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Resumo 

 
 
CARREGARO, ANA CAROLINA C. Análise da arbitragem internacional de investimento: 

Emilio Agustín Maffezini vs. o Reino da Espanha e os Acordos para Promoção e 

Proteção do Investimento Estrangeiro na Argentina. 2009. 117 f. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  

 

O investimento estrangeiro é hoje a principal forma de intercâmbio de capital entre os 

Estados. Com o fito de proteger esse fluxo de capital entre países exportadores e importadores 

os Estados celebram Acordos para Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos. 

Geralmente esses Acordos-Quadros delineiam uma estrutura de forma a proteger o 

investimento estrangeiro no Estado receptor. Entre as disposições desses Acordos encontram-

se as regras dos mecanismos para soluções de controvérsias. Uma das formas de soluções de 

controvérsias prevista é a arbitragem internacional do Centro Internacional para Soluções de 

Controvérsias Relativas à Investimento (ICSID) que ocorre entre, um Estado Parte do Acordo 

e um investidor privado que, por sua vez, seja nacional do outro Estado Parte do Acordo.  

Considerando a crise financeira que assolou a Argentina nos últimos anos, ela tem sido Parte 

assídua das arbitragens de investimento na seara internacional. O trabalho em comento tem 

por finalidade analisar a arbitragem internacional do ICSID: Sr. Emilio Agustín Maffezini 

contra o Governo da Espanha e os Acordos para Promoção e Proteção Recíproca de 

Investimentos da Argentina. Sobretudo, por ser esta uma arbitragem de grande relevância no 

cenário internacional, quando trata da questão da aplicação extensiva da cláusula de nação 

mais favorecida, incluindo os procedimentos de soluções de controvérsias contidos nos 

mesmos Acordos. 
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Abstract 

 

CARREGARO, ANA CAROLINA C. Analysis of the international investment arbitration: 

Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain and the Bilateral Investment Treaties in 

Argentina. 2009. 117 f. Dissertation (Master) – Programa de Integração da América Latina, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  

 

Foreign investment is the major form of capital exchange between countries. The best way to 

protect the flow of capital between exporting and importing countries is to conclude Bilateral 

Investment Treaties. Usually these framework agreements outline a structure in order to 

protect foreign investment in the host State. Among the provisions of these agreements are the 

rules establishing the settlement of disputes. One of the forms that is outlined is the possibility 

of international arbitration at the International Centre of Settlement of Investment Disputes 

(ICSID) between Contracting States and nationals of other Contracting States. Considering 

the financial crisis that struck in Argentina in recent years, it has been assiduous Part of 

investment arbitrations. The present work aims to comment on the review of investment 

arbitration between Mr. Emilio Agustín Maffezini against the Government of Spain and the 

Bilateral Investment Treaties of Argentina. Not only because the arbitration is of great 

importance in the international community but especially by addressing the issue of extensive 

application of most favored nation clause, to cover the procedures for solutions of disputes 

contained in these agreements. 
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Resumen 
 
 
CARREGARO, ANA CAROLINA C. Análisis de arbitraje internacional de la inversión: Emilio 

Agustín Maffezini vs el Reino de España y de los Acuerdos de Promoción y Protección 

de Inversiones Extranjeras en la Argentina. 2009. 117 f. Disertación (Máster) – Programa 

de Integração da América Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  

 

La inversión extranjera es la principal forma de intercambio de capitales entre países. Con el 

objetivo de proteger el flujo de capitales entre países exportadores e importadores los países 

hacen acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Por lo general, 

estos acuerdos marco esbozo de una estructura con el fin de proteger la inversión extranjera 

en el país receptor de la inversión. Entre las disposiciones de estos acuerdos son las normas de 

los mecanismos de solución de controversias. Una forma de solución de controversias a que 

se refiere el arbitraje es el Centro Internacional de Internacional de Soluciones de 

Controversias Relativas a Inversiones (CIADI), que se produce entre un Estado Parte en el 

Acuerdo, y un inversor privado, pero nacional de otro Estado Parte en el Acuerdo. Teniendo 

en cuenta la crisis financiera que afectó a la Argentina en los últimos años, la misma ha sido 

parte de las controversias internacionales acerca de las inversiones. El trabajo pretende hacer 

un comentario sobre el examen de arbitraje internacional del CIADI: Sr. Emilio Agustín 

Maffezini contra el Gobierno de España y de los Acuerdos de Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones de la Argentina. Especialmente para los que se trata de un 

arbitraje de gran importancia en el mundo por abordar la cuestión de la aplicación extensiva 

de cláusula de nación más favorecida, a fin de cubrir los procedimientos de solución de 

controversias contenidas en dichos acuerdos. 
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Introdução 

 
 

Nas últimas décadas, os governos da América Latina abriram suas economias para o 

capital estrangeiro. Com o intuito de resguardar esse capital, um grande número de Acordos 

para Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos foi assinado visando atenuar possíveis 

riscos nas transações entre países exportadores e importadores de capital. 

Por mais de um século, a postura das nações latino-americanas foi a de receber os 

investimentos estrangeiros em seus territórios, mas nos momentos de baixa produtividade e 

crises financeiras uma das medidas correntemente utilizada era a nacionalização dos ativos 

implicando prejuízos enormes para os investidores. Uma diferença significativa durante a fase 

atual do ciclo, no entanto, são as fontes de direito internacional de investimento1 que 

conferem ampla proteção vedando esse tipo de conduta e ainda outorgando meios legais para 

buscar reparação no caso de prejuízo para os negócios. 

Muitos destes Acordos oferecem mecanismos formais de resolução de conflitos e de 

reivindicação dos direitos que são conferidos por meio de arbitragem contra os Estados 

receptores do investimento. O desenvolvimento da arbitragem com base em tratados bilaterais 

é um fenômeno relativamente novo. Anteriormente, os investidores estrangeiros tinham pouco 

menos que a proteção de um contrato com o Estado receptor.  

A maioria dessas reclamações relacionadas a investimento estrangeiro é julgada pelo 

Centro Internacional para Solução de Controvérsias Relacionadas a Investimento (ICSID) do 

Banco Mundial. No total são 143 países signatários da Convenção do ICSID, incluindo a 

maior parte dos países da América Latina. Nos primeiros trinta anos da existência do ICSID, 

foram registradas apenas 35 arbitragens. Mas, desde 1996, o número de arbitragens cresce em 

larga escala. Só em 2005 foram registradas 25 reclamações. Atualmente, grande parte dos 

casos pendentes é de investidores estrangeiros contra muitos dos Estados latino-americanos: 
                                                
1 COSTA, 2008, p. 62. 
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Argentina está com 34 casos; Bolívia (1); Chile (3), Peru (2), Equador (5), Venezuela (3), 

México (6) e El Salvador (1). 

O colapso financeiro experimentado pela Argentina na virada do século, sem dúvida, 

produziu efeitos de longo alcance em muitos campos. Muitas empresas estrangeiras, 

principalmente as grandes, imediatamente iniciaram os procedimentos conforme os 

mecanismos de arbitragem internacional previsto nos Acordos para Promoção e Proteção 

Recíproca de Investimentos entre a Argentina e os seus respectivos Estados.  

Entre as instituições mais freqüentemente utilizadas para os procedimentos de 

arbitragem durante a crise está o ICSID. A Argentina, após assinar uma série de Acordos para 

Promoção de Investimento, se vê comprometida com obrigações, das quais dificilmente 

conseguirá cumprir. Entre os casos já julgados pelo ICSID, há um em especial que envolveu a 

Argentina, mais precisamente, um cidadão argentino, Sr. Emilio Agustín Maffezini.  

O caso “Maffezini” sobressai por ser a primeira vez que um investidor proveniente 

de um país em desenvolvimento invoca as disposições de um Acordo de Investimento contra 

uma nação desenvolvida, com base na violação de normas relativas a tratamento concedido a 

investimento. De fato, é curioso que, embora existam poucos laudos concluídos2, os laudos 

envolvendo o Estado Argentino ou os investidores argentinos (empresas ou acionistas 

majoritários) têm ganhado projeção pelas questões controversas suscitadas. Tal fenômeno 

voltou à tona, após a enorme quantidade de ações impetradas no início de 2002. 

 Este caso, além de ter sido peculiar por conta da inversão dos papéis entre 

importador e exportador de capital, apresentou uma questão controversa a respeito da 

aplicação da cláusula de nação mais favorecida, à medida que a decisão do caso discorreu 

sobre a extensão de sua aplicação para os procedimentos de soluções de controvérsias 

contidos em outros Acordos. 
                                                
2 Parte das controvérsias envolvendo o Estado Argentino ainda está sob análise no ICSID. Além do mais alguns 
casos foram objeto de negociação entre as Partes de modo que foram arquivados antes de serem submetidos à 
análise. 
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A decisão deste Tribunal Arbitral representou um marco para a regulamentação do 

investimento estrangeiro, principalmente, por conferir ampla proteção ao investidor operando 

fora de seu país de origem.  

O objeto do presente trabalho é analisar a primeira parte da arbitragem entre o 

investidor argentino Emilio Agustín Maffezini contra o Reino da Espanha que versa sobre a 

jurisdição do ICSID, bem como analisar os Acordos de Investimento firmados pela Argentina, 

sob o aspecto da aplicação da cláusula de nação mais favorecida de forma extensiva e no 

tocante à necessidade de esgotamento dos remédios internos.  

No primeiro capítulo deste trabalho procurar-se-á oferecer o embasamento jurídico 

dos acordos de investimento. Serão apresentadas as origens históricas do investimento 

estrangeiro, suas definições e a regulamentação oferecida pelos instrumentos internacionais, 

sejam eles de ordem multilateral, regional ou bilateral. 

Por sua vez, o capítulo seguinte será um roteiro descritivo acerca da decisão da 

jurisdição do caso Maffezini. O método descritivo será utilizado como forma metodológica e 

acompanhará o desenvolvimento do presente estudo sempre que for mencionada alguma 

arbitragem durante o texto. 

Posteriormente para que se compreenda a repercussão do caso no cenário atual 

vivido pela Argentina traçar-se-á o contexto histórico argentino vivido nas últimas décadas e a 

relação que esse contexto guarda com a celebração dos Acordos de Investimento da 

Argentina. Ao lado disso, delinear-se-á uma comparação do Acordo de Investimento entre 

Argentina e Espanha (objeto jurídico que respalda o caso Maffezini) com os dispositivos 

contidos nos demais Acordos da Argentina no tocante às cláusulas mencionadas pelo laudo 

arbitral. 

No último capítulo serão apresentadas as críticas e ponderações quanto aos principais 

temas que envolvem a arbitragem do caso Maffezini: o esgotamento dos recursos locais e a 
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extensão da aplicação da cláusula de nação mais favorecida para os procedimentos de 

soluções de controvérsias.  

Finalmente, espera-se que com este estudo fique comprovada a relevância das 

negociações dos Acordos de Investimento e o impacto que cláusulas redigidas de forma não 

tão claras pode trazer aos Estados e aos investidores que deles se utilizam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

  

1. Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimento Estrangeiro3 
 

 

Este capítulo visa abordar os principais conceitos jurídicos acerca do Direito 

Internacional do Investimento Estrangeiro. Considerando que a presente pesquisa tem por 

escopo analisar uma arbitragem de investimento estrangeiro, bem como os Acordos de 

Investimento Estrangeiro da Argentina necessário se faz elucidar todos os conceitos que 

envolvem um instrumento jurídico desse porte. 

Delinear-se-ão, em um primeiro plano, os conceitos internacionais que cercam o 

investimento estrangeiro, seu histórico como um todo e, em um momento posterior, a relação 

existente entre investimento estrangeiro e o comércio internacional, assim como as diferentes 

formas de regulamentação jurídica dos investimentos, sejam elas de forma multilateral, 

regional e bilateral. E, por fim, a estrutura básica que os Acordos de Promoção e Proteção 

Recíproca de Investimentos apresentam. Esta última parte apresenta íntima relação com os 

capítulos seguintes que tratarão do caso Maffezini e dos Acordos de Promoção e Proteção 

Recíproca de Investimento firmados pela República da Argentina respectivamente. 

 

 1.1 Conceitos de investimento 

“Considerando o desenvolvimento expressivo da última metade do século, o 
crescimento dos investimentos estrangeiros e a expansão das atividades 
internacionais das grandes corporações, em especial das companhias 
controladoras, as quais são em sua grande maioria multinacionais; e, 
levando-se em conta a maneira sob a qual os interesses econômicos dos 
Estados têm avançado, pode, à primeira vista, parecer inconcebível que a 
evolução do direito não tenha progredido e, que ainda não existam regras 
sobre a matéria que tenham se firmado no plano internacional” 4.  

                                                
3Na terminologia internacional Bilateral Investment Treaties (BITs) ou Tratados Bilaterais de Investimento. A 
doutrina brasileira utiliza-se do acrônimo APPRIs – Acordos para Promoção e Proteção Recíproca de 
Investimentos. Para os fins desse trabalho, a terminologia adotada será a da literatura brasileira. 
  
4 Caso Barcelona Traction (Bélgica vs. Espanha), Relatório da CIJ, 3, (1970) par. 47-48 Tradução livre da 
autora.  
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Essas observações são da Corte Internacional de Justiça, da década de 1970, acerca 

de um direito consolidado em matéria de investimento. Passaram-se mais de trinta anos e o 

grande ponto é que ainda não há uma definição estrita, em termos de direito internacional, 

sobre o que vem a ser investimento estrangeiro.  

Por essa razão serão abordados alguns conceitos utilizados nos instrumentos 

reconhecidos internacionalmente com o intuito de elaborar uma definição que servirá de base 

para a presente pesquisa.  

O investimento estrangeiro, de modo geral, se apresenta em duas categorias 

principais: a primeira, mais restrita5, como movimento transfronteiriço de capitais e recursos 

com a finalidade de controle de um empreendimento e; a segunda, não apenas como capital 

que ultrapassa fronteiras, com o intuito de criar, adquirir ou participar de uma empresa, mas 

uma abordagem mais ampla6, de modo a incluir outras formas de ativos da empresa, tais como 

                                                
5 Visão mais restrita observada pela OCDE em suas diretrizes: “Investimentos feitos com o propósito de 
estabelecer relações econômicas duradouras com uma empresa, tal como, especialmente, investimentos que 
oferecem a possibilidade de se exercer uma influência efetiva na administração da referida empresa:  
A) No país em questão e por não residentes, pelas formas de: 
1. Criação ou ampliação de uma empresa, uma filial, ou uma sucursal, que lhe pertença exclusivamente, ou a 
aquisição integral de uma empresa pré-existente; 
2. Participação em uma empresa nova ou já existente; 
3. Um empréstimo de cinco anos ou mais. 
B) No exterior por residentes na forma de: 
1. Criação ou ampliação de uma empresa, uma filial, ou uma sucursal, que lhe pertença exclusivamente, ou a 
aquisição integral de uma empresa pré-existente; 
2. Participação em uma empresa nova ou já existente; 
3. Um empréstimo há cinco anos ou mais”. 
Conforme: OCDE, 1996, p.17. 
 
6 A abordagem ampla pode ser vista em instrumentos como a Convenção Constitutiva da Agência Multilateral de 
Garantia dos Investimentos (MIGA), promovida pelo Banco Mundial que inclui em sua definição de 
investimento: “Formas de investimento elegíveis incluem patrimônio, empréstimos dos acionistas e garantias de 
empréstimos concedidos pelos detentores do patrimônio, com tanto que os empréstimos e as garantias de 
empréstimos tenham termo de no mínimo três anos. Empréstimos de não-acionistas (tais como, empréstimos 
bancários comerciais) podem também ser garantidos, desde que eles sejam relacionados a um investimento 
específico do patrimônio que a MIGA tenha assegurado no projeto. Outras formas elegíveis de investimento 
incluem, mas não estão limitadas a, assistência técnica, contratos de gerenciamento, arrendamentos, franquias e 
licenças de uso, que tenham compromissos contratuais de pelo menos de três anos e a remuneração do investidor 
esteja ligada a maior parte dos resultados operantes do projeto.” In MIGA, [s/d], p. 4 (tradução livre da autora).  
 



19 
 

  

a propriedade e direitos de propriedade de diversos tipos, empréstimos e transações em 

carteira7 e direitos contratuais.  

Essa divisão em duas categorias diferentes faz sentido se for visualizado o contexto 

no qual cada conceito surgiu. No passado os instrumentos que regulavam a movimentação de 

capitais buscavam o controle das empresas ou a eliminação de obstáculos que impedissem a 

realização do negócio. Por isso o conceito de investimento traduzir-se-ia como capitais que 

transitavam entre diferentes Estados visando controlar determinado empreendimento. Os 

títulos para comprovação da propriedade eram imprescindíveis. De outra sorte, os 

instrumentos mais recentes buscam proteção, procuram garantir o interesse do investidor. 

Considerando a proteção do investidor como foco, o conceito passa ser ampliado com o 

intuito de abarcar os mais diversos tipos de ativos: fundos, transferência de tecnologia ou 

outros itens do pacote que constitui o investimento.  

Esse conceito amplo de investimentos é aquele que compreende todo o tipo de 

ativos. Em outras palavras, investimento é tudo aquilo que possui valor econômico, sem 

restrições. Dentre esses ativos, podemos mencionar cinco tipos que estariam inseridos no 

conceito de investimento estrangeiro8: 

(i) a propriedade móvel e imóvel, bem como quaisquer direitos e garantias reais; 

(ii) quotas, ações, debêntures de empresas ou qualquer outra participação na 

propriedade das empresas; 

(iii) créditos monetários ou não, desde que possuam valor financeiro; 

(iv) ativos intangíveis (e.g., direitos de propriedade intelectual) e, 

(v) concessões comerciais, sejam elas por meio de contrato ou lei específica, 

inclusive para extração e exploração de recursos naturais.  

                                                
7 Ativos financeiros. 
 
8 Definição de investimentos baseada em ativos conforme ilustrado em UNCTAD, 1999e, capítulo 2, p. 6-7.  
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Essa divisão de investimento em restrito e amplo não é a única divisão que 

encontramos na literatura sobre o tema.  O investimento estrangeiro pode ainda ser 

classificado como direto ou indireto, este último também chamado em portfólio ou em 

carteira. O direto é aquele em que o investidor detém a propriedade suficiente, de maneira 

que possa controlar a companhia. Já o indireto ou em carteira oferece um retorno aos 

investidores, mas não o controle como ocorre no investimento estrangeiro direto (doravante 

IED). Entretanto, é necessário mencionar que essas definições não são exatas, pois há casos 

em que o investidor possui menos da maioria das ações e pode controlar a empresa9. Esse 

grau de variação de um investimento ser direto ou não dependerá exclusivamente das 

circunstâncias estabelecidas in casu.  

O Fundo Monetário Internacional considera investimento estrangeiro direto a 

aquisição de pelo menos 10% (dez por cento) das ações ordinárias ou poder de voto 

pertencente a um único estrangeiro não-residente. Investimento direto envolve um interesse 

duradouro na direção de um empreendimento, bem como o reinvestimento dos lucros. 10 

                                                
9 “A distinção entre investimento direto e em carteira não é radical. Em muitas companhias, nenhum investidor é 
proprietário da maioria das ações e o controle efetivo fica nas mãos de um investidor que tenha uma minoria 
significativa das ações. Destarte, certa proporção de ações que seria investimento em carteira em uma sociedade, 
pode ser considerada investimento direto noutra. Em outras palavras, não há um quantum específico de ativos 
que sirva, em todos os casos, para distinguir com precisão se o investimento é direto ou em carteira. Por 
exemplo, a propriedade de ações corporativas pode ser às vezes considerada como investimento direto, se o 
investidor tem 10% ou mais do capital. O investimento em companhias é, constantemente, classificado como 
crédito escritural ou participação. Crédito de investimento, normalmente corporificado num papel emitido pela 
companhia, consiste, em geral, no direito a um pagamento em dinheiro (juro) num determinado período. 
Participações, que têm geralmente a forma de ações da companhia, incluem não apenas o direito a um retorno 
monetário (dividendo) por um período indefinido, mas, também, o direito a participar no controle da companhia 
e a parcela do valor dos ativos de uma companhia liquidada. Investimento em crédito escritural é, geralmente, 
considerado investimento em carteira, apesar de os termos da obrigação creditícia poder ser restritivos a ponto 
de dar ao credor uma forma muito substancial de controle sobre a operação da companhia. O investimento em 
participações pode ser direto ou em carteira.” Cf. UNCTAD, 1999e, capítulo 1, p.6.   
 
10 “The acquisition of at least ten percent of the ordinary shares or voting power in a public or private enterprise 
by nonresident investors. Direct investment involves a lasting interest in the management of an enterprise and 
includes reinvestment of profits”. In IMF, 2006. Veja-se também em DIAS, 2004, p. 36: “Um investimento direto 
(empresa) é definido neste Manual como uma empresa, incorporada ou não, em que um diretor investidor, que 
seja domiciliado em outra economia, detenha dez por cento ou mais de suas ações ordinárias ou poder de voto 
(para uma empresa incorporada) ou o equivalente (para uma empresa não incorporada)”.  
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Embora não haja uma definição uniforme sobre investimento estrangeiro direto, a 

que o FMI considera tem sido adotada como padrão nos instrumentos internacionais11. 

Não obstante, podemos sintetizar o IED como uma categoria de investimentos 

internacionais realizados por uma empresa ou companhia residente em uma economia 

(denominado investidor direto) com o objetivo de estabelecer um interesse12 em um 

empreendimento residente em outra economia que não aquela do investidor (empresa 

estrangeira direta). Esses interesses podem compreender aquisição de empresas, 

equipamentos, instalações, estoques, bem como interesses financeiros de um país por 

empresas, governos ou indivíduos de outros países. 

Lembrando que o investimento estrangeiro direto é o foco desta dissertação, pois, a 

grande maioria dos Acordos para Promoção e Proteção do Investimento Estrangeiro enquadra 

o investimento estrangeiro direto (IED) como objeto principal. 

   

1.2 Evolução na história 

 

Não há uma definição histórica única de investimento. Na realidade, a definição foi 

sendo modificada ao longo do tempo em face da mudança da natureza das relações 

econômicas.  

Até a metade do século XIX, o fluxo transfronteiriço de capital existia na forma de 

empréstimos realizados entre investidores e Estados Europeus. Contudo, as dificuldades 

                                                
11 GEIST, 1995, p. 673-719.   
 
12 Esse interesse implica a existência de uma relação em longo prazo entre o investidor direto e o 
empreendimento. Além disso, deve existir algum poder de influência do investidor na administração do 
empreendimento. 
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envolvidas nas viagens à distância e a própria comunicação impediram um maior 

desenvolvimento do investimento estrangeiro direto13.   

Durante o século XIX, a propriedade de estrangeiros no país quase sempre adotava a 

forma de mercadoria importada para a comercialização nos navios que entregavam essa 

mercadoria ou no próprio mercado interno do país. Estrangeiros residentes, na maioria das 

vezes, em seus países de origem, podiam possuir documentos que serviam para financiar 

empresas estrangeiras de manufatura ou transporte. Além do mais, estrangeiros residentes em 

outro país geralmente possuíam certa quantidade de bens móveis e imóveis, empregados em 

consumo e uso pessoal. Dessa forma, o Direito internacional de investimento se direcionava, 

principalmente, à proteção dos bens tangíveis contra a expropriação e ao direito dos credores 

de cobrarem seus pagamentos14.  

Com a evolução nas áreas de comunicação e transporte no final do século XIX, a 

administração de empresas gerenciadas por estrangeiros foi beneficiada, destacando-se as 

áreas de recursos naturais, serviços públicos e grandes indústrias. Nelas, os grandes fluxos de 

capital e a tecnologia que eram necessários dificilmente encontravam-se à disposição dos 

empreendedores nacionais. Nesse ínterim, houve uma maior difusão das sociedades anônimas 

e surgiram os mercados de títulos e ações. Como conseqüência, vários países desenvolveram 

as estruturas econômicas e jurídicas necessárias para o surgimento do investimento 

estrangeiro nessas empresas. 

No século XIX, tendo em vista as dificuldades já mencionadas, a predominância era 

de investimento em carteira, com exceção de algumas áreas, como recursos naturais e 

serviços públicos. Destarte, em meados do século XX, devido ao avanço nos meios de 

comunicação e transporte, o montante de IED superou o de investimento em carteira. Desde 

então, a proteção do investimento estrangeiro na forma de participação acionária nas empresas 
                                                
13 Veja-se em UNCTAD, 1999e, capítulo 1, p. 7. 
 
14 Cf. UNCTAD, 1999e, capítulo 1, p. 7.  
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passou a ser uma das disciplinas mais importantes para o direito internacional sobre 

investimento.  

Ao final do século XX, as formas de investimento estrangeiro tornaram-se mais 

diversificadas. Os produtores de tecnologia passaram a proteger suas patentes, marcas e 

propriedade intelectual contra infrações à medida que inovações tecnológicas foram sendo 

difundidas. As sociedades comerciais consolidaram-se formando empresas ou corporações 

transnacionais (a seguir CTNs) com nomes reconhecidos internacionalmente, associando 

valores a certas marcas comerciais, integrando a produtos de qualidade notável ou grande 

demanda. Por essa razão, a regulação da propriedade intelectual é uma preocupação de grande 

importância para o direito interno e internacional. Muitos países desenvolvidos que 

concentraram seus esforços no setor manufatureiro durante o século XIX começaram a 

repassar grande parte desses recursos para outros setores – como o de serviços – e, como 

mencionado anteriormente, o progresso nos setores de transporte e comunicação, permitiu aos 

provedores de serviços a prestação desses em outros países. O avanço nessas áreas fez com 

que se criassem novos meios de investimento estrangeiro. Dessa forma, existe atualmente 

uma ampla variedade de ativos que são de propriedade estrangeira e possuem valores no 

mercado e que, portanto, devem ser analisados como investimento estrangeiro. 

  

1.3 Comércio Internacional vs. Investimento Estrangeiro 

 

O comércio internacional desempenha atualmente o papel mais importante no 

cenário internacional. Cabe ressaltar que quando se fala em comércio internacional, de forma 

mais abrangente, estão inclusos não só as trocas comerciais entre os países, mas também, os 

investimentos estrangeiros diretos, as empresas transacionais e os acordos multilaterais e 

regionais de comércio. 
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A Organização Mundial do Comércio (doravante OMC) embora seja a principal 

instituição para o comércio internacional somente administra as regras contidas em seus 

instrumentos constitutivos. Esta Organização é a principal instituição internacional para o 

comércio15. Em 1947, foi negociado um Acordo Provisório que passou a ser chamado de 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. 

O GATT se transformou na prática, no órgão responsável, pelas regras de comércio 

internacional até o final da Rodada Uruguai com a criação da Organização Mundial do 

Comércio.  

O Acordo foi projetado para promover um foro internacional que estimulasse o livre 

comércio entre os Estados-partes regulando e reduzindo tarifas em bens comerciados e 

fornecendo um mecanismo comum para solucionar as controvérsias comerciais. Quando as 

partes contratantes assinavam um acordo de comércio, este se estabeleceria sob as disposições 

estabelecidas no esboço do GATT de 1947. A legislação de direito internacional aplicável era 

aquela relativa ao arcabouço do GATT, sendo, interpretadas com base nas práticas 

costumeiras, incluindo práticas das instituições estabelecidas nos tratados, como disposto no 

art. 31 da Convenção de Viena sobre a Forma dos Tratados de 196916, e a 

                                                
15 Após a Segunda Guerra Mundial foi estabelecido em um acordo assinado em 1944, em Bretton Woods, nos 
EUA, a criação de três instituições almejando uma maior cooperação na economia internacional. Entre elas 
estavam: o Fundo Monetário Internacional (FMI) - visava à assistência financeira a ajuste e equilíbrio da balança 
de pagamentos dos Estados membros; o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - sua 
função era a de dar assistência aos países atingidos pela guerra - atualmente conhecido como Banco Mundial, e, 
a Organização Internacional do Comércio (OIC), esta última com a função de coordenar as regras de comércio 
internacional. Essas regras foram estabelecidas pela Carta de Havana, que possuía 23 países como partes 
contratantes. Porém, esta não chegou a sair do papel - um dos principais membros, no caso os EUA, nunca 
chegou a ratificar a Carta.  Sobre o assunto veja em: THORSTENSEN, 2001, p. 30. 
 
16 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi celebrada na cidade de Viena, na Áustria, em 22 de 
maio de 1969 e adotada internacionalmente em 27 de janeiro de 1980. Ela foi criada com o intuito de solucionar 
controvérsias e estabelecer parâmetros relativos à assinatura, adesão, formulação e obrigações relativas aos 
tratados internacionais.  
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jurisprudência17.Eram signatárias do GATT 128 partes contratantes e, atualmente, é de 153 o 

número de Membros da OMC18. 

 O GATT estabelecia regras básicas do comércio internacional como: o tratamento 

que é concedido aos países, que dá a organização esse caráter multilateral19, em detrimento do 

caráter bilateral de negociação que ocorria anteriormente; a lista de produtos e das tarifas 

máximas do comércio internacional; a obrigatoriedade da publicação de todos os 

regulamentos relacionados ao comércio, disposto como transparência – artigo X do GATT, 

entre outros20. 

A Organização apresenta quatro funções básicas21: a) facilitar a implantação e a 

administração e seguir com os objetivos traçados na Rodada Uruguai; b) constituir um foro 

para as negociações das relações comerciais entre os Estados-membros; c) administrar as 

regras e procedimentos relacionados às soluções de controvérsias; d) auxiliar na revisão do 

mecanismo de políticas comerciais de todos os membros da OMC. 

                                                
 
17 Veja-se JACKSON, 2002c, p. 31. 
 
18 Conforme publicação oficial disponível em <http://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm>. e 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/orge_e.htm>. Acesso em fevereiro de 2008.   
 
 
19 As regras do comércio foram estabelecidas através de rodadas de negociação entre os países, por isso esse 
enfoque multilateral – THORSTENSEN, 2001, p. 33. 
 
20 O sistema de regras do comércio internacional foi estabelecido ao longo dos anos, através de oito rodadas de 
negociações multilaterais. As principais rodadas foram as duas últimas, por terem tido uma maior repercussão no 
cenário global. A Rodada Tóquio negociou além da redução de tarifas, uma série de acordos para reduzir a 
incidência de barreiras tarifárias, subsídios, medidas antidumping e valoração aduaneira. Já a Rodada Uruguai 
foi a mais complexa das negociações estabelecidas no âmbito do GATT. Ela foi iniciada em 1986 na cidade de 
Punta Del Este e terminou formalmente somente em 1993, resultando no acordo que daria início a Organização 
Mundial do Comércio, mais conhecida pelo acrônimo OMC, que foi assinado em 1994 na cidade de 
Marraqueche. A Rodada além de diminuir as tarifas, integrou às regras do GATT setores que antes não haviam 
sido incluídos no Acordo, como o setor de serviços, investimentos, este será abordado mais adiante e, 
propriedade intelectual. Aproximadamente cem países participaram da Rodada e a OMC passou a funcionar 
oficialmente a partir de 1995. 
 
21 Para maiores informações veja-se: REZEK, 2002, p. 699-714. 
 

 

http://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm>
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/orge_e.htm>
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1.3.1 Medidas de Investimentos na OMC 

Após esse breve resumo da estrutura do comércio internacional, veremos como o 

investimento estrangeiro é disciplinado pela Organização Mundial do Comércio.  

Inicialmente, os países desenvolvidos, liderados pelos Estados Unidos, tinham a 

intenção de propor negociações amplas acerca das medidas concernentes aos investimentos e 

que, por sua vez, afetassem diretamente o fluxo de investimentos, inclusive, introduzindo as 

regras de proteção de nação mais favorecida e do tratamento nacional para a área de 

investimentos. 

Geralmente, para atrair investimentos estrangeiros, os países oferecem incentivos, 

bens ou serviços de forma preferencial, e do outro lado, impõem alguns requisitos, como o 

cumprimento de algumas regras nacionais, relacionadas a um número mínimo de produtos a 

serem exportados. Dessa forma, os países em desenvolvimento foram os que mais obstaram a 

inserção de investimentos no âmbito da OMC. Restringindo tão somente a disciplina dos 

efeitos considerados restritivos ou prejudiciais ao comércio. 

Na Rodada Uruguai (1986), após intensos debates, as negociações foram restringidas 

ao artigo III (tratamento nacional) e ao artigo XI (eliminação das restrições quantitativas) do 

Acordo Geral. Como o tema não foi disciplinado inteiramente no âmbito da OMC, muitos 

países no decorrer da década de noventa, abriram suas economias para os investimentos de 

forma bilateral, propiciando um grande aumento dos números de Acordos para Promoção e 

Proteção ao Investimento Estrangeiro assinados nessa época22. 

O objetivo do Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio é 

evitar que essas medidas tenham efeitos distorcidos ao comércio internacional e que, de outro 

modo, ajudem a fomentar a liberalização do comércio mundial concedendo uma abertura para 

                                                
22 Tem-se que o maior índice de assinaturas de Acordos para Promoção e Proteção ao Investimento Estrangeiro 
tenham ocorrido na década de 1990. O Brasil, por exemplo, assinou 12 Acordos desses, a maioria entre 1994 e 
1995.  
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os investimentos trans-fronteiriços, assegurando o crescimento econômico e a livre 

concorrência. O Acordo incluiu somente medidas de investimentos relacionadas ao comércio 

de bens e ficou conhecido como, Trade Related Investments Measures (TRIMs). 

No tocante ao tratamento nacional nenhum membro pode aplicar medidas de 

investimentos que sejam incompatíveis com os artigos III ou XI do GATT. Ainda as partes 

contratantes devem, no prazo de noventa dias, notificar o Conselho de Bens da OMC de todas 

as TRIMs que estejam aplicando, e, que não estejam em conformidade com os dispositivos do 

Acordo, tanto as de aplicação geral, quanto as específicas.  

Conforme o Acordo, os membros desenvolvidos teriam até dois anos para eliminar 

todas as TRIMs, os em desenvolvimento até cinco anos e os em menor desenvolvimento 

relativo em até sete anos. Em 2001, o Conselho de Bens da OMC concordou em estender o 

período de transição aos países em desenvolvimento que solicitaram23. 

O Acordo TRIMs estabeleceu um Comitê responsável pela implementação do 

Acordo, bem como pelas consultas aos membros em matérias relacionadas a investimento. 

Dentre os pontos que mais se destacam nas discussões no âmbito do Comitê estão: a 

eliminação dos TRIMs; o período de transição para os países em desenvolvimento; a 

ampliação do Acordo TRIMs e a interação do Comitê sobre TRIMs e dos Grupos de Trabalho 

sobre Investimento e sobre Concorrência24.   

A despeito das limitações conferidas, o Acordo TRIMs foi um marco importante para 

o desenvolvimento de um regime multilateral de investimentos. As medidas mais importantes 

incluídas foram: restrições à exigência de aquisição de componentes de origem nacional e o 

comércio equilibrado entre importações e exportações de mercadorias que impactassem nos 

investimentos.  

                                                
23 Veja-se sobre o assunto em TREBILCOCK e HOWSE, 1999, p. 352. 
 
24 Cf. THORSTENSEN, 2001, p. 107.  
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1.4 Regulamentação Multilateral, Regional e Bilateral dos Investimentos 

Estrangeiros 

 

A liberalização do investimento estrangeiro direto está ocorrendo de modo 

segmentado. Os Estados procuram se assegurar de alguma forma, uma vez que os acordos 

internacionais de comércio inseridos na OMC protegem somente suas transações comerciais e 

não seus fluxos de investimento. Por essa razão, cada vez mais, os Estados buscam firmar 

Acordos Bilaterais de Investimento com o intuito de garantir uma proteção maior ao seu 

empreendimento. A ausência de um instrumento multilateral que, de alguma forma, abarque 

todos os pontos necessários para sua regulamentação, faz com que os países separem o campo 

comercial do dos investimentos. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que essas duas áreas se complementam, até porque com 

a globalização acentuada em que vivemos as empresas deixam de existir na esfera doméstica, 

passando a ter uma atuação que vai além das fronteiras nacionais, permitindo que suas 

atividades ocorram em outros Estados. Dessa forma, transações comerciais e investimento 

estrangeiro direto são atividades complementares. Para se ter uma idéia, no ano de 2006 os 

números do comércio internacional de bens atingiram a marca de US$ 12,08 trilhões, e os 

números no setor de serviços alcançaram US$ 2,75 trilhões25. Na área de IED esses números 

são expressivos. Em 2007 a UNCTAD estimou o montante de fluxos global de IED em US$ 1,5 

trilhões.  Na Argentina os estoques de IED somaram US$ 2,9 bilhões em 2007, o que de fato é 

um número representativo tratando-se de um país em desenvolvimento26. 

                                                
25 Veja-se em Ministério de Indústria e Comércio Exterior do Brasil 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4<menu=1773>. Acesso em janeiro de 
2008.  
 
26 Conforme UNCTAD Investment Brief. UNCTAD/PRESS/PR/2008/001. Disponível em 
<http://stats.unctad.org/fdi>. Acesso em janeiro de 2008. 
 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4<menu=1773>
http://stats.unctad.org/fdi>
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Mesmo que atualmente não exista uma regulamentação de ordem multilateral 

consolidada, os esforços nesse sentido não foram poucos. A primeira vez que se tentou 

disciplinar os investimentos no âmbito multilateral foi com o Esboço da Convenção sobre o 

Tratamento dos Investidores Estrangeiros, pela Liga das Nações m 192927. Posteriormente, 

com a OIC, na Carta de Havana, em 1948. O texto, em seu artigo XII, estabelece regras para 

os investimentos internacionais para o desenvolvimento econômico e a reconstrução28.  

Atualmente existem outros instrumentos que disciplinam o regime dos investimentos 

estrangeiros. Além de estarem inseridos no TRIMs, os investimentos, em sua modalidade 

direta, são regulamentados pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Serviços (GATS) 29, mas 

propriamente no tocante ao Modo 3 do Acordo que diz respeito à presença comercial. 

                                                
27 SUBEDI. 2008, p. 19. 
 
28 “1. Os Estados Membros reconhecem que: (a) os investimentos internacionais públicos ou privados podem ser 
de grande valia para estimular o desenvolvimento e a reconstrução e, por conseguinte, o progresso social; 
    (b) o movimento internacional de capitais será estimulado na medida em que os Estados Membros 
concederem oportunidades, em seus países ou no estrangeiro, de investimento ou segurança para investimentos 
presentes e futuros; 
    (c) ressalvados os acordos internacionais dos quais sejam partes os Estados Membros, um Estado Membro tem 
o direito de: 
          (i) tomar as precauções apropriadas necessárias para que os investimentos estrangeiros não sejam usados 
como elemento de intervenção nos negócios internos ou na política nacional; 
          (ii) determinar se permitirá os futuros investimentos estrangeiros, em que medida e em que condições os 
autorizarão; 
         (iii) prescrever e aplicar condições razoáveis relativas à propriedade de investimentos atuais e futuros; 
         (iv) prescrever e aplicar outras condições razoáveis relativas à investimentos atuais e futuros; 
    (d) os interesses dos Estados Membros cujos nacionais estiverem em condições de fornecer capital para 
investimentos internacionais e daqueles outros que desejarem assegurar a utilização desse capital para incentivar 
seu desenvolvimento econômico ou sua reconstrução; poderão ser favorecidos se eles concluírem acordos 
bilaterais ou multilaterais concernentes às oportunidades e à segurança que os Estados Membros possam 
proporcionar aos investimentos, bem como a limitações que estejam dispostos a aceitar dos direitos enumerados 
na alínea “c”.  
     2. Por conseguinte, os Estados Membros obrigam-se: 
    (a) ressalvados os preceitos da alínea (c) do parágrafo primeiro e os acordos concluídos nos termos da alínea 
(d) do parágrafo primeiro: 
         (i) a proporcionar oportunidades razoáveis a investimentos que eles possam aceitar e segurança adequada 
para investimentos futuros e atuais, e 
        (ii) a dar a devida atenção à conveniência de evitar discriminações entre investimentos estrangeiros; 
    (b) a pedido de qualquer Estado Membro e ressalvados os acordos internacionais existentes, dos quais sejam 
partes os Estados Membros, a entrar em consultas ou participar de negociações destinadas à conclusão de um 
acordo da espécie referida na alínea (d) do parágrafo primeiro, se tal acordo é aceitável pelas partes. 
     3. Os Estados Membros incentivarão a cooperação entre empresas ou investidores nacionais ou estrangeiros 
com o propósito de incrementar o desenvolvimento econômico ou a reconstrução quando essa cooperação pareça 
conveniente aos Estados Membros interessados.” Texto da Carta de Havana in MERCADANTE, 2007, p. 425-426.  
 
29 Veja-se mais sobre o GATS em: TREBILCOCK e HOWSE, 1999, p. 270-306. 
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Segundo a definição do próprio Acordo, em seu artigo XXVIII (d), a presença comercial 

significa qualquer tipo de negócio ou, estabelecimento profissional, por meio de sua 

constituição, aquisição ou manutenção por uma pessoa jurídica ou, a criação ou manutenção 

de um ramo, ou um escritório representativo dentro do território de um membro do Acordo 

com o propósito de fornecer um serviço. Essa definição muito se assemelha àquela 

mencionada no início do texto que o FMI considera sobre IED, ademais, deve existir uma 

relação a longo-prazo da presença do profissional operando no país receptor do investimento.   

Por sua vez, o Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio (TRIPs) estabelece também regras mínimas de proteção de patentes, “copyrights”, 

marcas e desenhos industriais, que devem ser incorporadas à legislação interna de todos os 

Estados-Membros30.  

Outro regime fora do escopo da OMC que merece ser considerado são os Códigos de 

Conduta.  Esses códigos geralmente são negociados de modo que os Estados apresentem suas 

maiores preocupações no tocante ao tema dos investimentos. Dentre os temas mais sensíveis 

para Estados estão: a devida compensação pela expropriação, a repatriação dos lucros e a 

condução de empresas que operam em países receptores considerados “corruptos”. Entre 

esses códigos, podemos citar o Código de Liberalização de Movimentação de Capitais da 

Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 196131, as 

Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE de 1976 e, o Projeto do Código de Conduta 

das Corporações Transnacionais das Nações Unidas. 

Nesse sentido existem ainda outros instrumentos que resultam desse processo de 

desenvolvimento de um sistema jurídico para os investimentos, podem-se mencionar as 

                                                
30 AMARAL JR. E RATTON, 2007.  
 
31 O código prevê que todos os países signatários eliminem quaisquer restrições ao livre movimento de capitais, 
exceto as medidas que protejam a ordem, saúde, moral e segurança pública que são essências para a manutenção 
da paz e da segurança internacional. Vide GEIST, 1995, p. 681. 
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Diretrizes para Investimento da Câmara Internacional de Comércio e as Diretrizes do Banco 

Mundial sobre o Tratamento dos Investimentos Estrangeiros, de 1992. 

De todos os instrumentos é certo que o projeto mais ambicioso foi o Acordo 

Multilateral sobre Investimentos (MAI) organizado pela OCDE. Tendo-se em vista que as 

negociações relativas a um acordo multilateral saíram da pauta de negociações da Rodada 

Uruguai, os Ministros representantes da OCDE, propuseram a negociação de um acordo 

multilateral entre seus membros, todavia, aberta àqueles que não fossem parte da Organização 

Mundial do Comércio. Vários projetos foram traçados entre 1996 e 1997, mas não havia 

consenso nas principais áreas (incluindo TN, MFN e Solução de Controvérsias) 32. Em 1998 

as negociações do MAI foram encerradas. 

Paralelamente a essas negociações foi criada a Agência Multilateral para Garantia 

dos Investimentos (MIGA) que é a instituição responsável pela promoção do investimento 

estrangeiro direto nos países em desenvolvimento. Foi a última instituição a ser criada, em 

1988, das que compõem o Grupo Banco Mundial. A MIGA funciona da seguinte forma: os 

investidores estrangeiros requerem junto à Agência, um seguro antes de investir no país. A 

MIGA irá fornecer, por sua vez, uma avaliação contendo a qualidade dos investimentos e a 

devida adequação, aos países a que o investimento será destinado. Ademais, os responsáveis 

pelas missões de investimento da MIGA fornecem aos governos assistência técnica, como o 

desenvolvimento de tecnologias da informação, treinamento de negociadores e estabelecem 

agências para promoção de investimento. Contudo, é importante ressaltar que a MIGA 

funciona como uma seguradora de forma que em seu acordo constitutivo há regras específicas 

para a concessão dos seguros, mas não há, nem se pretende em seu acordo-quadro 

regulamentar o investimento estrangeiro. 

                                                
32 Cf. TREBILCOCK e HOWSE, 1999, p. 358. 
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Dadas as dificuldades para conseguir estabelecer um consenso multilateral sobre o 

tema, os países ao longo dos anos, têm formado acordos regionais que disciplinam a matéria.  

O Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA), por exemplo, apresenta 

um regime de proteção aos investimentos e investidores de suas Partes Contratantes. O 

Capítulo 11 confere as proteções do tratamento nacional e de nação mais favorecida. Ressalta-

se ainda que a aplicação do tratamento nacional, conforme dispõe o artigo 1.102 do Acordo, 

abrange também a fase de pré-estabelecimento do empreendimento33. O NAFTA proíbe vários 

tipos de requisitos de desempenho, incluindo entre esses cota mínima de exportações e a 

transferência de tecnologia etc. Convêm mencionar que o capítulo sobre investimentos do 

NAFTA dispõe também sobre as garantias contra as expropriações e as medidas de 

nacionalização, as transferências de fundos e os sistemas de solução de controvérsias entre os 

Estados e os investidores34.  

Em 1958 o Comitê Econômico da Assembléia Constitutiva do Conselho Europeu 

aprovou uma dos principais pilares da comunidade européia: a circulação livre de capitais35. 

Atualmente a diretriz 361/88 da Comunidade Européia (CE) estabelece a eliminação de todas 

as restrições ao movimento de capital e insere em sua definição de movimento de capitais 

uma ampla gama de ativos de investimento direto, incluindo o estabelecimento de novos 

empreendimentos, aquisições e participações em empreendimentos novos ou já estabelecidos. 

Além do NAFTA e da CE o Acordo para a Promoção de Investimentos da 

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) de 1987 dispõe acerca do fomento do 

                                                
33 Idem. p. 353. 
 
34 AMARAL JR, E RATTON, 2007. 
 
35 Tratado de Roma, 25 de Março, 1957, artigo 67. 
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investimento entre os países da região, mas no tocante a regulamentação e a aplicação do IED 

deixam à discricionariedade da legislação interna36.         

Essa forma de regulamentação não é incomum, pois dadas as dificuldades de um 

consenso na negociação, a tendência desses acordos é firmar o compromisso que incentiva o 

investimento entre os países do grupo, mas no tocante à regulamentação da matéria, submete 

à legislação interna de cada país, até mesmo porque o IED suscita questões de políticas 

públicas, sendo não só uma questão jurídica e econômica.    

A despeito do fato dos acordos regionais serem de grande relevância para a 

regulamentação do investimento, o que mais chama a atenção no cenário internacional é o 

crescimento acentuado dos Acordos Bilaterais para Promoção e Proteção ao Investimento.  

A regulamentação dos IED, na esfera bilateral, opera-se de forma mais concisa. Os 

Acordos Bilaterais embora tenham sido negociados em grande escala na década de 1990, são 

oriundos da década de 1950.  

Tem-se que o primeiro Acordo desse tipo ocorreu entre a República Federal da 

Alemanha e o Paquistão em 195937. Isso sem levar em consideração que, de fato, são 

originários dos Tratados de Comércio Navegação e Amizade possuindo raízes no século 

XVIII. Já naquela época existia a preocupação com relação ao indivíduo que portava a 

mercadoria ou ostentava o título da propriedade. 

Geralmente os Acordos Bilaterais de Investimento eram concluídos entre um Estado 

desenvolvido, ou o exportador de capital e do outro lado um Estado em desenvolvimento ou 

importador de capital, no qual as partes entrariam em um consenso com relação às garantias 

mínimas, assegurando a proteção do investimento e criando condições favoráveis a sua 

promoção. Todavia, essa disposição das partes serem um Estado desenvolvido e um em 

                                                
36 Vide GEIST, 1995, p. 683-684. 
 
37 ICSID, Investment Promotion and Protection Treaties (1983) apud SORNARAJAH, 1994, p. 225. 
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desenvolvimento, não pode ser mais considerada como absoluta, haja vista o aumento de 

Acordos firmados entre países em desenvolvimento38.  

A estrutura desses Acordos é de extrema importância aos Estados e suas respectivas 

empresas (sejam elas estatais ou privadas) que desejam investir em outro Estado. O Acordo 

pontua todas as questões que possam de alguma forma relacionar-se ao investimento. São 

inseridos no escopo desses Acordos: a definição dos termos-chave; o âmbito de aplicação e 

sua cobertura; a admissão e o estabelecimento do investimento; os tratamentos concedidos aos 

investidores e aos investimentos; expropriação, medidas equivalentes e formas de 

compensação; transferência de fundos; transparência; os requisitos de desempenho e os 

procedimentos para soluções de controvérsias etc.39.  

Para o investidor que deseja operar em um país estrangeiro é muito mais vantajoso 

saber que os países em questão (o de origem do investidor e o de recepção do investimento) 

possuam um Acordo Internacional que regule a matéria do que confiar inteiramente no poder 

discricionário do Estado receptor. Talvez a maior vantagem oferecida nesses tipos de acordo é 

a segurança jurídica que o investidor irá encontrar. 

 

1.5  Histórico da Formação dos Acordos 

 

Recentemente viu-se uma intensa proliferação de acordos para promoção e proteção 

ao investimento estrangeiro. Embora esses acordos possam parecer um fenômeno 

relativamente novo, suas origens remontam, mais precisamente, ao comércio internacional e 

às grandes navegações. 

                                                
38  GEIST, 1995, p. 684.  
 
39 Essa estrutura será delineada ainda neste capítulo.  
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A raiz desses Acordos está diretamente relacionada aos antigos Tratados de 

Comércio, Navegação e Amizade (doravante CNA), ou originalmente conhecidos por 

Friendship, Commerce and Navigation Treaties (FCN). Esses tratados são oriundos do século 

XVIII40 e seus grandes mentores foram os Estados Unidos, que negociaram em grande escala, 

os quais ainda são objetos de controvérsias internacionais41.  

O escopo desses Tratados de Comércio, Navegação e Amizade era a proteção do 

comércio entre países e seus estrangeiros, com os quais existissem relações, tanto comerciais 

quanto políticas. No entanto, os interesses comerciais não eram os únicos objetivos. O 

propósito desse tipo de tratado ia além deles, pois visava fins militares, bem como acesso aos 

portos e a navegação em águas internas42 de outros países. Nessa época ainda não se falava 

em investimento direto por meio das corporações ou mesmo das empresas transnacionais, mas 

os tratados ressaltavam a proteção que deveria ser concedida ao indivíduo estrangeiro que 

estivesse comerciando nos mares.43  

Os tratados de CNA estabeleciam desde o tratamento que deveria ser concedido aos 

estrangeiros, até a liberdade de navegação e a entrada e saída do Estado receptor.44 Como não 

eram incomuns àquela época saques ou conflitos entre os comerciantes mercantes, para que a 
                                                
40 O primeiro tratado desse tipo é de 1778 entre a França e os Estados Unidos (este último, na época, era 
representado pelas treze colônias), cf. K.J. VANDERVELDE, United States Investment Treaties: Policy and 
Practice (1992) apud SORNARAJAH, 1994, p. 229. 
 
41 O Caso Relativo às Atividades Militares e Paramilitares na Nicarágua (Nicarágua vs. Estados Unidos) que a 
Corte Internacional de Justiça solucionou, teve como reclamação por parte da Nicarágua, que os Estados Unidos 
haviam descumprido o objeto e propósito do tratado de CNA assinado por ambos em 1956. Ver Nicarágua vs. 
Estados Unidos. Relatório da CIJ (1986) – parágrafos 270-282. 
   
42 Dependendo do tratado poderia ser concedida total liberdade de navegação e permanência nas águas internas 
do outro território. Um bom exemplo é o que estabelece o Artigo 2º do Tratado de Comércio, Navegação e 
Amizade entre Argentina e os Estados Unidos: “Deve existir entre todos os territórios dos Estados Unidos e 
todos os territórios da Confederação Argentina uma liberdade de comércio recíproca. Os cidadãos dos dois 
países, respectivamente, devem ter liberdade, gratuita e assegurada, de entrar com seus navios e cargas em todos 
os lugares, portos e rios nos territórios de ambos, dos quais outros estrangeiros, ou navios ou cargas de qualquer 
outra nação ou Estado estrangeiro possa, ou que seja permitida a entrada; para entrar, permanecer e residir”. 
 
43 O comércio era largamente realizado por indivíduos que estabeleciam essas relações durante a navegação, cf. 
SORNARAJAH, 1994, p. 230. 
 
44 Aquele Estado que recebe o investimento. 
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mercadoria dos navios fosse protegida, e até mesmo para os estrangeiros que as traziam, 

existia, praticamente, uma carta de direitos dos quais o estrangeiro poderia se beneficiar, 

incluindo até mesmo o devido procedimento criminal em caso de prisão ou de um possível 

julgamento.  

A figura dos tratados de CNA perdurou até a Segunda Grande Guerra.  Durante o 

pós-guerra45, os tratados passaram a abranger mais especificamente investimentos, e a 

proteger os investimentos realizados por empresas ou corporações concedendo liberdade de 

estabelecimento no Estado receptor.  

Tomamos como exemplo o Tratado de Comércio, Navegação e Amizade que os 

Estados Unidos e a Argentina assinaram em 27 de julho de 1853, que passou a vigorar 

somente em abril de 1855. Ele foi concluído para firmar a boa relação existente entre os 

Governos dos dois países, como dito pelo próprio texto do acordo:  

É bom para a segurança, bem como para o fomento das transações 
comerciais, e para a manutenção do bom entendimento existente entre os 
dois Governos, que as relações que agora passarão a existir entre os mesmos 
devam ser regularmente reconhecida e confirmada por meio da assinatura do 
tratado de comércio, navegação e amizade.46   

 

O corpo do tratado ainda especifica que os cidadãos, tanto dos Estados Unidos como os da 

Confederação Argentina, residindo em qualquer dos territórios de ambos os países, deverão 

usufruir proteção total do Governo, de suas pessoas, casas e propriedades47.   

                                                
45 “Para impedir que a Rússia ocupasse o espaço alemão, os Estados Unidos realizaram amplo programa de 
reconstrução da Europa e, assim, emergiram as duas grandes potências hegemônicas que deram configuração 
bipolar ao sistema internacional. (...) A Guerra Fria dividiu o mundo em blocos ou áreas de influência norte-
americana ou soviética. Nas regiões sob hegemonia dos EUA, desenvolvia-se a economia de mercado capitalista, 
baseada nos princípios liberalistas de livre-concorrência, livre circulação de bens e pessoas, de acordo com as 
concepções filosóficas construídas desde o século XVII para justificar esse modo de produção. A produção e o 
fluxo de comércio internacional ocorriam preponderantemente no interior desse subsistema econômico”. SEIXAS, 
2004, p. 95. 
  
46 Preâmbulo do Tratado de Comércio, Navegação e Amizade entre Argentina e os Estados Unidos; 27 Julho, 
1853. Disponível em: <http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy>. Acesso em julho de 2007. 
 
47 Artigo 13 do Tratado CNA Argentina – Estados Unidos.  

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy>
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Apesar da relação existente entre os dois tipos de tratados, os de Comércio, 

Navegação e Amizade e os Acordos para Promoção e Proteção do Investimento, não podemos 

dizer que os tratados CNA estipulavam regras de investimento, embora muitas regras e 

características possam ser vistas em ambos tratados.   

No entanto, a utilização dos tratados CNA ocorria de outra maneira. Geralmente os 

tratados eram firmados entre uma grande potência e Estados menores não tão influentes. Esse 

fato ocorria devido ao cenário bipolar que existia à época em que foram assinados. Seus 

resquícios, porém, permaneceram por muito tempo, pois, como o âmbito do tratado 

costumava ser extenso, acabou por dar margem a muitas reclamações; como foi o caso 

julgado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) entre Nicarágua e Estados Unidos, que a 

princípio não tratava da questão do tratado, e sim de um conflito interno existente na 

Nicarágua. Entretanto, esta fez uso do tratado para poder legitimar a reclamação perante 

CIJ48.   

Essa forma de utilização fez com que fosse repensada a ampla extensão desses 

tratados, buscando-se torná-los mais específicos.  

A estrutura atual desses acordos é muito semelhante entre si. Embora as partes 

tenham livres poderes para pactuar – contanto que dentro dos limites de suas respectivas 

legislações –, os Acordos de Promoção e Proteção ao Investimento Estrangeiro apresentam 

algumas características que estão presentes em quase todos os Acordos. Igualmente, ainda 

existem alguns Acordos (chamados de Acordos Modelos ou Tratados Bilaterais de 

Investimento Modelos – TBIs Modelos), os quais, geralmente, são utilizados como base para 

                                                
48 Veja-se nota supra 38. 
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suas negociações. O mais utilizado e, certamente, o mais detalhado é o Acordo Modelo Norte-

Americano49.   

O acordo modelo dos Estados Unidos estabelece as figuras essenciais que um 

instrumento jurídico internacional deve estabelecer. Entre essas, as principais versarão sobre: 

a definição dos termos-chave; o âmbito e cobertura do tratado; a admissão e o 

estabelecimento do investimento; os tratamentos concedidos aos investidores; expropriação e 

medidas de compensação; transferência ou repatriação de fundos; transparência; os requisitos 

de desempenho e os procedimentos para soluções de controvérsias. 

 

1.6 Investimento Estrangeiro Direto (IED) 

 

 É extremamente importante a definição dos termos-chave para que não haja conflito 

ou má interpretação das questões abordadas pelo Acordo. Por exemplo, os primeiros termos a 

serem estabelecidos pelo corpo do Acordo são as definições que serão adotadas de 

investimento e investidor. A definição de investimento é muito ampla e atende a muitos 

conceitos diferentes, por isso é necessário que o instrumento especifique qual será o 

investimento que estará coberto pelo acordo50.  

                                                
49 O Acordo Modelo dos Estados Unidos de 1994 era o mais utilizado para as negociações e elaborações dos 
tratados entre os países. Em 2004 o Governo Norte-Americano elaborou seu mais recente Acordo-Modelo 
(2004), tendo em vista as intensas negociações desses instrumentos na década de noventa. 
 
50 Esses acordos costumam conter as chamadas cláusulas “guarda-chuvas”. Essas cláusulas que apareceram em 
meados da década de 1950 na Alemanha Oriental e nos Acordos de Investimento Britânicos, em forma de reação 
entre outros eventos, à controvérsia existente entre o Irã e o Reino Unido concernente ao caso da Companhia de 
Petróleo Anglo-Iraniana, no qual o Irã reivindicava a concessão do oleoduto, a nacionalização do Canal de Suez; 
e as disputas da Alemanha Oriental no pós-guerra com os Estados do Leste Europeu. O primeiro exemplo desse 
tipo de cláusula apareceu no primeiro Acordo para Promoção e Proteção ao Investimento Estrangeiro entre a 
Alemanha Oriental e o Paquistão, em 1959: “Either party shall observe any other obligation it may have entered 
into with regard to investments by nationals or companies of the other party.” Essas cláusulas funcionam como 
uma categoria adicional de proteção internacional para os contratos de investimentos estrangeiros. Veja-se mais 
em OCDE, outubro de 2006.    
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A definição do termo “investimento” nos Acordos para Promoção e Proteção 

Recíproca de Investimentos combinada com cláusulas substantivas possui grandes 

implicações. Em primeiro lugar, porque para os países em desenvolvimento o ponto-chave é 

se a definição é estrita, com enfoque somente no IED, ou se a definição será de forma ampla, 

de modo a abranger os ativos de todos os investidores estrangeiros. Os países desenvolvidos, 

com mercados financeiros e estrutura regulatória bem estabelecida, condições 

macroeconômicas estáveis e moedas conversíveis, direcionaram suas cotas de capitais para a 

total liberalização, incluindo todas as formas de fluxos de capital e outros tipos de 

investimento. Na negociação de países desenvolvidos com os em desenvolvimento, aqueles 

buscam uma definição ampla de investimento para, assim, proteger os ativos gerados pelo 

investimento e promover a liberalização51.  

É de extrema importância, delinear que a definição de investimento terá algumas 

limitações. Essas limitações serão pautadas pelas leis internas do país receptor do 

investimento; ao tempo do estabelecimento; à natureza do investimento; ao montante 

investido e ao setor da economia. 

As limitações ao IED pelas leis internas do país receptor significam o mesmo que 

dizer que o investimento deverá ser aceito no Estado receptor conforme suas normas e leis 

internas específicas. Dessa forma, o investimento que será coberto pelo acordo deverá atender 

aos requisitos mínimos necessários do Estado receptor.  

As limitações ao tempo do estabelecimento dizem respeito à data na qual o 

investimento foi aceito. Pois somente serão reconhecidos como IED para fins de proteção 

àqueles que tenham sido aceitos após a data de entrada em vigor do Acordo Bilateral entre as 

partes. 

                                                
51 Veja-se mais sobre o assunto em: UNCTAD, 2004, p. 100.  
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Já as limitações quanto à natureza do investimento seriam se a cobertura do Acordo 

abarcaria somente os investimentos diretos ou os indiretos também. Na maioria das vezes o 

investimento indireto ouem carteira acaba ficando de fora do escopo, pois esses acordos 

costumam dar preferências às relações de investimento de longo-prazo52. 

A limitação no tocante ao montante investido é mais difícil ser encontrada nos 

instrumentos internacionais (sejam em acordos bilaterais ou regionais). Tal limitação pode ser 

encontrada em acordos que buscam promover o investimento estrangeiro, quando as partes 

estejam relutantes em dar certos benefícios ao investimento externo, a não ser que o 

investimento seja de tal magnitude que venha trazer benefícios significativos ao país 

receptor53.  

E, por fim a limitação da definição de IED relacionada ao setor da economia seria 

aquela que o país receptor limita a recepção de IED em alguns setores. Como ocorre na 

maioria das vezes nos setores de recursos naturais/minerais ou energéticos. Existem alguns 

setores que os Estados vetam o capital externo, por questões até de segurança nacional.    

Dessa maneira, a definição de investimento é essencial para o direito interno e para 

os próprios acordos internacionais relacionados ao IED, uma vez que delineiam quais ativos 

ou fluxos de investimento estarão cobertos pela legislação e pelos APPRIs. 

 

 1.7  Definição de Investidores 

 

Os acordos internacionais de investimento não se aplicam a todos os investimentos, 

mas sim àqueles de investidores que estão ligados à pelo menos uma das partes do acordo. Os 

APPRIs trazem no corpo do texto a definição que será compreendida por investidores. Deve-se 

                                                
52 UNCTAD, 1999e, capítulo 2, p.15. 
 
53 UNCTAD, 1999e, capítulo 2, p. 17. 
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destacar que nem todos os investidores que estão operando no Estado receptor gozam da 

proteção conferida pelo acordo. Na verdade, estão inseridos no âmbito de cobertura somente 

os investidores que possuem uma relação direta com pelo menos um dos Estados que fazem 

parte do acordo. Por exemplo, o Acordo para Promoção e Proteção do Investimento 

Estrangeiro entre a Argentina e os Estados Unidos confere proteção a investidores americanos 

em território argentino, bem como a investidores argentinos em território estadunidense54.  

A definição de investidor abrange não somente pessoas jurídicas e fictícias, mas 

também pessoas físicas ou naturais. Com relação a estas, é importante mencionar que, para ser 

conferida a proteção oferecida pelo acordo, deve ser comprovada a ligação existente entre o 

investidor e o Estado-Parte deste. 

Normalmente, a comprovação de relação entre o investidor e o Estado Parte se dá 

mediante a nacionalidade do investidor, ou seja, deve o investidor ser nacional de um dos 

Estados que fazem parte do APPRI. De fato, para o direito internacional consuetudinário, o 

Estado não deve ser obrigado a reconhecer a nacionalidade de um indivíduo a menos que tal 

indivíduo comprove ter uma relação direta com a nacionalidade do Estado em questão55. No 

entanto, a maioria dos instrumentos não limita essa relação somente à nacionalidade, podendo 

ser incluídas outras formas de ligação com o Estado-Parte, como a residência permanente e o 

domicílio.  

No tocante às entidades jurídicas, há vários modos de se incluir ou não no campo de 

proteção oferecido pelo Acordo. Existem exclusões com base na forma jurídica, no objeto, na 

propriedade e no controle. 

A exclusão da proteção conferida pelo APPRI é mais difícil de ser encontrada 

relacionada à forma jurídica das entidades investidoras. Por exemplo, o Acordo Modelo da 

                                                
54 Veja mais sobre o assunto na definição de investidores nacionais e companhias estipuladas pelo artigo I (1) (b) 
e I (1) (c) do APPRI Argentina – EUA.   
 
55 Veja mais sobre o assunto em: Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Relatório da CIJ, 1955.  
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Confederação Suíça prevê em seu artigo I (1) (b) que: “o termo ‘investidor’ refere-se a 

‘entidades jurídicas, incluindo companhias, corporações, associações comerciais e outras 

organizações’...” 56. A forma jurídica que o investidor adota é um dos pontos fundamentais 

para se determinar quais ativos seriam alcançados pelos eventuais credores da entidade, e 

quem poderia ser eventualmente processado perante os tribunais. Como geralmente é o 

investimento que se encontra no território do Estado receptor e não o investidor, talvez seja 

por vezes mais importante para o Estado receptor delinear a estrutura jurídica do investimento 

e não do investidor57.  

A exclusão com base no objeto é aquela em que o escopo do tratado não irá alcançar 

notadamente sociedades não-comerciais, tais como as entidades assistenciais, educacionais e 

outras que não visem lucros.  

Diferentemente, alguns Estados Partes de APPRIs preferem incluir esses tipos de 

investidores em seus acordos, como é o caso, por exemplo, do Acordo Modelo utilizado pela 

República Federal da Alemanha58·. 

Além dessas, há ainda a exclusão com base na propriedade. Em grande parte são 

aqueles investidores que não são privados, mas sim Estatais. Contudo, alguns instrumentos de 

regulação estendem sua cobertura às entidades Estatais, como é o caso da Miga59.   

Quanto ao âmbito de um acordo de investimento, outra questão é a natureza da 

relação que deve existir entre um investimento e o investidor para que o investimento possa 

ser protegido. Freqüentemente, os acordos de investimento se aplicam a um investimento “de” 

                                                
56 UNCTAD, 1999e, p. 33. 
 
57 Ibid, p. 33. 
 
58 Art. 1.4 (a) define “companhias com relação a Alemanha de forma a incluir ‘qualquer pessoa jurídica bem 
como sociedade comercial, ou outra companhia ou associação com ou sem personalidade jurídica... 
independentemente se suas atividades estão ou não relacionadas diretamente com lucros. Cf. TBI modelo de 
1991 da República Federal da Alemanha. 
 
59 Art. 13 (a) (iii) da Convenção que cria a Agência Multilateral de Garantias de Investimento define investidores 
qualificados de modo a incluir pessoa jurídica “sendo ou não de propriedade privada...”.  
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ou “por” um investidor protegido. A conseqüência lógica é a de que o investimento deve ser 

de propriedade ou estar sob o controle de um investidor. Apenas poucos acordos de 

investimento definem os termos “propriedade” e “controle” 60, a despeito da grande 

importância desses para a determinação de qual investidor detém o controle do investimento, 

e, conseqüentemente, a referida proteção. 

Ao lado disso, ainda nos termos chaves, define-se o que se entende por território – 

sua abrangência e extensão –, corporações transacionais ou empresas multinacionais e os 

retornos61. 

 

1.8 Admissão e Estabelecimento 

 

A admissão de um investimento estrangeiro no território de um Estado receptor 

deverá ser determinada por esse mesmo Estado, que possui total jurisdição sob seu território. 

A aceitação de um investimento estrangeiro depende exclusivamente da discricionariedade do 

Estado receptor em aceitar ou não o investimento em seu território, e ainda de estabelecer 

medidas de ingresso para o mesmo.  

 Essas medidas podem ser para limitar o investimento no território. Entrementes, 

deve-se enfatizar que a admissão e o estabelecimento são pontos essenciais do APPRI e ainda 

estão relacionados diretamente com os padrões de tratamento, pois há de se levar em conta a 

                                                
60 O GATS define pessoas jurídicas da seguinte maneira: “(...) uma pessoa jurídica é: (i) “possuída” por pessoas 
de um Membro, se mais de 50% das posições acionárias são preferencialmente possuídas por pessoas desse 
Membro; (ii) “controlada” por pessoas de um Membro, se tais pessoas têm o poder de nomear a maioria dos 
diretores ou dirigir legalmente suas atividades de outra maneira; (iii) “filiada” a outra pessoa quando controla, ou 
é controlada por essa outra pessoa, ou quando esta e a outra pessoa são, ambas, controladas pela mesma pessoa 
(...)” GATS, Art. XXVIII(n), in UNCTAD, 1999e, p. 42. 
 
61 Ganhos ou lucros gerados pelo investimento.  
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partir de que momento o investidor e o investimento gozarão da proteção conferida pelo 

acordo – se antes da entrada no território ou após seu estabelecimento final62. 

                                                
62 Nomeadamente, pré-entrada e pós-entrada. 
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1.9 Cláusulas de Tratamento 

 

As cláusulas de tratamento são os grandes determinantes da estrutura dos tratados. A 

relação que será estabelecida entre os países exportadores e importadores de capital é, em 

grande parte, balizada por essas cláusulas. Da mesma forma como ocorria nos tratados de 

comércio, navegação e amizade, a proteção que será oferecida para os investidores 

estrangeiros e para o próprio investimento é o que conduz um APPRI.  

As cláusulas de proteção conferidas pelos tratados são: cláusula de tratamento justo 

e eqüitativo e o padrão mínimo internacional, cláusula de nação mais favorecida e cláusula do 

tratamento nacional. Cabe mencionar que essas cláusulas também podem se combinar entre 

si. 

A cláusula de tratamento justo e eqüitativo tem sua origem relacionada aos tratados 

de CNA que àquela época garantiam às pessoas estrangeiras, propriedades e outros interesses, 

tratamento "eqüitativo", ou seja, o mesmo tratamento que fosse concedido a um nacional do 

Estado que estava recebendo a mercadoria ou o investimento. 

O padrão mínimo internacional seria o padrão que ficou reconhecido na Conferência 

de Haia de 1962, o qual foi firmado pela Declaração da Assembléia Geral das Nações Unidas 

sobre a Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais. Essa Declaração reconheceu um 

padrão mínimo internacional, no qual deveriam ser observados os principais instrumentos de 

Direitos Humanos até ali reconhecidos63.  

A cláusula de nação mais favorecida (MFN) e o tratamento nacional (TN) já 

estavam entre as regras básicas de funcionamento do GATT64, assim como uma série de temas 

relacionados ao comércio internacional, incluindo tarifas, quotas e práticas comerciais.  

                                                
63 Veja-se mais sobre o assunto em BROWNLIE, 2003, p. 515. 
  
64 General Agreement on Tariffs and Trade - Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, 1947. 
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A cláusula de nação mais favorecida tem sido um ponto central da política comercial 

nos últimos séculos. Tem-se que a primeira aparição da regra foi no século XII, embora a 

expressão "Most-Favoured-Nation" tenha surgido apenas no século XVII65.  

Com o crescimento do comércio, principalmente através das grandes navegações, os 

séculos XV e XVI foram primordiais no desenvolvimento da cláusula de nação mais 

favorecida afinal os países europeus concorriam entre si e uma rede de proteção para as 

relações comerciais era extremamente necessária. A primeira inclusão estadunidense de uma 

cláusula dessas foi em um tratado celebrado com a França em 177866. Desde então, nos 

séculos XVIII e XIX, a cláusula foi incluída em uma série de tratados, particularmente nos 

Tratados de Comércio, Navegação e Amizade. 

A cláusula de MFN67 significa que um país receptor de investimento deve estender 

aos investidores do outro Estado Parte do APPRI tratamento não menos favorável que o 

oferecido a investidor de qualquer terceiro Estado. Isto se aplica potencialmente a todos os 

tipos de atividades relativas a investimentos. 

A cláusula de TN é a mais utilizada na prática internacional, senão a mais 

importante, para assegurar certo nível de tratamento para investimentos estrangeiros nos 

países receptores. A cláusula de tratamento nacional é um padrão contingente baseado no 

tratamento dado a outros investidores. Assim, o mesmo procura assegurar tratamento não 

inferior ao dos investidores nacionais operando no país receptor. 

 

                                                
65 A cláusula foi fixada em um Acordo entre a Grã-Bretanha e Portugal, na qual os britânicos poderiam usufruir 
todas as imunidades que eram conferidas aos portugueses. Veja-se mais sobre o assunto em: LAFER, 1971, p. 41.  
 
66 Veja-se mais sobre o assunto em JACKSON, 2002c, p. 158. 
 
67 Neste capítulo tratamos somente de discorrer sobre o conceito. Nos próximos capítulos abordaremos as 
questões controversas que guardam a cláusula MFN. 
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1.10 Expropriação e Medidas Equivalentes 

 

Um dos grandes riscos para o investimento estrangeiro é, sem sombra de dúvida, a 

expropriação da propriedade estrangeira pelo Estado receptor. Como já mencionado 

anteriormente, a admissão e o estabelecimento ficam sujeitos à discricionariedade do país 

recebedor do investimento. Dessa mesma forma, o investidor estrangeiro e sua propriedade 

ficam sujeitos ao controle administrativo e legislativo do Estado receptor.  

Quando do momento de sua entrada no país receptor, há que se avaliarem esses 

riscos. Todavia, nem sempre é possível considerar todos, pois deve-se levar em consideração 

critérios que estão sempre sujeitos a mudanças com o passar do tempo e com o advento de 

novos governos, como, por exemplo, a situação econômica do país e as medidas de políticas 

públicas. 

Apesar de já ser pacífica e reconhecida a aceitação de que o Estado possui o direito 

de nacionalizar a propriedade estrangeira, o mesmo instituto comporta exceções. Há um 

reconhecimento explícito de que o exercício desse direito não pode ser discriminatório e deve 

estar relacionado a fins públicos. Ou seja, essa expropriação ou nacionalização deve estar 

fundamentada em finalidades públicas ou de modo que não seja discriminatória68. 

A questão da compensação também é um ponto importante. Os países exportadores 

de capital, em especial os Estados Unidos, aderiram ao padrão da compensação "imediata, 

adequada e efetiva” 69, que é aquela modalidade em que a compensação deve ser paga no 

momento do advento da expropriação ou nacionalização. Isso implica o pagamento do valor 

                                                
68 Sobre o assunto veja-se SORNARAJAH, 2004, capítulo 7 e UNCTAD, 1999b. 
 
69 O padrão internacional de compensação é conhecido como “Fórmula Hull”, enunciada pelo Secretario de 
Estado dos Estados Unidos Cordell Hull em 1938, e na seqüência, adotada pelos países desenvolvidos. Esta 
fórmula requer que a compensação seja “rápida, adequada e efetiva”. Isso, em outras palavras, significa que o 
Estado que nacionalizou o empreendimento deve fazer o pagamento o mais rápido possível e no valor corrente 
da moeda para que esta possa ser utilizada imediatamente e não em uma moeda local desvalorizada. 
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total da propriedade expropriada. Por outro lado, os países em desenvolvimento entendem que 

se deve ter uma "compensação apropriada". Esta é mais flexível, leva em conta os lucros do 

investimento, o período de duração desses lucros e outros fatores que possam estar 

relacionados com a devida compensação70. 

De fato, a negociação do acordo é fundamental para que as partes definam não 

somente as formas de expropriação, mas também qual será o padrão utilizado para a 

compensação: 

Tratados Bilaterais de Investimento não são pactuados com o ânimo de 
outorgarem uma fórmula única de compensação, ao contrário, são esforços 
das partes em acordarem um padrão no qual seria compensado no caso de 
uma das partes nacionalizarem a propriedade do nacional da outra parte. Não 
há qualquer outra razão pretensiosa nesses tratados71. 

 

1.11 Sistemas de Solução de Controvérsias 

 

Os acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos, bem como alguns 

acordos regionais, estabelecem regras para a solução de controvérsias entre os Estados-Partes 

e entre as partes privadas, ou seja, o investidor estrangeiro e o Estado receptor, para 

solucionar os litígios que possam surgir em decorrência dos investimentos. 

Os mecanismos e procedimentos para a solução de controvérsias determinam, em 

grande escala, a maneira e a extensão do controle que as partes possuem sobre a instauração 

do processo de solução de controvérsias.  

Nos sistemas de soluções de controvérsias entre Estados, os APPRIs oferecem apoio 

predominante para que o processo de solução de controvérsias se inicie através de 

mecanismos bilaterais. Ou seja, há a possibilidade de por meio do instituto da proteção 

                                                
70 Sobre o assunto veja-se SORNARAJAH, 2004, p. 254. 
 
71 Cf. SORNARAJAH, 1994, p. 255. 
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diplomática, que o Estado de origem do investidor faça parte do litígio. E, caso isso ocorra, o 

Estado irá dispor de alguns mecanismos, entre eles: a negociação e consulta entre as partes; a 

possibilidade de arbitragem ad hoc entre os Estados, que é a figura mais proeminente nos 

APPRIs;  arbitragem permanente ou acordos judiciais para soluções de controvérsias; e 

instituições políticas ou administrativas cujas decisões são vinculantes. 

Ressalta-se contudo que alguns Acordos estabelecem que esses mecanismos para as 

soluções de controvérsias  entre Estados devem estar previstos no APPRI como uma 

exigência prévia para o recurso ao processo de solução de controvérsias entre o investidor 

estrangeiro e o Estado receptor do investimento. 

Os sistemas de soluções de controvérsias entre investidor privado e o Estado 

beneficiário do investimento oferecem, em primeiro lugar, mecanismos de negociação ou 

consulta, e se não obtiverem êxito, então, mecanismos por meio de arbitragens, que na 

maioria dos casos, concederá uma decisão final vinculante às partes dos APPRIs 

Os APPRIs usualmente prevêem a arbitragem internacional em um foro neutro para 

dirimir esses conflitos. O ICSID é, na prática, o mais utilizado. 

De acordo com as regras da Convenção de Washington72, o ICSID oferece agilidade 

para a conciliação e arbitragem das controvérsias relativas a investimento entre os Estados 

contratantes e os nacionais dos outros Estados contratantes. 

Todos os acordos trazem em seus textos instrumentos para soluções de controvérsias. 

Entretanto, a arbitragem do Centro é considerada a menos "politizada" de todas, pois, sendo 

realizada por um instituto imparcial e especializado, as relações existentes entre os Estados 

                                                
   72 A Convenção sobre Soluções de Controvérsias de Investimento entre Estados e Nacionais de outros Estados 
- The ICSID Convention - foi formulada pelos Diretores Executivos do Banco Mundial e foi submetida para 
assinatura e ratificação dos Estados-membros do Banco em 18 de Março de 1965. A Convenção entrou em vigor 
em 14 de Outubro de 1966. 
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não é afetada, evitando uma eventual controvérsia entre Estado receptor e Estado de origem73, 

dando uma maior proteção ao investidor, que possui um acesso direto ao Centro. 

Destarte um ponto interessante é que embora a Convenção de Washington estabeleça 

regras para submeter uma controvérsia à arbitragem do ICSID74 e neste ponto os Estados 

envolvidos na controvérsia (tanto o Estado receptor, bem como o Estado investidor) devam 

ser signatários da Convenção, há outra possibilidade de se utilizar da jurisdição do Centro 

ainda que um dos Estados envolvidos não seja signatário do instrumento. 

Isto é possível por meio do Mecanismo Complementar do ICSID75 que foi publicado 

inicialmente em 1976 e teve sua última edição publicada em 09 de Abril de 2006. O 

mecanismo possibilita que a controvéria seja remetida à arbitragem mesmo que um dos 

Estados envolvidos não seja contratante da Convenção de Washington76. Da mesma forma no 

tocante à matéria do investimento. O Mecanismo Complementar amplia o conceito e permite 

que seja levado à arbitragem do ICSID uma controvérsia que não surja diretamente de um 

investimento77.   

Porém convém mencionar que a competência do ICSID no tocante ao Mecanismo 

Complementar não admite sobreposição dos casos que já são por sua vez constituídos nos 

termos da Convenção de Washington78.  

                                                
73 Aquele Estado no qual o investimento é originário. 
 
74 Para uma visão geral do funcionamento do ICSID, veja-se em SCHREUER, 2001. 
 
75 Additional Facility Rules. 
 
76 Conforme redação do artigo 2, alínea (a): procedimentos de conciliação e arbitragem para a solução de 
controvérsias de caráter jurídico que surjam diretamente de um investimento, que não sejam de competência do 
Centro em razão de que o Estado parte na controvérsia ou o Estado cujo nacional é parte na controvérsia não seja 
de um Estado Contratante da Convenção de Washington.  
  
77 Conforme redação do artigo 2, alínea (b): procedimentos de conciliação e arbitragem para a solução de 
controvérsias de caráter jurídico que não sejam de competência do Centro em razão de que não surgem 
diretamente de um investimento, sempre que o Estado parte na controvérsia ou o Estado cujo nacional é parte na 
controvérsia seja um Estado Contratante da Convenção de Washington.   
 
78 Para maiores esclarecimentos de como funciona a aplicação do Mecanismo Complementar veja-se: COSTA; 
CARREGARO; ANDRADE, 2007, p. 59-75.  
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2. Análise da Arbitragem Agustín Maffezini vs. Reino da Espanha (ICSID/ARB/97/7)  
 
 

2.1 Considerações iniciais 

 

Considerando que o foco do presente trabalho será a análise da primeira parte da 

sentença da arbitragem entre o investidor argentino Emilio Agustín Maffezini e a Espanha que 

discutiu acerca da questão da jurisdição do Tribunal. Este capítulo será meramente descritivo 

segundo a compreensão da autora e a lógica dos fatos (esta de ordem cronológica), deixando 

para que as críticas e ponderações sejam feitas no capítulo quatro. Cumpre mencionar ainda 

que os conceitos aqui tratados foram vistos previamente no primeiro capítulo. 

Os procedimentos para iniciar a arbitragem foram propostos pelo Sr. Emilio Agustín 

Maffezini em 30 de Outubro de 1997, invocando a jurisdição do ICSID com fundamento legal 

no Acordo para Promoção e Proteção Recíproca de Investimento Estrangeiro entre a 

República da Argentina e o Reino da Espanha assinado em 1991. 

A arbitragem envolveu o tratamento concedido pelas autoridades espanholas no 

momento em que o Sr. Maffezini que possuía um empreendimento (conglomerado de 

empresas) de produtos químicos na região da Galícia, e decidiu retirar e liquidar seu 

investimento no Reino Espanhol. 

O Tribunal arbitral foi constituído em 24 de Junho de 1998 e foi presidido pelo 

Professor Francisco Orrego Vicuña, um cidadão chileno, indicado pelo Presidente do 

Conselho Administrativo do ICSID. Os outros dois árbitros Juiz Thomas Buergenthal e o Sr. 

Maurice Wolf, ambos norte-americanos, foram indicados pelas partes, Sr. Maffezini e o Reino 

da Espanha respectivamente.  

Segundo o APPRI entre a Argentina e a Espanha, caso uma controvérsia não seja 

solucionada dentro de 6 (seis) meses contados da data em que foi reclamada primeiramente 
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por uma das partes, esta deve ser submetida aos tribunais do território da parte na qual o 

investimento foi realizado (no caso presente, nos tribunais espanhóis). Ainda pelo mesmo 

Acordo, existe a possibilidade da controvérsia poder ser submetida também à arbitragem 

internacional por uma das partes. Este caso seria no evento de não ter sido emitida nenhuma 

decisão no tocante ao mérito da reclamação após um período de 18 (dezoito) meses, contados 

da data na qual os procedimentos foram iniciados ou, se tal decisão for insatisfatória e o 

conflito entre as partes continuar.  

Em suas alegações, a Parte Reclamante (Sr. Maffezini) havia reconhecido a não 

utilização dos tribunais espanhóis. Entretanto, alegou por sua vez que tal condição 

inicialmente prevista no Acordo entre Argentina e Espanha havia sido afastada via aplicação 

da regra da cláusula de tratamento de nação mais favorecida permitindo que fossem invocadas 

condições mais favoráveis para submeter uma reclamação à arbitragem conforme previam os 

Acordos concluídos entre a Espanha e outros países (neste caso, mais especificamente, o 

APPRI entre o Chile e a Espanha. Este Acordo não exigia o período inicial de 18 (dezoito) 

meses para que se esgotassem as fontes nacionais para julgamento antes que fosse acionado o 

procedimento de arbitragem internacional no ICSID). 

A Espanha, por sua vez, contestou a jurisdição do Tribunal citando, entre outros 

argumentos, que a parte reclamante não havia recorrido aos tribunais espanhóis antes de 

submeter o caso à arbitragem internacional, conforme previsto no APPRI entre Argentina e 

Espanha. A Espanha ainda solicitou um pedido de medidas provisórias, requerendo que o Sr. 

Maffezini assegurasse o montante dos custos esperados a serem incorridos pela Espanha. Na 

seqüência o Sr. Maffezini intentou entrou com um pedido para o Tribunal desconsiderar tal 

solicitação. 

No dia 28 de outubro de 1999, o Tribunal Arbitral emitiu uma ordem processual em 

face do pedido feito pela Espanha. Nessa ordem o Tribunal advertiu que a recomendação para 
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assegurar medidas provisórias buscando proteger meras expectativas de sucesso da parte 

reclamada iria parecer um pré-julgamento do caso, dessa forma, desconsiderando o pedido. 

No dia 25 de Janeiro de 2000, o Tribunal emitiu sua decisão acerca da jurisdição 

rejeitando todas as alegações da Espanha. Em especial, o Tribunal concluiu pela aplicação da 

cláusula de nação mais favorecida inclusa no APPRI entre Argentina e a Espanha (e, portanto, 

recaindo sobre as regras mais favoráveis contidas no APPRI entre o Chile e a Espanha), que o 

reclamante, por sua vez, tinha o direito de submeter à controvérsia a arbitragem sem que fosse 

necessário utilizar-se em primeiro lugar dos tribunais espanhóis. O Tribunal ainda emitiu uma 

ordem processual para que se continuassem os procedimentos no tocante ao mérito do caso. 

 

2.2 Fundamentos acerca da decisão da jurisdição 

 

A primeira sessão foi agendada para o dia 21 de Agosto de 1998. Todavia, no dia 20 

de Agosto daquele mesmo ano, o advogado que representava a Espanha entregou um 

documento contendo as justificativas das objeções da Espanha para com a jurisdição do 

ICSID.  

De fato, a primeira sessão do Tribunal ocorreu no dia 21 de Agosto de 1998, nas 

dependências do próprio ICSID em Washington. Na sessão, as partes concordaram que a 

constituição do Tribunal Arbitral havia sido feita em conformidade com as regras da 

Convenção do ICSID e também com as regras de procedimento e que neste aspecto não 

possuíam qualquer objeção. 

No decorrer da primeira sessão, as partes concordaram com uma série de regras 

processuais. A parte reclamada, representada pelo Sr. Rafael Andrés León Cavero, 

argumentou perante o Tribunal as objeções à jurisdição do Centro. Logo após, o Tribunal 

fixou um limite de tempo para que as partes se manifestassem a respeito por escrito. O 
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Tribunal deixou em aberto a possibilidade de réplicas e tréplicas e ainda de ouvir as partes no 

tocante à jurisdição.  

Conforme o procedimento acima descrito, o Sr. Maffezini submeteu ao Centro um 

memorial sobre o mérito do caso e sobre a questão da jurisdição no dia 19 de Novembro de 

1998. No dia 9 de Abril, após pedir uma dilação de prazo, a Espanha submeteu suas alegações 

acerca do mérito e da jurisdição. Ainda em 14 de Maio de 1999, o Tribunal convidou as partes 

para submeter alegações adicionais acerca da jurisdição, chamando as partes para serem 

ouvidas no dia 7 de Julho de 1999.  Tendo em vista que as alegações adicionais do reclamante 

e do reclamado foram recebidas em tempos diversos a audiência foi postergada para o dia 9 

de Agosto de 1999. 

Na audiência do dia 9 de Agosto após ouvir os representantes legais de ambas as 

partes, o Tribunal propôs algumas questões aos representantes legais das partes, conforme 

prevê o artigo 32, parágrafo 3º das Regras de Arbitragem79. 

Em 26 de Agosto de 1999, o Tribunal emitiu a primeira ordem processual, com base 

no artigo 41, parágrafo 2º da Convenção do ICSID e no artigo 41, parágrafo 3º das Regras de 

Arbitragem, informando que a questão da jurisdição seria julgada preliminarmente, 

suspendendo os procedimentos no tocante ao mérito. 

No dia 28 de Outubro de 1999, o Tribunal emitiu a segunda ordem processual sobre 

as medidas provisórias que haviam sido propostas pela parte reclamada. Nessa ordem o 

Tribunal advertiu que a recomendação para assegurar medidas provisórias buscando proteger 

meras expectativas de sucesso da Espanha iria parecer um pré-julgamento do caso, dessa 

forma, desconsiderando o pedido. 

O Tribunal decidiu considerar, primeiramente, a questão da jurisdição. Dessa forma, 

adiando a decisão, no tocante ao mérito, até que o ICSID se manifestasse acerca da jurisdição.  

                                                
79 O ICSID possui um conjunto de regras procedimentais para a condução das arbitragens. Disponível em: 
<http://www.worldbank.org/icsid>. 

http://www.worldbank.org/icsid>
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Considerando os fatos apresentados, a Convenção do ICSID, bem como o APPRI 

entre a Argentina e a Espanha, o Tribunal chegou a seguinte decisão com relação à jurisdição: 

“No tocante à matéria do esgotamento dos recursos internos80, embora a 
Espanha tenha argumentado que o Tribunal Arbitral não teria competência 
em face do artigo X do APPRI entre Argentina e Espanha, deve-se, 
primeiramente, fazer uma breve análise do artigo: este estabelece em um 
primeiro plano que as controvérsias que venham surgir entre as Partes sejam 
solucionadas amigavelmente; em segundo plano estabelece que se a 
controvérsia não for resolvida dentro de um prazo de 6 (seis) meses, 
contados da data que uma das partes se manifestou, esta deve ser submetida 
aos tribunais da parte em cujo território foi realizado o investimento; e por 
sua vez, o último parágrafo deste artigo (parágrafo 3º) ainda estabelece que a 
controvérsia poderá vir a ser submetida a um tribunal arbitral internacional 
caso ocorra as seguintes circunstâncias: depois de transcorridos 18 (dezoito) 
meses da data do início do processo previsto no parágrafo 2º (tribunal 
nacional) e que não haja decisão sobre a matéria ou a controvérsia ainda 
permaneça entre as partes; quando ambas as partes envolvidas na 
controvérsia tenham pactuado. 
Nos casos previstos no parágrafo 3º, as controvérsias entre as partes devem 
ser submetidas, a menos que as partes pactuem de forma contrária, ou à 
arbitragem internacional sob a égide da Convenção de 18 de Março de 1965 
(Convenção de Washington) ou um tribunal arbitral ad hoc estabelecido com 
base nas Regras de Arbitragem da Comissão de Comércio Internacional das 
Nações Unidas (UNCITRAL). Se após um período de 3 (três) meses 
seguidos da requisição da arbitragem por qualquer uma das partes, não 
houver acordo com relação a um dos procedimentos, a controvérsia deverá 
ser submetida à arbitragem sob as regras da Convenção de Washington, 
conquanto ambas as partes sejam signatárias da Convenção. De outra forma, 
a controvérsia deve ser submetida ao tribunal arbitral ad hoc acima 
mencionado. 
O Tribunal Arbitral deve decidir a controvérsia em conformidade com as 
regras do Acordo (Argentina vs. Espanha), os termos de outros Acordos 
concluídos entre as Partes, o Direito da Parte Contratante em cujo território o 
investimento foi feito, incluindo as regras sobre conflito de leis, e princípios 
gerais de direito internacional. 
A Sentença Arbitral deve ser acatada por ambas as partes da controvérsia e, 
cada Parte Contratante deve executá-la em conformidade com sua legislação. 
”81 
 

                                                
80 Esse princípio de direito não permite que um litígio seja admitido no plano internacional a menos que o 
indivíduo ou a parte em questão tenha esgotado todos os recursos nacionais disponíveis dentro do Estado do qual 
está sendo o autor dos fatos imputados, cf. BROWNLIE, 2003, p. 472-473 (nota da autora). 
 
81 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 19. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
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2.3 Argumentos da Espanha 

 

A Parte Reclamada fez duas argüições com base no artigo X. A primeira dizia 

respeito ao parágrafo 3º, alínea (a) que requeria certa exaustão dos recursos internos na 

Espanha e que o Reclamante falhou em não cumprir esse requisito. A segunda argüição é que 

o Reclamante não submeteu o caso aos tribunais espanhóis antes de iniciar os procedimentos 

à arbitragem internacional, como demandava o artigo X, parágrafo 2º do APPRI entre 

Argentina e Espanha. 

 

2.4 Considerações do Tribunal acerca dos argumentos espanhóis 

 

Esgotamento dos recursos internos82 

 

O Tribunal primeiramente discorreu sobre a questão do esgotamento dos recursos 

internos, conforme a redação do artigo X, parágrafo 3º, alínea (a). O ponto de partida para 

essa análise da argumentação da Parte Reclamada foi o artigo 26 da Convenção de 

Washington. Este artigo permite aos Estados Contratantes condicionar, de forma consensual, 

primeiro uma exaustão dos recursos internos para posteriormente à arbitragem do ICSID. 

Conforme mencionado, vejamos sua redação:  

O consenso das partes para arbitragem conforme esta Convenção deve, a 
menos que de forma diferente prevista, ter julgado excluída qualquer outra 
forma de remédio, para que seja iniciada a arbitragem. O Estado Contratante 
pode requerer a exaustão dos recursos locais administrativos ou judiciais 
como condição para seu consenso de uma arbitragem sob a competência 
dessa Convenção. 
 

                                                
82 O Tribunal em sua decisão dividiu em duas partes as argumentações. Primeiro tratou da matéria a respeito do 
esgotamento dos recursos internos, por se tratar da análise do próprio APPRI entre Argentina e Espanha. Depois 
em um segundo momento analisa a questão da aplicação da cláusula de nação mais favorecida, e fundamenta a 
questão de aplicar ou não uma cláusula sobre jurisdição contida em outro APPRI.  
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Para o Tribunal a composição do artigo 26 deixa claro que, a menos que o Estado 

Contratante tenha condicionado que para submeter uma arbitragem ao ICSID se deve 

prioritariamente exaurir todos os recursos locais, esse requerimento não seria aplicável. O 

artigo 26 também inverteu a regra tradicional de direito internacional, que implica o 

esgotamento dos recursos locais, a menos que seja expressa ou implicitamente declinado.  

Para determinar se a Espanha condicionou a jurisdição do ICSID e a competência do 

Tribunal à exaustão dos recursos locais, o Tribunal observou que ao ratificar a Convenção de 

Washington, a Espanha não atribuiu nenhuma condição à aceitação do artigo 26. Entretanto, 

tendo em vista que a Espanha poderia impor essa condição nos APPRIs, o Tribunal teve que 

examinar se o artigo X do APPRI entre Argentina e Espanha requeria o esgotamento dos 

recursos locais.  

Embora o artigo X não condicione primeiramente, de modo expresso, à exaustão dos 

recursos locais, para uma arbitragem no ICSID, não menciona tampouco os procedimentos 

nos tribunais nacionais. 

Deve-se determinar, por outro lado, se a expressão pode ser interpretada de forma 

que requeira a exaustão dos recursos locais e, se for assim, qual o âmbito desse requisito. 

O parágrafo 2º do artigo X determina que, se uma controvérsia surge entre um 

investidor e uma das Partes Contratantes do APPRI entre Argentina e Espanha, e se essa 

controvérsia não for resolvida amigavelmente dentro de um período de 6 (seis) meses, esta 

deve ser submetida aos tribunais competentes da Parte Contratante em cujo território o 

investimento foi feito. O Parágrafo 3º do artigo X, por sua vez, estipula que a controvérsia 

pode ser submetida a um tribunal arbitral internacional em qualquer uma das seguintes 

circunstâncias:  
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a) à requisição de uma das partes da controvérsia, se nenhuma decisão foi 
emitida sobre o mérito da reclamação após expirar o período de 18 
(dezoito) meses contados da data na qual os procedimentos se iniciaram 
como referidos no parágrafo 2 deste Artigo, ou se tal decisão foi 
concedida, mas a controvérsia entre as partes permanecer; 

b) se ambas as partes da controvérsia assim concordarem. 
 

 

Segundo o Tribunal a interpretação da Espanha sobre o artigo X, parágrafo 3º do 

APPRI sugere que se um tribunal nacional emitiu uma decisão sobre o mérito das questões da 

controvérsia dentro do período estipulado de 18 (dezoito) meses, o caso não poderia mais ser 

submetido à arbitragem internacional, independentemente da decisão do tribunal. O Tribunal 

discorre que, sob o ponto de vista da Espanha, chega-se a essa conclusão, pois uma vez que a 

decisão tenha sido emitida, a controvérsia não poderia mais continuar. Por conseguinte, se o 

Reclamante tivesse submetido à controvérsia aos tribunais espanhóis e se o tribunal tivesse se 

manifestado sobre o mérito da questão dentro de um período de 18 (dezoito) meses, o caso 

não poderia mais ser remetido ao ICSID com base no artigo X. Ainda sob a ótica da Parte 

Reclamada, a falta do Reclamante em conceder aos tribunais espanhóis a oportunidade de 

resolver as questões da controvérsia, requer que o Tribunal se manifeste no sentido de não ser 

competente para ouvir o caso. 

 

2.5 Argumentos do investidor argentino 

 

Em suas considerações o Sr. Maffezini admitiu não ter remetido a reclamação 

inicialmente aos tribunais espanhóis antes de submetê-lo ao ICSID. Entretanto, argumentou 

uma análise mais minuciosa do artigo X que, sob sua visão, não suscitou a necessidade de 

recorrer o caso aos tribunais nacionais quando a controvérsia ainda permanecia e o período de 

dezoito meses já havia expirado. Para o reclamante a redação do artigo X, parágrafo 3º, alínea 



59 
 

  

(a) permitia que o caso fosse remetido à arbitragem internacional mesmo tendo sido emitida 

uma decisão de um tribunal nacional e independentemente de seu resultado. 

 

2.6 Considerações do Tribunal acerca dos argumentos do investidor 

 

Para o Tribunal assim como todas as regras contidas no APPRI entre Argentina e a 

Espanha e, na ausência de outras regras específicas de interpretação aplicáveis, o artigo X 

deve ser interpretado da maneira como convenciona o artigo 31 da Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados83. Este dispositivo disciplina que um tratado deve ser “interpretado 

com boa fé, em conformidade com o significado real dos termos do tratado e no contexto de 

seu objeto e propósito”.  

Aplicando esse princípio, nas considerações do Tribunal, nota-se que o artigo X, 

parágrafo 3º, alínea (a) não menciona que um caso não possa ser remetido à arbitragem 

internacional se um tribunal nacional emitiu uma decisão sobre o mérito do caso dentro de um 

período de dezoito meses. Apenas estipula que se tal decisão foi emitida e a controvérsia 

permanecer, o caso pode ser levado à arbitragem internacional.  

O Tribunal ainda observou que o artigo X, parágrafo 3º, alínea (a) não requeria a 

exaustão dos recursos internos da forma como se conceitua do direito internacional. Apenas 

determinou a decisão do mérito, no qual a parte reclamada admite não ter ao menos uma 

decisão final ou não-recorrível perante os órgãos jurisdicionais espanhóis, e deste modo, 

falhou ao requerer a exaustão de todos os recursos domésticos disponíveis. 

Não obstante, na visão do Tribunal ainda que o artigo X, parágrafo 3º, alínea (a) 

fosse caracterizado como uma regra que demandasse o esgotamento dos recursos internos, 

esse requisito não teria efeito, diferentemente dos argumentos da parte reclamada, ao vetar 

                                                
83 Veja nota 14 supra. 
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que a controvérsia fosse remetida à arbitragem internacional. Isto, pelo Tribunal, pode ser 

entendido da seguinte forma: quando um tratado garante certos direitos e determina a 

exaustão dos recursos internos antes que o caso seja remetido a um tribunal arbitral 

internacional, as partes envolvidas na controvérsia detêm o direito de recorrer ao tribunal 

arbitral com tanto que tenham esgotado todos os recursos internos disponíveis, e ainda 

independentemente do resultado da decisão dos procedimentos internos. Os tribunais 

internacionais possuem esse direito, pois, mais do que os tribunais nacionais, àqueles têm a 

palavra final sobre o propósito e o escopo das obrigações internacionais – neste caso - o 

Acordo de Investimento em questão. 

Aqui se pôde notar que os requisitos para o esgotamento dos recursos internos 

diferem dependendo se a remessa para um tribunal internacional sustenta que o tribunal 

nacional foi culpado por negar-lhe o provimento de justiça, ou se a reclamação procura 

direitos assegurados pelo tratado, por exemplo, que autoriza o tribunal para interpretar e 

aplicar o tratado. Neste último caso, o direito de recorrer a um tribunal internacional, se 

existir, somente poderá ser fundamentado na questão da denegação de justiça pelos tribunais 

nacionais. E, nesta ocasião, se não houve qualquer negativa de justiça, o caso terá que ser 

rejeitado, mesmo se o tribunal nacional tiver cometido erros de fato ou de direito ao proferir 

seu julgamento. Essa afirmativa, entretanto, não é válida, para o caso presente, quando as 

partes possuem um direito de obter uma decisão final de um tribunal internacional sobre o 

escopo dos direitos assegurados no tratado, com a condição de que tenham sido exauridos 

todos os recursos internos disponíveis. 

Segundo o Tribunal, a análise precedente é relevante para determinar a relevância da 

interpretação do artigo X, parágrafo 3º, alínea (a) para a parte reclamada e a alegação que por 

essa regra uma controvérsia não poderia ser levada a diante caso os tribunais internos 
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tivessem emitido uma decisão acerca do mérito da questão na qual menciona todos os pontos 

levantados pelas partes.  

Desconsiderando por um momento a redação do parágrafo 3º, alínea (a), para o 

Tribunal, o argumento da parte Reclamada é baseado na presunção de que um caso poderia 

ser remetido a um tribunal arbitral internacional sob o respaldo do APPRI somente se 

houvesse uma negativa de justiça pelo tribunal nacional. Essa afirmativa, se aceita, teria o 

efeito de negar à parte envolvida na controvérsia o direito de contestar a interpretação do 

Acordo pelo tribunal nacional. A interpretação da parte reclamada não pode ser composta 

nem com a expressão ou com o objeto e propósito das regras para soluções de controvérsias 

dos Acordos em geral e do Acordo em particular. Isto ocorre porque essas regras geralmente 

são projetadas para conceder aos investidores estrangeiros o direito de ter seus eventuais 

litígios advindos de um APPRI julgados tanto exclusivamente ou, em último caso, por uma 

arbitragem internacional. 

Ademais, a redação do parágrafo 3º, alínea (a) não respalda o argumento da parte 

reclamada nesta matéria. Não contém diretrizes para decidir se ou sob quais circunstâncias 

uma controvérsia pode ser considerada para continuar. Sob o ponto de vista do Tribunal, a 

ausência de um critério objetivo acaba por deixar as partes envolvidas livres para decidirem 

por elas mesmas se a controvérsia pode ou não continuar, isto é, se a reclamação tiver sido 

justificada pelo tribunal nacional, e para remeter o caso para a arbitragem internacional caso 

não se esteja satisfeito com a decisão do tribunal nacional. Se as Partes Contratantes do 

APPRI desejassem um procedimento diferente, elas mesmas teriam estabelecido.  

O Tribunal considerou que o artigo X, parágrafo 3º, alínea (a) tinha duas importantes 

funções que não estão relacionadas com a interpretação feita anteriormente. Em primeiro 

permitia a qualquer uma das partes em buscar uma solução/reparação em seu tribunal nacional 

competente. Segundo, garantia que à parte que recorre ao tribunal nacional não será proibida 
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de levar o caso a uma arbitragem internacional após expirar o prazo limite de dezoito meses. 

Isto ocorre mesmo que o tribunal nacional tenha emitido uma decisão sobre o caso e 

independentemente do resultado da decisão. 

Ao analisar mais precisamente a segunda parte do argumento da parte reclamada, o 

Tribunal questionou se caso uma das partes da controvérsia que não tenha remetido o litígio a 

um tribunal nacional, como requer o parágrafo 2º do artigo X, renunciou seu direito judicial 

de submeter à controvérsia à arbitragem internacional. Contudo, deveria se observar, como 

ressaltou o Tribunal, que o parágrafo 2º estabelece que a controvérsia “será submetida” ao 

tribunal competente do Estado Parte na qual o investimento foi realizado, e o parágrafo 3º, 

alínea (a) dispõe que a controvérsia “poderá ser submetida” a um tribunal arbitral por meio da 

requisição de uma das partes da controvérsia nas seguintes circunstâncias: se o tribunal 

nacional não emitiu uma decisão dentro de um período de dezoito meses ou se, mesmo com a 

decisão proferida, tal controvérsia permanece. 

Por esta redação, segundo o ICSID, depreende-se que as Partes Contratantes do 

APPRI (Argentina e Espanha) em um primeiro momento quiseram dar aos tribunais nacionais 

a oportunidade de resolver a questão antes de submetê-la a uma arbitragem internacional.  

Ademais, a Parte Reclamante afirma, sem contestação de que este não poderia ter sido a razão 

do significado que expressaram com o parágrafo 2º do artigo X, simplesmente pelo fato de 

que, ao final do referido prazo, quaisquer das Partes teria liberdade de remeter o caso à 

arbitragem internacional, independente do resultado do processo judicial nacional. 

Se este fosse o único argumento da Parte Reclamante sobre a matéria, o Tribunal 

teria se manifestado no sentido de concluir que uma vez que o Sr. Maffezini não havia 

submetido à controvérsia aos tribunais espanhóis como exige o parágrafo 2º do artigo X do 

APPRI, o ICSID careceria de jurisdição e o Tribunal não seria, por essa razão, competente 

para julgar o caso em questão. Isto ocorre, pois a argumentação do Reclamante precede duas 
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questões extremamente importantes. A primeira diz respeito ao fato de que embora a 

controvérsia possa ser submetida à arbitragem internacional depois de passados o período de 

dezoito meses, independentemente do resultado do julgamento na seara nacional, é certo que 

só o seria no caso de uma insatisfação com a decisão proferida por aquele tribunal. Mas, 

certamente não o fariam caso a decisão do tribunal nacional fosse satisfatória.  Ainda de outra 

forma também não o fariam caso estivessem convencidos de que o tribunal arbitral fosse 

concluir pela mesma decisão. Nesse sentido, foi concedida aos tribunais das Partes 

Contratantes a oportunidade de assegurar as obrigações internacionais firmadas no APPRI. 

Pela interpretação do Acordo, supõe-se que essa tenha sido uma faculdade que as partes 

quiseram reservar aos seus tribunais por certo período de tempo. A segunda questão é que a 

interpretação de que o Reclamante faz a respeito do parágrafo 2º do artigo X privaria esta 

regra de qualquer significado, por não ser compatível com os princípios gerais de direito 

aceitos para a interpretação dos tratados, especialmente com os delineados na Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados.  

Como exposto anteriormente, se a argumentação referente ao parágrafo 2º, do artigo 

X fosse a única utilizada pelo Reclamante, o Tribunal a teria rejeitado. Contudo, de forma 

alternativa o Reclamante argumenta o direito de invocar a cláusula da nação mais favorecida 

contida no APPRI. Dessa forma, o Tribunal considerou este argumento para uma análise 

completa do caso. 

 

2.7 Cláusula de nação mais favorecida 

 

A problemática da cláusula de nação mais favorecida é algo que suscita diversas 

questões nos tribunais internacionais. Para o Tribunal ao analisar o artigo IV, parágrafo 2º do 

APPRI entre Argentina e Espanha, tem-se o seguinte tratamento assegurado aos investidores: 
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“Em todas as matérias regidas por este presente Acordo, o tratamento não será menos 

favorável que aquele outorgado por cada Parte aos investimentos realizados em seu território 

por investidores de um terceiro país.” 

 Conforme análise anteriormente feita do APPRI entre Argentina e Espanha, este 

prevê que a controvérsia deve ser submetida ao tribunal nacional do território no qual se 

encontra o investimento e após um período de dezoito meses concede a possibilidade de 

remeter à arbitragem a um tribunal internacional. Todavia, o APPRI firmado entre o Chile e a 

Espanha em seu artigo X, parágrafo 2º não exige o mesmo, limitando-se a dispor que o 

investidor pode optar pela arbitragem depois de expirado o prazo de seis meses previsto para 

negociações.  

Neste aspecto a Parte Reclamante alega que aos investidores chilenos é concedido 

um tratamento mais favorável do que aos investidores argentinos. Tendo em vista que os 

investidores chilenos não precisam recorrer aos tribunais nacionais e nem esperar o período de 

dezoito meses para iniciar uma arbitragem internacional, podendo ser submetida logo após o 

período para as negociações amigáveis. Outra questão que ainda foi levantada pelo 

Reclamante diz respeito à aplicação da cláusula de nação mais favorecida. Embora existam 

exceções para a aplicação da cláusula, elas não se aplicam quanto à matéria sobre soluções de 

controvérsias. 

A Espanha rejeitou os argumentos do Sr. Maffezini e argumentou que os Acordos 

firmados entre a Espanha e terceiros países não poderiam ser invocados com relação à 

Argentina vis-à-vis o princípio res inter alios acta84. Ademais, a Espanha argumentou que 

pelo princípio ejusdem generis85, a cláusula da nação mais favorecida não poderia ser aplicada 

neste caso, pois esta só se aplicaria com relação à mesma matéria. Isto significa que somente 

                                                
84 Em latim significa coisa feita entre outros. Em inglês conhecido pela expressão “a matter between others is not 
our business”.  
 
85 Em latim a expressão significa do mesmo gênero. Em inglês “of the same kind”.  
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seria aplicável no tocante ao tratamento do investimento e não sobre questões diversas do 

tratamento do investimento, tais como procedimentos de soluções de controvérsias e questões 

relacionadas à jurisdição. 

A argumentação da Espanha no tocante à cláusula de nação mais favorecida ainda 

sublinhou que o objetivo desta cláusula é evitar a discriminação entre os países, mas tal 

situação só poderia ser considerada com relação ao tratamento econômico e substantivo do 

investimento e não para com relação a assuntos de procedimento. A menos que se provasse 

que remeter uma controvérsia a um tribunal nacional teria como efeito produzir desvantagens 

efetivas para o investidor é que se poderia argumentar que o tratamento concedido foi 

discriminatório. Dessa forma, teria que se provar que remeter a controvérsia a um tribunal 

espanhol seria menos vantajoso para o investidor do que recorrer à arbitragem do ICSID. 

O Tribunal, ao tecer suas considerações sobre a matéria, citou os seguintes julgados 

da Corte Internacional de Justiça (CIJ): o caso da Companhia Petrolífera Anglo-Iraniana 

(sobre a questão da jurisdição); o caso concernente aos direitos dos nacionais dos Estados 

Unidos da América no Marrocos e o caso Ambatielos.  

Em um primeiro plano, deve-se determinar qual o tratamento básico no que diz 

respeito aos direitos a que serão concedidos ao beneficiário da cláusula da nação mais 

favorecida. Neste ponto foi citado o caso da Companhia Petrolífera Anglo-Iraniana em que a 

CIJ determinou que: “Este Tratado estabelece um vínculo jurídico entre a Espanha e um 

terceiro Estado e confere a esse Estado os direitos que são assegurados ao terceiro. Um 

Tratado com um terceiro, independente e isoladamente do Tratado básico, não pode produzir 

efeito jurídico algum entre o Reino Unido e o Irã: é res inter alios acta”.  

Esta análise tem conseqüências práticas para a aplicação da cláusula de nação mais 

favorecida. Se a matéria que se aplica à cláusula é aquela efetivamente estabelecida pelo 

tratado básico, e se há aspectos mais favoráveis nesta matéria em um tratado com um terceiro 
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país, então, em razão da cláusula de nação mais favorecida, esse tratamento será estendido à 

parte do tratado básico. Se o tratado com um terceiro país se refere a uma matéria que não está 

disciplinada no instrumento básico, esta matéria não será estendida ao beneficiário via 

cláusula de nação mais favorecida. 

Outra questão suscitada é se as disposições sobre soluções de controvérsias contidas 

em um tratado com um terceiro estão razoavelmente relacionadas ao tratamento a que se 

aplica a cláusula de nação mais favorecida nos tratados básicos de comércio, navegação ou 

investimentos e, por conseqüência, se tais disposições podem ser consideradas como matérias 

compreendidas na referida cláusula. Este é o aspecto que tem relação direta com a regra 

ejusdem generis. 

Neste ponto o Tribunal teve como respaldo indireto o caso concernente aos direitos 

dos nacionais dos Estados Unidos da América no Marrocos. Neste caso, a CIJ teve que decidir 

se poderia estender uma cláusula acerca da jurisdição consular contida em um tratado de 

comércio a um terceiro Estado. Porém, a CIJ não precisou se manifestar acerca da questão 

suscitada, pois a Corte entendeu que os tratados nos quais os Estados Unidos pretendiam ter 

os direitos de jurisdição assegurados haviam expirado entre o Marrocos e os terceiros Estados 

envolvidos. 

A questão se tornou importante no caso Ambatielos. A Grécia argumentou perante a 

CIJ que seu cidadão, Ambiatelos, diante dos tribunais britânicos, não lhe havia sido conferido 

tratamento em conformidade com as normas aplicadas aos súditos britânicos e estrangeiros, 

por conta da cláusula de tratamento de nação mais favorecida, existente nos tratados. A 

denúncia e o pedido de que o litígio fosse submetido à arbitragem foi baseado no tratamento 

de nação mais favorecida. A Corte não abordou a questão da cláusula de nação mais 

favorecida, pois esta seria abordada pela Comissão de Arbitragem. 
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A Comissão de Arbitragem foi quem finalmente apresentou contestação, 

confirmando a pertinência da regra do ejusdem generis, afirmando que "a cláusula de nação 

mais favorecida só pode compreender matérias na mesma categoria de assuntos que referidos 

na cláusula em si.” 86. Ao definir o âmbito de aplicação da regra a Comissão ponderou que se 

analisar isoladamente a questão da administração da justiça, de certo seria uma matéria que 

difere do comércio e navegação. Por outro lado, quando visto no contexto da proteção dos 

direitos dos comerciantes, poderiam ser incluídas as questões de administração da justiça. A 

Comissão enfatizou que não se pôde excluir do âmbito de aplicação da cláusula de nação mais 

favorecida esses direitos por estarem intrinsecamente relacionados ao comércio e a 

navegação. Dever-se-ia, portanto, tomar como base a intenção das partes ao celebrarem o 

tratado.   

Neste caso a Comissão aceitou a extensão na aplicabilidade da cláusula em questões 

relativas à administração da justiça e considerou que era compatível com a regra do ejusdem 

generis. E, ainda concluiu que a proteção dos direitos das pessoas envolvidas no comércio e a 

navegação com disposições relativas à resolução de litígios se inscrevem no quadro do 

tratamento dos operadores econômicos abrangidos pela cláusula da nação mais favorecida.  

Tendo como base os julgados da Corte, o ICSID, teceu suas considerações no que 

concerne à aplicação da cláusula de nação mais favorecida nos tratados bilaterais de 

investimento. No caso Produtos Agrícolas Asiáticos Ltda. v. República do Siri Lanka, o 

Tribunal do ICSID teve oportunidade de examinar o funcionamento do tratamento da cláusula 

de nação mais favorecida contida no acordo entre o Siri Lanka e Reino Unido em face do 

argumento de que um tratado entre o Siri Lanka e a Suíça continha disposições mais 

favoráveis para o investidor. As disposições analisadas, porém, não estavam relacionadas à 

controvérsia, mas apenas às regras da responsabilidade previstas por esses tratados. Tal como 
                                                
86 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 49. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
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acontece com a decisão proferida pela Comissão de Arbitragem do caso Ambatielos, o 

Tribunal do ICSID declarou que "... não há provas de que o Tratado Sri Lanka/Suíça contenha 

regras mais favoráveis que as previstas no Tratado Siri Lanka/Reino Unido e, por tal razão, o 

artigo III do presente Tratado não pode justificadamente invocado no caso em apreço "87 

O Tribunal discorreu ainda que, no que diz respeito à cláusula de nação mais 

favorecida, há vários tratados bilaterais de investimento que têm disposições que estendem 

sua aplicação para a resolução de litígios. Isto pode ser observado nos tratados de 

investimentos assinados pelo Reino Unido. E menciona a redação do artigo III, parágrafo 3º 

do Acordo entre Reino Unido e Albânia: "para que não restem dúvidas, confirma que o 

tratamento previsto nos parágrafos 1º e 2º aplica-se às disposições dos artigos I ao XI do 

presente acordo.” 88 Entre essas disposições enumeradas encontram-se aquelas sobre a 

solução de controvérsias e as relativas ao consentimento de submeter às controvérsias a 

conciliação ou arbitragem no ICSID. Neste caso, contesta o Tribunal de que não há dúvidas 

de que as partes queriam incluir a cláusula de nação mais favorecida na resolução de litígios, 

cumprindo assim os critérios propostos pela Comissão de Arbitragem, no caso Ambatielos. 

Além disso, o modelo incluiu esta cláusula no acordo com o objetivo expresso de "evitar 

qualquer dúvida." 

Neste ponto da redação da cláusula de nação mais favorecida o Tribunal menciona 

que em alguns tratados, esta se refere a "todos os direitos previstos no presente acordo como" 

ou, como faz o APPRI Argentina-Espanha, a "todas as matérias regidas pelo presente acordo." 

Dessa forma, observa-se, portanto que nestes acordos não está expressamente previsto que os 

sistemas de soluções de controvérsias estejam, como tal, abarcados por esta cláusula. Assim, o 

                                                
87 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 51. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 
88 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 52. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
http://www.worldbank.org/icsid>
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Tribunal ponderou que se deveria fazer a mesma forma com que a Comissão de Arbitragem 

fez no caso Ambatielos. Necessário se faz determinar se a omissão reflete na intenção das 

partes, ou se a prorrogação da cláusula pode razoavelmente ser inferida a partir da prática das 

partes no tratamento dos investidores estrangeiros e os seus próprios investidores. 

Não obstante o fato de que o tratado básico contém uma cláusula de nação mais 

favorecida que não se refere expressamente à resolução de conflitos, o Tribunal considerou 

que havia razão suficiente para concluir que o atual regime de resolução de litígios estava 

inseparavelmente ligado à proteção dos investidores estrangeiros, como também relacionados 

com a proteção dos direitos dos comerciantes no tratado de comércio.  

O Tribunal, por fim concluiu que se um tratado com um terceiro contém disposições 

para a resolução de litígios, que são mais favoráveis à proteção dos direitos do investidor e 

aos seus interesses, tais disposições podem ser ampliadas ao beneficiário da cláusula de nação 

mais favorecida, assim, são totalmente compatíveis com o princípio ejusdem generis. Por 

certo que o tratado com um terceiro deveria se referir a mesma matéria que o tratado básico; 

seja essa da proteção do investimento estrangeiro ou a promoção comercial, pois as 

disposições sobre resolução de litígios são totalmente aplicáveis no âmbito desses temas. 

Como forma de considerar as intenções das Partes Contratantes do APPRI Argentina 

e Espanha o Tribunal analisou as negociações do próprio Acordo e fez uma breve análise da 

redação contida nos APPRIs similares em que estivessem envolvidos tanto a Argentina, como 

a Espanha. Nesta breve análise o Tribunal observou que a grande prática dos Acordos é 

depois de um período de negociações que este seja remetido à arbitragem, podendo-se 

escolher entre um tribunal nacional e/ou uma arbitragem internacional, tendo ainda outras 

opções disponíveis em alguns casos89.   

                                                
89 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafos 58 e 59. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
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O Tribunal, por sua vez, ainda observou que, de todos os tratados espanhóis que 

foram analisados o único que se refere a "todas as matérias regidas pelo presente Acordo” no 

que diz respeito à cláusula de nação mais favorecida é o assinado com a Argentina. Todos os 

outros tratados, incluindo os acordos com o Uruguai e Chile, omitem a referência e afirmam o 

que "tratamento" deve ser sujeitos a esta cláusula, o que é, naturalmente, uma posição mais 

restritiva. 

Não obstante a aplicação da cláusula de nação mais favorecida, no âmbito do 

alargamento das disposições de soluções de litígios, existia algumas limitações importantes 

que foram levadas em conta. Por uma questão de princípio, o beneficiário da cláusula não 

deveria anular as considerações de políticas públicas que em um primeiro momento 

configuraram condições fundamentais para as Partes Contratantes assinarem o Tratado, 

sobretudo se o beneficiário fosse um investidor privado, o que ocorre na maioria das vezes. O 

âmbito de aplicação da cláusula pode ser mais limitado do que parece à primeira vista. 

Neste contexto, o Tribunal teceu comentários importantes quanto da limitação da 

aplicação da cláusula da não mais favorecida. Primeiro, se uma parte contratante condicionou 

o seu consentimento à arbitragem internacional via esgotamento dos recursos internos, veja-se 

como condição permitida pela Convenção do ICSID, esta exigência então não poderá ser 

dispensada quando da invocação da cláusula de nação mais favorecida em relação a um 

acordo com terceiro, que não contém este elemento, devido à condição que reflete uma regra 

fundamental do direito internacional90. Em um momento posterior, chegando as partes a um 

acordo quanto ao mecanismo de soluções de controvérsias que inclui a "bifurcación del 

camino" (nas palavras do Tribunal), ou seja, a opção de remeter a reclamação aos tribunais 

nacionais ou à arbitragem internacional, mas que, depois de tomada a decisão, esta se torna 

                                                
90 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 63. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
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definitiva e irrevogável91·, esta disposição não poderia ser simplesmente ignorada, invocando-

se a cláusula.  

Nesse sentido para o Tribunal esta conclusão é imperativa, mesmo porque não se 

deve tumultuar a finalidade de negociar acordos de investimento, os quais muitos países 

consideram importantes questões em matérias de políticas públicas. Em terceiro lugar, 

escolher se o acordo estabelece um mecanismo de arbitragem, incluindo o do ICSID, esta 

opção não pode ser alterada pela invocação a cláusula, que visa submeter à controvérsia a um 

sistema diferente de arbitragem. Por último, caso as partes tenham acordado submeter-se a um 

sistema altamente institucionalizado de arbitragem que incorpora as precisas regras de 

procedimento, como é o caso do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e 

de mecanismos semelhantes, é evidente que nenhum deles poderia ser alterado pela aplicação 

da cláusula em que estes reflitam as necessidades específicas das partes contratantes. Sem 

dúvida, as partes e o Tribunal identificariam outros elementos de política pública para limitar 

a aplicação da cláusula. De qualquer forma, deve-se ter muito clara a distinção entre a 

legítima extensão dos direitos e benefícios, através da aplicação da cláusula, por um lado, e as 

alternativas nocivas para tentar programar os tratados para alterar os objetivos políticos que 

são baseados em certas disposições específicas, por outro. 

Em suma, na opinião do Tribunal, o Reclamante demonstrou de forma convincente 

que a cláusula de nação mais favorecida incluída no APPRI Argentina-Espanha abrangia as 

disposições para soluções de controvérsias deste Acordo. Portanto, com base nas disposições 

mais favoráveis contidas no APPRI Chile-Espanha e as políticas adotadas pela Espanha em 

relação ao tratamento dos seus próprios investidores estrangeiros, o Tribunal concluiu que o 

Reclamante tinha o direito de submeter à controvérsia atual à arbitragem sem submeter aos 

tribunais espanhóis. O Tribunal ainda considerou que a exigência de recorrer previamente aos 

                                                
91 O Tribunal cita como exemplo a redação do artigo 10, parágrafo 2º do APPRI Chile-Espanha, de 2 de outubro 
de 1991. 
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tribunais nacionais no APPRI Argentina-Espanha não era um aspecto fundamental da política 

pública a ser considerado no contexto das negociações do tratado, nem com a subseqüente 

prática das Partes Contratantes. Dessa forma, o Tribunal considerou legítima a jurisdição do 

ICSID, bem como competente para o julgamento da controvérsia em questão desconsiderando 

as objeções feitas pelo Reino de Espanha. 

Após a descrição dos principais aspectos acerca da questão da jurisdição da 

arbitragem Maffezini, apresentar-se-á na seqüência, a repercussão que os Acordos para 

Promoção e Proteção Recíproca de Investimento Estrangeiro tiveram na Argentina, sobretudo, 

com relação às cláusulas contidas nesses instrumentos. 
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3. A Argentina e os Acordos para Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos  
 

 

Uma das conseqüências no plano internacional sofridas pelo Governo Argentino 

relacionado à crise econômica dos anos de 2001 e 2002 foi o grande número de arbitragens 

internacionais submetidas pelos investidores estrangeiros com base em cláusulas dos Acordos 

para Promoção e Proteção do investimento Estrangeiro do qual a Argentina fosse parte92.  

Quando um Estado assina um Acordo desse porte, ele faz com que os contratos 

firmados para receber um investimento sejam respaldos por aquele. Isto quer dizer que ainda 

que o empreendimento seja privado, poderá o Estado ser responsabilizado caso haja algum 

descumprimento das regras estabelecidas nesse Acordo principal.   

Esse capítulo irá abordar inicialmente o contexto vivido na Argentina, sobretudo nos 

anos 1980 e 1990, bem com a evolução do investimento estrangeiro na Argentina e os APPRIs 

celebrados pela Argentina neste período.  

A Argentina possui hoje 56 (cinqüenta e seis) Acordos para Promoção e Proteção 

Recíproca de Investimentos assinados, dos quais 47 (quarenta e sete) estão em vigor93. Sendo 

que a grande maioria foi assinada na década de 1990, inclusive sua legislação nacional data 

do mesmo período – a Lei nacional que disciplina a matéria de investimento estrangeiro, Lei 

n° 21.382, de 02/09/1993 e o Decreto que regulamenta o investimento estrangeiro, Decreto n° 

1.853, de 08/09/1993. 

A intenção deste capítulo além de analisar os Acordos de Investimento da Argentina 

utilizará como instrumento principal o Acordo Bilateral entre Argentina e Espanha e uma 

comparação deste com os demais Acordos firmados no tocante a problemática da escolha do 

foro dos mecanismos de soluções de controvérsias discutido no caso Maffezini. 

                                                
92 ROSA, 2004, [s.n]. 
 
93 Cf. <http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet>. Último acesso em 06/02/2009. 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet>
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3.1 Contexto econômico Argentino das décadas de 1980-1990 

 

A série de medidas econômicas implementada na Argentina no início dos anos 1990, 

tinham entre seus propósitos fundamentais interromper as elevadas taxas de inflação e criar 

condições para a recuperação do fluxo de investimento e de exportação de bens. Neste 

sentido, a política de liberalização comercial foi um dos instrumentos básicos do programa de 

estabilização para uma nova inserção da economia no comércio internacional. 

Em 1990 começou-se com a redução das importações, tornando-se mais acentuada 

em 1991 a partir do Plano de Conversibilidade, implantado pelo Ministro Domingo Cavallo 

no governo do presidente Carlos Menem94. O Plano consistia na implantação de um rígido 

sistema de conselho da moeda. Com o propósito de sinalizar a solidez do plano, o governo 

submeteu-o à aprovação do Congresso, transformando-o em lei. 

Uma nova moeda passou a vigorar o peso, cuja equivalência ao dólar norte-

americano foi fixada em um por um. Qualquer alteração na taxa de câmbio teria que passar 

pelo crivo do poder legislativo. Essa paridade cambial era avalizada pelo dispositivo que 

estabelecia a necessidade de haver um vínculo entre os meios de pagamento e as reservas 

internacionais. Conseqüentemente, o governo perdeu capacidade de emitir pesos conforme 

suas conveniências, impondo a si próprio um espaço limitado para formular política 

monetária. 

A priori o Plano estipulava um montante sobre os meios de pagamento 

correspondente, ao máximo, de cem por cento do estoque de reservas de câmbio. Ou seja, a 

confiança no peso argentino decorria do fato de que, a qualquer tempo, seria possível trocar 

qualquer montante de pesos por igual valor em dólares. 

                                                
94 MACHADO, [s.d], p. 85. 
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Por conseguinte, algumas medidas foram tomadas, dentre elas a eliminação das 

restrições às operações cambiais, concedendo livre circulação de capital, passando a moeda 

estrangeira a ser legalmente negociada em estabelecimentos especializados, em bancos e até 

em hotéis. Permitiu-se a abertura de contas bancárias em dólares, também aceito em 

transações comerciais. O peso argentino permaneceu como moeda exclusiva para as contas 

públicas, pagamento de impostos, salários, contabilidade empresarial e crédito imobiliário. 

Entre as iniciativas mais relevantes agregadas ao Plano estavam: a abertura comercial 

do país, com drástica redução de tributos aduaneiros; a privatização das inúmeras empresas 

estatais, muitas das quais de grande porte; a desregulamentação da economia; flexibilização 

da presença de bancos estrangeiros no país e o incentivo à previdência social privada. 

Nesse mesmo período houve esforços para a implementação da reforma do Estado e 

da sua estrutura tributária, mas os resultados obtidos foram insuficientes para tanto. A 

economia argentina, dessa forma, tornou-se mais exposta às decisões de mercado, embora 

intrinsecamente ancorada em uma decisão de governo, a conversibilidade95. 

Ademais foi nesse período após a aprovação de um regime temporário de importação 

que foi assinado o Tratado de Assunção que criava o Mercosul96. Este previa, nomeadamente, 

atingir uma tarifa de zero por cento intra-zona em quatro anos. Fato que até hoje ainda não 

ocorreu.  

No tocante as políticas comerciais para as exportações, alguns produtos foram 

censurados nesse período, menos aqueles considerados como primários como soja, 

                                                
95 AVERBUG, 2005. 
 
96 O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de março de 1991, entre a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 
com o objetivo de criar um mercado comum entre os países acordados formando então o Mercado Comum do 
Sul. Posteriormente, em 1994, o Protocolo de Ouro Preto foi assinado como um complemento do Tratado, 
estabelecendo que o Tratado de Assunção fosse reconhecido juridicamente e internacionalmente como uma 
organização. 
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amendoim, girassol, óleo de sementes, peles e couros. Este último foi incentivado a fim de 

fomentar a produção doméstica de petróleo e indústria de peles e couro.  

Em 1991 houve superávit, contudo nos três anos que se seguiram a balança 

comercial foi deficitária. Em 1995, devido aos bons preços internacionais para as exportações 

argentinas, concomitantemente com a criação da “União Aduaneira” do Mercosul e com o 

aumento do saldo das exportações, ao mesmo tempo em que acontecia a crise do México de 

1994, a economia argentina foi atingida pela inversão do fluxo de capitais, provocando a 

queda do nível de atividade e, conseqüentemente, reduzindo as importações.  

Já no de ano de 1996 houve um aumento relativo das exportações, isto se deu após o 

aumento dos preços dos principais produtos exportados. Durante o ano de 1997 e parte de 

1998 melhoraram as expectativas sobre a economia da Argentina e houve ainda um acréscimo 

do fluxo de capitais para o país, mais isso teve como contrapartida déficits comerciais em 

ambos os anos. O menor déficit foi em 1999 e foi associado com a mudança das expectativas 

dos agentes sobre a economia argentina após a crise na Rússia e no Brasil (este último, 

principal parceiro comercial da Argentina). Além disso, neste mesmo ano, ocorreu uma 

redução de preços das principais commodities exportadas por conta da demanda global 

reduzida após a crise asiática de 1997, o que implicou na queda dos valores exportados. 

Durante o ano de 2000, o saldo excedente foi principalmente um resultado do aumento dos 

preços internacionais do petróleo. 

De fato, o aumento de capital estrangeiro ocorreu, sobretudo, nos de 1994, 1995, 

1999 e 2000. Em 1994, a ligeira redução do influxo de capital poderia ser associada à 

elevação das taxas de juros Estadunidenses após quatro anos consecutivos de declínio. Já a 

queda nos restantes anos pode ser explicada pelas crises internacionais descritas acima, mas 

com diferentes nuances de acordo com o período em questão. Em 1995 tanto o setor bancário 

como o setor público não-financeiro aumentou seu passivo com capital estrangeiro, enquanto 
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o setor privado não financeiro aumentou sua participação de ativos no estrangeiro, ao mesmo 

tempo em que contratava empréstimos no mercado financeiro local. Isto resultou em um fluxo 

positivo, mais o nível registrado foi inferior ao do ano anterior. Em 1999, ao contrário de 

1995, todos os setores registraram fluxos de capitais e financeiros positivos, embora, esse 

nível tenha sido menor do que em 1998. Em 2000 os fluxos de capitais caíram novamente 

como um resultado da aquisição praticamente nula dos passivos pelo setor bancário, um 

ligeiro aumento do setor privado não-financeiro e o crescimento dos empréstimos de dívidas 

públicas para não-residentes. 

A contrapartida para as diminuições do capital, dado o aumento das exportações e do 

crescimento dos serviços financeiros, está relacionada diretamente ao nível das importações. 

As variações no período 1999-2000 foram mais fortes do que o ano de 1995. Embora os 

serviços financeiros tenham remanescido crescentes ao longo da década, os influxos de capital 

diminuíram significativamente em 1995, ao passo que as exportações aumentaram 

sensivelmente. No período entre os anos de 1999-2000, esses movimentos continuaram, mas 

mais acentuado no caso dos ingressos de capitais, e com as exportações relativamente estáveis 

(em comparação com o ano de 1998), a redução das importações foi mais forte. Constata-se 

que em 1999 os termos de troca foram desfavoráveis para a economia nacional, que resultou 

em uma perda de renda de cerca de U$S 934 milhões97. 

 

3.2 A Argentina, a crise econômica e o Investimento Estrangeiro 

 

Na segunda metade do século XX a Argentina foi assolada pela queda das cotações 

das commodities agrícolas somando-se ao fato dos preços dos produtos manufaturados terem 
                                                
97 Os dados foram extraídos dos informes do Ministério da Economia e Finanças Públicas da Argentina 
<http://www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/comercio_exterior/indice.htm>. Acesso em 08/01/2009.  
 

http://www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/comercio_exterior/indice.htm>
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subido consideravelmente o que implicou em um esgotamento das reservas internacionais. Da 

mesma forma não se pode desconsiderar o cenário político no qual se encontrava a Argentina 

da década de 1980 com o período da ditadura militar e a inflação altíssima já mencionada 

anteriormente. As poucas empresas nacionais ainda enfrentavam a queda de produtividade.  

Em um primeiro momento o Plano de Conversibilidade auxiliou de forma curiosa, 

pois nesse período a Argentina apresentou certo crescimento, estabilidade de preços com a 

instabilidade de uma série de outros fatores econômicos, entre eles o crescimento da dívida 

pública. Adicionalmente as diferenças no âmbito social se apresentavam cada vez maior e 

como reflexo disso a economia passou a encolher rapidamente. 

 No ano de 2001, ocorreu o grande colapso do sistema de conversibilidade que 

existia, este foi responsável pelo aumento da miséria, do caos social e pela estagnação da 

economia argentina. Ademais, causou problemas jurídicos, na medida em que a 

conversibilidade significou a dolarização de fato dos contratos existentes por prazo 

indefinido. 

Conseqüentemente por conta da queda do poder aquisitivo da população e como 

medida para tentar amenizar a crise as tarifas públicas permaneceram inalteradas. 

Considerando que a grande maioria dos contratos de concessões e licenças assinados pelo 

governo argentino, durante a década de 1990, com os investidores estrangeiros indexavam as 

tarifas dos contratos pela alteração média dos preços dos Estados Unidos98 e a correção 

monetária estava atrelada ao dólar norte-americano convertendo à moeda local ao tempo da 

fatura, os investidores se sentiram prejudicados, alegando terem sofrido perdas, sobretudo por 

conta da conversão das tarifas para pesos. Foi exatamente neste período que diversas 

empresas após negociações infrutíferas iniciaram os procedimentos arbitrais junto ao ICSID99. 

                                                
98 A indexação era pelo producer price index (PPI) dos Estados Unidos. Esse índice se propõe a medir a inflação 
mensal através da alteração média dos preços dos produtos e serviços vendidos no mês.  
 
99 MACHADO, [s.d], p. 86. 
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Atualmente são 34 (trinta e quatro) controvérsias que se encontram pendentes para 

arbitragem do ICSID envolvendo a Argentina100. Especula-se que somando o pagamento de 

todas essas indenizações chega-se ao montante aproximado de 17 bilhões de dólares101. Caso 

este número seja de fato real este representa um montante sem precedentes de arbitragens 

iniciados contra um só país na história do ICSID. Para um país abalado economicamente, essa 

saída de divisas pode assolar, ainda mais, a pobreza do povo. Não obstante, as autoridades 

locais conferiram significativos esforços com o propósito de defender o país seja por meios de 

negociação com os investidores, seja pela defesa dos interesses argentinos perante tribunais 

arbitrais102. 

 

3.3 Os Acordos celebrados pela República da Argentina 

 

O movimento que deu início às privatizações e a saída do Estado do cenário 

econômico, ao menos em sua regulamentação, teve início no Chile no ano de 1974. O 

governo chileno privatizou cerca de seiscentas empresas. Logo depois seguiram a mesma 

estratégia países como Argentina, México, Venezuela, Jamaica e, por último o Brasil. As 

privatizações na América Latina comumente ocorriam com empresas de setores estratégicos, 

como de telecomunicações, energia elétrica, rodovias, portos, siderurgia, aviação etc. A 

fundamentação para a desestatização da economia foi bem similar em quase todos os países 

latino-americanos. O Estado precisava ficar de fora da esfera econômica para poder de fato 

                                                
100 Informações obtidas através do site do ICSID que lista os casos julgados e os pendentes de decisão. 
<http://www.worldbank.org/icsid> Acesso em 18/12/2008.   
 
101 Veja em Luke Eric Peterson, Legal Tango, Foreign Direct Investment, Aug. 1, 2005, 
<http://www.fdimagazine.com/news/fullstory.php/aid/1336/ Legal tango.html>. Acesso em 03/01/2009. 
 
102 Até o presente foram julgados 15 casos envolvendo a República da Argentina, sendo que dentre esses 
somente um caso envolveu a Argentina, mas no papel de exportador de capital – Caso Maffezini – dos demais 14 
casos, nem todos foram julgados até o final. O governo argentino propôs negociações alternativas de modo que 
algumas arbitragens foram encerradas. 

http://www.worldbank.org/icsid>
http://www.fdimagazine.com/news/fullstory.php/aid/1336/
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exercer um papel mais eficiente. Concentrando os esforços em áreas exclusivamente públicas, 

como a segurança, a educação, a tributação, a saúde pública, a manutenção e a organização 

dos serviços em geral. Nesse sentido cabia ao Estado cuidar da criação de instrumentos para 

orientação, prevenção e coordenação das atividades econômicas que passariam a ser exercidas 

pelo setor privado. Para atuar no mercado de livre concorrência deve-se ser essencialmente 

competitivo, demonstrando reações rápidas e descentralizadas, sob esse aspecto, não há 

dúvidas de que o setor privado está mais preparado para atuar nesse ambiente do que o 

Estado. Saindo do mercado e alienando as suas empresas, o Estado poderia empregar os 

recursos em atividades tipicamente atribuídas a ele103.  

Instituições de grande destaque no cenário internacional também partilhavam dessa 

opinião. E ainda foram além. Muitos economistas passaram a reconhecer o Direito como um 

instrumento importante na construção de um mercado internacional de bens e capital. O 

World Development Report do Banco Mundial de 1996 enfatizou, na época, a importância das 

instituições nesse processo de reformas para o mercado. Afirmando simplesmente que para as 

economias de transição alcançar as economias mais desenvolvidas o caminho sugerido seria 

muito mais do que uma boa política econômica e sim instituições de apoio mais fortes e 

responsáveis na hora de implementar as políticas de mercado104. 

O foco na reforma institucional e de governança incluía uma atenção especial a 

necessidade de criar ou reforçar marcos regulatório em diversas áreas, como direito autoral, 

direito contratual, direito empresarial, direito do investimento estrangeiro, direito falimentar, 

direito concorrencial, além de tribunais competentes e confiáveis.  

Como forma de inserir sua economia no mercado internacional o governo Argentino 

foi juntamente com o Chile um dos precursores a mudar o discurso na América Latina. Isso 

                                                
103 Para uma visão geral do contexto das relações internacionais na América Latina desse período veja-se em 
SEIXAS, 2004, p. 100.  
 
104 DEZALAY e GARTH, 2002, p. 171.   
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porque, a Argentina assinou a Convenção para a Solução de Controvérsias de Investimentos 

entre Estados e Nacionais de outros Estados, celebrada em Washington, em 21 de Maio de 

1991, ratificando-a em 19 de Outubro de 1994. 

O impacto da Convenção foi que nesse período da década de 1990 foram assinados 

quase todos os APPRIs da Argentina. Dos 56 acordos atualmente firmados, somente os 

Acordos com a Argélia, a República Dominicana, a Rússia e a Tailândia é que foram firmados 

entre os anos de 2000 a 2002. 

Abaixo segue o quadro listando os países com os quais a Argentina firmou APPRIs: 

Países Data de Assinatura Entrada em vigor 

África do Sul 23/Jul/98 01/Jan/01 

Alemanha 09/Abr/91 08/Nov/93 

Argélia 04/Out/00 28/Jan/02 

Armênia 16/Abr/93 20/Dez/94 

Austrália 23/Ago/95 11/Jan/97 

Áustria 07/Ago/92 01/Jan/95 

Bélgica-Luxemburgo 28/Jun/90 20/Mai/94 

Bolívia 17/Mar/94 01/Mai/95 

Bulgária 21/Set/93 11/Mar/97 

Canadá 05/Nov/91 29/Abr/93 

Chile 02/Ago/91 01/Jan/95 

China 05/Nov/92 01/Ago/94 

Coréia 17/Mai/94 24/Set/96 

Costa Rica 21/Mai/97 01/Mai/01 

Croácia 02/Dez/94 01/Jun/96 

Dinamarca 06/Nov/92 02/Jan/95 

Egito 11/Mai/92 03/Dez/93 

El Salvador 09/Mai/96 08/Jan/99 

Equador 18/Fev/94 01/Dez/95 

Espanha 03/Out/91 28/Set/92 

Estados Unidos 14/Nov/91 20/Out/94 

Filipinas 20/Set/99 01/Jan/02 
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Finlândia 05/Nov/93 03/Mai/96 

França 03/Jul/91 03/Mar/93 

Grécia 26/Out/99   

Guatemala 21/Abr/98 07/Dez/02 

Holanda 02/Out/92 01/Out/94 

Hungria 05/Fev/93 01/Out/97 

Índia 20/Ago/99 12/Ago/02 

Indonésia 07/Nov/95   

Israel 23/Jun/95 10/Abr/97 

Itália 22/Mai/90 14/Out/93 

Jamaica 08/Fev/94 01/Dez/95 

Lituânia 14/Mar/96 01/Set/98 

Malásia 06/Set/94 20/Mar/96 

Marrocos 13/Jun/96 19/Fev/00 

México 13/Nov/96 22/Jul/98 

Nicarágua 10/Ago/98 01/Fev/01 

Nova Zelândia 27/Ago/99   

Panamá 10/Mai/96 22/Jun/98 

Peru 10/Nov/94 24/Out/96 

Polônia 31/Jul/91 01/Set/92 

Portugal 06/Out/94 03/Mai/96 

Reino Unido 11/Dez/90 19/Fev/93 

República Dominicana 16/Mar/01   

República Tcheca 21/Set/96   

Romênia 29/Jul/93 01/Mai/95 

Rússia 20/Nov/00   

Senegal 06/Abr/93   

Suécia 22/Nov/91 28/Set/92 

Suíça 12/Abr/91 06/Nov/92 

Tailândia 18/Fev/00 07/Mar/02 

Tunísia 17/Jun/92 23/Jan/95 

Turquia 08/Mai/92 01/Mai/95 

Ucrânia 09/Ago/95 06/Mai/97 
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Venezuela 16/Nov/93 01/Jul/95 

Vietnã 03/Jun/96 01/Jun/97 
 

 O fato de abrir as portas para o capital estrangeiro e desregulamentar a economia 

urgia a necessidade de oferecer uma segurança jurídica a quem fosse investir na Argentina. 

Sobretudo por ser um país em desenvolvimento com uma economia frágil. Nesse sentido, 

importar capital, mas em contrapartida oferecer garantias de proteção e formas eficazes para 

mecanismos de soluções de possíveis litígios facilitam para que o investidor seja atraído para 

o mercado emergente. 

Esse foi o pano de fundo da época da assinatura dos APPRIs, e entre eles o APPRI 

entre a Argentina e a Espanha. O ponto principal a ser discutido aqui diz respeito acerca da 

mudança que acarreta esse tipo de instrumento para as medidas de políticas públicas do 

próprio Estado.  

O fato de conceder garantias e proteções ao investimento estrangeiro nas mesmas 

formas que se concede a um investidor nacional ou a um investidor de um terceiro país pode, 

em algumas vezes, ser desvantajoso para o próprio Estado. Por exemplo: um investidor 

nacional é isento de certo imposto municipal, pois fez uma parceria com a prefeitura da 

cidade e empregou mais de 20% da comunidade local; o investidor estrangeiro não pode ser 

tratado de forma diferente. Dessa forma a isenção desse imposto provavelmente deverá 

alcançá-lo, já a exigência de empregar os 20% de população da comunidade local, 

dificilmente. Pois na maioria das vezes nos Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de 

Investimentos há proibição dos chamados “requisitos de desempenho”.  Ou seja, não se pode 

impor ao investidor restrições nem condições ao investimento.  

Destarte, os requisitos de desempenho ou performance, como também são chamados, 

configuram o melhor instrumento para os países importadores de capital (geralmente os países 

em desenvolvimento) negociarem medidas efetivas de políticas públicas. Pois, com eles há 
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possibilidade de se negociar uma contrapartida para que o investimento traga um maior 

fomento para a região. A realidade é que essa cláusula pouco aparece nos Acordos, pois os 

países exportadores de capital (sobretudo os Estados Unidos e os países que compõem a 

Comunidade Européia) acabam vetando esse tipo de cláusula para que não ocorra nenhum 

tipo de restrição ao investimento a ser realizado. 

Em que se pese o ato de analisar e interpretar os APPRIs ficam a cargo dos tribunais 

e dos organismos que realizam as arbitragens. Quando temos um acordo que confere garantias 

que são, alegadamente violadas, esses tratados passam a ser os instrumentos essenciais tanto 

para o investidor quanto para o Estado frente a uma possível arbitragem.  

 No entanto, é importante lembrar que o principal objetivo subjacente à criação de 

ICSID é a promoção do investimento estrangeiro. O relatório da Diretoria Executiva sobre a 

Convenção enfatizou promover o desenvolvimento econômico global através de investimento 

privado internacional. Os fundadores da Convenção esperavam que a oferta de um fórum 

neutro para solução de controvérsias, tanto para os investidores que são receosos de decisões 

nacionalistas por tribunais locais e para os Estados receptores que desconfiam de auto-

interesse por ações de investidores estrangeiros iria incentivar o investimento.105 Como tal, a 

primeira expressão da Convenção diz algo que - "considerando a necessidade de cooperação 

internacional para o desenvolvimento econômico, bem como o papel do investimento 

estrangeiro internacional nele" - reflete essa tentativa por parte de um intermediário 

financeiro, tanto para promover os interesses de todos os seus membros, que inclui países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, e para promover o desenvolvimento econômico. 

Convém ressaltar que a Convenção do ICSID é inteiramente voluntária e garante a 

todas as partes sobre seu consentimento inicial à arbitragem do ICSID a capacidade de obter 

                                                
105 GOODMAN, 2007, p. 4.  
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vantagem das regras processuais especificamente adaptadas às suas necessidades. A 

administração dessas regras também é isenta de avaliação ou controle dos tribunais nacionais 

dos Estados Contratantes da Convenção. 

A Convenção define os requisitos de competência em seu artigo 25. Indica que estão 

sujeitos à Convenção, os tipos de conflitos abrangidos pela Convenção, e que constitui 

consentimento para a arbitragem. Por outro lado, a jurisdição com relação ao ICSID, tal como 

já referido, foi criada para resolver litígios entre um Estado contratante e um nacional de outro 

Estado contratante. Como tal, apenas os litígios entre um contrato e um estado nacional de 

outro Estado Contratante podem ser submetidos à arbitragem do ICSID. No entanto, a 

Convenção exclui os litígios internacionais entre pessoas, os litígios entre pessoas de direito 

privado, bem como os litígios entre um Estado contratante e um dos seus próprios nacionais.  

Como mencionado anteriormente à assinatura da Convenção do ICSID acaba 

representando uma mudança na política econômica de mercado adotada pelos países da 

região. Durante grande parte do século XX, a Argentina exigiu que os investidores 

estrangeiros no caso de apresentarem litígios contratuais que o fizessem perante os tribunais 

locais para que esses examinassem a questão. Todavia com o intuito de facilitar a introdução 

de capital em seus mercados, a Argentina abandonou esta política através da assinatura de 

uma série de acordos bilaterais, entre eles, com os Estados Unidos, os quais permitem o uso 

de arbitragem internacional sem antes recorrer aos tribunais nacionais. 

 

3.4 Acordo para Promoção e Proteção ao Investimento Estrangeiro entre 

Argentina e a Espanha: uma breve comparação  

 

As negociações do APPRI entre Argentina e Espanha mostraram conflitos entre o 

país exportador de capital e o país receptor, ou seja, Espanha e Argentina, respectivamente, 
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exceto que no caso Maffezini, esses papéis foram revertidos posteriormente, por isso que a 

Argentina (por conta do investidor argentino) tornou-se um exportador de capital e a Espanha 

receptora.  

Ao negociar o acordo, a Argentina tentou impor condições prévias para o 

esgotamento dos recursos internos, enquanto a Espanha apoiou a política de um direito de 

apreciação direta pela arbitragem, uma posição que se refletiu à época nos inúmeros acordos 

que a Espanha negociou com outros países. Ao final o Acordo previu um papel coadjuvante 

para os tribunais nacionais, implicando na submissão da controvérsia à apreciação dos órgãos 

jurisdicionais do Estado por um período de tempo, sem ser equivalente a tradicional exigência 

do esgotamento dos recursos internos, como descrito acima, juntamente com a arbitragem do 

ICSID. Demonstrando um compromisso evidente alcançado entre as partes. Dessa forma, a 

Argentina baixou a sua política anterior e, da mesma forma como fizeram Espanha e Chile, 

em seus Acordos, concordou com as disposições do tratado, que refletem a remessa direta de 

litígios à arbitragem após um período de negociações106. 

No tocante a prática desses instrumentos os espanhóis possuem uma conduta 

relevante a respeito da cláusula de nação mais favorecida. As maiorias dos tratados assinados 

pela Espanha contem uma cláusula que estipula que 

 

 "... cada uma das partes contratantes deve assegurar no seu território um 
tratamento justo e equitativo aos investimentos realizados por investidores 
da outra parte. Este tratamento não será menos favorável do que o conferido 
por cada Parte Contratante aos investimentos em seu território através dos 
seus próprios investidores.” 107  
 

 

                                                
106 Washington. ICSID, Caso nº ARB/97/7 - Emilio Agustín Maffezini vs. Espanha – Decisão da Jurisdição 
(2000), parágrafo 57. Disponível em <http://www.worldbank.org/icsid>. Acesso em 2008. 
 
107  Ver por exemplo, o acordo Argélia – Espanha de 23 de dezembro de 1994, artigo 4. 
 

http://www.worldbank.org/icsid>
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Enquanto esta cláusula cuida em dar tratamento nacional aos investidores 

estrangeiros, significa também em compreender o tratamento exigido pelo Estado de origem 

para os seus investidores no exterior, como ficou demonstrado com os tratados assinados para 

assegurar proteção. Pela interpretação da cláusula acima mencionada, assim como ocorreu na 

arbitragem Maffezini vs. Espanha, se o Estado confere um mecanismo de resolução de 

conflitos para os investidores estrangeiros mais favorável do que o previsto no âmbito do 

tratado base, isso pode implicar em conceder esse mesmo tratamento aos seus investidores 

nacionais operando em seu próprio território. 

A realidade dessa postura de levar a arbitragem inicialmente para os tribunais locais 

pode ser pouco vista nos instrumentos pactuados pela Argentina. A discussão em torno do 

artigo X, e seus parágrafos que apresenta o investidor Maffezini são justamente sobre essa 

questão. De fato, ainda que o artigo X, parágrafo 2º do APPRI estabeleça que o tribunal 

competente para dirimir a controvérsia seria o do território do local do investimento, 

conforme ilustra-se:  

 
“1. As controvérsias que surgirem entre uma das Partes e um investidor da 
outra Parte com relação aos investimentos no âmbito do presente Acordo, 
deverão, na medida do possível, ser amigavelmente dirimidas entre as partes 
da controvérsia; 
2. Caso uma controvérsia não possa ser resolvida nos termos do parágrafo 1º 
dentro do prazo de seis meses, contados da data em que uma das partes se 
manifestou, esta será submetida por uma das partes aos tribunais 
competentes de Parte em cujo território se realizou o investimento. ”108 
(grifou-se). 
 

 

Pela redação do dispositivo mesmo não existindo uma clareza quanto ao esgotamento 

dos recursos locais, há uma ordem na qual, deseja-se que em um primeiro momento, a análise 

                                                
108 Conforme ilustra o artigo X, parágrafos 1º e 2º do APPRI Argentina-Espanha. O texto original do documento 
está em espanhol, tradução livre da autora. 
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seja realizada pelos tribunais nacionais. Esse tipo de cláusula pode ser vista como forma de 

proteger o Estado de um investidor estrangeiro especulativo.  

A terceira parte do mesmo artigo X traz outra questão interessante, vejamos sua 

redação: 

“3. A controvérsia poderá ser submetida a um tribunal arbitral internacional 
em qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) por meio de uma das partes da controvérsia, quando não exista uma 
decisão sobre a questão depois de transcorridos dezoito meses a partir do 
início do processo previsto no parágrafo 2º deste artigo. Ou quando exista tal 
decisão, mas a controvérsia entre as partes permanece; 
b) Quando ambas as partes envolvidas na controvérsia tenham assim 
acordado. ”109 (grifou-se). 
 

 

 Como se pode observar em um momento posterior, caso não tenha existido uma 

manifestação do tribunal nacional ou mesmo que tenha e as partes continuarem insatisfeitas, 

pode-se submeter à arbitragem internacional. A redação é bastante similar a prática dos 

acordos de investimento firmados pela Argentina, exceto por dois detalhes.  

Primeiro, a forma de oferecer prioritariamente à controvérsia a um tribunal nacional. 

E, depois o lapso temporal que deve ocorrer para que seja levada a arbitragem internacional. 

Quanto ao primeiro ponto, é razoável à medida que como país em desenvolvimento e 

valorizando a doutrina Calvo queira que o caso seja resolvido na instância nacional. Por outro 

lado, os Acordos firmados pela Argentina com outros países não coloca essa obrigação. Ao 

contrário, vejamos alguns Acordos. Acordo entre a Argentina e o Chile: 

 

“(1) Toda controvérsia relativa a investimentos no tocante ao presente 
Tratado, entre uma Parte Contratante e um nacional ou sociedade da outra 
Parte Contratante será, na medida do possível, solucionada por consultas 
amigáveis entre as partes envolvidas na controvérsia. 
(2) Caso a controvérsia não tenha sido solucionada no término de seis meses 
contados a partir do momento em que foi manifestada por uma das partes, 
esta será submetida a pedido do investidor nacional:  
- a jurisdição nacional da Parte Contratante envolvida na controvérsia; 

                                                
109 Artigo X, parágrafo 3º do APPRI Argentina-Espanha. Tradução livre da autora. 
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- a arbitragem internacional nas condições descritas no parágrafo 3º; 
Uma vez que um nacional ou sociedade tenha submetido à controvérsia a 
jurisdição de uma Parte Contratante envolvida na arbitragem ou submetido à 
arbitragem internacional, a eleição de um ou outro procedimento será 
definitiva. ”110 (grifou-se).  
 

 

 Este dispositivo é bem interessante e, ao compararmos os dois textos observamos o 

seguinte. Em primeiro lugar a controvérsia será resolvida amigavelmente, caso não seja 

possível passa-se para a questão da jurisdição. Esta primeira parte não difere do APPRI 

Argentina-Espanha.  

Porém, no tocante à questão da jurisdição, observam-se grandes diferenças. Tanto 

quanto a eleição do foro tanto quanto com o prazo despendido. Após exatos seis meses em 

que não exista uma decisão amigável acerca do conflito, os procedimentos jurisdicionais 

podem ser acionados. Contudo, aqui não há qualquer hierarquia nas linhas do parágrafo 2º. 

Por essa razão, fica a cargo da Parte se irá acionar os tribunais nacionais ou a arbitragem 

internacional.  

Comparando-se com o mesmo dispositivo do APPRI Argentina-Espanha percebemos 

que neste não só o prazo é maior, pois depois de seis meses de negociações, ainda deve-se por 

iniciar os procedimentos nos tribunais locais. Só depois de dezoito meses de uma decisão 

insatisfatória para as Partes ou no caso de não existir decisão alguma é que se iniciam os 

procedimentos para arbitragem internacional.  

Embora a diferença exista, o curioso é com relação ao prazo. Porque exigir que a 

questão seja resolvida primeiramente nos tribunais nacionais não representa uma 

desvantagem111 e sim um procedimento permitido pela Convenção do ICSID, em seu artigo 

26, como fundamentou o Tribunal no caso Maffezini. Fica a critério dos Estados 

                                                
110 Artigo X, parágrafos 1º e 2º do APPRI Argentina-Chile. Tradução livre da autora. 
 
111 A questão da desvantagem aqui vai além. Porque poderia se argumentar que os tribunais nacionais são mais 
lentos e menos especializados do que um centro especializado na matéria de investimentos. Como ficaria a 
questão de provar de fato essa desvantagem, caso realmente exista. 
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estabelecerem regras quanto ao esgotamento ou não dos recursos internos. Por outro lado, 

porque se devem esperar dezoito meses? Não parece justo comparando-se com os outros 

investidores? Em um Acordo há concessão de seis meses de prazo após as negociações e no 

outro seis meses e mais dezoito meses? 

Outro ponto que o APPRI Argentina e Chile traz que não observamos no APPRI 

Argentina e Espanha diz respeito à eleição do foro jurisdicional ser definitiva. Naquele 

primeiro Acordo uma vez escolhida a jurisdição seja a de um tribunal nacional ou de uma 

arbitragem internacional, não se pode recorrer novamente, ainda que as Partes se mantenham 

insatisfeitas.  

O APPRI Argentina e Chile foi assinado em uma data próxima à data do APPRI 

Argentina e Espanha112. Mesmo assim, as redações são sensivelmente diferentes. Outros 

Acordos anteriores a esse período foram do Reino Unido e dos Estados Unidos. Como esses 

são países essencialmente exportadores de capital, deve-se analisar a redação de seus 

dispositivos para uma melhor comparação com o APPRI Argentina-Espanha. 

O Acordo entre a República da Argentina e o Reino Unido traz a seguinte 
elucidação: 

 
 

(1) “Controvérsias relacionadas a investimentos que decorram desse 
Acordo entre um investidor de uma Parte Contratante e outra Parte 
Contratante, que não tenha sido amigavelmente solucionada, deverão ser 
submetida à requisição de uma das Partes da controvérsia, à decisão do 
tribunal nacional da Parte Contratante em cujo território o investimento foi 
realizado. 
(2) A controvérsia acima mencionada deverá ser submetida à arbitragem 
internacional nos seguintes casos:  
(a) Se uma das Partes da controvérsia requisitar nas seguintes 
circunstâncias: 

(i) Se após um período de dezoito meses que a controvérsia foi 
submetida ao tribunal nacional da Parte Contratante em cujo 
território foi feito o investimento e ainda não exista decisão final do 
tribunal; 

                                                
112 APPRI Argentina e Chile foi assinado em 02/08/1991 e entrou em vigor somente em 01/01/1995. Para obter 
maiores informações, bem como o texto dos Acordos consultar em: 
<http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp>. Acesso em 07/01/2009.  
 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp>
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(ii) Se mesmo que o tribunal tenha emitido uma decisão que esta 
seja insatisfatória e a controvérsia entre as Partes ainda permanece. 

(b) Se ambas as Partes assim concordarem.113 (grifou-se). 
 

Da análise do texto acima, é possível vislumbrar que, durante as negociações do 

APPRI Argentina e Espanha, fora utilizado o acordos modelo do APPRI da Argentina 

celebrado com o Reino Unido. Talvez essa semelhança esteja relacionada com o fato de que 

este Acordo tenha sido o primeiro desse tipo assinado pela Argentina. Menos de um ano 

depois, nada mais natural do que se valer do modelo utilizado em primeira mão. Outra 

justificativa que pode ser considerada diz respeito à política mais conservadora dos países que 

compõem a Comunidade Européia e, por essa razão, mais identificada com a Doutrina Calvo. 

Para contrastar essa visão, observam-se os dispositivos do Acordo pactuado entre a 

Argentina e os Estados Unidos: 

 

“2. No caso de uma controvérsia sobre um investimento, as partes em litígio 
devem inicialmente procurar uma resolução através da consulta e 
negociação. Caso o litígio não possa ser resolvido amigavelmente, o órgão 
ou empresa em causa pode optar por submeter o litígio à resolução de:  

(a) ao tribunal ou tribunais administrativos da parte que é uma das partes 
em litígio, ou  
 (b) em conformidade com quaisquer procedimentos de resolução de 
litígios aplicável, previamente acordados ou  
 (c) em conformidade com os termos do parágrafo 3º. 

 
3. (a) Desde que o órgão ou empresa em causa não tenha remetido o litígio 
para resolução nos termos do parágrafo 2º (a) ou (b) e que tenham decorrido 
seis meses a partir da data em que o litígio ocorreu; o órgão ou empresa em 
causa pode optar por consentimento por escrito para a apresentação de 
solução para o litígio por arbitragem obrigatória:  
 

(i) ao Centro Internacional para a Solução de Controvérsias de 
Investimento ("Centro"), instituído pela Convenção sobre a Solução 
de Controvérsias de Investimentos entre Estados e Nacionais de 
outros Estados, assinada em Washington, 18 de março de 1965 
("Convenção ICSID"), desde que a Parte seja signatária de tal 
convenção: ou,  
 (ii) o Mecanismo Complementar do Centro, se o Centro não estiver 
disponível, ou,  
 (iii) em conformidade com regras de arbitragem da Comissão das 

                                                
113 APPRI Argentina e Reino Unido assinado em 11/12/1990 e entrou em vigor em 19/02/1993. Tradução livre 
da autora. 
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Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 
(UNICTRAL): ou,  
 (iv) a qualquer outra instituição arbitragem, ou de acordo com 
quaisquer outras regras de arbitragem, que possam ser mutuamente 
acordadas entre as partes em litígio.  
 

(b) Quando o órgão ou empresa em questão tenha consentido, quaisquer 
das partes no litígio podem remeter a arbitragem, de acordo com a 
escolha de forma especificada na autorização.” (grifou-se).114 

 
 

Segundo o instrumento acima, depreende-se uma visão mais moderna ainda que este 

Acordo tenha sido celebrado em meados de 1991. Pelo dispositivo do parágrafo 2º existe a 

possibilidade de optar tanto pelos tribunais nacionais e administrativos como pela arbitragem 

internacional. Todavia, deve-se respeitar o prazo de seis meses para negociações e consultas, 

posteriormente podendo escolher o foro. No entanto, da mesma forma que previsto no Acordo 

do Chile, neste a escolha para submeter à arbitragem internacional deve pressupor que não se 

tenha recorrido aos tribunais nacionais, subentendendo-se que a escolha deva ser definitiva. 

Os Acordos da Argentina com a Venezuela e o da Argentina com a Rússia115 

também dispõe um prazo de seis meses para negociações em não havendo uma solução 

definitiva a possibilidade de se escolher o foro. A escolha, porém é de forma definitiva.  

Note-se que os Acordos da Venezuela e o da Rússia foram celebrados em tempos 

diferentes. O primeiro foi assinado no ano de 1993 e o último foi assinado no ano 2000, sendo 

que este ainda não foi objeto de ratificação das Partes. Mesmo ambos os Acordos sendo 

formulados em tempos diferentes, eles refletem uma posição quase que unânime na condução 

da política econômica de abertura de mercado. Atualmente quase todos os instrumentos 

apresentam essa disposição da escolha do foro jurisdicional após um período de seis meses de 

negociações. Da análise realizada somente os APPRIs da Espanha, Itália e Reino Unido 

apresentam a formulação que exige que em um primeiro momento o litígio seja solucionado 
                                                
114 Cf. Artigo VII, parágrafos 2º e 3º do APPRI Argentina – Estados Unidos. O Acordo foi assinado em 
14/11/1991 e ratificado 20/10/1994. Tradução livre da autora.   
 
115 Cf. Artigos 11, parágrafo 2º e 10, parágrafo 2º do APPRI Argentina e Venezuela e APPRI Argentina e Rússia 
respectivamente.  
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nos tribunais nacionais e depois de dezoito meses concede a possibilidade de uma arbitragem 

internacional116. 

Concluindo essa primeira análise há que se observarem as diferenças existentes nas 

políticas públicas de cada Estado ao negociar seus Acordos e as possíveis conseqüências que 

acarretam alguns dispositivos desses Acordos para a economia dos países. No próximo 

capítulo serão pontuadas as conseqüências de cláusulas para mecanismos de solução de 

controvérsias e ainda as conseqüências da extensão da aplicação da cláusula de nação mais 

favorecida ocorrida no caso objeto de análise.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Nem todos os Acordos estão disponíveis para acesso. Dessa forma a análise foi parcialmente limitada. Foram 
vistos cerca de vinte Acordos e desses somente três estabeleciam a remessa inicial aos órgãos judiciais e 
administrativos do Estado que acolheu o investimento. Os Acordos podem ser vistos em: 
<http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp>.  

http://www.sice.oas.org/ctyindex/ARG/ARGBITS_e.asp>
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4. Ponderações ao caso Maffezini e a problemática dos Acordos para 

Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos 

 

O caso Maffezini por ter sido um dos primeiros dos quais a Argentina participou, foi 

interessante, pois colocou um país essencialmente importador de capital na posição inversa.  

Essa primeira observação ilustra quão peculiar podem ser as relações jurídicas 

advindas de um Acordo de Investimento. Note-se mesmo que ao momento da negociação dos 

Acordos os papéis estejam definidos para ambos os Estados Contratantes, eles podem ser 

invertidos à medida que as cláusulas de proteção contidas nesses instrumentos alcançam o 

investimento, assegurando-o de diversas maneiras. Como exemplo, no caso em tela, o Sr. 

Maffezini era um dos acionistas principais da empresa que sofreu abusos das autoridades 

espanholas, nesse sentido, ainda que o Estado Argentino continue sendo, sobretudo, 

importador de capital, nessa relação jurídica o nacional argentino é que figurava como 

exportador de capital. 

Essas considerações são importantes entre os países vis-à-vis o momento da 

negociação dos APPRIs. Conforme abordado no primeiro capítulo, os termos contidos nos 

Acordos são de extrema relevância para a construção das relações jurídicas respaldadas por 

esses instrumentos. 

Feita essa primeira observação, cumpre mencionar que serão discutidas neste 

capítulo as duas principais questões que cercam o caso: a do esgotamento dos recursos 

internos e a extensão da aplicação da cláusula de nação mais favorecida. 
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4.1 Princípio do Esgotamento dos Recursos Internos 

 
 

 Existe uma relação intrínseca da teoria geral do esgotamento dos recursos do Direito 

Interno no Direito Internacional com a teoria da responsabilidade dos Estados por danos 

causados a estrangeiros.117 Destacam-se duas correntes doutrinárias: a teoria substantiva 

sustenta que a responsabilidade internacional configura-se depois de esgotados os recursos 

internos e a teoria processual entende que a responsabilidade tem seu início com a violação do 

Direito Internacional ou a partir do ato internacionalmente ilícito, independentemente do 

esgotamento dos recursos.118 

       As duas teorias enfatizam o fenômeno do esgotamento dos recursos de Direito 

Interno sob momentos distintos da responsabilização do Estado. Para a teoria substantiva,119 a 

responsabilização depende da existência ou não da reparação da justiça após o esgotamento 

dos recursos internos. Nesse caso, o Estado somente será responsável, uma vez que deixe de 

reparar os danos. Segundo a corrente processual, o Estado pode-se eximir da responsabilidade 

ao promover a reparação do dano. 

De tal regra, resulta que os Poderes Judiciários dos Estados têm sua autonomia 

interna reconhecida pelo Direito Internacional, o que não exclui que um Estado possa eximir-

se de sua responsabilidade internacional, porque houve uma “res judiciata” 120 no interior de 

seu ordenamento jurídico nacional.  

É reconhecido internacionalmente que as ofensas ao Direito Internacional podem 

persistir, e as eventuais reclamações entre Estados não podem ser consideradas como terceiros 
                                                
117 TRINDADE, 2002, p. 372 
 
118 TRINDADE, 1997, p. 49. 
 
119 TRINDADE, 2002, p.386. O autor cita as explicações do relator, Juiz Córdova, no Caso Intehandel, diante da 
Corte Internacional de Justiça, em 1959: “não se pode considerar um Estado internacionalmente responsável, 
antes que seus tribunais tenham proferido sua decisão final, pela simples razão que o dano ainda não se 
consumou”. 
 
120 Em latim, coisa julgada. 
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ou quartos graus de recursos judiciais inexistentes nas leis processuais internas dos Estados, 

uma vez que o que se postula, na responsabilidade internacional, não é a aplicação de normas 

pelo Poder Judiciário, mas o cumprimento do Estado, como um todo, de suas obrigações 

internacionais. Dessa forma, uma decisão internacional no tema da responsabilidade 

(instância de reparação do dano), não constituirá reforma ou anulação de coisas julgadas 

internas, mas constituirá pedidos autônomos e independentes, cujo objeto de pedir é uma 

reparação de um dano cometido pelo Estado.  

O presente estudo não se presta ao aprofundamento da matéria em comento, mas 

pretende questionar se seria viável impor alguns limites quanto ao esgotamento dos recursos 

internos nos mecanismos de soluções de controvérsias dos Acordos de Investimento. 

A arbitragem internacional e outros mecanismos de resoluções de controvérsias têm 

substituído antigos mecanismos do passado. No entanto, estes mecanismos modernos também 

são essenciais para proteger os direitos previstos pelos tratados pertinentes e também estão 

intimamente ligados aos aspectos substantivos do tratamento acordado. Os comerciantes e 

investidores, bem como seu Estado de origem, tradicionalmente, consideram que os seus 

direitos e interesses estão melhores protegidos por recorrer à arbitragem internacional do que 

apresentar os litígios em tribunais nacionais. Ao passo que os governos beneficiários têm 

tradicionalmente considerado como preferida a proteção dos tribunais nacionais. A história da 

elaboração da Convenção do ICSID proporciona ampla evidência dos conflitantes pontos de 

vista da arbitragem favorecendo aqueles que apoiaram políticas relacionadas com as 

diferentes versões da Cláusula Calvo.121 

  Inicialmente, muitos países latino-americanos, resistiram à adesão à Convenção do 

ICSID, por conta do resultado da adoção generalizada da Doutrina Calvo e à inclusão de 

                                                
121 Ver ICSID: Documentos relativos à origem e formulação da Convenção, 1968. Disponível em: <http:// 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDBibliographyRH&actionVal=IcsidConventio
nHistory> Acesso em 27/10/2007.  
 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDBibliographyRH&actionVal=IcsidConventio
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"cláusulas Calvo" nos contratos de investimento. A cláusula recebeu este nome em 

homenagem ao jurista e diplomata argentino, Carlos Calvo. A Doutrina Calvo afirma que 

litígios jurídicos envolvendo indivíduos privados conduzindo negócios em um país 

estrangeiro deverão ser resolvidos por instituições locais e não por recursos jurídicos 

internacionais. A doutrina foi destinada a prevenir abusos de invocações de proteção 

diplomática. A Cláusula Calvo foi inserida em muitos documentos para garantir que todas as 

hipóteses de intervenção diplomática haviam sido eliminadas e que as condições entre um 

cidadão estrangeiro e um cidadão nacional seriam dirimidas em forma de igualdade. 

A Argentina assim como muitos países da América Latina sustentou a tese de que 

inserir cláusulas Calvo em tratados e contratos era necessário para preservar a soberania e a 

autoridade independente sobre os interesses nos investimentos. Uma Cláusula Calvo típica é o 

compromisso de apresentar todos os litígios em tribunais locais em uma disposição que define 

o âmbito de aplicação da estipulação contratual. Ademais, também foi incluída na cláusula a 

renúncia da proteção pelo Estado de origem do investidor e ainda a entrega de todos os 

créditos futuros ao amparo do direito internacional. No entanto, a cláusula não veta uma 

reclamação internacional contra o Estado afirmando a sua proteção em caso de atraso 

processual ou injusta negação de justiça122.  

Os defensores da MIGA123 argumentam que, desde a formulação da Doutrina Calvo, 

novos e expressivos estudos têm ocorrido na área do direito internacional de investimento que 

tornam a doutrina irrelevante.124 Centrada nas economias dos países latino-americanos, estes 

articuladores argumentam que a mera necessidade econômica para a atração do investimento 

estrangeiro nos países da América Latina reduz qualquer aderência aos princípios da Doutrina 

Calvo para uma simples especulação.  

                                                
122 GOODMAN, 2007, p. 11. 
 
123 Para uma definição da MIGA vide as págs. 22 e 23. 
 
124 SHIHATA, 1986, págs. 3 e 4.  
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Ao direcionar a atenção apenas em uma análise econômica de custo-benefício, no 

entanto, os defensores da MIGA ignoram o contexto sócio-político que faz com que a 

Doutrina Calvo influencie ainda hoje muitos países latino-americanos. 

Existe uma visão alternativa que condições puramente econômicas de mercado não 

são os únicos fatores relevantes em termos de processos de transação entre o investidor e o 

país em desenvolvimento. De certo que ocorrem inevitáveis tensões quando consideramos 

diferentes culturas, sistemas de valores, e dos padrões de vida sob condições competitivas. E 

todas essas questões também fazem parte do processo de negociação do investimento e não 

podem ser ignoradas. Além do mais, estes elementos, ainda que pareçam ser irrelevantes ou 

políticos, em termos estritamente econômicos, influenciam diretamente as condições de 

incentivo do investimento de ambos os lados.  

Neste contexto, o argumento apresentado pelos defensores da MIGA que a Doutrina 

Calvo é irrelevante, não condiz com a realidade.  

A Doutrina Calvo está muito presente ainda hoje, principalmente, em princípios 

básicos da teoria da dependência. Para essa teoria, a sociedade global, na esfera econômica, 

está marcada pela competição dos mercados, inovações tecnológicas, investimentos e mão-de-

obra barata entre as grandes potências. Levando-se em consideração esse prisma, os Estados 

menos desenvolvidos para terem chances, relativamente competitivas no mercado, e para 

terem um crescimento natural e desenvolvimento sustentável passam a criar laços de 

dependência direta das grandes potências. Dessa forma, fica evidente o fenômeno de 

exploração que perpetua essa relação.  

Os teóricos da teoria da dependência acreditam que, embora o investimento 

estrangeiro auxiliou a elevar o nível de industrialização da América Latina, mas atualmente 

não tem servido para os objetivos acima mencionados. Ou seja, os países latino-americanos 

continuam dependentes de empresas estrangeiras e de países exportadores de capitais para 
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sustentar seu desenvolvimento futuro e, portanto, vulnerável ao extremo, aos aspectos anti-

desenvolvimentistas dos papéis dos estrangeiros em suas economias.125 Ademais, para os 

estudiosos da teoria da dependência essa situação somente beneficia os países industrializados 

não trazendo desenvolvimento real para os países em desenvolvimento, incluindo a América 

Latina.  

Essas considerações são importantes para compreender o entendimento da Doutrina 

Calvo acima mencionada que se utiliza de bases nacionalistas para julgar seus conflitos. No 

caso Maffezini a problemática debatida foi inicialmente a questão do esgotamento dos 

recursos internos que não haviam sido exauridos conforme exigia o APPRI.  

Na realidade a aplicação foi afastada, pois a formulação contida no APPRI não 

exigia o esgotamento dos recursos internos e sim uma ordem hierárquica de jurisdições a 

serem observadas. Conforme vimos na redação do artigo X, parágrafos 2º e 3º do APPRI 

entre Argentina e Espanha. 

A questão interessante que se levanta no caso Maffezini é que cláusulas desse tipo 

que, em um primeiro momento, reportam a controvérsia para um julgamento nacional ou 

ainda cláusulas que exigem o esgotamento dos recursos internos pouco aparecem nos Acordos 

de Investimento celebrados no cenário atual. O que se deve indagar é se a razão de ser dessa 

mudança diz respeito ao próprio movimento de liberalização do capital e abertura de mercado 

das economias importadoras de capital de forma a oferecer todo o respaldo que o investidor 

precisa para sentir-se em um ambiente seguro. Ou se a razão dessa mudança está relacionada 

ao próprio mecanismo jurisdicional dos Estados. Atribuindo a demora dos processos, as altas 

custas processuais, os profissionais não especializados no tema e que esse conjunto de fato 

                                                
125 DALRYMPLE, 1996.  
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representaria uma desvantagem para o investidor que pudesse ter acesso a uma arbitragem 

internacional. 

Essa discussão dificilmente será respondida no presente trabalho. Não se pretende 

aqui sopesar os dois meios jurisdicionais, mas há que se atentar para essas considerações. Até 

mesmo porque se de fato se conseguisse provar que a jurisdição nacional do Estado representa 

uma desvantagem em face do mecanismo de arbitragem internacional então, outro problema 

seria colocado aqui. A desigualdade que seria conferida a um investidor nacional frente a um 

investidor estrangeiro. Conforme a Convenção do ICSID há a proibição de arbitragem 

internacional entre o nacional e o próprio Estado. Isso poderia ser traduzido da seguinte 

forma: a um investidor nacional seria assegurado um tratamento inferior àquele concedido a 

um investidor estrangeiro operando no mesmo país. Isso, pois, se ficasse comprovado que os 

tribunais internos representam uma desvantagem frente à arbitragem internacional. 

Contudo, ainda no tocante ao esgotamento dos recursos internos, os APPRIs 

pactuados pela Argentina tirando alguns poucos que foram celebrados na década de 1990 e 

contém alguns dispositivos que exigem que seja acionado o tribunal nacional do local no qual 

o investimento foi feito, oferecem às Partes a possibilidade de escolha entre a jurisdição 

nacional e a arbitragem internacional. Embora essa faculdade pareça ser democrática, faz com 

que todos os investidores ao se sentirem prejudicados e, depois de tentativas fracassadas de 

consultas e negociações, ingressarem diretamente com os procedimentos à arbitragem 

internacional. Por conseguinte, embora a aplicação dos laudos do ICSID não esteja sendo 

questionada, nem analisada no presente trabalho, a situação da Argentina se mostrou 

problemática nessa seara.  

A princípio funcionários públicos argentinos reconheceram publicamente a 

incapacidade do país para pagar a todos as potenciais reclamações. Esta incapacidade de 

pagar tem chamado a atenção da credibilidade do sistema como um todo. 
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 Para os políticos da Argentina e para os países em situações similares, um sistema 

que não pode lidar com a realidade da crise econômica não pode ser sustentado. 

Recentemente o procurador do Tesouro da República Argentina, Guglielmino Osvaldo, 

criticou duramente o ICSID como sendo extraordinariamente mais desfavorável do que os 

sistemas judiciários em qualquer outro país, no mundo126.  Ainda da Argentina, o ex-ministro 

da Justiça, Horacio Rosatti, tem criticado o sistema de forma semelhante, enfatizando a 

necessidade de uma reforma do ICSID, de tal forma que possa excluir da penhora bens 

utilizados para serviços públicos de sua competência. Na afirmação do ex-ministro, os 

serviços de políticas públicas de um país não podem ser resolvidos por um contencioso do 

ICSID. Seguindo esse pensamento, uma decisão de um tribunal arbitral não pode sobrepor-se 

à Constituição Argentina.  

Para essa posição apresentada pelo governo argentino, a execução dos laudos do 

ICSID é automática e incontornável, mas podem não ser assegurados contra a Argentina. 

Conforme o posicionamento do governo, os laudos contra a Argentina caso sejam contrários 

do que o país considere um direito constitucional interno, poderão ser rejeitados. 

 

4.2 Cláusula de nação mais favorecida 
 

A cláusula de nação mais favorecida está consubstanciada no princípio da não 

discriminação como vimos anteriormente no capítulo um. E quando contida em um Acordo de 

Investimento proíbe aos investidores estrangeiros nacionais de uma Parte Contratante que lhes 

seja conferido tratamento menos favorável do que aquele concedido a qualquer outro 

investidor de um terceiro país. Essa regra, contudo, pode suscitar dúvidas quanto ao seu 

âmbito de aplicação. 

                                                
126 GOODMAN, 2007, p. 3. 
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Recentemente, as decisões das arbitragens do ICSID têm abordado questões 

conflitantes ao aplicar as cláusulas de nação mais favorecida (MFN) contida nos APPRIs para 

as disposições dos mecanismos de soluções de controvérsias. Estas decisões singulares 

ameaçam frustrar a finalidade do regime dos APPRIs que é oferecer aos Estados, bem como 

aos investidores, segurança quanto aos seus respectivos direitos e obrigações. 

Considerando que a inclusão de uma cláusula MFN em um APPRI pode aumentar 

efetivamente o nível de proteção do investimento para a cláusula de um APPRI mais 

favorável possível, não é de estranhar que os investidores e os Estados receptores argumentem 

sobre a correta aplicação de tais cláusulas.  

Os investidores, naturalmente, defendem a maior proteção possível; já os Estados 

receptores defendem a menor proteção possível. Mesmo que seja reconhecido que há métodos 

de interpretação, os tribunais ainda podem chegar a conclusões diferentes. De fato, vários 

tribunais arbitrais do ICSID também chegaram a conclusões diversas. Nesse sentido, as 

arbitragens que discutiram sobre a cláusula MFN podem ser divididas em duas categorias 

distintas. A primeira lida com uma interpretação expansiva do âmbito de aplicação das 

cláusulas MFN, já a segunda trata de interpretação restritiva do âmbito de aplicação das 

cláusulas MFN. Embora os casos a seguir mencionados, não constituem uma lista exaustiva 

das decisões dos Tribunais do ICSID sobre a questão, eles são de fato representativos. 

  Interpretações Extensivas  

  Em ambos os casos, desta interpretação, os investidores tentaram evitar a redação 

específica do APPRI que exigia um período de lapso temporal antes de poder ser submetido à 

arbitragem do ICSID. Advogando que as cláusulas MFN deviam ser interpretadas em sentido 

lato, os investidores afirmaram que eles tinham o direito de escolher disposições específicas 

contidas em APPRIs distintos. Em particular, os investidores argumentaram que a cláusula 

MFN contida no APPRI concede a possibilidade de aplicar procedimentos existentes contidos 
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em outros APPRIs firmados pelo Estado receptor do investimento. Em ambos os casos, os 

tribunais arbitrais interpretaram o alcance das cláusulas MFN de forma ampla. 

 O caso Maffezini, neste aspecto, foi a primeira reclamação analisada pelo ICSID que 

teve a problemática da extensão da cláusula de nação mais favorecida para alcançar os 

dispositivos de soluções de controvérsias contidos nos Acordos de Investimento. Ainda que o 

ICSID tenha se manifestado dessa forma em suas decisões mais recentes, a análise do caso 

Maffezini deve ser feita de forma distinta por conta da redação da cláusula MFN contida no 

APPRI entre Argentina e Espanha que foi aplicado em questão. 

Mais recentemente, em Agosto de 2006, um Tribunal do ICSID confirmou sua 

jurisdição sobre a arbitragem no caso dos investidores Suez, Vivendi Universal S.A.; Anglian 

Water Group Ltd. (AWG) e Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR), contra 

a Argentina. Essas três empresas estrangeiras são acionistas majoritárias de uma empresa 

argentina concessionária dos serviços de distribuição de água em Buenos Aires. Os 

investidores reclamavam um prejuízo de mais de um bilhão de dólares na última década por 

conta da crise financeira argentina e da série de medidas que o governo argentino vinha 

tomando. 

Ao examinar essa reclamação o ICSID possuía três acordos de investimento como 

base em questão: o APPRI entre Argentina e França (por conta da empresa francesa: Suez, 

Vivendi Universal S.A), o APPRI Argentina e Reino Unido (empresa inglesa: Anglian Water 

Group Ltd) e o APPRI Argentina e Espanha (empresa espanhola: Sociedad General de Aguas 

de Barcelona S.A). Considerando que os Acordos celebrados pela Argentina tanto com o 

Reino Unido quanto com a Espanha continham disposições na parte de soluções de 

controvérsias impedindo que a reclamação fosse submetida diretamente à arbitragem 

internacional, exigindo um prazo de dezoito meses.    
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 A análise do Tribunal sopesou o procedimento de soluções de controvérsias contido 

no Acordo entre Argentina e França que permitia uma arbitragem internacional após seis 

meses de negociações frustradas. Para ampliar a aplicação desse dispositivo o Tribunal se 

utilizou da cláusula de nação mais favorecida para que os dois investidores pudessem ter um 

tratamento não menos favorável do que o investidor francês. O Tribunal ainda enfatizou que a 

cláusula de nação mais favorecida se aplicaria a todos os termos cobertos pelo Acordo (all 

matters) 127.  

Essa decisão ainda que mais recente, versou sobre o ponto central da discussão do 

caso Maffezini: a extensão da aplicação da cláusula de nação mais favorecida.  

Interpretações Restritivas128  

  Nos casos em que a interpretação da cláusula foi de forma restritiva, os investidores 

se utilizaram da decisão do caso Maffezini para lhes assegurar direitos previstos em APPRIs 

diversos. Argumentando que as cláusulas MFN deveriam ser interpretadas em sentido amplo, 

os investidores afirmaram que eles tinham o direito de escolher as garantias específicas mais 

vantajosas contidas em outros APPRIs que lhes fossem equivalentes ou equiparadas. Em 

especial, os investidores argumentaram que a interpretação de cláusulas MFN deveria 

englobar os mecanismos de resoluções de controvérsias porque esses mecanismos são 

essenciais para a proteção que um APPRI pode oferecer às Partes Contratantes. Nos casos 

mencionados abaixo, os tribunais arbitrais interpretaram o alcance das cláusulas MFN de 

forma taxativa. 

                                                
127 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR) e Vivendi Universal, S.A. v. Argentina (Caso 
ICSID nº ARB/03/19), e AWG Group Ltd. v Argentina, (UNCITRAL), Decisão sobre a Jurisdição, 03 de Agosto 
de 2006, disponível em: 
<http://ita.law.uvic.ca/documents/SuezVivendiAWGjurisdiction.pdf >. Acesso em 18/01/2009. 
 
128 EGLI, 2007, p. 11.  
  
 
 
  
 

http://ita.law.uvic.ca/documents/SuezVivendiAWGjurisdiction.pdf
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Neste primeiro caso entre o Reino da Jordânia e os investidores italianos – Salini 

Costruttori S.p.A. (Salini) e Italstrade S.p.A. (Italstrade) 129 – a discussão foi exatamente sobre 

a aplicação da cláusula MFN sobre os dispositivos dos mecanismos de soluções de 

controvérsias contidos nos Acordos do Reino da Jordânia firmados tanto com os Estados 

Unidos, quanto com o Reino Unido, que, a princípio favoreciam mais os investidores do que 

as regras estabelecidas no APPRI entre Jordânia e Itália. 

Nesta arbitragem a análise do Tribunal foi diferente do que a apresentada nos casos 

mencionados anteriormente. No entanto, a decisão citou o caso Maffezini diversas vezes e 

afirmou que sua decisão à época foi justificável por conta da própria redação da cláusula 

MFN contida no APPRI entre Argentina e Espanha que dispunha de forma extensiva a toda a 

cobertura do Acordo, o que não ocorria no caso entre os investidores italianos e o Reino da 

Jordânia. A par disso, o Tribunal arbitral teceu comparações distintas entre os casos. Os 

fundamentos principais da decisão foram: em primeiro lugar, a cláusula MFN contida no 

APPRI entre o Reino da Jordânia e a Itália não previa sua aplicação quanto aos mecanismos 

de soluções de controvérsias; segundo que a redação da cláusula MFN em questão era muito 

mais restritiva do que a cláusula debatida no caso Maffezini; em terceiro, não havia o menor 

indício que as partes quisessem que os mecanismos de soluções de controvérsias fossem 

assegurados pela cláusula, até porque as regras para os procedimentos de soluções de 

controvérsias eram bem específicos e, por último, o Tribunal finalizou que os investidores 

italianos não haviam conseguido comprovar qualquer evidência da prática italiana ou mesmo 

do Reino da Jordânia nesse sentido. Dessa forma, o Tribunal reconheceu a falta de jurisdição 

e se declarou incompetente para julgar o caso. 

                                                
129 Salini Costruttori S.p.A.e Italstrade S.p.A. vs. Jordânia (Caso ICSID nº. ARB/02/13) Matéria Relacionada a 
Construção do Projeto Dam. Data do Registro: 07/11/2002. Constituição do Tribunal em 18/03/2003 e 
reconstituição em 03/06/2003. 
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O outro caso julgado pelo ICSID, de forma a limitar sua interpretação da cláusula, 

foi entre um investidor do Chipre (Plama Consortium Limited) e a Bulgária130. A empresa 

Plama comprou grande parte dos ativos de uma refinaria de petróleo búlgara. O investidor 

posteriormente reclamou que havia sido prejudicado pelo governo da Bulgária que interferiu 

diversas vezes nas operações da refinaria.  

O investidor levou a reclamação diretamente à arbitragem do ICSID com base nas 

disposições contidas no APPRI entre o Chipre e a Bulgária e com base no Tratado da Carta de 

Energia (TCE) 131. 

A Bulgária contestou afirmando que não se poderia utilizar uma cláusula MFN para 

conceder jurisdição a um Tribunal que não estava previsto originalmente no APPRI132; que os 

dispositivos acerca de soluções de controvérsias não estão no âmbito de aplicação da cláusula 

MFN e ainda que o investidor não poderia desconsiderar os propósitos políticos contidos no 

APPRI invocando a aplicação da cláusula MFN.  

O Tribunal acatou as manifestações da Bulgária. No laudo, entretanto, citou a 

argumentação do caso Maffezini que dizia que “os procedimentos de soluções de 

controvérsias estão intrinsecamente relacionados com a proteção dos investidores 

estrangeiros”, enfatizando que essa afirmação era insuficiente para demonstrar que as Partes 

Contratantes do APPRI tinham a intenção que a cláusula MFN abrangesse as disposições 

acerca dos mecanismos de soluções de controvérsias. 

Além do mais, o Tribunal analisou o histórico da negociação entre as Partes (da 

mesma forma com que foi observado no caso Maffezini) e não encontrou intenção alguma das 
                                                
130 Plama Consortium Limited vs. República da Bulgária (Caso ICSID nº ARB/03/24) Matéria relacionada a 
Refinaria de Petróleo. Data do Registro 19/08/2003. Constituição do Tribunal em 10/02/2004. 
 
131 O Tratado da Carta de Energia é um tratado internacional que foi elaborado logo após o final da Guerra Fria 
entre a antiga União Soviética e os países do Leste Europeu com o intuito de integrar os setores energéticos 
dessa região. O Tratado prevê a possibilidade de levar à arbitragem internacional do ICSID em caso de conflito 
entre as Partes Signatárias do Tratado. 
 
132 No APPRI entre Chipre e Itália os procedimentos para soluções de controvérsias listados remetiam os litígios 
para arbitragens ad hoc e não para o ICSID. 
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partes em estender a aplicação da cláusula MFN para os procedimentos de soluções de 

controvérsias. 

 O Tribunal mencionou que podem ocorrer dúvidas a respeito da clara e inequívoca 

intenção das Partes Contratantes. E nesse sentido, afirmou que o fato de instrumentos como o 

Acordo de Livre Comércio da América do Norte conter disposições específicas que excluem o 

âmbito de aplicação da cláusula MFN das disposições de soluções de controvérsias, não 

indica que se as disposições de soluções de controvérsias estavam excluídas, deveriam por sua 

vez, ser incorporadas. Ao invés disso, a intenção de incorporar as regras de soluções de 

controvérsias deve ser clara e expressa de forma inequívoca. 

Embora o Tribunal tenha rejeitado a decisão Maffezini, propôs uma abordagem 

drasticamente diferente para as cláusulas MFN: ao invés de assumir que a cláusula MFN seria 

aplicada aos mecanismos de soluções de controvérsias, exceto em algumas circunstâncias, o 

Tribunal afirmou que essas cláusulas não deveriam ser aplicadas aos procedimentos de 

soluções de disputas a menos que seja a clara intenção das Partes Contratantes. 

Estes argumentos rechaçam as declarações feitas pelo Tribunal no caso Maffezini. 

Ainda o Tribunal ponderou que a decisão do caso Maffezini foi arriscada da forma pelo qual 

abordou a questão da aplicação da cláusula MFN. 133 

Não há dúvidas que a extensão da aplicação da cláusula MFN para outras partes do 

Acordo gera muitos conflitos. Questiona-se, contudo, se a decisão do caso Maffezini foi 

realmente acertada. Isso porque o fato do número de acordos de investimento aumentar a cada 

ano; a crise financeira atual pela qual os países estão passando enseja que o número de 

arbitragens que irão ocorrer nos próximos anos deve ser maior do que o esperado.  

 

 
                                                
133 Plama Consortium Limited vs. República da Bulgária (Caso ICSID nº ARB/03/24) Matéria relacionada a 
Refinaria de Petróleo. Data do Registro 19/08/2003. Constituição do Tribunal em 10/02/2004. 
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Considerações Finais 
 

 

Por conta da proliferação dos Acordos para Promoção e Proteção Recíproca de 

Investimentos, a tendência é um aumento paulatino nos números de arbitragens sobre o tema. 

Nesse sentido, o ICSID apresenta-se como peça central na resolução de conflitos relativos ao 

investimento. Ainda que existam outros meios jurisdicionais de resolver os conflitos, poucos 

são os casos em que isso ocorre. 

 A decisão do caso Maffezini representa um marco relevante na concepção do Direito 

Internacional do Investimento, à medida que futuras decisões devem apoiar-se no que foi 

julgado pelos árbitros. A extensão da aplicação da cláusula de nação mais favorecida, mesmo 

que passível de diferentes interpretações, sempre estará relacionada ao caso. Não só pela 

decisão ímpar do Tribunal Arbitral, mas, também, por conta da redação dos termos do APPRI 

entre Argentina e Espanha. 

Da análise da arbitragem em comento, depreende-se que os termos contidos em um 

Acordo para Promoção e Proteção ao Investimento são de extrema relevância para a proteção 

do investimento. A decisão da Jurisdição do caso Maffezini fundamentou-se essencialmente 

em dois artigos do APPRI entre a República da Argentina e o Reino da Espanha: o artigo X, 

parágrafos 2º e 3º e, artigo IV, parágrafo 2º, que dispunham sobre os procedimentos para 

soluções de controvérsias e a cláusula de nação mais favorecida, respectivamente. 

A repercussão do caso no cenário internacional fez com que os Estados e os 

investidores atentassem para a redação das cláusulas dos mecanismos de soluções de 

controvérsias dispostas nos Acordos Bilaterais e, em que proporção essas estão relacionadas 

com a proteção do investidor e/ou investimento. 

Essa afirmação implica uma mudança sensível na operação das cláusulas de 

tratamento. Pois, inicialmente quando se falava sobre cláusulas de proteção, a relação que se 
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fazia era sobre o tratamento a que o investimento e/ou investidor era submetido. Por outro 

lado, os mecanismos de soluções de controvérsias eram vistos  como regras administrativas e 

procedimentais que delineavam as possíveis formas de resolver os conflitos entre as Partes 

Contratantes. O alcance da primeira pela segunda não era algo a ser considerado no momento 

da elaboração dos Acordos de Investimento. Poucos foram os instrumentos que afirmaram 

expressamente se uma cláusula MFN abrangeria os procedimentos de soluções de 

controvérsias.    

No tocante à Argentina, até o momento da crise, ela foi parte de poucas arbitragens 

perante o Centro, cuja maioria havia sido solucionada por meio de negociações. Somente após 

a crise de 2001 com as alterações radicais nos contratos de concessões pactuados com as 

empresas transnacionais é que as reclamações perante o ICSID aumentaram.  

Em que pesem as arbitragens existentes, a Argentina deveria adotar posição mais 

pragmática. Enquanto o Estado argentino não se sentir compelido por suas próprias regras 

jurídicas a não se utilizar a cada nova crise, dos princípios de ordem pública para embasar 

quebras de contratos, o Estado continuará sendo mal visto pelos investidores estrangeiros e de 

nada adiantará ter Acordos celebrados se não se mostrar competente para cumprir suas 

obrigações internacionais.  
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