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Resumo 

1. FATOS DO CASO 

Wintershall Energía S.A. (‚WIAR‛) é uma subsidiária integral argentina de Wintershall 

Aktiengesellshaft (‚Wintershall‛), uma companhia incorporada na República Federal da 

Alemanha. 

 

WIAR, uma produtora de petróleo e gás natural na Argentina, estava executando atividades de 

acordo com as concessões de produção de hidrocarboneto, licenças de exploração e contratos de 

produção em diferentes províncias (Neuquén, Mendoza e Terra do Fogo), tudo em 

conformidade com o quadro de regulação de hidrocarbonetos da Argentina, leis, decretos e 

licenças emitidas entre os anos de 1989 e 1992 para tal efeito. Todos os direitos e garantias 

concedidos pela República Argentina foram expressamente incorporados nos termos de cada 

concessão de produção, licença de exploração e contrato de produção em que WIAR era parte. 

 

Em carta datada de 02 de abril de 2003, endereçada ao Presidente da Argentina, Wintershall e 

WAIR descreveram como a Argentina estava inadimplindo todos os seus compromissos, 

garantias e proteções estabelecidas pelo Tratado Bilateral de Investimento relativo ao 

Encorajamento e Proteção Recíprocos de Investimentos entre a Argentina e a República Federal 

da Alemanha1 (TBI Argentina-Alemanha). A Argentina unilateralmente tomou medidas nos 

anos de 2001 e 2002 que afetaram os direitos dos produtores de hidrocarboneto (incluindo 

WIAR) de livremente dispor de sua percentagem autorizada de receita de exportação, bem 

como que tiveram um impacto adverso no rendimento da Companhia Argentina e, 

consequentemente, no valor da participação acionária de Wintershall em WIAR. 

 

Foi declarado que tais medidas (i) impediram Wintershall de receber os dividendos de WIAR 

em tempo; (ii) prejudicaram direitos adquiridos por lei ou por contrato de WIAR que gozava da 

proteção constitucional de direitos de propriedade; e (iii) violaram o artigo 4(2) do TBI 

Argentina-Alemanha, o qual proibia a Argentina de tomar, direta ou indiretamente, medidas 

expropriatórias ou qualquer outra medida de efeito equivalente, salvo por motivo público, sem 

pronta compensação.  

 

De acordo com o Demandante, as medidas do Governo da Argentina também constituíram uma 

violação dos artigos 2(1), 2(2), 2(3), 4(1), 5 e 7(2) do TBI, os quais exigiam que (i) investimentos 

                     

1 Assinado em 09 de abril de 1991 e vigente a partir de 08 de novembro de 1993. 
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protegidos recebessem tratamento justo e equitativo, proteção integral e segurança legal, assim 

como que nenhuma das Partes prejudicasse por medidas arbitrárias ou discriminatórias a 

administração, operação, uso e gozo do investimento, (ii) que cada uma das Partes deveria 

garantir a livre transferência dos pagamentos concernentes ao investimento, livremente e sem 

atraso e (iii) que cada uma das Partes deveria cumprir com os compromissos relacionados ao 

investimento. 

 

Por meio da mesma carta, o Governo da Argentina foi notificado do início do período de 

negociações amigáveis previsto no TBI e da existência de seu direito, na hipótese de as disputas 

não serem amigavelmente resolvidas por negociação, de começar uma ou mais demandas 

judiciais ou arbitrais contra a República Argentina (inter alia) perante o Centro Internacional 

para Resolução de Disputas de Investimento (CIRDI). 

 

Em nova carta para o Presidente da República Argentina (datada de 19 de dezembro de 2003), 

Wintershall e WIAR apontaram que tendo mais de seis meses se passado desde que a disputa 

de investimento foi levantada sem que qualquer resposta do Governo da Argentina tivesse sido 

apresentada, eles estavam submetendo o requerimento diretamente para o Centro Internacional 

para Resolução de Disputas de Investimento (CIRDI), nos termos do artigo VII do TBI 

Argentina-Estados Unidos.  

 

Isto foi em decorrência do mecanismo de resolução de disputas do artigo 10 do TBI Argentina-

Alemanha, no exercício do direito acordado de tratamento mais favorável.   

 

Em 23 de dezembro de 2003, Wintershall e WIAR apresentaram seu Requerimento de 

Arbitragem contra a República Argentina ao CIRDI.  

 

Neste Requerimento, os Demandantes alegaram que a Argentina: a) efetivamente expropriou 

direitos-chave oriundos de lei e do contrato e associados ao rendimento do Demandante; (b) 

falhou em tratar os investimentos do Demandante de forma justa e equitativa; (c) falhou em 

cumprir com obrigações assumidas para o investimento; (d) prejudicou por medidas arbitrárias 

e discriminatórias a administração, operação, uso e gozo do investimento do Demandante; e (e) 

falhou em fornecer integral proteção e segurança jurídica ou investimento do Demandante.  

 

Em consequência, o Demandante buscou uma sentença por todos os danos incorridos e que 

pudesse incorrer em virtude da falha da Argentina em cumprir com o TBI, Direito Internacional 

e/ou direito da Argentina, incluindo juros; e todos os custos do procedimento, inclusive os 

honorários de seus advogados.  
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Em 15 de julho de 2004, o Secretário Geral do Centro notificou Wintershall que o Centro havia 

registrado o Requerimento de Arbitragem datado de 23 de dezembro de 2003. De acordo com a 

Regra 8 das Regras de Instituição, WIAR exerceu seu direito de retirar-se em 5 de maio de 2004. 

Wintershall continuou o procedimento como único Demandante.  

 

Em seguida, o Tribunal foi devidamente constituído em 7 de setembro de 2005 por (i) indicação 

de Wintershall (o Demandante) do Prof. Piero Bernardini (italiano); (ii) indicação da República 

Argentina (o Demandado) do Dr. Santiago Torres Bernardez (espanhol) e (iii) indicação do 

Secretário Geral do CIRDI do Sr. Fali S. Nariman (indiano) como Presidente. 

 

2. QUESTÕES JURÍDICAS ABORDADAS NA DECISÃO 

OBJEÇÕES PRELIMINARES 

Abordagem Geral do Tribunal 

 

Valendo-se das provisões contidas no artigo 41 da Convenção do CIRDI e da Regra 41 do 

Regulamento de Arbitragem, a Argentina apresentou uma objeção à jurisdição e solicitou que o 

Tribunal declarasse (i) que a disputa estava fora da jurisdição do Centro e (ii) que não tinha 

jurisdição sobre a disputa.  

 

Foi afirmado na sentença que o Centro e tribunais do CIRDI indicados pelo Centro não têm 

jurisdição geral sobre Estados. Os poderes de tais tribunais são limitados e nenhuma presunção 

em favor de sua jurisdição pode ser feita. A aceitação por um Estado da jurisdição de uma corte 

ou tribunal internacional sempre deve ser expressada através da ato ou conduta positiva. O 

Tribunal teve em mente que é um princípio geral de direito internacional que cortes e tribunais 

internacionais podem exercer jurisdição sobre Estados apenas com o consentimento expresso 

destes, o que é um corolário da soberania e da independência do Estado.  

 

Por conseguinte, o Tribunal entendeu que era inevitável analisar primeiramente se tinha 

jurisdição para proceder para o mérito do Requerimento de Arbitragem do Demandante.  
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Foi decidido que o registro do caso pelo Secretário Geral, o que é um ato administrativo no 

exercício dos poderes conferidos pelo artigo 36(3)2 da Convenção, não impede o Tribunal de 

considerar e decidir sobre a objeção à jurisdição apresentada pelo Demandado3. O registro do 

Requerimento confere validade formal ao procedimento, mas sua validade essencial é deixada 

para ser apreciada pelo Tribunal4.  

 

Seis objeções preliminares de jurisdição foram formuladas pela Argentina e, baseando-se nas 

alegações escritas das Partes, o Tribunal decidiu bifurcar a questão da jurisdição e a de mérito, 

suspendendo esta última.  

 

A Cisão do Demandante - União 

 

Em maio de 2007,  o Demandante e Wintershall Holding Aktiengesellshaft, uma nova pessoa 

jurídica registrada na Alemanha, solicitaram que Tribunal reconhecesse que: 

 

(i) Wintershall havia sido cindida, então transferindo para Wintershall Holding ativos e 

passivos como um todo, incluindo seu interesse indireto em WIAR; (ii) em conformidade com 

as provisões do direito alemão, Wintershall Holding era sucessora universal parcial do dos 

interesses de Wintershall em relação à demanda no CIRDI; e (iii) enquanto sucessora universal 

parcial do Demandante Original, Wintershall Holding continuaria a demanda no CIRDI como 

                     

2 Nota da tradutora: no original consta ‚artigo 36(3)41‛, contudo, pelo conteúdo do dispositivo 36(3),  o 

qual versa sobre o registro do requerimento de arbitragem, entende-se ser ele o referido. Vejamos:  

Art. 36(3): ‚O Secretário Geral deve registrar o requerimento a não ser que ele entenda, com base em informação 

contida no requerimento, que o litígio está manifestamente fora da jurisdição do Centro. Em seguida, ele deve 

notificar as partes do registro ou da recusa em registrar‛. (tradução livre) 

3 Artigo 41 da Convenção e Regra 41 do Regulamento de Arbitragem.  

4 De acordo com ¶ 69-71 da Sentença.  
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Demandante. Na hipótese de o Tribunal considerar que o Demandante original, fosse 

unicamente ou em conjunto com Wintershall Holding, deveria manter sua posição de 

demandante no procedimento, solicitaram que o Tribunal considerasse a disposição de 

Wintershall em atuar em tal posição.  

 

Foi a primeira vez na história do Direito Internacional em que uma demanda foi transmitida de 

uma empresa para outra quando o demandante original ainda existia. Todos os casos 

recordados envolviam situações em que a empresa original havia se fundido com a sucessora 

ou em que a transferência da demanda havia ocorrido antes de sua apresentação.  

 

Foi sustentado no caso que, em procedimentos arbitrais internacionais, terceiros não podem se 

tornar partes a não ser que legislação específica determine de forma diversa. Pode também 

acontecer com o consentimento das partes da convenção de arbitragem original.  

 

Em consonância com a solicitação do Demandado5 – ‚(a) rejeição do pedido do Demandante de 

transferir a decisão para Wintershall Holding, ou, alternativamente, ordenar que tanto Wintershall AG 

quanto Wintershall Holding sejam Demandantes neste procedimento‛-, o Tribunal decidiu que tendo 

a própria Argentina concordado com o agrupamento das duas companhias como Demandantes, 

o Tribunal tinha jurisdição e poder para ordenar que Wintershall Honding Aktiengesellschaft 

figurasse como Demandante juntamente com Wintershall.  

 

Outras questões surgidas durante o procedimento 

 

O Demandado alegou que não havia sido determinado que a provisão sobre resolução de 

disputas do TBI Argentina-Estados Unidos era mais favorável do que o mecanismo de 

resolução de disputas estipulado no TBI Argentina-Alemanha. Neste ponto, o Tribunal decidiu 

que em um momento preliminar do procedimento, tal alegação era prematura porque dependia 

                     

5 Memorial Pós-Audiência, 30 de outubro de 2007, parágrafo 35. 
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de prova de dados fáticos de cada uma das partes e isso realmente pertencia ao mérito do caso, 

o qual estava suspenso.  

 

Na mesma linha de raciocínio, o Tribunal desconsiderou qualquer outra alegação que não 

integrava as objeções à jurisdição consideradas preliminares.  

 

OBJEÇÕES À JURISDIÇÃO SUSCITADAS PELA ARGENTINA 

 

1. As Seis Objeções à Jurisdição 

 

Em sua primeira objeção à jurisdição, a Argentina argumentou que: 

 

(1) antes de recorrer a um tribunal arbitral, Wintershall deveria ter submetido a disputa para as 

Cortes competentes na Argentina de acordo com o artigo 10(2) do TBI; 

 

(2) Wintershall não pode se valer da Cláusula da nação mais favorecida contida no artigo 3 para 

evitar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 10(2) do TBI porque: 

 

As outras cinco objeções à jurisdição eram (1) que o CIRDI não tinha jurisdição sobre a revisão 

de medidas adotadas em resultado de uma emergência nacional, uma vez que tais medidas 

eram sujeitas exclusivamente à  jurisdição interna da República Argentina; (2) que a demanda 

se referia a matérias contratuais sobre as quais o CIRDI não tem jurisdição; (3) que o Tribunal 

não tinha jurisdição porque todas as disputas relacionadas aos instrumentos em que 

Wintershall se embasava tinham que ser encaminhadas para as Cortes da Argentina; (4) que 

Wintershall não tinha base legal para pleitear direitos pertencentes a outra pessoa; e finalmente 

(5) que Wintershall não pode pleitear sobre áreas que adquiriu após a adoção das medidas 

questionadas.  
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No que concerne a estas cinco objeções, o Tribunal entendeu que qualquer discussão seria 

desnecessária e supérflua por duas razões: primeiramente, porque na visão do Tribunal estas 

objeções adicionais não eram exclusivamente preliminares em essência, e segundo porque era a 

primeira objeção preliminar à jurisdição da Argentina que estava sendo mantida. 

 

2. A Lei Internacional Aplicável à Primeira Objeção à Jurisdição 

 

Uma vez que a primeira  Objeção Preliminar à Jurisdição envolvia (i) uma interpretação do 

texto do TBI Argentina-Alemanha de acordo com a Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados de 1969 (CVDT) e (ii) a aplicação de ‚princípios de tratamento da nação mais 

favorecida‛ em Tratados Bilaterais de Investimento; o Tribunal entendeu que era necessário 

tratar destes aspectos em um primeiro momento. Neste sentido, foi fundamentado que na 

interpretação de tratados (incluindo TBIs) o Tribunal deve aplicar a CVDT não apenas porque 

ambos os Estados são partes dela, mas também porque, conforme declarado pela Corte 

Internacional de Justiça (CIJ), as regras de interpretação estabelecidas pela Convenção refletem 

o Direito Internacional Consuetudinário na matéria.  

 

Trazendo diferentes decisões da CIJ, o Tribunal destacou a regra de Direito Internacional na 

interpretação de tratados, de acordo com a qual deve se basear primordialmente o texto do 

tratado e, como uma medida suplementar, os tribunais podem recorrer a trabalhos 

preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão. O dever do Tribunal é de 

interpretar os Tratados, e não de revisá-los.  

 

Foi decidido que ‚não há espaço para qualquer intenção presumida das Partes Contratantes de 

um tratado bilateral ser uma base independente para interpretação, pois isso abre para a 

possibilidade de um interprete alterar o texto de um tratado visando deixa-lo em conformidade 

com o que ele (ou ela) considera ser o ‘verdadeiro propósito’ do tratado.‛6 

                     

6 ¶88 da Sentença. 
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3. Parte (1) da Primeira Objeção à Jurisdição 

 

3.1 Artigo 10(2) do TBI Argentina-Alemanha 

 

Devido à maneira em que o artigo 10 do TBI foi redigido, ficou aparente para o Tribunal que 

referência à arbitragem CIRDI foi expressamente condicionada à Corte competente na 

Argentina, durante um período de 18 meses (e um adicional período de espera de três meses) e 

então proceder para a arbitragem CIRDI.  

 

Uma vez que o Demandante (um nacional da Alemanha) pode apenas formular demanda nos 

termos do TBI Argentina-Alemanha, e sobre nenhum mais, quando Wintershall apresentou a 

demanda, não tinha outra opção senão cumprir as condições mencionadas no artigo 10 antes de 

exercer seu direito de submeter a disputa a uma arbitragem CIRDI, simplesmente porque essa 

era a vontade expressa dos Estados Contratantes.  

 

Na visão do Tribunal, o artigo 10(2) do TBI contém uma cláusula que estabelece prazo para 

prévio recurso a cortes locais, a qual determina (e não meramente permite) o litígio pelo 

investidor (por um período definitivo) no foro doméstico em que ambas as Partes Contratantes 

do TBI tenham considerado o órgão judicial apropriado.  

 

O uso da palavra ‚deve‛ no artigo 10(2) (‚se qualquer disputa nos termos do parágrafo 1 acima não 

puder ser resolvida dentro do período de seis meses..... deve ser submetida às Cortes competentes da Parte 

Contratante em cujo território o investimento foi realizado‛), é por si mesmo indicativo de uma 

‚obrigação‛ e não simplesmente uma escolha ou opção. ‚Então, o uso da palavra “deve” confere à 

obrigação um requisito jurisdicional e não pode ser ultrapassado ou ignorado”. 

 

Outra razão pela qual existia uma obrigação de Wintershall em cumprir com todos os 

parágrafos do artigo 10, foi o modo em que o texto do artigo em sua totalidade foi estruturado. 

Cada um dos parágrafos era interdependente e interligado. Sendo assim, nos termos do TBI 
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Argentina-Alemanha, o recurso à arbitragem CIRDI era um evento que não poderia ser 

insistido por um investidor até que o ‚evento‛ previamente prescrevido tivesse ocorrido.   

 

O Tribunal também observou que a condição do artigo 10(2) era que a demanda tinha que ser 

‚submetida‛ às cortes locais e, caso após 18 meses nenhuma decisão tivesse sido alcançada, o 

investidor teria o direito de submeter a disputa à arbitragem CIRDI. Não havia qualquer 

requisito no TBI de que a demanda iniciada em cortes locais devesse primeiramente ser retirada 

quando expirado o termo de 18 meses, ou que deveria ser decidida dentro do tempo previsto.  

 

O não preenchimento da ‚obrigação‛ imposta pelo artigo 10(2) do TBI não poderia ser descrita 

como um ‚mero defeito de forma‛, especialmente porque não foi (e não poderia ser) alegado 

que a Argentina tinha de alguma forma impedido o Demandante de submeter sua demanda às 

cortes locais.  

 

Obstáculos procedimentais podem constituir ou não requisitos jurisdicionais dependendo da 

redação. O Tribunal disse que: ‚‛. a obrigação nos termos do artigo 10(2) é dupla: sendo 

constituída tanto do elemento ratione fori e do elemento ratione temporis. A circunstância de que 

‚períodos de espera‛ são considerados em algumas decisões como questões procedimentais no 

lugar de impor um requisito jurisdicional não tem relevância no presente caso para a 

caracterização do requisito de 18 meses perante cortes locais como sendo um requisito 

jurisdicional.  A redação utilizada no TBI Argentina-Alemanha previu os dois requisitos de 

forma diferente, o artigo 10(1) menciona que ‚Disputas... devem dentro do possível ser 

resolvidas amigavelmente entre as partes da disputa‛, enquanto que a palavra imperativa 

‚deve‛ (sozinha) é utilizada no Artigo 10(2), sem qualificação adicional. Um período de espera 

para resolução amigável (ou para ‚negociação‛) é definitivamente diferente de um requisito de 

invocar a jurisdição de cortes domésticas por um determinado período de tempo; - o primeiro é 
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tratado pelo TBI Argentina-Alemanha no parágrafo (1) do artigo 10. O último forma o critério 

objetivo do parágrafo (2) do Artigo 10.‛7  

 

A provisão do TBI sobre ‚consulta‛ (ou um ‚período de espera‛) é diferente e distinta de um 

requisito de que um demandante invoque a jurisdição de cortes domésticas por um 

determinado período de tempo antes de proceder para a arbitragem. Por estas razões, o 

Tribunal concluiu que em conformidade com a maneira na qual o artigo 10 do TBI foi redigida, 

o consentimento à arbitragem CIRDI foi expressamente condicionado a uma prévia submissão 

inter alia pelo demandante-investidor da disputa a uma corte na Argentina, durante o período 

de 18 meses (e um adicional de 3 meses de espera) antes de proceder para submeter a disputa à 

arbitragem CIRDI. ‚As palavras relevantes empregadas pelos Estados Contratantes no artigo 10 

do TBI Argentina-Alemanha fazem sentido no seu contexto conforme declarado por CIJ no 

Julgamento de Guinea – Bissau v Senegal, de 12 de novembro de 1991: caso as palavras 

relevantes em seu sentido natural ou ordinário fizerem sentido em seu contexto, este é o fim da 

questão.‛8  

 

Não tendo o Demandante cumprido o artigo 10(2) do TBI Argentina-Alemanha, o Tribunal 

decidiu que não tinha competência para levar em conta a alegação e proceder com ela no 

mérito. 

 

 

 

 

 

 

                     

7 ¶ 145 da Sentença. 

8 ¶ 127 da Sentença. 



14 

 

4. Parte (2) da Primeira Objeção à Jurisdição 

 

4.1. O artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha e a cláusula da nação mais favorecida 

(art. 3) 

 

O Demandante aplicou a provisão da nação mais favorecida no artigo 3 do TBI Argentina-

Alemanha visando alcançar a provisão de resolução de disputas do TBI Argentina-Estados 

Unidos, e assim argumentou que era o artigo VII deste último tratado que governava a 

resolução de disputa entre a Argentina e um investidor alemão na Argentina. Conforme 

expressado pelo Tribunal, tal invocação envolve ‚questões de jurisdição ou consentimento à 

arbitragem‛.  

 

No sistema do CIRDI, ‚consentimento‛ do Estado Receptor para arbitragem internacional não é 

realizado de forma geral, mas inter alia de acordo com um tratado de investimento particular. O 

consentimento do Estado Receptor ocorre quando um tratado bilateral de investimento é 

concluído com outro Estado.  

 

O Tribunal decidiu que a alegação do Demandante de que uma vez que a Argentina já havia 

consentido à arbitragem CIRDI no artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha, a invocação das 

provisões da nação mais favorecida do artigo 3 não envolveria qualquer questão de jurisdição 

ou de consentimento à arbitragem do Estado Receptor, é claramente errada.  

 

A razão por trás disso é que, a partir do momento em que a cláusula da nação mais favorecida é 

invocada pelo Demandante como um motivo de jurisdição (por exemplo, para possibilitar o 

Demandante de invocar um mecanismo de resolução de disputas diferente no lugar do artigo 

10 do TBI Argentina-Alemanha), surge a questão do consentimento do Estado Receptor a uma 

cláusula de jurisdição alternativa.9   

                     

9 ¶160 da Sentença. 
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4.2 A Construção do artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha no contexto do artigo 

3- cláusula da nação mais favorecida 

 

A cláusula da nação mais favorecida está contida no artigo 3 do TBI Argentina-Alemanha, mas 

este artigo não menciona que o tratamento da nação mais favorecida, no que concerne a 

investimentos e atividades relacionadas a investimentos, deve ser em respeito de ‚todas as 

relações‛ ou que se estende para ‚todos os aspectos‛ ou cobre ‚todas as matérias no tratado‛. 

 

Na opinião do Tribunal, é bem estabelecido que a cláusula da nação mais favorecida pode 

somente atrair matérias pertencentes à mesma categoria de assunto a que a própria cláusula se 

relaciona. A categoria de assunto (o gênero) a que o tratamento mencionado na cláusula 3 se 

refere pode somente ser auferido pela leitura do artigo 3 em conjunto com o artigo 4. Neste 

caso, proteção integral e segurança dos investimentos, incluindo expropriação ou 

nacionalização do investimento abrangendo medidas equivalentes à nacionalização e 

expropriação, são matérias expressamente tratadas pelo artigo 4.  

 

O pleito do Demandante e WAIR na carta para o Presidente da República da Argentina (abril de 

2003) e no Requerimento de Arbitragem versou principalmente sobre a Argentina não ter 

proporcionado proteção integral e segurança aos seus investimentos e às atividades 

relacionadas aos investimentos, e em respeito das medidas tomadas pela Governo da Argentina 

que eram equivalentes à expropriação/nacionalização.  

 

‚No contexto da disputa levantada no Requerimento de Arbitagem nos itens específicos de 

‘tratamento’ acordado para investimentos e atividades relacionadas no escopo do artigo 3 

permaneceriam excluídos pelas provisões expressas do artigo 4, uma vez que o artigo 4(4) 

estabelece que em respeito de ‘matérias governadas por este artigo, aos nacionais ou empresas 

de qualquer Estado Contratante deve ser conferido, no território de outro Estado Contratante, o 

tratamento conferido ao país mais favorecido.‛ Em consequência, o ‚tratamento‛ no escopo do 
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artigo 4 (proteção integral e segurança para investimentos e investimentos não estando sujeitos 

à expropriação ou nacionalização ou à medidas equivalentes à expropriação ou nacionalização) 

– tendo a gama total de pleitos formulada no Requerimento de Arbitragem permanecido 

excluída do ‚tratamento‛ mencionado no artigo 3; e uma vez que a cláusula da nação mais 

favorecida, para todas as formas de ‚tratamento‛ descritas no artigo 4, é expressamente restrita 

à provisões deste artigo, elas não seriam e não poderiam ser estendidas ao artigo 10.‛10   

 

4.3 A definição de “atividade relacionada ao investimento” 

 

O Tribunal decidiu que uma coisa é estipular que o investidor deve ter o benefício do 

tratamento da nação mais favorecida, mas outra é usar a cláusula da nação mais favorecida 

como atalho para uma limitação na cláusula de resolução de litígio do mesmo TBI, 

especialmente quando as Partes não escolheram uma linguagem demonstrando a intenção de 

fazê-lo. Na opinião do Tribunal, o princípio mencionado se aplica mutatis mutandis para 

‚investimentos‛ assim como para ‚atividades relacionadas aos investimentos‛. 

 

O significado ordinário de expressões como ‚atividades relacionadas aos investimentos‛ ou 

‚atividades associadas‛ empregadas em TBIs se refere, em termos gerais, a atividades do 

investidor na condução de seu negócio no território do Estado Receptor, e não a atividades 

relacionadas ou associadas à resolução de disputas entre investidores e o Estado Receptor.  

 

4.4 A dispensa dos requisitos jurisdicionais 

 

O requisito do artigo 10(2) de recurso a cortes locais por um período de 18 meses foi entendido 

pelo Tribunal fundamentalmente como uma cláusula jurisdiccional, e não como uma provisão 

meramente procedimental. Então, o requisito de tal recurso pode somente ser dispensado por 

uma extensão legitima de direitos e benefícios por meio de operação da cláusula da nação mais 

                     

10 ¶ 164 da Sentença. 
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favorecida. Isso se daria quando o texto da cláusula da nação mais favorecida permite ao 

interprete do tratado concluir que tal era a clara e não ambígua intenção das Partes 

Contratantes. Contudo, tais palavras estavam ausentes no artigo 3 do TBI Argentina-Alemanha.  

 

4.5 Artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha v. artigo VII do TBI Argentina-Estados 

Unidos 

 

Raciocinando sobre as provisões dos dois TBIs, o Tribunal concluiu que a cláusula de resolução 

de controvérsias no Artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha estabelece o CIRDI como definitivo e 

único fórum arbitral. Por sua vez, o artigo VII do TBI Argentina-Estados Unidos dá ao 

Demandante (por exemplo, um investidor dos Estados Unidos na Argentina) a oportunidade de 

escolha de foro entre CIRDI ou UNCITRAL.  

 

De acordo com o TBI Argentina-Alemanha, se não há qualquer submissão da disputa às cortes 

da Argentina, não pode haver uma arbitragem CIRDI. Pelo contrário, nos termos do TBI 

Argentina-Estados Unidos, se há uma submissão da disputa às cortes da Argentina, não pode 

haver uma arbitragem internacional; e mesmo quando não há a submissão de tal disputa a 

cortes na Argentina, o foro arbitral não é necessariamente o CIRDI; o Demandante pode 

escolher, a sua discrição, entre arbitragem CIRDI ou arbitragem UNCITRAL.  

 

Tendo isto em mente, o Tribunal opinou que a cláusula da nação mais favorecida do artigo 3 do 

TBI Argentina-Alemanha não poderia aproveitar ao Demandante, pois o que ele buscou invocar 

em seu Requerimento de Arbitragem foi um sistema diferente de arbitragem de acordo com um 

TBI diferente.  

 

4.6 “Stare Decisis” em Arbitragem Internacional 

 

De acordo com o sistema CIRDI, não há um mecanismo para promover certeza e 

previsibilidade, uma jurisprudência constante. Mas isso não significa que decisões de tribunais 
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(CIRDI ou outros) não sejam citadas por partes perante um painel arbitral em um caso 

particular. Não obstante, nenhuma delas vincula os tribunais.  

 

As diferentes decisões (de tribunais CIRDI ou outros) sobre a aplicação (não aplicação) de 

cláusulas da nação mais favorecida (em tratados bilaterais de investimento) revelam duas linhas 

diferentes de abordagem: 

 

(i) A primeira linha das decisões – sendo a primeira destas o caso Maffezini-11  

seguiu a presunção de que provisões de resolução de controvérsias 

invariavelmente estão dentro do escopo de uma cláusula da nação mais 

favorecida acordada em um TBI, a menos que o contrário esteja claramente 

demonstrado. Na opinião do Tribunal, a presunção subjacente a esta linha de 

decisões não está garantida no caso, nem pelas provisões no texto do TBI 

Argentina-Alemanha, nem eu seu preâmbulo.  

 

(ii) Uma segunda linha de decisões12  de tribunais marca um passo decisivo para 

longe da expansiva abordagem adotada pelo Tribunal do caso Maffezini. Não se 

pode presumir que Estados Contratantes tenham concordado que as provisões de 

resolução de controvérsias em um tratado específico, negociado com a visão de 

resolver controvérsias oriundas desse mesmo tratado, poderiam ser ampliadas 

(ou deslocadas) através da incorporação de provisões de resolução de 

                     

11 Maffezini v. Espanha (25.01.00); Gas Natural v. Argentina (17.06.05), para.29; National Grid v. 

Argentina (29.06.06); Suez-AWG v. Argentina, (3.08.06), para. 46 et seq.; Siemens A.G. v. República 

Argentina (Caso CIRDI No. ARB/02/8) (3.08.04), para. 103 (‚Siemens v. Argentina‛); entre outros. 

12 Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. v. Reino Hashemita da Jordânia (Caso CIRDI No. 

ARB/02/13), Plama Consortium Limited v. República da Bulgária (Caso CIRDI No. ARB/03/24), Telenor v. 

Hungria, Sentença de 13 de setembro de 2006. 
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controvérsias de outros tratados negociados pelo Estado Receptor com uma parte 

diferente em um contexto completamente diferente.  

 

Esta tendência segue o princípio de direito internacional geral de que cortes internacionais (e 

tribunais) podem apenas exercer jurisdição sobre um Estado com o expresso consentimento 

deste. Então, não aceita como suficiente o consentimento do Estado Receptor à arbitragem 

internacional quando tal consentimento for meramente presumido.  

 

4.7 O “ex major cautela” e o Caso Siemens 

 

O Demandante alegou que, conforme determinado na sentença do caso Siemens,13 o artigo 4(4) 

do TBI Argentina-Alemanha foi inserido para remover dúvidas. Nesta decisão, o Tribunal 

assumiu que o artigo 3 se aplicava para todos os artigos do TBI e então seguiu com a hipótese 

de que o que é mencionado no artigo 4(4) é ex abundante cautela. Não obstante, o tribunal no caso 

entendeu que a presunção de que o artigo 3 se aplica para todas as provisões do TBI não é 

confirmada pelo texto do tratado. O Tribunal afirmou que a leitura de termos no TBI que não 

estão nele presentes é um exercício não permitido na interpretação de tratados.  

 

O Tribunal também fez referência à opinião da Corte Internacional de Justiça no caso Timor 

Leste (Portugal) v. Austrália,14 no qual foi dito que ‚o campo de aplicação de uma obrigação 

substantiva é uma questão inteiramente separada da outorga de jurisdição para um tribunal 

internacional, Jurisdição em direito internacional depende unicamente de consentimento. Este, de 

qualquer forma, é um conceito difícil em arbitragem de investimento. Devido à ausência de um encontro 

de vontades entre o investidor e o Estado Receptor, o consentimento deve ser construído do consentimento 

permanente dado pelo Estado por tratado, e o subsequente dado pelo investidor no momento em que a 

demanda é submetida à arbitragem. Nestas circunstancias, é particularmente importante construir 

                     

13 Siemens v. Argentina, para. 90, p. 35. Interpreta o TBI Argentina-Alemanha. 

14 Relatórios da CIJ, 1995, para. 29. p. 102. Conforme referido pelo Tribunal no ¶188 da Sentença. 
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estritamente o âmbito do consentimento do Estado‛ e... ‚as várias opções sobre a resolução de 

controvérsias (nas Provisões de Resolução de Controvérsias) são frequentemente o objeto de cautelosa 

negociação entre as Partes Estatais, selecionando de uma gama de técnicas diferentes. Não deve ser 

presumido que isso pode ser rompido por um investidor selecionando, conforme sua vontade, de um 

variado menu com opções fornecidas de outros tratados, negociados por outras Partes Estatais e em outras 

circunstâncias. Além disso, de qualquer forma não é possível sugerir uma hierarquia em favor de 

provisões de resolução de controvérsias. As cláusulas não fazem isso por elas mesmas, e seria desagradável 

para tribunais internacionais entender (na falta de prova específica) que a adjudicação pelo Estado 

Receptor de direitos dos tratados era necessariamente inferior à arbitragem internacional. O mesmo ponto 

poderia ser feito com até mais força no caso da comparação entre CIRDI e outras formas de arbitragem em 

que Partes Estatais podem ter especificado em tratados de investimento específicos.  

O resultado será que a cláusula da Nação Mais Favorecida não se aplicará para as provisões de resolução 

de controvérsias em tratados de investimento, a não ser quando os Estados expressamente estabelecem.‛ 

 

4.8. A aplicação da provisão da nação mais favorecida em cláusulas de resolução de 

controvérsias 

 

A afirmação do Demandante de que, porque o artigo 10 do TBI Argentina-Alemanha se 

relaciona à resolução de controvérsias entre investidor e Estado e o artigo VII do TBI Argentina-

Estados Unidos também se refere à resolução de controvérsias entre investidor e Estado, 

haveria então um ejusdem generis do mesmo tipo, era um argumento enganoso. O Tribunal 

decidiu, pelo contrário, que este não era o verdadeiro princípio de ejusdem generis conforme 

aplicável pela cláusula da nação mais favorecida.  

 

Na Minuta dos Artigos da Comissão de Direito Internacional para Cláusulas da Nação Mais 

Favorecida, foi declarado que ‚de acordo com a cláusula da nação mais favorecida, o estado 

beneficiário adquire, para ele e para os benefícios de pessoas ou coisas em uma determinada 
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relação com ele, somente aqueles direitos que estão dentro do limite do objeto da cláusula.‛ O 

comentário (1978) aos artigos 9 e 10 estabelece15: 

 

O âmbito de aplicação da cláusula da nação mais favorecida no que concerne ao seu objeto: 

(1) A regra que as vezes é referida como ejusdem generis é geralmente reconhecida e 

afirmada pela jurisprudência de tribunais internacionais e cortes nacionais e pela prática 

diplomática... a cláusula somente pode operar sobre a matéria que os dois Estados tinham 

em mente quando inseriram a cláusula em seu tratado. 

 

Caso, então, medidas equivalentes à expropriação ou nacionalização e medidas que não 

concedem proteção integral e segurança aos investimentos de nacionais ou empresas de 

qualquer Parte Contratante no território de outra Parte Contratante não pode se aplicar ou ser 

estendida para a cláusula de resolução de controvérsias (artigo 10), é difícil dizer que quando as 

Partes Contratantes usaram o termo ‚tratamento‛ no artigo 3, elas ‚tinham em mente‛ a 

cláusula de resolução de controvérsias do artigo 10. 

 

 

3. DECISÕES DO TRIBUNAL 

 

O Tribunal Arbitral, por unanimidade:  

 

(1) Decidiu que (a) o Demandante não tinha direito a diretamente submeter a controvérsia 

surgida à arbitragem CIRDI, uma vez que não havia cumprido com a provisão do artigo 10(2) 

do TBI Argentina-Alemanha; e (b) a cláusula da nação mais favorecida do artigo 3 do TBI 

Argentina-Alemanha não deu ao Demandante o direito de negar o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no artigo 10(2) do mencionado TBI. 

 

(2) Decidiu que a controvérsia não estava no escopo da jurisdição do Centro nem da 

competência do Tribunal. 

 

                     

15 Ver ¶ 191 da Sentença. 
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(3) Declarou que as Objeções Preliminares à Jurisdição restantes levantadas pelo Demandado 

não eram exclusivamente preliminares em seu caráter; de modo que qualquer discussão ou 

conclusão a respeito eram desnecessárias. 

 

(4) Decidiu que, uma vez que não existia vontade de boa-fé por parte do Demandante na 

instituição da arbitragem, e considerando a complexidade e o incerto status das questões 

envolvidas nas Primeiras Objeções Preliminares à Jurisdição: 

 

(a) os custos e despesas do Centro deveriam ser arcadas pelas Partes em iguais proporções; 

 

(b) os custos incorridos por cada uma das Partes no procedimento arbitral deveria ser 

suportado pela respectiva Parte. 


