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Em resposta a uma solicitação urgente de medida cautelar postulada pelas Demandantes, 

acerca da alegada inobservância do regime de revelação pelas Demandadas e em razão da 

impossibilidade dos membros do Tribunal deliberarem em conjunto, o Presidente do Tribunal 

proferiu um número de diretivas para as partes, a fim de preservar o status quo das arbitragens, 

estando pendente uma determinação final na solicitação da Demandante.  

 

 

Membros dos Tribunais: Senhor L. Yves Fortier, C.C. , Q.C.1, Presidente; Professor 

David A.R. Williams, Q.C., Árbitro; e Professor An Chen, 

Árbitro. 

 

 
 

                     

1 N. da T.: Q.C. significa Queen’s Counsel, posição ocupada por advogados nomeados pela Rainha da 

Grã-Bretanha. 
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* Os Diretores podem ser contatados por e-mail nos seguintes endereços: 

ignacio.torterola@internationalarbitrationcaselaw.com  e 

loukas.mistelis@internationalarbitrationcaselaw.coms. 

**   Cristina Viteri é advogada no Departamento de Relações Internacionais e Arbitragem do Escritório fo 

Advogado Geral da República do Equador. Ela pode ser contata em cviteri@pge.gob.ec ou +593 84-

84780. 

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

**** Elis Wendpap é advogada, especialista em Direito Constitucional, mestranda em Direito pelo 

UniCuritiba e mestranda em International Legal Studies pela New York University. Pode ser contata pelo 

e-mail elis.wendpap@law.nyu.edu. 



Resumo 

1. Introdução 

Este relatório reflete as diretivas enunciadas pelo Presidente de dois Tribunais 

arbitrais nos casos CIRDI No. ARB/10/15 e ARB/10/25, proferidas em 12 de junho 

de 2012, conforme o parágrafo 5.3 da Suma das Minutas da Primeira Sessão 

Conjunta2 (“as Minutas”), referente à solicitação da Demandante de medida 

cautelar em caso de revelação de informação.  

2. Fatos e Alegações 

Em carta datada de 11 de junho de 2012, o Advogado-Geral da Demandada 

solicitou que, às 10h00 da quinta-feira dia 14 de junho de 2012 (3 dias de aviso), 

uma das empresas controladoras da Demandante providenciasse acesso a uma 

determinada categoria de documentos para uso nas Arbitragens3. 

Segundo as Demandantes, um advogado do governo e dois policiais entregaram 

a carta diretamente às Demandantes, especificamente a uma das empresas 

controladoras de Border Timbers Ltd., e não a seus advogados Steptoe & Johnson 

e Wiley Rein. O tom da Carta era supostamente de aviso e ameaça de processos 

criminais caso as Demandantes não acatassem o regime de revelação de 

informação proposto pela Demandada4.  

Conforme a Seção 116 do Ato de Empresas de Zimbabwe, a Demandada 

requereu que as Demandantes disponibilizassem para inspeção pela Divisão 

Civil do Ministério da Justiça todos os Registros de Ações das Empresas listadas 

na Carta e de todas as outras empresas com qualquer relação a quaisquer dos 

pleitos CIRDI5. Todavia, os Demandantes alegaram que o Registro de Ações de 

vinte e nove das sessenta e seis empresas listadas na carta já teriam sido 

fornecidos em seu Memorial6. 

As Demandantes requereram uma medida provisória com base na preocupação 

de ter sua equipe sujeita a intimidação e violência por parte dos agentes da 

                     

2 Parágrafo 5.3 das Minutes estabelece que: “*…+ quando se tratar de questão urgente, o Presidente 

poderá decidir sem consultar os demais Membros, estando a decisão sujeita a possibilidade de 

reconsideração pelo Tribunal completo.” 
3 Ver parágrafo 1.1 da solicitação dos Demandantes. 
4 Id., parágrafos 1.2, 1.3. 
5 Id., parágrafos 3.2, 3.3. 
6 Id., parágrafo 3.3. 
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Demandada, inclusive a polícia, considerando o histórico da Demandada de 

intimidação de partes em procedimentos internacionais nos quais o governo 

tenho sido acionado7. 

Por questão de urgência, as Demandantes buscaram uma medida cautelar para 

preservar os status quo das arbitragens, solicitando que os Tribunais ordenessem 

a Demandada a cumprir com o parágrafo 14 das Minutas8, que dispõe sobre a 

produção de documentos, e não invocar suas normas internas para vantagem 

processual nos procedimentos arbitrais.  

3. Questão Jurídica 

A solicitação urgente por medida cautelar: 

Nos moldes do parágrafo 5.3 das Minutas, o Presidente dos Tribunais decidiu 

sobre a solicitação urgente dos Demandantes por medidas cautelares, sem 

consultar os demais Membros dos Tribunais, em razão da urgência e da 

impossibilidade de deliberação coletiva em tão curto lapso temporal. 

A Regra 39(4) das Regras de Arbitragem CIRDI dispõe que “o Tribunal deverá 

recomendar medidas cautelares somente [...] após conceder a cada parte a 

oportunidade de apresentar suas observações”. Acerca desta regra, o Presidente 

dos Tribunais concluiu que “os Tribunais não estavam, portanto, em posição de 

recomendar medidas cautelares antes de consultar a fundo com as partes”. 

Contudo, o Presidente dos Tribunais, com base no parágrafo 1.4 da Solicitação da 

Demandante, relacionou aos poderes dos Tribunais a prolação de decisão 

cautelar preservando o status quo de uma arbitragem, pendentes observações a 

fundo pelas partes, “considerando que o pedido da Demandante representou 

uma decisão procedimental correta, especialmente em razão das potenciais 

consequências que poderiam resultar das condutas propostas pela Demandada”. 

                     

7 Id., parágrafo 1.5. 
8  Parágrafo 14 das Minutas dispõe inter alia que “*...+ 14.1 Qualquer das Partes pode solicitar ao Tribunal 

que proceda à produção de documentos em conformidade com as Regras da Arbitragem 34(2). Antes de 

apresentar ao Tribunal pedido para que proceda à produção de documentos, porém, as Partes devem 

despender esforços razoáveis para chegar a um acordo acerca do objeto e duração da produção. 14.2  Para 

evitar que as Partes apresentem múltiplos pedidos de produção de documentos durante o curso da 

arbitragem, cada Parte será autorizada a primeiramente solicitar durante o tempo destinado à preparação 

de cada uma de suas principais manifestações escritas, e pedidos subsequentes se razoavelmente 

garantidos nas circunstâncias”. 
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O Presidente dos Tribunais adotou a fundamentação contida no parágrafo 1.4 da 

Solicitação da Demandante e proferiu um número de diretivas para ambas as 

partes, “restando pendente uma decisão final”. 

4. Análise 

 O poder do Presidente dos Tribunais de tomar uma decisão sem consultar os 

demais Membros foi conferido pelo parágrafo 5.3. da Suma das Minutas da 

Primeira Sessão Conjunta e não pelas Regras de Arbitragem CIRDI. Este poder 

foi especificamente conferido ao Presidente dos Tribunais quando a matéria a ser 

analisada é urgente. Apesar de o Presidente ter o poder de tomar uma decisão 

sem consultar os demais Membros, esta estará sujeita a reconsideração pelo 

Tribunal completo. 

Neste caso em particular, as diretivas proferidas pelo Presidente dos Tribunais às 

partes estão pendentes de determinação final. 

Ademais, é necessário observar que a decisão do Presidente foi a fonte de um 

número de diretivas a ambas as partes, ao invés de uma decisão interlocutória 

como solicitado pela Demandante. 

5. Decisão 

O Presidente dos Tribunais, Senhor L. Yves Fortier, estando pendente decisão 

final da Solicitação do Demandante, determinou à Demandada que não 

procedesse à proposta visita aos escritórios da Demandante; e a não tomar outras 

medidas com relação às questões contidas na sua carta às Demandantes datada 

de 11 de junho de 2012 sem o consentimento destas ou prévia autorização dos 

Tribunais9. O Presidente dos Tribunais também solicitou à Demandada que 

apresentasse quaisquer observações à Solicitação. As Demandantes foram 

solicitadas a oferecer observações em resposta, subsequentes ao recebimento das 

observações da Demandada. Além disso, consentiu-se às partes pleitos aditivos 

às diretivas mencionadas, a qualquer tempo. 

 

 

                     

9 Ver Diretivas à solitação do Demandante por medidas cautelars, parágrafo 8. 


