que irá resultar caso a medida seja concedida 

 

No contexto de uma disputa derivada de um contrato entre um investidor e um Estado ou uma 

instrumentalidade ou agência do Estado que o investidor esteja almejando compelir à 

arbitragem, o teste sobre se a ameaça de prejuízo do investidor caso a medida seja negada 

prevalece sobre qualquer prejuízo que irá resultar caso a medida seja concedida é satisfeito 

quando (i) o investidor que solicita a medida visa somente preservar o status quo enquanto 

pendente a arbitragem (por exemplo, preservar sua posição contratual e seus direitos e 

obrigações sob o contrato) e (ii) o investidor que solicita a medida demonstra para a Corte que 

um seguro garantia existe em favor da parte estatal de forma a fazer com que o Estado fique 

isento de custos caso prevaleça na arbitragem. 

 

2.2.4  A concessão da medida não prejudicará o interesse público 

 

No contexto de uma disputa derivada de um contrato entre um investidor e um Estado ou uma 

instrumentalidade ou agência do Estado que o investidor esteja almejando compelir à 

arbitragem, a medida cautelar para executar convenções de arbitragem serve ao interesse 

público.  

 

A conclusão é refletida no Tratado Bilateral de Investimento aplicável ao caso, que autoriza 

medidas preliminares para execução de convenções de arbitragem (Artigo XI(3)(b) do TBI entre 

Albânia e Estados Unidos, de acordo com o qual “um nacional ou companhia, não obstante possa ter 

submetido uma disputa à arbitragem vinculante sob o parágrafo 3 (a), pode buscar a antecipação de tutela, 

não envolvendo o pagamento de indenizações, perante tribunais judiciais ou administrativos da Parte que 

é parte na disputa, antes da instituição do procedimento arbitral ou durante o procedimento, para a 

preservação de seus direitos e interesses”). 
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Além disso, a falta de qualquer outra medida legal adequada disponível ao demandante 

também justifica que a concessão da medida não irá prejudicar o interesse público.  

 

No presente caso, havia prova de que reservas minerais seriam danificadas se as operações do 

Demandante tivessem se tornado operações que utilizassem métodos inferiores, e perdas 

resultantes nas reservas seriam difíceis ou impossíveis de calcular. 

 

2.3. Requisitos especiais para a concessão de medida cautelar para compelir à 

arbitragem 

 

Segundo os precedentes judiciais dos Estados Unidos, uma análise em duas etapas deve ser 

empregada para se determinar se uma parte pode ser compelida à arbitragem. A corte deve 

questionar se as partes concordaram em submeter a disputa à arbitragem. A primeira etapa 

consiste em responder duas questões iniciais: (i) se uma convenção de arbitragem válida e 

executável existe, e (ii) caso exista, se os pedidos formulados estão no escopo da convenção. 

 

2.4. O montante de seguro fiança requerido pela Corte para que conceda a medida 

cautelar pleiteada 

 

O montante do seguro fiança requerido pela corte para que conceda uma medida cautelar pode 

ser reduzido quando (i) o demandante demonstra ter emitido um seguro garantia em favor do 

demandado, sendo que este cobriria a indenização relacionada à disputa contratual; (ii) a corte 

pode apreciar a questão sobre o montante do seguro novamente por iniciativa e 

comparecimento em juízo do demandado e (iii) o demandante esteja somente solicitando que a 

corte proteja seus direitos contratuais de submeter uma disputa à arbitragem, e não que resolva 

o mérito da disputa. 

 

 

3. DECISÃO 

A Corte concedeu o pedido cautelar do Demandante.  

 

A Corte ainda determinou: 

 

 Que o Ministério de Economia, Comércio e Energia da Albânia e a Agência Nacional de 

Recursos Naturais da Albânia (coletivamente “Demandados”), e todas as pessoas 

atuando conjuntamente a eles, estavam impedidas de conceder, transferir ou de outra 

forma afetar qualquer direito de exploração, desenvolvimento e/ou de produção 
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petrolífera na área contratada até o proferimento da sentença arbitral definitiva de 

acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do 

Comércio Internacional (UNCITRAL), no procedimento arbitral entre Sky Petroleum e 

os Demandados; 

 Que os Demandados devem remover de seu website ou de outros documentos públicos 

disponíveis todas as referências de que a área contratada é “livre” ou de outra forma 

disponível para novos contratantes, até que a supramencionada sentença arbitral seja 

proferida; 

 Que o Demandante e os Demandados devem submeter a disputa à arbitragem, em 

conformidade com o disposto no artigo XXI do Contrato; 

 Que o Demandante Sky Petroleum deve emitir uma carta de fiança no montante de US$ 

50.000,00. 

 

A Corte também salientou que, de acordo com a lei dos Estados Unidos, sua ordem é vinculante 

e imediatamente executável e vinculante para o Ministério da Economia, Comércio e Energia da 

Albânia e para a Agência Nacional de Recursos Naturais da Albânia. 


