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RESUMO 

 

Desde a introdução da arbitragem como forma de resolução de disputas nos principais 

Acordos Internacionais de Investimentos e a criação do Centro Internacional para a Resolução 

de Disputas Relativas a Investimentos, o número de arbitragens no âmbito do Sistema de 

Resolução de Disputas entre Investidor e Estado-Receptor vem crescendo exponencialmente. 

Concomitantemente, os holofotes se voltaram a este sistema de resolução de disputas, 

trazendo consigo uma série de críticas ao mecanismo hoje existente. Dentre elas encontra-se, 

justamente, a alegação de que os árbitros responsáveis por julgar grande parte destas disputas 

pertenceriam a um grupo seleto e homogêneo de indivíduos. Estes profissionais 

compartilhariam de características muito similares – homens, mais velhos e nacionais de 

países do Ocidente – e seriam frequentemente indicados nos mais diversos casos, ainda que a 

arbitragem tenha se disseminado ao redor do globo e que seus usuários correspondam a uma 

comunidade diversa de atores, provenientes dos mais diversos países ao redor do globo. Por 

meio da análise dos casos de arbitragens de investimentos até hoje já divulgados, busca-se 

confirmar a referida hipótese, analisando, ainda, a tese ora defendida de que a alegada falta de 

diversidade dos árbitros afetaria negativamente a legitimidade das decisões por eles proferidas 

e o próprio Sistema de Resolução de Disputas entre Investidor e Estado-Receptor. Ainda, 

explorando as propostas de reforma encabeçadas pela comunidade internacional, pretende-se 

analisar em que medida tais mudanças efetivamente solucionariam o problema da diversidade 

ou se, pelo contrário, serviriam como foram de perpetuá-lo na resolução de disputas oriundas 

de investimentos estrangeiros. 

 

Palavras-chave: Mecanismos alternativos de resolução de controvérsias; Arbitragem de 

investimentos; Sistema de Resolução de Disputas entre Investidor e Estado-Receptor; 

Composição de tribunais arbitrais; Tribunais arbitrais de investimentos; Legitimidade de 

cortes e tribunais internacionais; Diversidade de árbitros internacionais; Centro Internacional 

para a Resolução de Disputas Relativas a Investimentos; Acordos Internacionais de 

Investimentos; Acordos Bilaterais de Investimentos. 



 

 

ABSTRACT 

 

Since the introduction of arbitration as the main mechanism to settle investment disputes and 

since the constitution of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, the 

number of cases involving investment arbitration has significantly increased. This growth has 

turned the spotlight on this alternative dispute resolution, also known as Investor-state dispute 

settlement, and has also caught attention to many cracks of the system, which lead to a series 

of criticism made by the international community and academy. Among those critics, this 

article focuses on the speculation about the existence of an invisible college of investment 

arbitrators, embodied by a select group of homogeneous decision-makers. According to this 

thesis, these individuals are often and repeatedly appointed as arbitrators in investment 

arbitration cases and, although the spread of investment arbitration around the globe and the 

increasing diversity of its users, these decision-makers share a very similar background – 

most of them could by described as old man from Western countries. Through the empirical 

analysis of investment arbitration cases published to date, we seek to confirm this hypothesis, 

also exploring the thesis hereby shared that the lack of diversity among these adjudicators 

negatively affects the perceived legitimacy of decisions rendered by them and also the 

legitimacy of the Investor-State Dispute Settlement. Besides, by exploring the reform 

proposals intended by the international community, we aim to analyze the extent to which 

such changes would effectively solve the problem of diversity or whether they would serve as 

a way to perpetuate the legacy of the college of arbitrators deciding investor-state disputes. 

 

Keywords: Alternative Dispute Resolution; Investment Arbitration; Investor-State Dispute 

Settlement; Composition of Arbitral Tribunals; Investment Arbitral Tribunals; Legitimacy of 

international courts and tribunals; Diversity of international arbitrators; International Centre 

for Settlement of Investment Disputes; International Investment Agreements; Bilateral 

Investment Treaties. 



 

SUMÁRIO 

 

I.  INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

II.  METODOLOGIA ......................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 1: A ARBITRAGEM INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS ............. 9 

1.1. DEFININDO ARBITRAGEM DE INVESTIMENTOS ................................................ 9 

1.2. AS VANTAGENS DA ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO PARA OS 

INVESTIDORES E PARA OS ESTADOS-RECEPTORES ................................................... 13 

1.3. ARBITRAGEM INSTITUCIONAL VERSUS ARBITRAGEM AD HOC .................. 16 

CAPÍTULO 2: AS CRÍTICAS REALIZADAS AO SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE 

DISPUTAS ENTRE INVESTIDOR E ESTADO-RECEPTOR ......................................... 19 

2.1. OS ALTOS CUSTOS E A MOROSIDADE DOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS 

NO ÂMBITO DO ISDS ........................................................................................................... 20 

2.2. A FALTA DE HOMOGENEIDADE E DE PREVISIBILIDADE DAS DECISÕES 

NAS ARBITRAGENS DE INVESTIMENTO ........................................................................ 21 

2.3. A QUESTÃO DA CONFIDENCIALIDADE E DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

DO ISDS ................................................................................................................................... 22 

2.4. O FAVORITISMO EM RELAÇÃO ÀS POSIÇÕES DEFENDIDAS PELOS 

ESTADOS ................................................................................................................................ 24 

2.5. A AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE APELAÇÃO À SENTENÇA ...................... 24 

2.6. A EXISTÊNCIA DE UMA ELITE SELETA E HOMOGÊNEA DE ÁRBITROS ..... 25 

CAPÍTULO 3: UMA ANÁLISE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS 

ARBITRAIS NAS ARBITRAGENS DE INVESTIMENTO.............................................. 26 

3.1. BUSCANDO A PANELINHA DOS TRIBUNAIS ARBITRAIS NO ÂMBITO DO 

ISDS 26 

3.2. AS PORTAS GIRATÓRIAS DO ISDS: O DOUBLE-HATTING PERPETUANDO A 

MÁFIA EXISTENTE ............................................................................................................... 36 

3.3. AS DESCULPAS DA COMUNIDADE INTERNACIONAL COMO FORMA DE 

JUSTIFICAR O PROBLEMA DA FALTA DE DIVERSIDADE .......................................... 39 



 

CAPÍTULO 4:  PALE, MALE, STALE – A DIVERSIDADE IMPORTA ....................... 43 

4.1. LEGITIMIDADE DE TRIBUNAIS E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

APLICADA À ARBITRAGEM DE INVESTIMENTOS ....................................................... 44 

4.2. A INFLUÊNCIA DA DIVERSIDADE DOS ATORES QUE COMPÕEM OS 

TRIBUNAIS ARBITRAIS NA LEGITIMIDADE DO ISDS .................................................. 48 

CAPÍTULO 5: OS CENÁRIOS DE REFORMA PROPOSTOS PELA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL ................................................................................................................ 54 

5.1. MELHORIAS AO SISTEMA EXISTENTE: EMENDAS ÀS REGRAS DO ICSID E 

DA UNCITRAL ....................................................................................................................... 55 

5.2. “JUDICIALIZANDO” OS CONFLITOS POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UMA 

CORTE MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS .............................................................. 57 

5.3. O RETORNO ÀS ORIGENS: A EXTINÇÃO DO ISDS ............................................ 60 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 61 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 63 

 

 



 

1 

 

I.  INTRODUÇÃO 

A relação entre investidores estrangeiros e Estados-receptores não é recente. O cenário 

internacional que conhecemos hoje, onde as economias encontram-se totalmente interligadas 

e os fluxos de capitais entre países representam montantes astronômicos, foi formado tijolo 

por tijolo, em um ambiente de grandes incertezas e instabilidades. 

Tradicionalmente, as normas aplicáveis aos investimentos internacionais, inclusive no 

que tange à resolução de controvérsias, se limitavam ao direito internacional costumeiro1. 

Ainda que tratassem de regras multilaterais, o direito internacional possuía limitações, 

especialmente de escopo e de aplicação. Isso, porque suas normas regulavam a proteção de 

investidores estrangeiros de maneira muito ampla, impondo a responsabilidade do Estado, e 

suscitavam diversas discussões relacionadas à interpretação de suas disposições e de seus 

conceitos2. 

 Até boa parte dos séculos XIX e XX, porém, este não era um forte ponto de 

questionamento dos investidores estrangeiros, tendo em vista que, além de o fluxo de capitais 

estrangeiros não representar número tão relevante, a maioria destes capitais fluía diretamente 

das metrópoles para as colônias3. 

Com a revolução industrial, houve um aumento exponencial na produção de bens, 

acarretando excedentes para a exportação, bem como maior demanda por matérias-primas 

importadas. Surgiu, assim, não apenas um aumento do fluxo de importações e exportações, 

como também uma maior demanda por infraestrutura, especialmente relacionada ao 

transporte. Juntamente ao desenvolvimento industrial, o liberalismo de Adam Smith e David 

Ricardo impulsionou, em grande parte, o processo de globalização econômica4. 

Tal processo de globalização acabou por gerar uma maior integração entre os países, 

consubstanciada, muitas vezes, na formação de diversos blocos econômicos, o que permitiu 

 
1 BERGE, Tarald L.; HVEEM, Helge. The International Regime for Investment: a History of Failed 

Multilateralism. In: NOLKE, Andreas; MAY, Christian (eds.). Handbook of the International Political 

Economy of the Corporation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, p. 1. 
2 Berge e Hveem, ressaltam que as divergências interpretativas se iniciam fora da matriz colonial,  centrando-se 

em como deveria ser interpretada a questão da responsabilidade dos Estados. A maioria dos países Latino-

Americanos defendiam um modelo onde os Estados receptores deveriam conceder tratamento igualitário aos 

investidores nacionais e estrangeiros e que quaisquer disputas oriundas desta relação deveriam ser resolvidas no 

bojo do Judiciário interno do país receptor. Os Estados Unidos, por sua vez, consideravam os mecanismos de 

proteção doméstica muito vagos e insuficientes, demandando que os investidores estrangeiros recebessem um 

tratamento diferenciado por meio de padrões e regras externas.  
3 BERGE, Tarald L.; HVEEM, Helge. Op. Cit., p. 2. 
4 Idem. 
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que o fluxo de capitais entre países fosse facilitado e crescesse exponencialmente, acarretando 

uma maior liberalização dos mercados e uma intensificação do comércio internacional. 

 Com a posterior intensificação de investimentos que se iniciou após a Segunda Guerra 

Mundial, percebeu-se que a proteção aos investimentos internacionais se embasava em uma 

estrutura efêmera, composta, em grande parte, por disposições isoladas de tratados, costumes 

de direito internacional vagos e questionáveis e princípios gerais de direito que, além de 

insuficientes na regulação do intenso movimento de capitais que estava se desenvolvendo, 

eram objeto de diversos questionamentos5.  

 Antes do surgimento de métodos alternativos de resolução de controvérsias, as cortes 

nacionais mostravam-se como a única forma pela qual o investidor poderia acionar o Estado-

receptor diretamente, sem intermédio de seu Estado de origem ou de qualquer outro 

organismo internacional. Este remédio legal, porém, enseja, via de regra, a aplicação do 

ordenamento jurídico interno do país receptor, o que pode vir a ser muito problemático, tendo 

em vista tal aplicação afastará, muitas vezes, a utilização do direito internacional e dos 

princípios internacionais de direito, que normalmente regem os investimentos internacionais, 

como base legal para o julgamento da disputa.  

 Além da instabilidade gerada pela aplicação do direito interno, muitas vezes dotado de 

provisões insuficientes para resolver as disputas e desconhecido pelo investidor, boa parte dos 

investidores estrangeiros se esquivam do recurso às cortes domésticas. Soma-se a isto, ainda, 

a existência de uma concepção geral de que os judiciários nacionais, além de morosos e 

ineficientes na resolução de litígios envolvendo questões complexas - como costumam ser as 

disputas oriundas de investimentos estrangeiros -, por serem formados de juízes nacionais do 

país receptor, tenderiam a favorecer os pleitos de seu próprio Estado6. 

 Por outro lado, as demais opções de proteção do investidor envolviam um processo 

demorado e incerto, que dependia da boa vontade de seu Estado-mãe. Isso, porque, além das 

cortes domésticas, o investidor poderia recorrer à proteção de seu Estado por meio (i) da 

diplomacia das canhoneiras, mediante a qual o Estado-mãe poderia acionar o Estado-receptor, 

ameaçando utilizar a força – ou, em alguns casos, utilizando-a de fato – face à violação ou 

 
5 BERGE, Tarald L.; HVEEM, Helge. The International Regime for Investment: a History of Failed 

Multilateralism. In: NOLKE, Andreas; MAY, Christian (eds.). Handbook of the International Political 

Economy of the Corporation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, p. 2-3. 
6 KHANNA, Vikramaditya. SINGH, Aditya. Current Trends in International Investment Arbitration. Litigation, 

[S.L.], v. 41, n. 3, primavera/2015, p. 42; e FAURE, Michael. MA, Wanli. Investor-State Arbitration: Economic 

and Empirical Perspectives. Michigan Journal of International Law, Michigan, v. 41, n. 1, 2020, p. 16-17. 
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eventual perda gerada ao investidor nacional7; ou (ii) da proteção diplomática, onde Estado de 

origem do investidor passaria a defender a reivindicação de seu nacional, em seu próprio 

nome, perante o Estado-receptor, responsável pela lesão ao investidor ou pela violação à 

determinado tratado. Neste último caso, existem uma série de requisitos a serem atendidos8 e, 

quando a proteção é concedida, o investidor sai totalmente de cena, de modo que seu Estado 

de origem poderá negociar livremente sobre o pleito9, dificultando, ainda mais, a efetiva 

proteção do investidor na seara internacional. 

Buscando criar, justamente, um regime internacional de investimento que fosse 

consistente, claro, completo e que trouxesse a proteção necessária aos investidores 

estrangeiros face às ingerências dos Estados receptores, houve um esforço internacional na 

negociação e celebração de diversos Acordos Internacionais de Investimento (em inglês, 

International Investment Agreements – IIAs) entre países exportadores de capitais e países 

importadores de capitais, visando justamente regular tais aspectos10.  

Estes tratados, além de prever uma série de proteções aos investidores, como (i) 

padrões de tratamento nacional, (ii) tratamento justo e equitativo aos investidores, (iii) 

proibição de expropriação, nacionalização ou desapropriação sem adequada indenização, (iv) 

livre transferência de capital entre países e (v) proibição de discriminação não razoavelmente 

justificada, também passaram a estabelecer provisões que permitissem que tais garantias 

forrem respeitadas e executadas face eventual violação por parte do Estado também eram 

necessárias provisões que permitissem que tais garantias fossem executáveis. 

Nesse sentido, passa-se a utilizar, como forma de resolução de eventuais conflitos 

oriundos de tais violações estatais, a arbitragem, que, desde o final do século XIX, ganhara 

 
7 MANDEL, Robert. The Effectiveness of Gunboat Diplomacy. International Studies Quarterly, [S.L.], v. 30, 

n. 1, mar. 1986, p. 61.  
8 Conforme elucidam Brower e Schill, para que o Estado de origem do investidor possa exercer a proteção 

diplomática, é necessário que alguns requisitos sejam atendidos, como (i) a observância ao princípio da 

nacionalidade, segundo o qual o investidor lesado deverá ser nacional do Estado concedente da proteção e (ii) o 

esgotamento dos remédios locais do Estado receptor disponíveis ao investidor, de modo que a proteção 

diplomática seja a ultima ratio para a resolução do conflito. Além disso, tal mecanismo diplomático trata-se de 

mera liberalidade do Estado-mãe, sendo necessário, portanto, que este deseje exercê-la como forma de proteção 

a seu investidor. 
9 A partir do momento em que o Estado concorda com o pleito do investidor, este último sai completamente de 

cena e seu pleito torna-se do Estado, de modo que o Estado poderá renunciar, modificar ou pactuar acordos com 

o Estado-receptor a bel-prazer, sem a necessidade de consultar o investidor para tanto. Ainda, caso haja eventual 

pagamento de compensação ou indenização pelo Estado-receptor, esta será endereçada ao Estado do nacional, e 

não ao investidor. 
10 SALACUSE, Jeswald W. The Emerging Global Regime for Investment. Harvard International Law 

Journal, S.L., v. 51, n. 2, Verão 2010, p. 435-437. 
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bastante popularidade enquanto método alternativo de resolução de controvérsias. 

Inicialmente, sua utilização limitou-se ao âmbito de disputas entre dois Estados soberanos, 

porém, inspirada na arbitragem comercial internacional, nasceu a arbitragem de investimento. 

Trata-se de verdadeiro marco evolutivo no direito internacional, permitindo com que um 

nacional – seja pessoa jurídica, seja pessoa física – pudesse reivindicar, diretamente, seus 

pleitos face um ente soberano, sujeito de direito internacional público. 

A implementação da arbitragem de investimento se deu, em grande parte, com a 

celebração da Convenção sobre Resolução de Conflitos Relativos a Investimentos entre 

Estados Nacionais e outros Estados, mais conhecida como Convenção de Washington de 

1965, elaborada e idealizada pelo Banco Mundial. Por meio dela, buscou-se proporcionar 

meios eficientes para dirimir eventuais litígios que possam emergir da relação entre Estado 

receptor e investidores estrangeiros privados11. 

No bojo do referido tratado, foi criado o Centro Internacional para a Resolução de 

Disputas Relativas a Investimentos (ICSID), desenvolvido para atuar como uma organização 

internacional e multilateral, com personalidade jurídica, e totalmente independente, ainda que 

fizesse parte da estrutura interna do Banco Mundial. Por meio do ICSID, as arbitragens 

internacionais de investimentos poderiam ser administradas por uma entidade confiável e 

independente, sendo necessário, para tanto, apenas o consentimento específico das partes.  

 Nas décadas de 1980 e 1990, os IIAs passaram a ganhar força, com uma série de 

países em desenvolvimento optando pela a assinatura de Acordos Bilaterais de Promoção e 

Proteção de Investimentos (em inglês, Bilateral Investment Treaties - BITs)12 - bem como de 

outros acordos regionais e multilaterais - como forma de atrair investimentos estrangeiros a 

fim de aumentar o fluxo de capital e de tecnologias em seus territórios13. Desde 1980, mais de 

3.200 IIAs14 foram assinados e, até o final de 2019, mais de 2.600 destes acordos 

 
11 GODINHO, Thiago José Zanini. Arbitragens de Investimentos entre Estados e Investidores Estrangeiros no 

ICSID. Revista da Faculdade de Direito UFGM, Belo Horizonte, v. 53, jul./dez., 2008, p. 318  
12 O primeiro IIA moderno foi celebrado 25 de novembro de 1959, entre Alemanha e o Paquistão e continua em 

vigor até a presente data. Apesar disso, somente a partir da década de 1980 que o número destes acordos passou 

a ganhar força. 
13 VELDE, Dirk W. Foreign Direct Investment and Development: An Historical Perspective. World Economic 

and Social Survey for 2006, 2006.  
14 Segundo Salacuse (2010), são considerados como IIAs os instrumentos de direito internacional onde os 

Estados (i) se comprometem perante outros Estado no que tange ao tratamento que será dado os investidores e 

aos investimentos provenientes do referido Estado; e (ii) pactuam um mecanismo de enforcement de tais 

compromissos. Nesse sentido, incluem (a) BITs, (b) tratados com provisões sobre investimentos e (c) acordos 

relacionados a investimentos envolvendo mais de dois países.  
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permaneciam em vigor15, o que gerou um aumento exponencial no número de arbitragens de 

investimento ao redor do mundo. 

 A disseminação destes mecanismos de resolução de controvérsias é considerada como 

“o principal desenvolvimento mundial após a era da Guerra Fria”16 e não há dúvidas de que, o 

campo da arbitragem de investimentos é “a área de Direito Internacional que tem crescimento 

mais rapidamente”, tornando-se a “opção preferida [dos atores envolvidos nas relações de 

investimentos internacionais] para a resolução de disputas provenientes de tais 

investimentos”17. 

 Especialmente no caso de arbitragens de investimentos, a cúpula de árbitros 

responsável pela tomada de decisões no âmbito de tais disputas ganha ainda mais importância, 

pois, além de definir, delimitar e delinear diversas normas e conceitos relacionados aos IIAs, 

ela é responsável por decidir casos extremamente complexos, cujos interesses extrapolam a 

relação entre os investidores e os Estados-receptores destes investimentos, respingando 

também nas barreiras do interesse público e da própria relação entre Estados-receptores e suas 

populações. 

 Assim sendo, o ISDS tornou-se um dos pontos centrais de debate pela comunidade 

internacional, que acabou por trazer à tona uma série de críticas ao sistema que vigora 

atualmente. Entre elas, encontra-se o foco do presente estudo: a falta de diversidade de 

indivíduos que compõem os tribunais arbitrais no âmbito das arbitragens de investimentos, 

questão esta que também repercute nos demais pontos de tensão do Sistema de Resolução de 

Conflitos entre Investidor-Estado. Esta consubstancia-se em uma discussão acalorada, que 

vem crescendo no campo internacional, mas ainda alvo de poucos estudos, especialmente em 

língua portuguesa.  

 Nesse sentido, pretende-se, por meio da presente pesquisa, inicialmente, analisar a 

composição dos tribunais arbitrais no que tange aos árbitros mais atuantes nestas disputas e a 

suas características em comum. Parte-se, aqui, do pressuposto de que a hipótese amplamente 

difundida, na comunidade internacional, de que existiria um grupo seleto e homogêneo de 

árbitros responsável pela tomada de decisões no âmbito das arbitragens de investimentos será 

 
15 UNCTAD. The Changing IIA Landscape: New Treaties and Recent Policy Developments. IIA Issues Note n. 

1, United Nations, jul./2020, p. 1.  
16 GIORGETTI, Chiara. Who Decides Who Decides in International Investment Arbitration? University of 

Pennsylvania Journal of International Law, S.L., v. 35, n. 431, 2013, p. 433. 
17 Ibid., p. 434. 
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confirmada por meio de dados atuais coletados das plataformas que disponibilizam 

informações sobre estes conflitos. 

 Após a referida análise, busca-se estabelecer uma relação entre a homogeneidade e 

monopolização dos membros de tais tribunais e a legitimidade das decisões por eles 

proferidas e do próprio sistema, avaliando em que medida a falta de diversidade seria capaz 

de afetar a sua legitimidade e credibilidade, tema este de grande relevância, especialmente 

levando-se em consideração as diversas propostas de mudança – ou até mesmo de extinção – 

do ISDS. 

 Em seguida, propõe-se uma análise, ainda que no plano hipotético, se tais reformas 

realmente seriam eficazes em endereçar o problema da diversidade dos árbitros no âmbito das 

arbitragens de investimentos e, eventualmente, dos julgadores no âmbito das soluções 

propostas, ou se, pelo contrário, tais mudanças acabariam por internalizar e institucionalizar a 

elite seleta de árbitros na resolução destas disputas. 
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II.  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente estudo consiste em uma análise 

quantitativa da composição dos painéis arbitrais no âmbito do Sistema de Resolução de 

Disputas entre Investidor e Estado-Receptor, com base nos dados disponibilizados pela base 

de dados PluriCourts Investiment Treaty Arbitration Database, idealizada e mantida pela 

Universidade de Oslo, e pelas câmaras arbitrais responsáveis por administrar tais disputas, tais 

como a Câmara Internacional de Comércio (ICC), Corte Internacional de Arbitragem de 

Londres (LCIA), Centro Internacional para a Resolução de Disputas Relativas a 

Investimentos (ICSID), entre outros, totalizando um universo de 1.432 procedimentos 

arbitrais (incluindo comitês de anulação) já realizados ou em curso até março de 2019.  

Por meio das decisões disponibilizadas, foram coletados dados acerca da composição 

dos tribunais arbitrais responsáveis pela tomada de decisão nos referidos procedimentos, 

permitindo a identificação (i) dos nomes dos indivíduos que atuam como árbitros nos casos 

em questão, (ii) do número de arbitragens em que cada um deles participou e (iii) da parte – e, 

consequentemente, de sua nacionalidade – responsável por sua nomeação. Assim, foi possível 

determinar a (i) nacionalidade, (ii) gênero, (iii) etnia/raça e, em alguns casos, (iv) grau de 

escolaridade e (v) idade dos principais profissionais apontados como árbitros nas disputas do 

ISDS.  

Concomitantemente à pesquisa empírica supramencionada, também foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre (i) os conceitos e vantagens da arbitragem de investimentos, 

(ii) as críticas realizadas pelos acadêmicos e pela comunidade internacional sobre o ISDS, (iii) 

as propostas de reforma do sistema, bem como sobre (iv) os conceitos de legitimidade 

aplicados aos tribunais de arbitragens de investimentos. 

Por meio do estudo de casos e do levantamento bibliográfico realizado buscou-se 

confirmar – ou não – a hipótese defendida por parte da comunidade internacional de que os 

painéis das arbitragens de investimentos seriam monopolizados por uma panelinha de 

indivíduos frequentemente atuantes nestas disputas, com características muito similares no 

que tange à nacionalidade, idade, gênero e formação acadêmica, tratando-se, principalmente, 

de homens, de idade mais avançada e provenientes de países do Ocidente.  

Com uma maior elucidação dos atores que compõem os tribunais arbitrais de 

investimentos, pretende-se analisar a influência da diversidade destes indivíduos na 



 

8 

 

legitimidade do ISDS como um todo, especialmente levando-se em consideração as mais 

diversas críticas que o sistema vem enfrentado. Além disso, por meio da revisão das propostas 

de reforma formuladas pela comunidade internacional, foi possível perquirir se tais 

“remédios” seriam capazes de solucionar a falta de diversidade ora abordada ou se estas 

mudanças serviriam apenas para abrigar este problema ainda mais profundamente na 

resolução das disputas oriundas da relação entre investidor e Estado-receptor. 

Para tanto, o presente estudo será dividido em 5 capítulos principais. O primeiro, 

destina-se a conceituar e esmiuçar as peculiaridades envolvidas na arbitragem de 

investimentos, diferenciando-a, principalmente, das arbitragens comerciais internacionais. No 

segundo capítulo buscou-se endereçar e pontuar as principais críticas realizadas pelos 

acadêmicos e pela comunidade ao ISDS, contextualizado a fragilidade atual do sistema. O 

terceiro capítulo, por sua vez, aborda os resultados encontrados após a análise dos dados 

disponibilizados sobre a composição dos tribunais arbitrais em casos de arbitragem de 

investimentos publicados, bem como de pesquisas já realizadas sobre o tema.  

Em seguida, no capítulo quarto, pretende-se realizar a ponte entre legitimidade e 

tribunais e cortes internacionais, aplicando o conceito de legitimidade à seara da arbitragem 

de investimentos. Apenas com a delimitação deste conceito, amplamente utilizado, mas 

dificilmente abordado com maior profundidade, parte-se para uma análise da influência da 

falta de diversidade de árbitros na composição dos painéis arbitrais de investimentos tanto na 

legitimidade sociológica, quanto na legitimidade normativa do sistema, sendo estas dimensões 

interligadas entre si.  

Por fim, o quinto e último capítulo debruça-se nas soluções propostas pela 

comunidade internacional, em especial pela União Europeia, como forma de resolução não 

apenas do problema ora abordado, como também das demais críticas que o sistema vem 

sofrendo ao longo dos anos. Parte-se, aqui, do pressuposto de que tais modelos de reforma 

não seriam capazes de endereçar a questão da falta de diversidade dos árbitros e que, na 

verdade, poderia acabar perpetuando a panelinha hoje existente. 
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CAPÍTULO 1: A ARBITRAGEM INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS 

O recurso à arbitragem funciona como uma importante ferramenta tanto para os 

investidores estrangeiros, quanto para as demais partes contratantes que abdicam da jurisdição 

das cortes nacionais para se submeterem ao julgamento pelo tribunal arbitral.  

Apesar de possuir diversas características em comum com as arbitragens em geral, a 

arbitragem de investimentos possui elementos únicos, que a tornam um mecanismo 

totalmente único na seara internacional. Estas peculiaridades influenciam, ainda, na dinâmica 

do regime e em sua accountability tanto em relação a seus atores diretos, como é o caso dos 

investidores estrangeiros e dos Estados-receptores, quanto a seus atores indiretos, 

notadamente, o Estado de origem do investidor e os cidadãos dos Estados-receptor e do 

investidor.  

É importante notar que se entende, no presente estudo, o termo accountability aplicado 

ao sistema de arbitragem de investimentos como uma característica “necessária ou esperada 

como forma de justificação de uma ação ou decisão”18, de modo que tal órgão deverá “relatar 

suas atividades e deliberações e deverá se responsabilizar por elas”19. Este conceito mostra-se 

de extrema relevância na análise do sistema da arbitragem, especialmente levando-se em 

consideração que a maioria dos árbitros são nomeados caso-a-caso e podem ser escolhidos 

diversas vezes pelas mesmas partes para a resolução das disputas mais variadas20. 

Para que seja possível, portanto, compreender o funcionamento do regime de 

investimentos estrangeiros e do sistema de resolução de disputas entre investidor estrangeiro e 

Estado-receptor, é necessário explorarmos seus conceitos, seus princípios norteadores e 

principais atribuições. 

 

1.1. DEFININDO ARBITRAGEM DE INVESTIMENTOS 

Antes de definirmos o conceito de arbitragem de investimentos, mostra-se necessário 

explorarmos o que é arbitragem de modo geral. Nessa toada, a arbitragem é um procedimento 

 
18 Fala da professora Gabrielle Kaufmann-Kohler em sua palestra intitulada “Accountability in International 

Investment Arbitration”, realizada na 4ª Palestra Anual Charles N. Brower sobre Resolução de Disputas 

Internacionais da American Society of International Law, em Washington, DC, Estados Unidos, 31 de março de 

2016. Disponível em: <https://lk-k.com/wp-content/uploads/2017/07/KAUFMANN-KOHLER-Accountability-

in-International-Investment-Arbitration-Brower-Lecture-31-March-2016.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
19 Idem. 
20 WANG, Peng. Independence, accountability, and participation: the multilateral reform of international 

investment arbitration and China’s options. The Journal of International Studies [online], n. 2, 2018, p. 11-12. 
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para resolução de conflitos, onde as partes, consensualmente, concedem a atores não 

governamentais, denominados árbitros, o poder para julgarem sua disputa por meio de um 

procedimento adjudicatório neutro, que permite que ambas as partes sejam ouvidas21. Estes 

julgadores, em conjunto, emitem uma decisão vinculante e obrigatória, a sentença arbitral, 

que, na maioria dos ordenamentos jurídicos, possui os mesmos efeitos de uma sentença 

judicial e será passível de execução nos tribunais nacionais22. 

Este mecanismo alternativo de resolução de disputas consubstancia-se em verdadeira 

jurisdição privada, totalmente independente de qualquer Estado e imparcial, cujo principal 

pilar é a autonomia da vontade das partes. Por meio dela, as partes acordam em renunciar à 

jurisdição estatal para dirimir as controvérsias oriundas de seu relacionamento. 

Os procedimentos arbitrais de âmbito internacional podem ser divididos entre (i) 

arbitragens comerciais internacionais ou (ii) arbitragens internacionais de investimento. A 

primeira tem como objeto conflitos, divergências ou disputas oriundas de contratos 

comerciais internacionais. Já a segunda decorre de eventuais disputas que venham a emergir 

da relação entre investidor estrangeiro e Estado-receptor, especialmente no caso de violações, 

pelo Estado-receptor, de quaisquer disposições contidas em IIAs e que gerem lesões aos 

investidores estrangeiros.   

Atualmente, o recurso à arbitragem, especialmente à arbitragem de investimento, tem 

crescido exponencialmente. Isto se dá, em grande parte, devido a suas características únicas, 

que fazem com que ela seja uma forma de resolução de conflitos eficiente e capaz de manter 

um relacionamento mais duradouro entre as partes23. 

Um dos atributos mais atrativos da arbitragem é sua flexibilidade. Trata-se de um 

mecanismo personalizado, permitindo que as partes possuam ampla liberdade para moldar o 

procedimento arbitral às peculiaridades de cada disputa, já que estas não estão adstritas as 

regras procedimentais previstas nos ordenamentos jurídicos nacionais.  

 
21 BORN, Gary B. Legal Framework for International Arbitration Agreements. In: _____. International 

Commercial Arbitration. 2 ed. The Hague: Kluwer Law International, 2014, p. 241. 
22 SICARD-MIRABAL, Josefa; DERAINS, Yves. Introduction to Investor-State Arbitration. In: _____. 

Introduction to Investor-State Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2018, p. 1-2. 
23 Pesquisas realizadas em 2018 pela Queen Mary University of London sobre arbitragem internacional 

demonstram que, quando se trata de resolução de conflitos transfronteiriços, 97% do grupo controle demonstrou 

clara preferência pelo uso da arbitragem como método de resolução da disputa. Mais informações disponíveis 

em: <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-

report.pdf>. Acesso em: 22 set. 2020. 

http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf
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De modo geral, é permitido às partes pactuar a lei aplicável ao procedimento e ao 

mérito da disputa, a escolha da sede da arbitragem, dos árbitros que julgarão o conflito, entre 

outros. No caso da arbitragem de investimento, há certas limitações à autonomia da vontade 

das partes, conforme será abordado nas seções 1.2 e 1.3, especificamente no que tange à 

escolha de uma câmara de arbitragem para a administração da arbitragem e à liberdade na 

escolha da lei aplicável. Apesar disso, as partes ainda gozam de grande flexibilidade na 

solução de suas disputas em comparação aos demais métodos existentes. 

Além disso, os tribunais arbitrais são considerados fóruns de resolução de disputas 

neutros, afastando a temida ideia de que as cortes nacionais tenderiam a favorecer o Estado-

receptor e seus interesses econômicos em detrimento do investidor estrangeiro.  

Esta característica mostra-se como um dos fatores determinantes não só na decisão do 

investidor de aplicar ou não seus recursos em país estrangeiro, como também dos Estados ao 

estabelecerem políticas para atração de investimentos, tendo em vista que “o Estado não está 

disposto a se submeter a um tribunal internacional ou estrangeiro, e os investidores não estão 

preparados para aceitar a jurisdição dos tribunais do Estado [receptor], onde podem não obter 

um julgamento justo”24. 

A neutralidade da arbitragem também está associada à possibilidade de escolha, pelas 

partes, dos tomadores de decisão no caso em questão. Apesar de os árbitros, via de regra, 

serem apontados por cada uma das partes, estes devem realizar seu julgamento de forma 

independente e imparcial. Para tanto, tais julgadores devem respeitar padrões de 

comportamento ético e moral, de modo a garantir que a decisão do tribunal não seja, de 

qualquer forma, enviesada a nenhuma das partes.  

Ainda, o poder de escolha dos árbitros é uma valiosa ferramenta por permitir que as 

partes selecionem um julgador com conhecimento técnico adequado para uma tomada de 

decisão mais consciente. Tais atributos contribuem, em grande parte, para uma melhor 

solução da controvérsia, tendo em vista que “[a] familiaridade do árbitro com a matéria objeto 

do conflito permite não só a prolação de decisões melhores sob o ponto de vista técnico - 

reduzem-se as chances de erro - como também decisões mais rápidas”25 e de maior qualidade. 

 
24 LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KROLL, Stefan M. Comparative International Commercial 

Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003, p. 5. 
25 FITCHNER, José A.; MANNHEIMER, Sérgio N.; MONTEIRO, André L. Teoria Geral da Arbitragem. Rio 

de Janeiro: Forense, 2019, p. 50. 
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No caso da arbitragem de investimentos, a especialidade dos árbitros ganha ainda mais 

relevância, porque o conhecimento técnico dos árbitros pode ser relacionado não apenas ao 

mérito da disputa, como também às práticas comerciais e financeiras, aos princípios de direito 

internacional, bem como ao próprio Direito Internacional Público, o que é um grande atrativo 

tanto para os investidores estrangeiros, quanto para os Estados-receptores26. 

 Ainda, as sentenças arbitrais proferidas pelo tribunal arbitral são definitivas, não 

cabendo qualquer tipo de recurso, mas tão somente (i) eventual pedido de esclarecimento, no 

caso da existência de alguma ambiguidade, omissão ou obscuridade ou (ii) sua anulação27. 

Desse modo, com a prolação da sentença, os árbitros são desincumbidos de sua jurisdição. 

 Apesar disso, via de regra, as sentenças arbitrais não são executórias. Desse modo, 

ainda que o descumprimento da sentença seja considerado ato ilícito da parte sucumbente, é 

necessário que as partes busquem não apenas as cortes nacionais, como também o 

ordenamento jurídico interno do país onde se pretende fazer cumprir a sentença.  

 Neste ponto, é importante notar que, a depender da lei aplicável à arbitragem de 

investimento, é possível que a executoriedade da sentença arbitral seja facilitada, como é o 

caso de países signatários da Convenção da ONU sobre o Reconhecimento e a Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras celebrada em 1958, também conhecida como Convenção de 

Nova Iorque, da qual, atualmente, 165 países são signatários28.  

Na forma de seu artigo 3º, a Convenção de Nova Iorque impõe uma obrigação geral 

aos Estados signatários de reconhecimento e cumprimento das sentenças arbitrais finais. Para 

tanto, a parte solicitante do reconhecimento deverá fornecer, ao tribunal adequado, conforme 

a legislação interna de execução do país em que se deseje cumprir a decisão, a sentença 

arbitral autenticada e o acordo original que confere jurisdição ao tribunal arbitral para a 

resolução da disputa. Ao tribunal responsável pela execução da sentença, porém, não caberá 

qualquer reanálise do mérito da disputa, mas tão somente de eventuais requisitos objetivos 

internos de validade da decisão e da disputa. 

 
26 LUIS, Daniel Tavela. Proteção do investimento estrangeiro: o Sistema do Centro Internacional para a 

Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas alternativas. 2013. 189 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 72. 
27 REZEK, José F. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 400. 
28 Disponível em <https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2>. 

Acesso em 18 set. 2020. 

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
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Em contraste, nas arbitragens em que é aplicada a Convenção de Washington de 1965, 

esta oferece um mecanismo totalmente inovador de execução e reconhecimento 

semiautomático das sentenças arbitrais, segundo o qual, em caso de descumprimento pela 

parte sucumbente, a outra parte poderá optar por executar a referida sentença na forma do art. 

54 da Convenção.  

Ainda, de acordo com o primeiro parágrafo do referido artigo, “cada Estado 

Contratante reconhecerá como vinculativa uma decisão proferida nos termos da presente 

Convenção e executará as obrigações pecuniárias impostas por essa decisão nos seus 

territórios como se fosse uma decisão final de um tribunal deste Estado”.  

Isso significa que, além de não haver a possibilidade de a parte vencida contestar o 

mérito da sentença, a sentença não poderá ter seu reconhecimento recusado por quaisquer 

motivos, inclusive pelo não cumprimento de eventuais requisitos de validade da decisão, seja 

ordem pública, não arbitrabilidade da disputa, entre outros29. Assim sendo, exceto por meio de 

mecanismos internos ao ICSID, como é o caso de pedidos de anulação de sentença, as partes 

não poderão apelar da sentença. 

 Nesse sentido, é justamente por conta da existência de tratados e instrumentos 

abordando a executoriedade de sentenças arbitrais, como a Convenção de Washington de 

1965 e a Convenção de Nova Iorque de 1958, que se permitiu que a sentença arbitral 

possuísse, em detrimento às sentenças judiciais, uma ampla aceitabilidade na seara 

internacional30. 

 

1.2. AS VANTAGENS DA ARBITRAGEM DE INVESTIMENTO PARA OS 

INVESTIDORES E PARA OS ESTADOS-RECEPTORES 

Como visto anteriormente, as arbitragens, independentemente de sua classificação, 

possuem diversas características em comum. A arbitragem internacional comercial e a 

arbitragem de investimentos, principalmente, possuem similaridades ainda maiores, tendo em 

vista que a primeira serviu de base para alguns dos mecanismos existentes no ISDS. Apesar 

disso, a natureza do investimento estrangeiro - que é justamente o objeto central da arbitragem 

 
29 HUSEYNLI, Kamal. Enforcement of Investment Arbitration Awards: problems and solutions. Baku State 

University Law Review, Baku, v. 3, n. 1, fev. 2017, p. 47. 
30 BLACKABY, Nigel. et. al. Redfern and Hunter on International Arbitration. 6 ed. The Hague: Oxford 

University Press, 2015, p. 29 apud FITCHNER, José A.; MANNHEIMER, Sérgio N.; MONTEIRO, André L. 

Teoria Geral da Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
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de investimentos -, atrai, por si só, diversas peculiaridades, o que faz com que ambos os 

regimes, ainda que próximos, possuam diferenças marcantes.  

 Nesse sentido, diferentemente das arbitragens comerciais, a base legal para a 

arbitragem de investimento é, via de regra, encontrada nas leis domésticas sobre proteção de 

investimentos ou, como se dá na maioria dos casos, em IIAs (bilaterais ou multilaterais), e 

não em cláusulas arbitrais encontradas em contratos entre as partes.  

Por meio dos IIAs, o Estado-receptor realiza verdadeira oferta genérica de arbitragem 

para os investidores que se sentirem lesados por eventuais atos ou violações dos signatários 

aos referidos tratados, ou até mesmo estabelecem outras hipóteses que possam gerar tensões 

decorrentes da relação entre investidor e Estado signatário31. Assim, o investidor poderá, 

conforme o caso, iniciar o procedimento arbitral e, desta forma, conceder seu consentimento à 

arbitragem. Na maioria dos casos, o procedimento é instaurado pelo investidor que se sente 

lesado por alguma política do Estado-receptor, seja uma lei, regulamento, decisão judicial, 

administrativa, ou outras decisões governamentais32. 

Desse modo, como a arbitragem de investimentos envolve, além de um ente privado, 

um Estado soberano - seja por meio de suas entidades estatais, seja pelo próprio governo - as 

disputas comumente envolvem discussões acerca de políticas públicas e objeções à 

capacidade do Estado de regulamentação dentro do interesse público, ainda que acarrete o 

prejuízo de interesses individuais, como é o caso dos investidores estrangeiros33. Assim 

sendo, as sentenças arbitrais proferidas no âmbito do ISDS frequentemente influenciam a 

política econômica e social dos Estados receptores, bem como o interesse público destes 

Estados34. 

 
31 O consentimento do Estado-receptor para a submissão dos conflitos oriundos da relação entre investidor 

estrangeiro e Estado-receptor à jurisdição arbitral se dá, portanto, por meio da assinatura e ratificação destes 

acordos e tratados. Por conta disso, o professor Jan Paulsson descreveu esse procedimento como “arbitration 

without privity” ou arbitragem “sem contrato”. 
32 Conforme já apontado, os principais atos estatais que afetam os investidores são a expropriação, 

desapropriação ou limitação ao direito de propriedade, restrições de capital e tributação. Além de tais vedações, 

os acordos internacionais de investimentos costumam oferecer proteções adicionais aos investidores 

estrangeiros, tais como obrigações de tratamento justo e equitativo, tratamento nacional e segurança por parte do 

Estado receptor, servindo como padrões para a não discriminação baseada em mera nacionalidade do investidor. 
33 UNCTAD. Investor–State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration. UNCTAD Series on 

International Investment Policies for Development. United Nations, 2010, p. 11.  
34 Segundo Congyan, o principal exemplo da influência das decisões de arbitragens de investimentos no Estado-

receptor é o caso da Argentina. Conforme ressalta Lavopa, após um período de ampla liberalização econômica, 

privatização e desregulamentação econômica da Argentina na década de 1990, houve uma grande atração de 

investimentos estrangeiros, gerando a celebração de 58 BITs, dos quais 55 entraram em vigor. A partir do início 

da década de 2000, porém, com a crise econômico-financeira deflagrada no país, o governo adotou uma série de 

medidas econômicas emergenciais visando conter a crise, e, como resultado, houve uma explosão de casos 
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A presença estatal também afeta a natureza da lei aplicável à disputa, destoando, em 

parte, da clássica concepção de aplicação das leis escolhidas pelas partes no procedimento 

arbitral, como é o caso da arbitragem comercial. Isso se dá, pois os direitos aplicáveis serão, 

além do direito escolhido pelas partes - ou, conforme o caso, pactuado no IIA -, o direito 

internacional público, seus instrumentos, costumes e os princípios internacionais de direito, 

que servirão como garantia mínima de proteção ao investidor35.  

Estas características servem como limitações ao alcance da autonomia da vontade das 

partes no âmbito das arbitragens de investimentos, de modo que, apesar de tratar-se um dos 

princípios basilares da arbitragem em geral, determinadas normas e princípios internacionais 

de direito público também se ganham um papel central no âmbito do ISDS, como é o caso da 

noção de Estado e das balizas a ele impostas, bem como do interesse público envolvido. 

Por conta destas diferenciações em relação à arbitragem comercial e aos demais 

métodos de resolução de conflitos entre investidor e Estado-receptor, a arbitragem de 

investimentos é vista como uma proteção única e muito importante para o investidor. Foi por 

meio do ISDS que se permitiu que o investidor estrangeiro tivesse um canal para defender 

seus direitos e interesses, algo inovador na seara do Direito Internacional, o que não era 

concedido nem mesmo pela Corte Internacional de Justiça (ICJ) ou pelo Tribunal Permanente 

de Justiça Internacional (PCU)36.  

Trata-se, portanto, de uma das poucas instâncias no sistema internacional onde o 

direito internacional concede a particulares a possibilidade de obrigar um Estado soberano a 

comparecer perante um tribunal - no caso, o tribunal arbitral -, para defender suas ações 

soberanas visando proteger o interesse público37 e, diferentemente dos procedimentos que 

 
contra a Argentina no âmbito do ISDS, especialmente perante o ICSID. Durante o período de 2001 a 2012, ao 

menos 27 dos 50 procedimentos instaurados em face da Argentina questionavam as medidas adotadas pelo 

governo face à crise do país. Em geral, a Argentina afirmou em sua defesa que (i) não teria violado qualquer 

disposição dos BITs, tendo em vista que não há limitações em tais tratados no que tange à adoção de medidas 

regulatórias pelos países signatários como forma de mitigar eventuais crises econômicas e (ii) ainda que se 

entenda ter havido violação, as ações do governo estariam embasadas em um contexto extremo e emergencial 

que o país estaria enfrentando. Ainda assim, na maioria dos casos, os tribunais rejeitaram a justificativa argentina 

de que a crise econômico-financeira seria suficiente para afastar a responsabilidade do Estado pelas medidas 

adotadas.  
35 LUIS, Daniel Tavela. Proteção do investimento estrangeiro: o Sistema do Centro Internacional para a 

Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas alternativas. 2013. 189 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 72. 
36 CONGYAN, Cai. Structure of Arbitrators and its Implications towards ICSID Mechanism: An Empirical 

Analysis. Journal of World Investment & Trade, [S.L.], v. 9, n. 3, jun./2008, p. 334. 
37 SALACUSE, Jeswald W. The Emerging Global Regime for Investment. Harvard International Law 

Journal, [S.L.], v. 51, n. 2, Verão 2010, p. 460. 
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ocorrem sob os auspícios do PCU ou da ICJ, caso os Estados-receptores percam a disputa, 

incorrerão em responsabilidade internacional perante os investidores estrangeiros38.  

Permitiu-se, assim, uma grande privatização do processo de tomada de decisões, onde 

não apenas partes privadas estão litigando contra uma pessoa jurídica de direito público, como 

também os árbitros são responsáveis por tal tomada de decisão, e não funcionários do governo 

ou organizações internacionais39. Desse modo, os investidores - indivíduos ou empresas - não 

mais dependem das incertezas da proteção diplomática e, via de regra, não mais precisam 

exaurir os remédios internos para tanto.  

Além disso, a intermediação das reivindicações pelo Estado do investidor gerava uma 

série de custos diplomáticos, políticos e econômicos, trazendo impactos negativos e 

indisposições de importantes relações internacionais entre os governos40. A arbitragem de 

investimentos acabou por reduzir tais custos transacionais.  

Por retirar os conflitos oriundos de investimentos estrangeiros da arena política 

bilateral que antes envolvia dois Estados soberanos - seja no bojo da proteção diplomática 

intermediada pelo Estado ou até mesmo da diplomacia das canhoneiras - e dos órgãos 

judiciais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, a arbitragem de investimentos 

gerou uma importante despolitização destes conflitos41. Agora, a interação do investidor 

estrangeiro com o país receptor é muito mais direta, permitindo um maior diálogo entre as 

partes e transferindo a jurisdição para a resolução de tais disputas para um fórum jurídico 

independente, qualificado, imparcial e sujeito a critérios jurídicos objetivos42.  

 

1.3. ARBITRAGEM INSTITUCIONAL VERSUS ARBITRAGEM AD HOC 

A arbitragem de investimento pode ser classificada em (i) institucional ou (ii) ad hoc. 

As primeiras são aquelas em que determinada instituição especializada ou câmara arbitral 

 
38 CONGYAN, Cai. Structure of Arbitrators and its Implications towards ICSID Mechanism: An Empirical 

Analysis. Journal of World Investment & Trade, [S.L.], v. 9, n. 3, jun./2008, p. 334. 
39 SALACUSE, Jeswald W. The Emerging Global Regime for Investment. Harvard International Law 

Journal, [S.L.], v. 51, n. 2, Verão 2010, p. 460. 
40 Ibid., p. 462. 
41 Tal afastamento da resolução de conflitos provenientes de investimentos estrangeiros foi, inclusive, uma das 

motivações para a celebração da Convenção sobre Resolução de Conflitos Relativos a Investimentos entre 

Estados Nacionais e outros Estados, em 1965, e da criação do ICSID. Nas palavras de Aron Broches, 

Conselheiro Geral do Banco Mundial que presidiu as reuniões preparatórias para a Convenção do ICSID (p. 

464): “A Convenção [...] iria oferecer meios de resolver diretamente, no plano legal, disputas de investimentos 

entre o Estado e o investidor estrangeiro e isolaria tais disputas da arena política e diplomática” (tradução livre).  
42 SCHREUER, Christoph. Investment Protection and International Relations. In: REINISCH, August; 

KRIEBAUM, Ursula (eds.). The Law of International Relations – Liber Amicorum Hanspeter Neuhold. 

The Hague: Eleven International Publishing, 2007, p. 346. 
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assume a função de administrar o procedimento arbitral, enquanto as segundas não são 

administradas qualquer instituição.  

Na seara do investimento estrangeiro, diferentemente dos contratos comerciais entre 

entes privados, dificilmente a escolha do procedimento arbitral será realizada pelo Estado-

receptor em conjunto com o investidor estrangeiro. O que determinará, via de regra, a 

possibilidade de recurso à arbitragem e o procedimento a ser adotado serão as disposições 

contidas nos IIAs celebrados entre o Estado-receptor e o Estado de origem do investidor e nas 

leis nacionais, mitigando, em parte, a autonomia das partes. Ainda assim, grande parte destes 

tratados concedem ao investidor diversas opções para a resolução de disputas oriundas de 

investimentos estrangeiros, incluindo a jurisdição de mais de uma instituição arbitral43. 

No caso das arbitragens ad hoc, as partes podem decidir decidem livremente as 

“regras” processuais que irão reger o procedimento arbitral. Desse modo, as partes terão de 

determinar todos os aspectos da arbitragem, como por exemplo o número de árbitros, sua 

forma de nomeação e a lei aplicável. No entanto, as partes geralmente optam por incorporar 

regras pré-existentes sobre arbitragens, o que oferece uma maior segurança às partes e evita 

eventuais lacunas44.  

 As regras pré-existentes mais utilizadas em arbitragens ad hoc são as Regras de 

Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

 
43 Nesse sentido, podemos citar, a título exemplificativo, o (i) BIT entre Bélgica-Luxemburgo e Colômbia, que 

permite que o investidor recorra aos tribunais internos do Estado-receptor, à arbitragem doméstica, à arbitragem 

ad hoc com aplicação das Regras de Arbitragem da UNCITRAL, à Corte Internacional de Arbitragem da ICC, à 

ICSID e às Regras do Mecanismo Complementar do ICSID, bem como ao Centro de Conciliação e Arbitragem 

da Câmara de Comércio de Bogotá; (ii) o Acordo de Investimento Abrangente da Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), que disponibiliza ao investidor a possibilidade 

de recorrer às cortes ou tribunais administrativos do Estado-receptor, ao ICSID e às Regras do Mecanismo 

Complementar do ICSID, à arbitragem ad hoc com aplicação das Regras de Arbitragem da UNCITRAL ou ao 

Centro Regional de Arbitragem de Kuala Lumpur ou qualquer outro centro regional de arbitragem no âmbito da 

ASEAN; (iii) o BIT entre Azerbaijão e Croácia, que concede aos investidores a opção de arbitragens 

institucionais no âmbito do ICSID e das Regras do Mecanismo Complementar do ICSID ou de arbitragens ad 

hoc com aplicação das Regras de Arbitragem da UNCITRAL; (iv) o BIT entre Rússia e Venezuela, que permite 

que o investidor recorra aos tribunais internos do Estado-receptor, à arbitragem ad hoc com aplicação das Regras 

de Arbitragem da UNCITRAL, à Corte Internacional de Arbitragem da ICC, ao ICSID e às Regras do 

Mecanismo Complementar do ICSID, bem como ao Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de 

Estocolmo; (v) o BIT entre Estado Unidos e Polônia, que disponibiliza ao investidor a possibilidade de recorrer 

ao ICSID e às Regras do Mecanismo Complementar do ICSID, à arbitragem ad hoc com aplicação das Regras de 

Arbitragem da UNCITRAL ou das regras de qualquer instituição arbitral acordada entre as partes; entre outros. 
44 Note que, ainda que as partes optem pela arbitragem ad hoc, é possível que estas escolham as regras de 

determinada instituição ou câmara arbitral para reger a disputa, sem que a instituição seja responsável por 

administrar a disputa. 
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(UNCITRAL)45. Se as partes não escolherem quaisquer regras pré-existentes de arbitragem, 

apenas as regras do local da arbitragem (lex arbitri) regerão a arbitragem. 

Por outro lado, nas arbitragens institucionais, via de regra, as partes aceitam também a 

submissão do procedimento arbitral às regras da instituição escolhida. Entre outras 

disposições, as regras institucionais estabelecem a estrutura processual básica e o cronograma 

dos procedimentos arbitrais. A maioria das regras também autoriza que as instituições sejam 

responsáveis por fixar ou regular os honorários arbitrais, selecionar os árbitros em 

determinados casos específicos, decidir sobre eventual destituição ou não dos árbitros por 

motivos de independência ou imparcialidade, bem como a revisar as sentenças arbitrais 

visando reduzir o risco de inexequibilidade por motivos formais.  

A instituição será, portanto, responsável tão somente pela administração do 

procedimento arbitral, e não por arbitrar o mérito da disputa das partes. Quem decidirá 

propriamente o conflito será o tribunal arbitral, formado por indivíduos meticulosamente 

selecionados pelas partes para atuarem como árbitros.  

Nessa toada, as arbitragens de investimento institucionais podem ocorrer sob os 

auspícios de diversas instituições arbitrais e regras. Atualmente, o principal centro 

responsável por administrar tais arbitragens é o ICSID e a lei aplicável mais frequentemente 

utilizada é, justamente, a Convenção da ICSID ou as Regras do Mecanismo Complementar do 

ICSID46. Ainda assim, podemos citar, como instituições arbitrais de grande importância, a 

Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (ICC), o Tribunal de 

Arbitragem Internacional de Londres (LCIA), o Centro Internacional para Resolução de 

Disputas da Associação Americana de Arbitragem (AAA), o Tribunal Permanente de 

Arbitragem de Haia (PCA), o Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo 

(SCC), entre outras. 

Apesar de as arbitragens ad hoc tenderem a envolver menores custos, maior 

efetividade e flexibilidade do procedimento, a maior parte das arbitragens de investimentos 

instauradas atualmente são arbitragens administradas por instituições ou câmaras arbitrais. 

 
45 SICARD-MIRABAL, Josefa; DERAINS, Yves. Introduction to Investor-State Arbitration. In: _____. 

Introduction to Investor-State Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2018, p. 3. 
46 Segundo os dados do Investment Dispute Settlement Navigator da UNCTAD, das arbitragens de 

investimentos baseadas em acordos ou tratados internacionais de investimentos, aproximadamente 61,7% são 

administradas pela ICSID e 60% aplicam a Convenção do ICSID ou as Regras do Mecanismo Complementar do 

ICSID. Disponível em: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>. Acesso em: 20 set. 

2020. 
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Isso se dá, justamente, tendo em vista que (i) o conflito será dirimido com base em um 

conjunto pré-estabelecido de regras e procedimentos, evitando que as partes percam tempo 

elaborando um procedimento específico para a disputa e que existam eventuais lacunas aos 

termos acordados, (ii) no âmbito de um procedimento de formato já determinado, com um 

calendário conduzido pela instituição, que também (iii) será responsável por supervisionar a 

arbitragem e prestar assistência administrativa às partes, incluindo (iv) na escolha dos 

árbitros, seja apresentando às partes uma lista extensiva de árbitros qualificados que podem 

ser escolhidos pelas partes, seja realizando esta escolha caso as partes não cheguem a um 

acordo47. 

 

CAPÍTULO 2: AS CRÍTICAS REALIZADAS AO SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE 

DISPUTAS ENTRE INVESTIDOR E ESTADO-RECEPTOR 

 O aumento exponencial do número de arbitragens de investimento fez com que todos 

os holofotes se voltassem para este mecanismo de resolução de disputas, o que trouxe consigo 

diversas opiniões negativas em relação ao regime até então existente. A origem destas 

insatisfações pode ser encontrada em características inerentes ao próprio sistema de 

arbitragem de investimento, além de refletirem o fato de que a recente experiência pôde trazer 

à tona uma série de deficiências que antes passavam despercebidas tanto aos olhos dos 

Estados soberanos e dos investidores, quanto dos profissionais e estudiosos do regime48. 

 Apesar de algumas destas críticas terem sido endereçadas na revisão dos 

Regulamentos e Regras do ICSID em 2003 e 2006 e de ainda estarem atualmente em 

discussão tanto no âmbito do ICSID49, quanto das Regras de Arbitragem da UNCITRAL50, as 

 
47 SICARD-MIRABAL, Josefa; DERAINS, Yves. Introduction to Investor-State Arbitration. In: _____. 

Introduction to Investor-State Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2018, p. 3-4. 
48 UNCTAD. Investor–State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration. UNCTAD Series on 

International Investment Policies for Development. United Nations, 2010, p. 16. 
49 Desde sua criação, as regras do ICSID sofreram algumas modificações ao longo dos anos. As mais notáveis 

ocorreram em 2003, 2006 e estão sendo realizadas atualmente, desde o início das discussões em 2016. As 

alterações que foram introduzidas em 2003 aconteceram, em grande parte, nas Regras do Mecanismo Adicional, 

em meio ao surgimento dos primeiros casos de arbitragens de investimentos decorrentes de previsões contidas 

em IIAs. Tal rodada de emendas visava simplificar e esclarecer alguns conceitos e interpretação. A título 

exemplificativo, a Regra de Arbitragem 1(3) foi modificada para que a disposição de que as partes estariam 

vedadas a nomear árbitros nacionais para integrarem o tribunal arbitral, exceto se a parte contrária concordasse 

expressamente com a indicação de árbitro nacional se tornasse mais clara. Logo após as mudanças de 2003, o 

ICSID abriu para debate eventuais melhorias de suas disposições e, em 2004, foi publicado um artigo contendo 

diversos tópicos levantados por grupos empresariais, sociedades civis e profissionais da área. Estas propostas 

foram levadas em consideração pelo Secretariado do ICSID, acarretando novas emendas às regras em 2006. 
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desvantagens do sistema parecem estar cada vez mais em voga, gerando verdadeiro rebuliço 

na seara internacional em torno da possível insuficiência do regime para atender às 

necessidades contemporâneas dos investimentos estrangeiros.  

 

2.1. OS ALTOS CUSTOS E A MOROSIDADE DOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS 

NO ÂMBITO DO ISDS 

 A arbitragem de investimento é um mecanismo de resolução de disputas que envolve 

despesas substanciais, seja com as indenizações no caso de condenação pelo tribunal, seja 

com os custos que as partes incorrem na própria condução dos procedimentos arbitrais51. 

 Corroborando com esta premissa, estudos realizados em 2017, demonstram que os 

valores médios despendidos para o pagamento dos custos das partes (notadamente, com 

honorários advocatícios, periciais e dos assistentes técnicos) totalizaram, do lado do 

requerente, aproximadamente U$ 6.019.000,00 e, do lado da requerida, U$ 4.855.000,00. Já 

as despesas com as taxas administrativas da instituição e com os honorários dos árbitros 

atingiram, em média, U$ 1.118.000,00.52 No que tange às sentenças condenatórias contra os 

Estados, os montantes médios envolvidos atingiram o montante de U$ 110,9 milhões, 

 
Estas alterações incorporaram melhorias importantes ao sistema, incluindo (i) a introdução, por meio da Regra 

de Arbitragem 41 (5) e da Regra de Arbitragem do Mecanismo Adicional 41 (3), da possibilidade de o requerido 

obter o indeferimento, de pronto, da instauração de uma arbitragem por ausência manifesta de mérito jurídico, 

(ii) o reforço dos requisitos de divulgação para árbitros, de acordo com a Regra de Arbitragem 6 (2) e a Regra de 

Arbitragem do Mecanismo Adicional 13 (2); (iii) a ampliação das disposições promovendo maior transparência e 

rapidez na publicação das sentenças arbitrais proferidas no âmbito das arbitragens de investimentos regidas pelo 

ICSID, conforme a Regra de Arbitragem 48 (4) e a Regra de Arbitragem do Mecanismo Adicional 53 (3), entre 

outras. O último processo de emendas nas disposições do ICSID iniciou-se em outubro de 2016, por meio de um 

convite aos Estados Membros para a sugestão de tópicos que mereciam atenção e aperfeiçoamento. Ao longo de 

2018, 2019 e 2020 foram emitidos quatro artigos propondo diversas alterações nas regras até então vigentes. 

Atualmente, as propostas encontram-se em debate acerca da necessidade ou não de votação por parte dos 

Estados-membros para sua efetiva implementação. Mais informações disponíveis em 

<https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/amendments/about>. Acesso em: 23 set. 2020. 
50 Em resposta às severas críticas à arbitragem de investimento, os Estados Membros da UNCITRAL, em 

meados de 2017, deram seu aval, ao Grupo de Trabalho III da UNCITRAL, para o início das discussões acerca 

de eventuais reformas ao sistema. Os primeiros passos foram voltados à identificação das deficiências do sistema 

e à análise acerca da desejabilidade ou não de uma reforma à luz dos pontos de atenção identificados pelo Grupo 

de Trabalho. Desde então, diversas fases de debates têm sido realizadas visando o desenvolvimento de soluções 

para os problemas encontrados, a serem repassadas e recomendadas à UNCITRAL. Os trabalhos do Grupo de 

Trabalho da UNCITRAL perduram até a presente data, conforme será melhor abordado no Capítulo VII.  
51 UNCTAD. Investor–State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration. UNCTAD Series on 

International Investment Policies for Development. United Nations, 2010, p. 4. 
52 HODGSON, Matthew; CAMPBELL, Alistar. Damages and Costs in Investment Treaty Arbitration 

Revisited. Allen & Overy [online], Dez. 2017. 
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representando um aumento de aproximadamente 124% com relação aos valores médios 

arbitrados anteriormente a 201353. 

 Na seara da arbitragem de investimentos, tais despesas mostram-se ainda mais 

preocupantes, especialmente porque estas, além de serem custeadas, em parte, por meio de 

recursos oriundos dos cofres públicos, acabam servindo como grande barreira de acesso aos 

tribunais arbitrais pelos pequenos investidores e pelos países com maiores limitações 

financeiras. 

 No que tange à duração dos procedimentos, muito se argumenta que a duração dos 

procedimentos arbitrais envolvendo disputas oriundas da relação entre investidores e Estado-

receptor não destoariam tanto das cortes domésticas. Nesse sentido, ambos os procedimentos 

seriam extremamente morosos e ineficientes, fazendo com que as disputas se protraiam no 

tempo.  

 Estudos recentes demonstram que esta pode realmente ter se tornado a realidade de 

diversos tribunais arbitrais, seja no âmbito de arbitragens ad hoc, seja naquelas administradas 

por instituições. Em média, a prolação da sentença final ocorre 45 meses após o início dos 

procedimentos (aproximadamente 3 anos e 9 meses), sem incluir o período gasto em eventual 

reconhecimento e execução da sentença, que pode ultrapassar cinco anos nos tribunais 

domésticos, ou a fase de anulação da sentença, que, nos casos em que a lei aplicável são as 

regras do ICSID, podem demorar até dois anos54. 

 

2.2. A FALTA DE HOMOGENEIDADE E DE PREVISIBILIDADE DAS DECISÕES 

NAS ARBITRAGENS DE INVESTIMENTO 

 A falta de homogeneidade das decisões prolatadas pelos tribunais arbitrais no âmbito 

do sistema de resolução de disputas entre investidor estrangeiro e Estado-receptor foi 

identificada, pelo Grupo de Trabalho III da UNCITRAL, como um dos pontos principais de 

 
53 HODGSON, Matthew; CAMPBELL, Alistar. Damages and Costs in Investment Treaty Arbitration 

Revisited. Allen & Overy [online], Dez. 2017. 
54 LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. LETOURNEAU-TREMBLAY, Laura. Investment Arbitration and 

its Discontents: An Empirical Assessment. EJIL: Talk!, 2019. Disponível em 

<https://www.ejiltalk.org/investment-arbitration-and-its-discontents-an-empirical-assessment/>. Acesso em 29 

set. 2020. 
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preocupação relacionado ao sistema vigente55. Esta se trata, porém, de uma alegação um tanto 

sensível, principalmente por estarmos nos referindo a um sistema de resolução de disputas 

embasado em diferentes instrumentos, sejam eles IIAs ou contratos de investimentos. 

 Apesar disso, nos casos de IIAs com disposições similares, Estados-receptores e 

investidores têm reportado que “o mesmo padrão de IIAs tiveram provisões similares 

interpretadas de forma diferente pelos tribunais, incluindo casos em que os fatos, as partes, os 

dispositivos dos acordos e as leis arbitrais aplicadas foram as mesmas”56 e que “normas 

internacionais sobre interpretação de tratados e o direito consuetudinário internacional não são 

aplicados de maneira consistente por uma série de tribunais no âmbito de arbitragens ad 

hoc”57.  

 Tais interpretações divergentes criam um ambiente de grande insegurança jurídica, 

servindo como desincentivo aos atores do sistema de injetarem seus capitais em Estados 

estrangeiros tendo em vista o cenário de incerteza e imprevisibilidade no que tange à forma 

com a qual eventuais conflitos que possam emergir desta relação seriam julgados futuramente.  

 

2.3. A QUESTÃO DA CONFIDENCIALIDADE E DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

DO ISDS 

 Entre os atores do sistema, há uma concepção geral de que as arbitragens de 

investimento seriam um procedimento secreto, conduzido a portas fechadas e com reduzidos 

níveis de transparência. Esta é, na verdade, uma preocupação que perdura desde as primeiras 

arbitragens conduzidas sob os auspícios do sistema, especialmente devido ao fato de que 

diversas características das arbitragens de investimentos se espelham nas arbitragens 

internacionais comerciais, modalidade de resolução alternativa de disputas previamente 

existente e que estabelece padrões elevados de confidencialidade58.  

 A questão da transparência pode ser analisada sob dois ângulos: (i) o procedimental, 

que se refere ao procedimento arbitral em si, envolvendo, entre outros aspectos, audiências 

 
55 Cf. UNCITRAL Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform. Possible Reform of Investor-

State Dispute Settlement (ISDS): Consistency and Related Matters. UNCITRAL Working Group III (ISDS 

Reform) Documents, Viena, out./nov. 2018.  
56 Idem. 
57 Idem. 
58 KLETT, Jonathan. National Interest vs. Foreign Investment - Protecting Parties through ISDS. Tulane 

Journal of International and Comparative Law, [S.L.], v. 25, n. 1, inverno 2016, p. 225.  
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abertas; e (ii) o substancial, englobando, por exemplo, a publicidade da existência da própria 

arbitragem, as partes envolvidas, o objeto do litígio e as sentenças prolatadas pelo tribunal 

arbitral.  

 No caso da primeira, apesar de existirem alguns tribunais que permitem que o público 

compareça às audiências, estes são exceções. Por outro lado, pode-se dizer que a segunda tem 

sofrido mudanças positivas59. Isso se dá, em grande parte, devido ao fato de a maior parte dos 

procedimentos arbitrais de investimentos serem administrados pelo ICSID60, que, além de 

disponibilizar ao público um registro de todos os casos iniciados e finalizados, divulga a 

maioria das sentenças arbitrais.  

 Já no âmbito das demais instituições arbitrais e, principalmente, das arbitragens de 

investimentos ad hoc, o cenário é mais nebuloso. Enquanto nas arbitragens administradas pelo 

ICSID aproximadamente 10% das sentenças proferidas serem confidenciais, nas arbitragens 

ad hoc este número salta para, ao menos, 33% das decisões conhecidas - isso, porque, 

acredita-se que um número considerável de arbitragens não institucionais não seja ao menos 

conhecida61.  

 Nesse contexto, boa parte dos críticos segue sustentando que a confidencialidade ainda 

é um aspecto problemático do sistema, apesar da aparente melhora quanto à falta de 

transparência e publicidade das disputas. Aqueles que defendem tal posicionamento acreditam 

que o envolvimento de interesses público-privados faz com que o caráter confidencial da 

arbitragem seja incompatível com o sistema, além de contribuir para a perpetuação de outras 

características negativas do ISDS, como, por exemplo, a questão da deficiência de 

precedentes e de consistência nas decisões62.  

 

 
59 BEHN, Daniel. The Performance of Investment Treaty Arbitration. In: SQUATRITO, Theresa; et al. (eds.). 

The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 
60 Apesar de a maioria das arbitragens de investimentos serem administradas pelo ICSID (59% dos 

procedimentos arbitrais do ISDS), Behn (2017) apresentou dados significativos de que, ao longo dos anos, o 

ICSID vem saindo dos holofotes, abrindo espaço para o domínio de outras instituições ou até mesmo para as 

arbitragens ad hoc com a aplicação das leis da UNCITRAL, que atualmente correspondem, em conjunto, a 41% 

das arbitragens de investimento. Segundo os dados divulgados pelo World Investment Report de 2020, 

divulgado pela UNCTAD, em 2018 e 2019 a maioria das arbitragens de investimentos baseadas em IIAs segue 

nas mãos do ICSID. Mais informações em: <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020>. Acesso 

em: 27 set. 2020. 
61 BEHN, Daniel. Op. cit., p. 15-18. 
62 MARTINS, Daniele S. L. A Arbitragem de Investimento Estrangeiro. Em especial, a problemática da 

confidencialidade do procedimento arbitral nas disputas investidor-Estado. 2015. 60 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Porto, 2015, p. 25-26. 
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2.4. O FAVORITISMO EM RELAÇÃO ÀS POSIÇÕES DEFENDIDAS PELOS 

ESTADOS 

 Internacionalmente, tem sido disseminada, por diversos acadêmicos, a ideia de que os 

árbitros de disputas relacionadas a investimentos estrangeiros possuiriam uma pré-disposição 

a favorecer os pleitos dos Estados-receptores. Assim sendo, os tribunais arbitrais no âmbito 

destas disputas seriam tendenciosos e imparciais, extraindo interpretações de disposições 

contratuais e dos IIAs prejudiciais aos investidores, como forma de beneficiar, indevidamente, 

os Estados receptores.  

 Estas críticas, porém, não encontram respaldo nas pesquisas empíricas realizadas com 

base nas sentenças arbitrais proferidas no ISDS. Na verdade, a maré parece ser justamente a 

oposta: segundo dados divulgados pela UNCTAD em 2020, 61% das decisões de mérito63 em 

arbitragens de investimento baseadas em IIAs, no período entre 1987 e 2019, foram decididas 

a favor dos investidores64. Ainda, no mesmo sentido, há indícios empíricos de que existiria, na 

comunidade arbitral internacional, “uma corrente significativa [...] que possuiria a visão de 

que os investidores seriam vítimas de governos corruptos”65, o que poderia indicar eventual 

tendência ao favorecimento dos pleitos defendidos pelos investidores estrangeiros.  

 

2.5. A AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE APELAÇÃO À SENTENÇA 

Uma das principais críticas quanto à estrutura procedimental do ISDS é a ausência de 

via recursal para questionar sentenças arbitrais finais proferidas pelo tribunal arbitral66. 

Diferentemente da maioria dos sistemas legais, não há um duplo grau de jurisdição capaz de 

corrigir eventuais sentenças incorretas proferidas pelos árbitros.  

Na arbitragem, os caminhos existentes para as partes contestarem a decisão proferida 

quando dela discordarem, são extremamente limitados em grande parte das regras arbitrais. 

 
63 Aqui, considera-se como decisão de mérito aquela em que o tribunal analisa propriamente o objeto da disputa, 

determinando se o ato estatal foi violador ou não de qualquer das disposições ou obrigações substantivas 

contidas no IIA. 
64 UNCTAD. Investor-State Dispute Settlement Cases pass the 1,000 mark: cases and outcomes in 2019. IIA 

Issues Note n. 2. United Nations, jul./2020, p. 5. 
65 SATTOROVA, Mavluda. The Impact of Investment Treaty Law on Host States: Enabling Good Governance? 

Oxford: Hart Publishing, 2018 apud LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. LETOURNEAU-TREMBLAY, 

Laura. Investment Arbitration and its Discontents: An Empirical Assessment. EJIL: Talk! [online], 2019. 
66 MARTINS, Daniele S. L. A Arbitragem de Investimento Estrangeiro. Em especial, a problemática da 

confidencialidade do procedimento arbitral nas disputas investidor-Estado. 2015. 60 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Porto, 2015, p. 30. 
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Em determinados casos, o que se permite é que as partes solicitem (i) esclarecimentos ao 

tribunal, alegando-se, para tanto, a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro 

material na sentença, ou, mais radicalmente, (ii) anulação da sentença, com base nas hipóteses 

previstas na lei aplicável ao procedimento. 

 Aqueles que defendem a criação de mecanismos de apelação às sentenças proferidas 

em casos de arbitragens de investimentos argumentam que uma via recursal promoveria uma 

interpretação mais harmoniosa da lei e, evitaria, em grande parte, o problema da 

inconsistência das decisões, promovendo maior previsibilidade e estabilidade do sistema67. É 

bem verdade, porém, que “o mero fato de que uma pessoa foi colocada em posição de julgar o 

veredicto de outra não dá à segunda decisão uma qualidade maior do que a primeira”68 e que 

eventual possibilidade de apelação poderia, na verdade, contribuir para a morosidade dos 

procedimentos arbitrais, permitindo que as partes utilizem as vias recursais com intuito 

meramente protelatório69. 

 

2.6. A EXISTÊNCIA DE UMA ELITE SELETA E HOMOGÊNEA DE ÁRBITROS 

A falta de diversidade entre os atores do sistema, especialmente dos árbitros que 

compõem os tribunais arbitrais no âmbito do ISDS, tem sido, durante muito tempo, um dos 

pontos centrais de especulação pelos críticos do sistema. Em paralelo, as instituições 

responsáveis por administrar as arbitragens de investimentos, bem como outras iniciativas, 

como é o caso da base de dados do PluriCourts da Universidade de Oslo têm trazido maior 

transparência para a análise empírica destas alegações. 

 Nesse sentido, os dados coletados têm demonstrado a existência de uma elite seleta de 

árbitros, peritos e assistentes técnicos que tem sido, ao longo dos anos, responsável pela 

condução de grande parte dos procedimentos arbitrais provenientes de disputas de 

investimento estrangeiro. Estes atores dominantes, além de nomeados constantemente em 

 
67 SCHREUER, Christoph H.; MELÉNDEZ, Andrea de la B. Investment Arbitration, Does ISDS Need an 

Appeals Mechanism? In: KLAUSEGGER, Peter K. et al. (eds). Austrian Yearbook on International 

Arbitration 2019. Viena: MANZ Verlag Wien, 2019, p. 499-500. 
68 LAUTERPACHT, Elihu. Aspects of the Administration of International Justice. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991, p. 109 apud SCHREUER, Christoph H.; MELÉNDEZ, Andrea de la B. Investment 

Arbitration, Does ISDS Need an Appeals Mechanism? In: KLAUSEGGER, Peter K. et al. (eds). Austrian 

Yearbook on International Arbitration 2019. Viena: MANZ Verlag Wien, 2019. 
69 MARTINS, Daniele S. L. A Arbitragem de Investimento Estrangeiro. Em especial, a problemática da 

confidencialidade do procedimento arbitral nas disputas investidor-Estado. 2015. 60 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Porto, Porto, 2015, p. 31. 
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uma série de disputas, apresentam uma série de características em comum, levando a 

comunidade internacional a crer que o "árbitro internacional mediano é um homem na casa 

dos 53 anos, nacional de um estado desenvolvido e que teria atuado como árbitro em, ao 

menos, dez casos de arbitragem".70 

 

CAPÍTULO 3: UMA ANÁLISE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS 

ARBITRAIS NAS ARBITRAGENS DE INVESTIMENTO 

A crítica endereçada ao ISDS no que tange à falta de diversidade dos principais atores 

no âmbito dos tribunais arbitrais, especialmente dos árbitros os compõem, é clara, sendo 

importante, porém a confirmação de que esta realidade é realmente um fato. Este tópico vem 

recebendo cada vez mais atenção no cenário internacional, especialmente levando-se em 

consideração que a arbitragem de investimento tem se espalhado por todo o mundo. 

Por muitos anos, a comunidade internacional e os atores envolvidos no sistema 

acabaram deixados no escuro, tendo em vista a falta de publicidade de informações – e, ao 

mesmo tempo, de coragem dos acadêmicos em expor a elite existente - sobre os casos e sobre 

as decisões proferidas nos casos do ISDS. Atualmente, porém, este cenário parece estar 

sofrendo uma grande mutação, tendo em vista que cada vez mais estão surgindo iniciativas 

incentivando a divulgação não apenas das decisões proferidas por estes tribunais, como 

também sobre seus membros e sobre os profissionais diretamente envolvidos no ISDS. 

Nesse sentido, as pesquisas e os dados que vem sendo coletados, publicados e 

compilados nos últimos tempos têm sido essenciais na determinação dos profissionais 

envolvidos nas arbitragens de investimentos ad hoc e institucionais. Isso tem permitido que 

aqueles envolvidos e afetados pelas sentenças proferidas por tais tribunais possam não apenas 

conhecer aqueles que estão tomando decisões tão importantes no que tange à política de 

investimentos internacionais e ao próprio interesse público envolvido, como também analisar 

a influência destes fatores no regime existente. 

 

3.1. BUSCANDO A PANELINHA DOS TRIBUNAIS ARBITRAIS NO ÂMBITO DO 

ISDS 

 
70 FRANCK, Susan D. et al. The Diversity College: Exploring the “Invisible College” of International 

Arbitration. Columbia Journal of Transnational Law. Nova Iorque, v. 53, n. 3, 2015, p. 466.  
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Conforme já abordado, a globalização e a liberalização econômica ao redor do mundo 

permitiram um aumento substancial no fluxo de investimentos entre países. 

Consequentemente, tais trocas de capitais cada vez mais constantes impactaram o campo de 

resolução de disputas oriundas das relações entre investidores estrangeiros e Estados, 

figurando, entre o principal meio de resolução destes conflitos, a arbitragem de 

investimentos71. 

 Segundo os dados do PluriCourts sobre arbitragens de investimento, até março de 

2019, 1.43272 procedimentos arbitrais já haviam sido realizados ou encontravam-se em 

curso73. Até janeiro de 2020, o número total de arbitragens de investimentos baseadas em 

tratados atingiu o número de 1.023 casos disponíveis publicamente, sendo certo que 55 destes 

casos foram instaurados em 201974 75. 

 Deste universo de 1.432 arbitragens, 137 países já foram alvo de reivindicações de 

investidores estrangeiros76 e, em 2019, 36 países e um grupo econômico (a União Europeia) 

figuraram como requeridos nos 55 procedimentos iniciados naquele ano, sendo os principais 

Colômbia, México, Peru e Espanha77.  

 Até 30 de junho de 2020, 756 arbitragens de investimentos ocorreram sob os auspícios 

da Convenção do ICSID ou das Regras do Mecanismo Complementar do ICSID, sendo que, 

no ano fiscal de 2020, 37 procedimentos foram instaurados com a aplicação da Convenção do 

ICSID e 3 com a aplicação das Regras do Mecanismo Complementar do ICSID78. Destes 

casos, os principais países em face dos quais foram iniciadas as disputas foram Colômbia (5 

casos), Peru (5 casos), Croácia (3 casos), Venezuela (2 casos), Panamá (2 casos), Espanha (2 

casos), México (2 casos) e Romênia (2 casos)79. Além disso, nos dez últimos anos, o ICSID 

 
71 PUIG, Sergio. Social Capital in the Arbitration Market. The European Journal of International Law, 

[S.L.], v. 25, n. 2, 2014, p. 388-390. 
72 Estes procedimentos incluem, além das arbitragens de investimento, os tribunais de anulação do ICSID. 

73 BEHN, Daniel. et. al. PITAD Investment Law and Arbitration Database. Oslo: PluriCourts Centre of 

Excellence, University of Oslo, mar./2019.  

74 UNCTAD. World Investment Report: International Production Beyond the Pandemic. United Nations 

Publications [online]. Geneva, United Nations, 2020. 

75 Vale ressaltar que, apesar de o número de arbitragens de investimento iniciadas anualmente seguir alto se 

comparado aos dados anteriores a 2011, este foi o menor número registrado nos últimos 5 anos.  

76 BEHN, Daniel. et. al. Op. cit..  

77 UNCTAD. Op. cit.. 

78 ICSID. The ICSID Caseload Statistics [online], 2020. Disponível em: < 
https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics>. Acesso em: 20 out. 2020. 

79 Idem. 
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foi responsável por administrar o total de 2.488 casos, sejam arbitragens de investimento, 

sejam procedimentos de mediação ou conciliação80. 

 Com o crescimento exponencial do número de arbitragens de investimento instauradas 

contra o Estados-receptores nos últimos vinte anos, este método de resolução de disputas 

acabou por atrair cada vez mais interesse acadêmico e atenção dos pesquisadores, fazendo 

com que emergissem diversas críticas e especulações. Como já apontado, uma das principais 

críticas é justamente a alegada falta de diversidade dos tribunais arbitrais, tendo em vista a 

existência de um grupo seleto de árbitros, responsável por monopolizar a maior parte das 

decisões proferidas no âmbito destes procedimentos arbitrais. 

 Nesse contexto, é importante notar que a diversidade deve ser levar em consideração 

não apenas como aspectos isolados de raça, gênero ou nacionalidade, mas também deve ser 

concebida por meio da interseccionalidade destes fatores. Segundo Birte Siim81, a palavra 

diversidade 

possui um duplo significado e pode referir-se tanto a diferenças sexuais, étnico-

culturais ou religiosas que devem ser preservadas [...] ou a desigualdades, como de 
gênero, classe e raça, que devem ser abolidas. A interseccionalidade, por sua vez, 

difere da abordagem acerca da diversidade pelo fato de não apenas endereçar uma 

única dimensão, mas analisar diferenças de múltiplas e interseccionais categorias. 

[...] O objetivo da abordagem sobre interseccionalidade é conceitualizar as 

diferenças e endereçar múltiplas desigualdades, ligando múltiplas categorias de 

desigualdades a identidades sobrepostas. 

 Em 2006, estudos analisando a composição dos tribunais arbitrais de arbitragens de 

investimentos baseadas em tratados, liderados pela professora Susan Frank, demonstraram 

que, dos 145 árbitros nomeados para os 102 casos disponíveis ao público, apenas 5 eram 

mulheres, o que mal representava 3% do banco de árbitros em disputas de investimentos82. 

Restava claro, portanto, que “[o]s dados [empíricos] sustenta[va]m a visão de que ICSID 

pertence[ria] principalmente aos senhores”83. 

Além disso, 75% dos árbitros eram nacionais de Estados-membros da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) à época, apesar de 

 
80 ICSID. The ICSID Caseload Statistics [online], 2020. Disponível em: < 
https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics>. Acesso em: 20 out. 2020. 

81 SIIM, Birte. Intersections of Gender and Diversity: A European Perspective. In: ______. MOKRE, Monika. 

Gender and Diversity in an Emergent European Public Sphere. Londres: Palgrave Macmillan, 2013, p. 13. 
82  FRANCK, Susan D. Empirically Evaluating Claims about Investment Treaty Arbitration. North Carolina 

Law Review, [S.L.], v. 86,, 2007, p. 77. 

83 RUBINS, Noah. SINCLAIR, Anthony. ICSID Arbitrators: Is There a Club and Who Gets Invited?, Global 

Arbitration Review [online], nov./2006.  
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aproximadamente 70% das arbitragens terem sido instauradas em face de Estados-receptores 

que não eram membros da OCDE84.  

A partir de então, diversas pesquisas conduzidas entre 2006 e 2008 também chegaram 

à mesma conclusão, apurando que o perfil médio de um árbitro internacional seria um homem 

de 53 anos, nacional de um país desenvolvido e que teria atuado em, ao menos, dez 

arbitragens85.  

Já em 2012, novas pesquisas buscaram atualizar estes dados, demonstrando que o 

campo da arbitragem de investimento - e também da arbitragem internacional no geral - ainda 

era dominada por uma elite seleta de árbitros. Estudos realizados analisando a constituição 

dos tribunais do ICSID desde 1972 até 1 de março de 2012 demonstraram que, de 746 árbitros 

nomeados nos casos publicados e concluídos até então, apenas 42 eram mulheres, 

representando 5,63%86, um crescimento mínimo desde os dados obtidos por pesquisas em 

2006.  

Segundo os pesquisadores, apesar de melhorias, a quantidade de árbitros do sexo 

feminino seguia extremamente insignificante e os tribunais arbitrais seguiriam “não refletindo 

a diversidade dos indivíduos presentes em qualquer conjunto demográfico de negócios atuais, 

e parecem cada vez mais distantes e anacrônicos em relação ao mundo moderno”87. 

O relatório do Corporate Europe Observatory demonstrou que “o campo de 

arbitragem de investimentos internacionais é dominado por uma pequena e coesa comunidade 

de escritórios de advocacia e árbitros de elite do hemisfério norte”, onde, nos painéis 

administrados pelo ICSID, apenas 15 árbitros nacionais da Europa, dos EUA ou do Canadá, 

dos 559 árbitros totais, haviam decidido 55% de todas as disputas oriundas de tratados de 

investimentos88. 

As análises realizadas por Puig, demonstram um cenário muito similar, onde é claro o 

desequilíbrio entre o número de árbitros de países desenvolvidos e de países em 

 
84 FRANCK, Susan D. Empirically Evaluating Claims about Investment Treaty Arbitration. North Carolina 

Law Review, [S.L.], v. 86, 2007, p. 79. 
85 FRANCK, Susan D. et al. The Diversity College: Exploring the “Invisible College” of International 

Arbitration. Columbia Journal of Transnational Law. Nova Iorque, v. 53, n. 3, 2015, p. 466. 
86 GREENWORD, Lucy. BAKER, C. Mark. Getting a Better Balance on International Arbitration Tribunals. 

The Journal of the LCIA, Londres, v. 28, n. 4, 2012, p. 655. 
87 GREENWORD, Lucy. Unblocking the Pipeline: Achieving Greater Gender Diversity on International 

Arbitration Tribunals. International Law News [online], v.  42, n. 2, primavera/2013. 
88 EBERHARDT, Pia. et. al. Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an 

investment arbitration boom. Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute, 

Bruxelas/Amsterdã, nov./2012, p. 8. 
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desenvolvimento89. Árbitros de 87 nacionalidades haviam sido nomeados até 2014, mas sua 

maioria é proveniente de países desenvolvidos e os nacionais de Nova Zelândia, Austrália, 

Canadá, Suíça, França, Reino Unido (UK) e EUA representam quase a metade do total de 

nomeações90. Além disso, apesar de aproximadamente 15% das nomeações serem de árbitros 

latino-americanos, 4 dos 5 árbitros mais nomeados tiveram sua educação superior em 

universidades de países desenvolvidos como França, EUA e UK91. 

Mais recentemente, em 2017, Bonnitcha, Poulsen e Waibel relataram, em suas 

pesquisas, que “árbitros de nacionalidade asiática ou africada são sub-representados, apesar de 

os fluxos de entrada de capital e de investimentos serem significativos, bem como as disputas 

oriundas de tratados de investimentos”92.  

No que tange à representação feminina, por sua vez, os dados coletados na database da 

PluriCourts demonstram que, ao final de 2018, o cenário permanecia praticamente o mesmo, 

com uma singela melhora na representação feminina. Nesse sentido, segundo os dados 

divulgados pelo PluriCourts, o número de nomeações de mulheres, considerando nomeações 

repetidas dos mesmos árbitros, corresponde a 23% (37 no universo de 161 nomeações) (ver 

figura 1). Se desconsiderarmos as nomeações repetidas, este percentual cai para 18% do total 

de nomeações em 2018 (18 dos 99 árbitros nomeados) (ver figura 2). Já do total histórico de 

nomeações, entre o período de 1972 a 2018, as mulheres correspondem a 10% dos indivíduos 

nomeados como árbitros em arbitragens de investimento. 

 

Figura 1 - Nomeações de árbitros entre o período de 1972 a 2018 (por gênero)93 

 
89 PUIG, Sergio. Social Capital in the Arbitration Market. The European Journal of International Law, 

[S.L.], v. 25, n. 2, 2014, p. 405. 
90 Idem. 
91 Segundo Puig, os cinco árbitros nacionais de países latino-americanos mais nomeados eram, até 2014, 

Francisco Orrego-Vicuña (Chile), Eduardo Silva Romero (Colombia), Rodrigo Oreamuno (Costa Rica), Claus 

von Wobeser (México) e Horacio Grigera (Argentino). Destes, apenas Rodrigo Oreamuno, que fora vice-

Presidente da Costa Rica, não cursou ensino superior em países desenvolvidos como UK, França e EUA. 
92 BONNITCHA, Jonathan. POULSEN, Lauge. WAIBEL, Michael. The Political Economy of the Investment 

Treaty Regime. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 255 apud POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the 

Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part of the Conversation. Melbourne Journal of 

International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 261 
93 Dados coletados do PITAD Investment Law and Arbitration Database. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 2 - Árbitros nomeados entre o período de 1972 a 2018 (por gênero)94 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De modo similar, a análise dos dados coletados por Langford, Behn e Lie nos mostram 

que, dos 25 árbitros com maior número de nomeações, apenas (i) 2 árbitros são do gênero 

feminino (8%), mas, por outro lado, são nacionais de países da Europa Ocidental (França e 

 
94 Dados coletados do PITAD Investment Law and Arbitration Database. 
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Suíça) e (ii) 5 árbitros (20%) não são nacionais de países da Europa Ocidental ou da América 

do Norte (Austrália, Bulgária, Chile, Costa Rica e Nova Zelândia), sendo que somente 2 (8%) 

deles são provenientes da América Latina (ver tabela 1 abaixo). 

 

Tabela 1 - 25 árbitros mais nomeados no ISDS 

 

Fonte: LANGFORD; BEHN; LIE, 2017, p. 10 

 

No mesmo período, dos 222 árbitros nomeados como presidentes de tribunais arbitrais 

no âmbito do ICSID, apenas 16 foram mulheres (aproximadamente 7%). Ainda, somente 11 

casos foram arbitrados por tribunais compostos inteiramente por nacionais que não fossem 

anglo-europeus, representando 4% do total das disputas. Do total de casos, apenas 11% dos 
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árbitros são mulheres95  e 57%do total de nomeações de mulheres como árbitras são referentes 

à escolha de Brigitte Stern e de Gabrielle Kaufmann-Kohler96.  

Do mesmo modo, analisando os 345 casos instaurados entre 2011 e 2017, do total das 

951 nomeações árbitros, 106 foram para mulheres. Este número, porém, acaba sendo ainda 

menor, tendo em vista que as 106 nomeações não consideravam nomeações repetidas das 

mesmas árbitras: na verdade, 53 delas referem-se à escolha de Brigitte Stern e 15 de Gabrielle 

Kaufmann-Kohler97.  

 Nesse sentido, as 25 árbitras mais nomeadas em arbitragens oriundas de tratados de 

investimentos (ver tabela 2 abaixo) também formam um grupo de elite, frequentemente 

nomeadas para mais de um painel arbitral, que responde por 86% de todas as nomeações 

femininas.  

 

Tabela 2 - 25 árbitras mais nomeadas no ISDS 

 
95 Em 2006, Franck (2006) se deparou com o percentual de 3%; em 2012, Greenwood  e Baker relataram 5,63%; 

em 2014, Puig apontou em torno de 7% e, por fim, em 2017, Waibel e Wu relataram 10%. Apesar de os dados 

demonstrarem ter havido crescimento relevante, o número de mulheres segue ínfimo. 
96 LÉTOURNEAU-TREMBLAY, Laura. LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. Empirical Perspectives on 

Investment Arbitration: What Do We Know? Does It Matter? ISDS Academic Forum Working Group 7 

Paper [online], mar./2020, p. 34. 
97 POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part of the 

Conversation. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 266. 
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Fonte: LANGFORD; BEHN; LÉTOURNEAU-TREMBLAY, 2019, p. 35 

 

Considerando, ainda, as experiências profissionais e acadêmicas, os árbitros do 

sistema são considerados como “advogados de elite ou acadêmicos jurídicos da Europa 

Ocidental ou dos Estados Unidos”98. No caso dos presidentes dos painéis das arbitragens de 

investimentos, 90% deles realizaram seu ensino superior em países membros da OCDE e sua 

maioria atuou em cargos do Executivo de seus respectivos países99. 

 
98 PAUWELYN, Joost. The Rule of Law without the Rule of Lawyers? Why Investment Arbitrators Are from 

Mars, Trade Adjudicators from Venus? SSRN, out./2020. 
99 WAIBEL, Michael. WU, Yanhui. Are Arbitrators Political? Evidence from International Investment 

Arbitration. [S.I.], 2017, p. 15. 
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Assim sendo, os árbitros internacionais que atuam em disputas de investimentos ainda 

representam “uma comunidade unida e invisível de profissionais”100,  compondo uma “rede 

informal, porém influente, de homens que circularam entre instituições acadêmicas e 

profissionais de elite”101. 

No que tange à interseccionalidade, o cenário é ainda pior: das 25 árbitras que mais 

receberam nomeações no âmbito do ISDS (tabela 2 acima), apenas 5 (20%) não são nacionais 

da Europa Ocidental ou da América do Norte, representando Hong Kong, Sérvia, Egito, 

Rússia e Argentina.  

Mais especificamente, no caso das arbitragens realizadas sob os auspícios do ICSID 

entre 2011 e 2017, nenhum dos tribunais arbitrais das 951 arbitragens instauradas possuía 

árbitros, cumulativamente, (i) do gênero feminino, (ii) representantes de minorias raciais e 

(iii) nacionais de países em desenvolvimento102. Na verdade, apenas três mulheres que 

atuaram como árbitras em comitês de anulação do ICSID preencheram os três critérios: 

Bertha Cooper-Rousseau, negra e nacional das Bahamas; e Tinuade Oyekunle e Dorothy 

Udeme Ufot, ambas negras e nacionais da Nigéria103.  

Muito semelhante é a presença da interseccionalidade - ou a falta dela - nas demais 

instituições responsáveis por administrar arbitragens de investimentos. O Tribunal de 

Arbitragem de Londres (LCIA), por exemplo, reportou que, em 2019, 12% das nomeações 

realizadas pelas partes iam para mulheres104, enquanto o Instituto de Arbitragem da Câmara 

de Comércio de Estocolmo (SCC) apresentou dados de que esta porcentagem seria de 16% 

em 2019105. Apesar disso, a lista de árbitros da LCIA é monopolizada por nacionais dos EUA, 

Austrália, Canadá, Inglaterra, Irlanda e França106; e a da SCC, principalmente por europeus107. 

 
100 POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part of the 

Conversation. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 261. 
101 Idem. 
102 Ibid., p. 266-267. 
103 KARTON, Joshua. True Diversity is Intersectional: Escaping the One-Dimensional Discourse on Arbitrator 

Diversity. Kluwer Arbitration Blog [online], 2018. 
104 Mais informações divulgadas pelas LCIA disponíveis em: <https://www.lcia.org/News/annual-casework-

report-2019-the-lcia-records-its-highest-numbe.aspx>. Acesso em: 1 out. 2020. 
105 Mais informações disponibilizadas pela SCC em: <https://sccinstitute.com/statistics/>. Acesso em: 1 out. 

2020. 
106 Importante notar que, apesar disso, segundo o LCIA, em 2019, 22 nomeações foram para árbitros mexicanos 

e 14 para sul-africanos. Os dados divulgados não apresentam especificação quanto ao sexo dos nomeados. Mais 

informações disponíveis em: <https://www.lcia.org/News/annual-casework-report-2019-the-lcia-records-its-

highest-numbe.aspx>. Acesso em: 1 out. 2020. 
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Já no caso da ICC, 23,2% das nomeações realizadas em 2017 foram femininas, contando com 

apenas 43 árbitras diferentes108. Como se dá na LCIA e na SCC, a maior parte dos árbitros das 

arbitragens administradas pela ICC são europeus e possuem a idade média de das árbitras é de 

50 anos109. 

Resta claro, portanto, que o número de árbitros que possuem, cumulativamente, 

características historicamente marginalizadas no campo das arbitragens de investimento - e, 

notadamente, das arbitragens internacionais - é praticamente zero. 

Nesse sentido,  

[n]ão é nenhum segredo para aqueles regularmente envolvidos em arbitragem 

internacional que homens brancos, mais velhos, geralmente nacionais da Europa 

Ocidental ou da América do Norte, são nomeados como árbitros com muito mais 

frequência do que outros. A diversidade está claramente ausente. As mulheres 

representam, usualmente, menos de 10% dos árbitros em arbitragens internacionais, 

e muito poucas mulheres parecem monopolizar uma porcentagem muito 

significativa desse número já pequeno. A maioria dos árbitros é da Europa ou da 

América do Norte, e a maioria é sênior em idade e experiência. Fora do contexto dos 

EUA, raça não parece ter sido considerada, mas parece claro que a grande maioria 

das nomeações em arbitragem internacional vai para caucasianos110. (tradução 

nossa) 

 E, ainda, apesar de uma melhora mínima na representação feminina, parece que o 

corpo de “notáveis homens, senis e caucasianos, de países desenvolvidos” vêm sendo 

acrescido também da participação de “notáveis mulheres caucasianas de países 

desenvolvidos”111, fazendo jus à fama de que os tribunais arbitrais do ISDS seriam, 

notadamente, dominados por “pale, male and stale arbitrators”112. 

 

3.2. AS PORTAS GIRATÓRIAS DO ISDS: O DOUBLE-HATTING PERPETUANDO A 

MÁFIA EXISTENTE 

 
107 Dos 226 árbitros nomeados, 211 eram europeus, 5 asiáticos, 5 norte-americanos, 3 australasiáticos e 2 sul-

americanos. Os dados divulgados não apresentam especificação quanto ao sexo dos nomeados. Mais 

informações disponibilizadas pela SCC em: <https://sccinstitute.com/statistics/>. Acesso em: 1 out. 2020. 
108 Mais informações divulgadas pelas LCIA disponíveis em: <https://www.lcia.org/News/annual-casework-

report-2019-the-lcia-records-its-highest-numbe.aspx>. Acesso em: 1 out. 2020. 
109 Os dados disponibilizados pela ICC demonstram que as seis principais nacionalidades de árbitros atuando na 

ICC são britânica (258 árbitros, representando 17,5%), suíça (147 árbitros, representando 10%), francês (116 

árbitros, representando 7,9%), norte-americana (107 árbitros, representando 7,3%), alemã (87 árbitros, 

representando 5,9%) e brasileira (62 árbitros, representando 4,2%), sendo que 56,4% dos árbitros são oriundos 

do norte da Europa ou da Europa Ocidental. Disponível em: <https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-

resolution-statistics/>. Acesso em: 1 out. 2020. 
110 OGER-GROSS. Gravitas: Persuasion and Legitimacy. Transnational Dispute Management [online], v. 4, 

2015, p. 6-7. 
111 POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part of the 

Conversation. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 269. 
112 GIORGETTI, Chiara. Who Decides Who Decides in International Investment Arbitration? University of 

Pennsylvania Journal of International Law, S.L., v. 35, n. 431, 2013, p. 458. 

https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics/
https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics/
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A prática recorrente de múltiplos papéis pelos profissionais do ramo da arbitragem de 

investimentos, comumente conhecida como o fenômeno das “portas giratórias” ou dos 

“chapéus duplos”, vem trazendo uma série de preocupações à comunidade internacional, 

especialmente no que tange à imparcialidade e independência dos árbitros113. Isso se dá, em 

grande parte, porque, além desta elite de árbitros receber repetidas nomeações para compor 

tribunais arbitrais dos mais variados casos, tais atores também estariam dominando os demais 

postos nas arbitragens de investimento, muitas vezes atuando, simultaneamente, como 

advogados, árbitros, testemunhas e secretários.  

Segundo estudos realizados por Eberhardt e Olivet114, há um número significativo de 

casos onde um ou mais árbitros da elite115 compõem o tribunal arbitral, enquanto outros da 

mesma elite representam uma das partes116. Ainda, em determinados painéis, até quatro 

membros da elite estiveram presentes no mesmo caso117.  

 
113 FAURE, Michael. MA, Wanli. Investor-State Arbitration: Economic and Empirical Perspectives. Michigan 

Journal of International Law, Michigan, v. 41, n. 1, p. 16-17, 2020. 
114 EBERHARDT, Pia. et. al. Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an 

investment arbitration boom. Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute, 

Bruxelas/Amsterdã, nov./2012, p. 42. 
115 Eberhardt et. al. identificaram uma elite de 15 árbitros no âmbito de arbitragens decorrentes de tratados de 

investimento, em grande parte composta pelos árbitros identificados como os 25 mais nomeados no âmbito do 

ISDS, compreendendo: Brigitte Stern, Charles Brower, Francisco Orrego Vicuña, Marc Lalonde, L. Yves 

Fortier, Gabrielle Kaufmann-Kohler, Albert Jan van den Berg, Karl-Heinz Böckstiegel, Bernard Hanotiau, Jan 

Paulsson, Stephen M. Schwebel, Henri Alvarez, Emmanuel Gaillard, William W. Park e Daniel Price. 
116 A título exemplificativo, podemos citar: Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. República 

Islâmica do Paquistão, cujo tribunal arbitral fora formado por Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidente) e Karl-

Heinz Böckstiegel (árbitro indicado pelo investidor), e o advogado do investidor fora, inicialmente, e depois 

Stephen M. Schewel; Cementownia Nowa Huta and Polska Energetyka Holding v. República da Turquia, cujo 

tribunal arbitral fora formado por Charles Brower (árbitro indicado pelo Estado-receptor) e Bernard Hanotiau 

atuou advogado do investidor; Champion Trading v. Egito, cujo tribunal arbitral fora formado por L. Yves 

Fortier (árbitro indicado pelo investidor) e Emmanuel Gaillard atuou como advogado do investidor; Compañía 

de Aguas del Aconquija and Vivendi Universal v. Argentina, cujo tribunal arbitral fora formado por Gabrielle 

Kaufmann-Kohler (árbitro indicado pelo investidor) e Stephen M. Schewel e Daniel Price atuaram como 

advogados do investidor; ConocoPhillips Company e outros v. Venezuela, cujo tribunal arbitral fora formado por 

L. Yves Fortier (árbitro indicado pelo investidor) e Jan Paulsson atuou como advogado do investidor; EDF v. 

Hungria, cujo tribunal arbitral fora formado por Karl-Heinz Böckstiegel (presidente) e Albert Jan van den Berg 

(árbitro indicado pelo Estado-receptor), e Emmanuel Gaillard atuou como advogado do investidor; Patrick 

Mitchell v. República Democrática do Congo, cujo tribunal arbitral fora formado por Marc Lalonde (árbitro 

indicado pelo investidor) e Emmanuel Gaillard atuou como advogado do investidor; SAUR International v. 

Argentina, cujo tribunal arbitral fora formado por Bernard Hanotiau (árbitro indicado pelo investidor) e 

Emmanuel Gaillard atuou como advogado do investidor; Total S.A. v. Argentina, cujo tribunal arbitral fora 

formado por Henri Alvarez (árbitro indicado pelo investidor) e Jan Paulsson atuou como advogado do investidor; 

entre outros. 
117 Nesse sentido, podemos citar, por exemplo: Hulley v. Rússia, Veteran Petroleum v. Rússia e Yukos 

Universal Ltd. v. Rússia, onde Daniel Price (indicado pelo investidor), L. Yves Fortier (presidente) e Stephen M. 

Schwebel (indicado pelo Estado-receptor) atuaram como árbitros, enquanto Emmanuel Gaillard foi advogado do 

investidor; Burlington Resources v. Equador, onde Gabrielle Kaufmann-Kohler (indicado pelo investidor), 

Francisco Orrego Vicuña (presidente) e Brigitte Stern (indicada pelo Estado-receptor) atuaram como árbitros, 

enquanto Jan Paulsson foi advogado do investidor; Alapli Eletrik v. Turquia, onde William W. Park (indicado 
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Langford, Behn e Lie, ao conduzirem pesquisas empíricas sobre esta prática, 

desenvolveram um indicador de “chapéus duplos”, onde cada árbitro recebeu uma pontuação 

anual de 0 a 2, de acordo com os seguintes critérios: se, dentro de um ano, o ator tiver 

participado em (i) apenas um caso como árbitro ou advogado, este somará 0; (ii) ao menos, 

dois casos em, pelo menos, duas funções diferentes, este somará 2118.  

Por meio deste método, os cinco primeiros lugares tiveram pontuações acima de 30 no 

período de 1998 até 1 de janeiro de 2017, sendo ocupados por Emmanuel Gaillard, Jan 

Paulsson, James Crawford, Kaj Hobér e Daniel Price. Quatro dos cinco atores, 

coincidentemente ou não, fazem parte dos 25 árbitros com o maior número de nomeações no 

âmbito do ISDS. Com 30 pontos, Bernardo Cremades, também presente na lista dos “top 25 

mais nomeados”, apareceu em sexto lugar. Os demais 19 atores do “top 25 chapéus duplos” 

não ficaram muito atrás, com pelo menos 20 pontos119. 

Além disso, a mesma pesquisa chegou à conclusão de que, de um universo de 1.077 

casos de arbitragens de investimento, em 509 deles ao menos um árbitro serviu 

simultaneamente como advogado em outro caso, o que equivale a 47%. Apesar disso, os 

autores identificaram que o fenômeno das “portas giratórias” não é uma prática generalizada 

entre os atores no âmbito do ISDS, sendo mais comum em um grupo determinado de 

profissionais do ramo. Ainda, os resultados encontrados sugerem não ter havido aumento ou 

diminuição relevante desta prática ao longo dos anos, de modo que os “chapéus duplos” 

parecem ter permanecidos relativamente estáveis desde 2005120. 

 Assim sendo, esta prática dá origem a situações desconfortáveis e um tanto duvidosas, 

onde “um mesmo advogado pode passar sua manhã redigindo uma sentença arbitral sobre 

determinada questão, e, então, no período da tarde, como advogado em um caso diferente, 

redija uma petição apresentando argumentos sobre a mesma questão jurídica”121 ou até 

 
pelo investidor), Marc Lalonde (presidente) e Brigitte Stern (indicada pelo Estado-receptor) atuaram como 

árbitros, enquanto Daniel Price foi advogado do Estado-receptor; Cargill v. Polônia, onde Gabrielle Kaufmann-

Kohler (indicado pelo investidor), Emmanuel Gaillard (presidente) e Brigitte Stern (indicada pelo Estado-

receptor)  atuaram como árbitros, enquanto Daniel Price foi advogado do Estado-receptor; entre outros. 
118 LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. LIE, Runar. The Revolving Door in International Investment 

Arbitration, Journal of International Economic Law, Oxford, v. 20, 2017, p. 326. 
119 Os 19 atores que compuseram os 25 indivíduos que mais utilizaram “chapéus duplos” foram Robert Volterra, 

Guido Santiago Tawil, Florentino Feliciano, William Park, Stephen M. Schwebel, Stanimir Alexandrov, 

Christoph Schreuer, Eric Schwartz, Zachary Douglas, Jeffrey Hertzfeld, R. Doak Bishop, Eduardo Silva 

Romero, Ahmed El-Kosheri, Toby Landau, Fernando Mantilla-Serrano, Veijo Heiskanen, Bernard Hanotiau, 

Christopher Greenwood e Giorgio Sacerdoti. 
120 LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. LIE, Runar. Op. Cit., p. 326. 
121 SANDS, Phillipe. Conflict and Conflicts in Investment Treaty Arbitration: Ethical Standards for Counsel. In: 

ROVINE, Arthur. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers. 
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mesmo onde “você pode se encontrar deliberando com seus colegas árbitros, sabendo que um 

ou mais deles está, na verdade, atuando como advogado [em um caso abordando] exatamente 

o ponto sobre o qual você está escrevendo uma sentença arbitral [de outro caso]”122. A 

assunção de múltiplas funções simultaneamente, portanto, pode trazer dúvidas quanto à 

imparcialidade e independência do ator do sistema. 

 É importante notar que o fenômeno dos “chapéus duplos” também é um dos fatores 

chaves no problema da diversidade enfrentado pelo regime, tendo em vista que afeta 

diretamente a quantidade de indivíduos diferentes envolvidos nas arbitragens de 

investimentos. Por meio desta prática, um grupo já seleto e extremamente homogêneo 

monopoliza ainda mais o setor e estende as dominantes características de “pale, male and 

stale” para os demais papéis do sistema, criando ainda mais barreiras a entrada de novos 

atores e fazendo com que a elite se beneficie desproporcionalmente de sua posição no regime 

existente123. 

 

3.3. AS DESCULPAS DA COMUNIDADE INTERNACIONAL COMO FORMA DE 

JUSTIFICAR O PROBLEMA DA FALTA DE DIVERSIDADE 

O aumento da atenção que o problema da diversidade dos atores do regime do ISDS 

vem trazendo consigo uma série de tentativas de justificação para a sub-representação, 

principalmente, de indivíduos de países de fora do círculo da elite e do gênero feminino.  

 O principal argumento que busca legitimar a falta de indivíduos mais diversos atuando 

em arbitragens de investimentos é a menor - ou, ainda, a falta - de expertise dos demais 

árbitros. Fala-se, nesse contexto, em um verdadeiro gargalo, que cria diversas barreiras à 

entrada para novos e mais diversos atores tanto no campo do Direito, quanto no da arbitragem 

de investimento.  

Porém, especialmente no que tange às mulheres, percebe-se que esta se trata de uma 

desculpa esfarrapada e ultrapassada. Há mais de uma década, as mulheres têm representado ao 

menos 57% dos universitários ao redor do mundo124 e cerca de 50% dos estudantes de Direito 

 
New York: Brill, 2012 apud LANGFORD, Malcolm. BEHN, Daniel. LIE, Runar. The Revolving Door in 

International Investment Arbitration. Journal of International Economic Law, Oxford, v. 20, 2017, p. 321. 
122 SANDS, Phillipe. Reflections on International Judicialization. The European Journal of International 

Law, [S.L.], v. 27, n. 4, 2017, p. 893-894. 
123 COLEMAN, Clarissa. BOND, Louise. Two Heads Are Better Than One: Double Hatting and Its Impact on 

Diversity in Investment Arbitration. National Law Review, [S.L.], v. X, n. 212, jul./2020.  
124 ROTHMAN, Deborah. Gender Diversity in Arbitrator Selection. Dispute Resolution Magazine, v. 18, n. 3, 

primavera/2012, p. 22.  
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destas universidades125. Em proporções muito similares, as profissionais do sexo feminino 

têm entrado no mercado de trabalho da advocacia como advogadas associadas em escritórios 

de advocacia quase em paridade com os homens, representando, aproximadamente, 47% dos 

associados126. Já no caso de mulheres pertencentes a minorias raciais, estas compõem cerca 

24% das advogadas associadas e 14% da totalidade dos associados em firmas de advocacia127.  

Apesar disso, o número de mulheres sócias (seja com participação no capital, ou não), 

ainda é muito discrepante em relação ao número de mulheres no mercado. O mesmo se pode 

afirmar sobre as profissionais do sexo feminino nomeadas como árbitros, tendo em vista que, 

além de representarem um pequeno número de indivíduos, aquelas que recebem ao menos 

uma nomeação dificilmente serão nomeadas novamente. A gama de árbitras é, portanto, além 

de reduzida, concentrada na mão de poucos atores.  

Assim sendo, resta claro que o problema não se encontra na falta de qualificação e de 

opções de árbitros ou de profissionais mulheres, mas sim em outros fatores que fazem com 

que, apesar de as mulheres conseguirem, em grande parte, furar as barreiras iniciais de 

entrada, dificilmente conseguem deslanchar no regime. 

Outro motivo alegado para defender a falta de legitimidade dos árbitros é a assimetria 

e ausência de informações das partes responsáveis pelas nomeações. Assim sendo, as partes 

não possuiriam acesso suficiente às informações de modo a possibilitar uma tomada de 

decisão informada, o que dificulta a abertura do mercado a candidatos pertencentes a 

diferentes gêneros, faixas etárias, raças e regiões do globo.  

Segundo Greenwood, uma das principais preocupações da assimetria de informação é 

o eventual surgimento do chamado “mercado de limões”128. Segundo a autora,  

[um] mercado de limões é aquele em que uma das partes de determinada transação, 

normalmente a parte que fornece um bem ou um serviço, possui mais informações 

sobre a qualidade do produto do que a outra parte, ou seja, do que o comprador. 

Como os compradores não possuem informações suficientes sobre a qualidade do 

produto, eles estão dispostos a comprar os produtos daquele mercado somente por 

um determinado preço e nada além. Na arbitragem internacional, porém, o inverso é 

a realidade: embora ambas as partes da disputa sofram, em grande parte, da mesma 

falta de informação. Como existe o medo de errar (que atinge tanto a pessoa que 

pede a informação de um potencial candidato a árbitro, quanto pela pessoa a quem 

se solicita tal informação, que pode ser culpada por fornecer um feedback positivo 

sobre o referido candidato), que acaba exacerbado pela dificuldade de analisar e 

 
125 NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN LAWYERS. 2019 Survey Report: On the Promotion and 

Retention of Women in Law Firms. NAWL, 2020, p. 3. 
126 Idem. 
127 Idem. 
128 GREENWOOD, Lucy. Tipping the Balance: Diversity and Inclusion in International Arbitration. 
Arbitration International, S.I., v. 33, 2017, p. 106. 
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revisar em primeira mão o trabalho anterior de um árbitro, o resultado é um mercado 

onde as partes supervalorizam os árbitros tidos como “mais experientes”.129 

(tradução nossa)  

Nesse contexto, além da falta de divulgações e evidências empíricas sobre os atores 

disponíveis para servirem como árbitros ou em outros papéis nas arbitragens de 

investimentos, as partes acabariam sendo guiadas por aqueles que integram o sistema, 

especialmente seus advogados, e, em última instância, pela panelinha de árbitros existente, 

que busca perpetuar sua supremacia no regime. 

Há alguns anos, tal constatação de falta de informações entre os atores do sistema 

poderia considerada verdadeira. Atualmente, porém, ainda que não exista uma plataforma 

pública centralizada disponibilizando tais dados, uma série de instituições arbitrais e 

plataformas oferecem não apenas um vasto mapeamento dos casos no âmbito do ISDS, como 

também fornecem informações bastante detalhadas tanto sobre as sentenças arbitrais 

proferidas, quanto sobre os árbitros, inclusive no que tange a suas características pessoais e 

profissionais (como gênero, nacionalidade, escolaridade, número de arbitragens em que teria 

atuado e em quais papéis, entre outras)130.  

Além disso, no caso da diversidade de gênero, a inclusão feminina cada vez maior no 

mercado, especialmente como advogadas das partes, pode servir de auxílio no aumento da 

gama de profissionais disponíveis para servirem como árbitros, como também pode incentivar 

as partes por elas representadas a nomearem outras mulheres do ramo em procedimentos 

arbitrais, especialmente, porque “instintivamente, as pessoas parecem sentir-se mais 

confortáveis ao tomarem riscos apostando em homens (talvez pelo fato de eles serem vistos 

como mais autoritários/com mais gravitas/impressionantes aos olhos dos clientes) do que em 

mulheres, ao menos que ela seja recomendada”131. 

 
129 GREENWOOD, Lucy. Tipping the Balance: Diversity and Inclusion in International Arbitration. 
Arbitration International, S.I., v. 33, 2017, p. 106. 
130 Como esclarece Franck (2015, p. 435-437), podemos citar os websites do International Arbitration Institute, 

Arbitral Women, Arbitration Pledge e Arbitrator Intelligence, que oferecem biografias e dados sobre os árbitros 

e sobre sentenças arbitrais no âmbito de investimentos estrangeiros. Já no que tange às câmaras arbitrais, o 

ICSID, LCIA, ICC, e a Câmara de Arbitragem da American Arbitration Association também mantém uma 

plataforma com os dados de alguns dos indivíduos que podem servir como árbitros. Além dos dados 

disponibilizados, é importante notar que, ao longo dos anos 2000 até a presente data, foram divulgadas uma série 

de pesquisas e artigos analisando os principais atores envolvidos no regime, como por exemplo as pesquisas 

divulgadas pelo PluriCourts da Universidade de Oslo, pelo Conselho Internacional sobre Arbitragem Comercial, 

entre outros relatórios e artigos divulgados. 
131 INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION. Report of The Cross-Institutional 

Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings. The ICCA Reports n. 8, 2020, p. 

54. 
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Na verdade, o que parece ser um dos fatores determinantes na perpetuação da 

disparidade e sub-representação de determinados grupos no campo do direito e da arbitragem 

é o chamado preconceito inconsciente. Como apontado por V. V. Veeder, um dos 25 árbitros 

mais nomeados no âmbito do ISDS, os efeitos do preconceito involuntário na diversidade de 

árbitros não é uma acusação em si, tendo em vista que “poucos são aqueles, na comunidade 

arbitral, que pretendem práticas atos discriminatórios em razão de gênero ou raça. Trata-se, 

muito mais, de um hábito, inconsciente ou institucionalizado, de discriminação”132. 

Os vieses cognitivos mostram-se extremamente problemáticos no contexto da 

arbitragem de investimento e nos demais métodos alternativos de resolução de controvérsias, 

especialmente por causa de sua natureza muito mais privada e confidencial em relação às 

cortes domésticas. 

No caso de disparidade entre homens e mulheres, muitos dos indivíduos acabam, 

involuntariamente, criando vieses cognitivos, segundo os quais as mulheres acabam não 

sendo vistas como competentes ou como profissionais tão “fortes” como os homens, 

independentemente de sua qualificação e experiência no ramo133.  

Corroborando com a ideia dos vieses cognitivos, a Law Society of England & Wales 

liderou um estudo sobre as barreiras à entrada e à progressão profissional das mulheres, 

demonstrando que, de quase oito mil participantes, 52% responderam que "preconceito 

inconsciente foi a principal barreira para o crescimento de mulheres dentro da carreira de 

profissionais de direito"134.  

É surpreendente, ainda, que este preconceito não é apenas disseminado entre a 

comunidade masculina, como também na feminina: entrevistas realizadas com nove mil 

pessoas de todo o mundo encontraram resultados no sentido de que “esmagadores 77% dos 

homens e a maioria de 55% das mulheres acreditam que homens são a melhor escolha para 

liderar projetos de alto risco”135. 

 
132 VEEDER, V.V. Who Are the Arbitrators? In: BERG, Albert. Legitimacy: Myths, Realities, Challenges. The 

Hague: Kluwer Law International, 2015. apud INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL 

ARBITRATION. Report of The Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments 

and Proceedings. The ICCA Reports n. 8, 2020, p. 11. 
133 INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION. Report of The Cross-Institutional 

Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings. The ICCA Reports n. 8, 2020, p. 

45. 
134 LAW SOCIETY OF ENGLAND AND WALES. Advocating for Change: Transforming the Future of the 

Legal Profession Through Greater Gender Equality. International Women in Law Report, Inglaterra, Law 

Society, 2019, p. 8. 
135 BUSINESS WARE. Unstereotyped Mindset Key to Unlocking Gender Equality in the Workplace: New 

Unilever Research [online], S.I., Business Wire, jan./2017. 
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Por outro lado, em relação à diversidade não apenas de gênero, mas de nacionalidade e 

de escolaridade, os indivíduos nacionais de países da Europa Ocidental e da América do Norte 

são vistos como mais qualificados, tendo em vista o ideal de que não só os países destes locais 

seriam os principais desenvolvidos economicamente, como também intelectualmente. 

Corrobora com esta ideia, inclusive, o fato de que as 9 das 10 universidades de direito 

concebidas como as melhores do mundo estão localizadas nestas regiões, especialmente nos 

EUA e em UK136. 

Assim sendo,  

abaixo da superfície, as partes, responsáveis por nomear os árbitros, são 

influenciadas por seus julgamentos de valor subjetivos ou intuitivos, e, 

provavelmente, procuram qualidades que estas acreditam que “aumentariam suas 

chances de sucesso” ou buscam “advogados experientes” que projetam uma imagem 

de gravitas com a qual estão familiarizados.137 (tradução nossa)  

Estes vieses cognitivos acabam por influenciar a legitimidade do regime, conforme 

será abordado no Capítulo 7 e, conforme apontado por Orger-Gross: 

Esta ideia – de que homens brancos e mais velhos provavelmente serão melhores em 

influenciar outros homens brancos e mais velhos, bem como outras pessoas por 

meio de seu gravitas natural – pode estar errada. E também não se deve esquecer 

que indivíduos inteligentes e bem informados, nacionais de quaisquer regiões 

demográficas, também podem ser extremamente persuasivos. […] Nós podemos até 

mesmo estar subestimando os demais indivíduos que estamos tentando influenciar 

por estamos calculando mal sua capacidade de interagir e dar atenção a indivíduos 

que não se pareçam totalmente com eles ou que não projetam uma imagem de 

gravitas tradicional.138 (tradução nossa) 

 

CAPÍTULO 4:  PALE, MALE, STALE – A DIVERSIDADE IMPORTA 

Conforme abordado no capítulo anterior, o problema da diversidade dos profissionais 

envolvidos no âmbito do ISDS é um fato comprovado pelos dados apresentados por diversos 

estudos e plataformas responsáveis pela maior publicidade do sistema. Muito se discute, 

porém, em que medida a existência de atores homogêneos, provenientes de áreas geográficas 

em comum, com escolaridade e pontos de vista muito similares pode afetar a decisões 

emanadas pelos tribunais arbitrais. 

 
136 ROTHMAN, Deborah. Gender Diversity in Arbitrator Selection. Dispute Resolution Magazine, v. 18, n. 3, 

inverno/2012, p. 22-23.  
137 DEMETER, Dalma. EASTEAL, Patricia. NELSON, Noni. Gender and International Commercial 

Arbitrators: Contributions to Sex Discrimination in Appointments, Transnational Dispute Management [online], 

v. 12, n. 4, jul./2015, p. 19.  
138 OGER-GROSS. Gravitas: Persuasion and Legitimacy. Transnational Dispute Management [online], v. 4, 

2015, p. 6-7. 
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Esta preocupação é extremamente relevante, especialmente levando-se em 

consideração que os membros dos tribunais arbitrais, ao decidirem sobre interpretações dos 

IIAs e sobre a existência ou não de violações aos acordos, estão determinando e moldando 

também as regras de investimentos internacionais. Ainda, tais decisões são frequentemente 

alvo de debates políticos internacionais e responsáveis por importantes questões consideradas 

na condução de políticas econômicas nacionais.  

Por conta disso, a discussão acerca da legitimidade do sistema e sua relação – ou não – 

com a diversidade dos profissionais envolvidos no ISDS mostra-se de extrema importância, 

tendo em vista que as decisões deles emanadas transcendem os interesses das partes 

envolvidas na disputa, ultrapassando seus efeitos às populações dos Estados, ao interesse 

público, aos próximos litígios que serão resolvidos e à própria elaboração e celebração de 

novos IIAs. 

 

4.1. LEGITIMIDADE DE TRIBUNAIS E INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 

APLICADA À ARBITRAGEM DE INVESTIMENTOS 

Apesar de um tema bastante relevante no caso de instituições internacionais, a 

legitimidade dificilmente é abordada ou conceituada mais profundamente em relação aos 

órgãos adjudicantes internacionais e suas instituições. Este conceito, porém, é essencial para a 

justificação da sobrevivência dos regimes que conhecemos e da conformidade dos atores com 

as decisões emanadas por tais órgãos e entidades, principalmente quando tratamos de sistemas 

internacionais, que, normalmente, não são dotados de força coercitiva e envolvem Estados 

soberanos139. 

Neste contexto encontra-se o ISDS, onde a legitimidade ganha ainda mais 

importância, dado que, além de suas decisões não serem dotadas de executividade imediata, 

os interesses envolvidos nas disputas de investimentos ultrapassam a seara privada e 

respingam diretamente na esfera pública e na sociedade do Estado-receptor. Por conta disso, a 

legitimidade e a credibilidade do ISDS são determinantes na manutenção do sistema como um 

todo e deve ser objeto de análises mais profundas. 

 
139 LENZ, Tobias. VIOLA, Lora. Legitimacy and institutional change in international organizations: a cognitive 

approach. Review of International Studies, S.I., jun./2017, p. 4  
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 De forma geral, a legitimidade de instituições e órgãos adjudicantes é concebida como 

“uma qualidade que faz com que as pessoas (ou Estados) aceitem sua autoridade, 

independentemente de coerção, interesses próprios ou persuasão racional, simplesmente por 

existir uma ideia genérica de que aquela autoridade é justificada”.140 Assim, para que uma 

corte ou tribunal seja considerado legítimo, ele deverá possuir “um direito justificado de 

emitir julgamentos, decisões ou opiniões a que aqueles normativamente a ela sujeitos deverão 

obedecer, ou, ao menos, considerar com a devida importância”.141  

Este conceito está intimamente ligado à inclusividade, à legalidade, à justificação 

moral e à aceitação e conformidade social142, sendo frequentemente desdobrado em duas 

principais dimensões, notadamente a sociológica e a normativa.  

A legitimidade normativa leva em consideração a questão de uma entidade possuir ou 

não o direito de governar (right to rule)143. Nesse sentido, esta dimensão leva em 

consideração a questão de a instituição ser ou não digna de apoio dos indivíduos por ela 

afetados, bem como se suas decisões possuem ou não certo grau de deferência144. Tal 

ponderação pode embasar-se tanto em padrões de legalidade, políticos, filosóficos ou até 

mesmo em outros ideais145. 

Já perspectiva sociológica da legitimidade envolve a aceitação da autoridade de 

determinada entidade pelos atores por ela influenciados, bem como sua complacência com a 

implementação de suas regras ou decisões146 por considerarem justificada sua autoridade147. 

 
140 BODANSKY, Daniel. The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International 

Environmental Law, The American Journal of International Law, [S.L], v. 93, n. 3, p. 600, jul. 1999. 
141 COHEN, Harlan. et. al. Legitimacy and International Courts: A Framework. PluriCourts Research Paper 

[online], n. 17-03, p. 3. 
142 BAETENS, Freya. Unseen Actors in International Courts and Tribunals: Challenging the Legitimacy of 

International Adjudication. In: _____. Legitimacy of Unseen Actors in International Adjudication. Oslo: 

Cambridge University Press, 2019. Ver também: BEISHEIM, Marianne; DINGWERTH, Klaus. Procedural 

Legitimacy and Private Transnational Governance: Are the Good Ones Doing Better? SFB-Governance 

Working Paper Series, Berlim, n. 14, jun. 2008, p. 3. 
143  REUS-SMIT, Christian. International Crises of Legitimacy. International Politics, S.I., v. 44, 2007, p. 158. 
144 ULFSTEIN, Geir. International Courts and Judges: Independence, Interaction, and Legitimacy. PluriCourts 

Research Paper [online], n. 14-13, 2014, p. 10. 
145 COHEN, Harlan. et. al. Legitimacy and International Courts: A Framework. PluriCourts Research Paper 

[online], n. 17-03, p. 3. 
146 ULFSTEIN, Geir. Op. Cit., p. 10 
147 BAETENS, Freya. Op. Cit. 
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Esta dimensão deriva, portanto, da percepção ou crença de que determinada entidade ou órgão 

possuiria o direito de governar148. 

No sentido sociológico, a autoridade e as decisões da entidade devem ser respeitadas 

por razões que ultrapassam os interesses individuais dos próprios atores, importando, na 

verdade, nas crenças e atitudes destes indivíduos. A legitimidade é, portanto, baseada na 

percepção dos indivíduos por ela afetados: uma corte ou instituição possuirá legitimidade na 

perspectiva sociológica caso aqueles por ela influenciados a aceitem e reconheçam, bem como 

que considerem que sua autoridade é justificada149. 

Por isso, a dimensão sociológica é, muitas vezes, objeto de análises empíricas, onde 

pesquisas medindo o grau e o tipo de suporte ou confiança que determinada instituição possui 

pode ser um forte indicativo da presença ou da falta de legitimidade sociológica150. Assim, 

por tratar-se de uma percepção baseada em fatos e valores, a legitimidade sociológica está 

sujeita a mudanças de acordo com os ideais da sociedade - variando, inclusive, com os 

indivíduos afetados pela entidade ou órgão - e tende a oscilar com o tempo151. 

No que tange à legitimidade normativa, é importante notar que ela não pode - e nem 

deve - ser dissociada totalmente de um ideal de moralidade, de democracia ou de justiça. Isso, 

porque a normatividade também possui um entendimento sociológico, que compreende a 

aceitação moral e psicológica do órgão ou da instituição.  

Nesse contexto, diversos autores têm defendido que a legitimidade normativa de 

órgãos adjudicantes internacionais pode surgir da aderência a padrões e ideais democráticos 

ou valores compartilhados pela comunidade internacional como um todo, como os debates 

relacionados a direitos humanos e à representatividade, bem como da capacidade ou não do 

 
148 BUCHANAN, Allan. KEOHANE, Robert. The Legitimacy of Global Governance Institutions. Ethics and 

International Affairs, [S.L], v. 20, p. 405-437, 2006 apud BEISHEIM, Marianne; DINGWERTH, Klaus. op. cit., 

p. 8. 
149 BAETENS, Freya. Unseen Actors in International Courts and Tribunals: Challenging the Legitimacy of 

International Adjudication. In: _____. Legitimacy of Unseen Actors in International Adjudication. Oslo: 

Cambridge University Press, 2019. 
150 WESTERGREN, Martin. The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based 

Account. Malmo: Holmbergs, 2016, p. 62. 
151 BASSOK, Or. The Sociological-Legitimacy Difficulty. Journal of Law & Politics, v. 26, n. 2, inverno/2011, 

p. 242-243.  
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tribunal ou corte auxiliar o alcance e a disseminação da justiça, um conceito que, por si só, 

possui vários nuances152.  

A questão da falta de diversidade de atores no âmbito do ISDS e a necessidade de 

maior diversificação como forma de garantir a legitimidade do sistema enquadra-se, 

justamente, nesta concepção multidimensional de legitimidade. 

Resta claro, portanto, que ambas as dimensões de legitimidade não são totalmente 

dissociadas e dialogam entre si, de modo que, “uma justificação normativa forte tende a 

melhorar as percepções dos indivíduos sobre o exercício da autoridade, enquanto a aceitação 

deste exercício de autoridade e o reconhecimento de sua eficácia podem reforçar sua eficácia 

e legitimidade normativa”.153 

Assim sendo, quando dizemos que determinada entidade possui o direito de governar 

ou de agir, isto abrange muito mais do que a capacidade de fazê-lo, pois direitos são 

socialmente endossados154. Rawls, inclusive, interpreta a legitimidade normativa onde a 

autoridade é legítima apenas quando é tida como suficientemente justa em vista das condições 

e circunstâncias sociais, o que envolve as percepções dos atores influenciados, direta ou 

indiretamente, pelo órgão em questão155. 

Ao mesmo tempo, a legitimidade sociológica pressupõe a legitimidade normativa no 

sentido de que as crenças dos indivíduos sobre o que é ou não legítimo envolvem percepções 

sobre a legitimidade normativa156. Por conta disso, para fins do presente trabalho, adotaremos 

 
152 Conforme elucida Baetens, podemos citar, nesse sentido: BODANSKY, Daniel. The Legitimacy of 

International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law, [S.L], The American 

Journal of International Law, v. 93, n. 3, p. 596-624, jul. 1999; BOGDANDY, Armin von. Globalization and 

Europe: How to Square Democracy, Globalization and International Law, [S.L.], The European Journal of 

International Law, v. 15, n. 5, p. 885-906, 2004; WELLER, Joseph. The Geology of International Law: 

Governance, Democracy and Legitimacy, [S.L.], Revista de Derecho del Estado, v. 46, p. 3-24, 2020; 

WHEATLEY, Steven. The Democratic Legitimacy of International Law, Oxford: Hart, 2020; DANNER, 

Allison. Enhancing the Legitimacy and Accountability of Prosecutorial Discretion at the International Criminal 

Court, [S.L], The American Journal of International Law, v. 97, n. 3, p. 510-552, jul. 2003 e CASSESE, 

Antonio. The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal 

Justice, [S.L.], Leiden Journal of International Law, v. 25, p. 491-501, 2012. 
153 UNCITRAL Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform. Possible Reform of Investor-

State Dispute Settlement (ISDS): Consistency and Related Matters. UNCITRAL Working Group III (ISDS 

Reform) Documents, Viena, out./nov. 2018, p. 7. 
154 REUS-SMIT, Christian. International Crises of Legitimacy. International Politics, S.I., v. 44, 2007, p. 159. 
155 COHEN, Joshua. Pluralism and Proceduralism. Chicago-Kent Law Review, Chicago, v. 69, 1994 apud 

WESTERGREN, Martin. The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based Account. 

Malmo: Holmbergs, 2016, p. 65. 
156 WESTERGREN, Martin. The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based 

Account. Malmo: Holmbergs, 2016, p. 23  
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um conceito multidimensional de legitimidade, onde a interseccionalidade de ambas as 

percepções será considerada ao analisarmos a legitimidade do ISDS e a influência da 

diversidade neste quesito. 

 

4.2. A INFLUÊNCIA DA DIVERSIDADE DOS ATORES QUE COMPÕEM OS 

TRIBUNAIS ARBITRAIS NA LEGITIMIDADE DO ISDS 

Por tratar-se de um sistema adjudicante global, sem executividade direta e que envolve 

interesses públicos e privados que implicam nas populações dos países receptores de 

investimentos, é de suma importância que tais indivíduos acreditem na legitimidade e na 

credibilidade do sistema, pois, caso o contrário, suas decisões poderão não ser respeitadas. Os 

profissionais envolvidos na arbitragem de investimento, sejam árbitros, advogados, 

secretários do tribunal ou peritos, portanto, são de extrema importância ao analisarmos a 

legitimidade do regime, de modo que 

[a]tores do sistema internacional – indivíduos, Estado sou organizações não-

governamentais – podem desejar preservar a legitimidade de uma instituição ou 
corte em particular simplesmente por estarem comprometidos com suas normas 

substantivas ou com o regime jurídico que o tribunal deverá interpretar e 

sustentar.157 (tradução nossa) 

Muito se discute, porém, se a falta de diversidade realmente seria capaz de influenciar 

a percepção dos indivíduos em relação ao ISDS, tendo em vista que, caso considere-se que a 

monopolização dos cargos por atores recorrentes e homogêneos não converge com as 

expectativas daqueles afetados do sistema, sua legitimidade restará abalada. 

Paulsson, um dos membros da “panelinha” de árbitros do ISDS, por exemplo, defende 

que a ausência de atores “estranhos” aos principais nomeados não é nada problemática e que, 

na verdade, a elite de árbitros deveria sim existir158. Para ele, “[d]evido aos altos valores, 

riscos e pontos sensíveis envolvidos na maior parte das arbitragens, parece ser justificável o 

apoio ao surgimento e reconhecimento de um corpo de árbitros de elite”159, não se tratando de 

um campo para amadores. A elite seria, na verdade, formada por indivíduos recrutados com 

base em sua reputação no ramo e em seu mérito comprovado. Esta é a realidade e é assim que 

 
157  GROSSMAN, Nienke. Legitimacy and International Adjudicative Bodies. George Washington 

International Law Review, S.I., v. 41, 2009, p. 107. 
158 PAULSSON, Jan. The Idea of Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 171-173. apud 

POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part of the 

Conversation. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 276. 
159 Idem. 



 

49 

 

deveria ser, elitismo não é pecado: “seria intolerável se [o mercado de árbitros] fosse uma loja 

fechada e restrita a qualquer padrão (cultura, gênero, nacionalidade)”.160 

Assim sendo, sua tese se baseia nas presunções de que (i) apenas os indivíduos com 

mérito suficiente poderiam ser nomeados como árbitros e (ii) todos eles devem comprová-lo 

por meio de um processo longo e demorado de adquirir um nome virtuoso no ramo. 

O argumento de Paulsson, porém, parece se esquecer de que, para muitos indivíduos, o 

processo de construção de um nome virtuoso no ISDS possui grandes entraves decorrentes de 

fatores sistêmicos. Como bem elucidado por Kidane, a comunidade arbitral existente é fruto 

de uma perpetuação de pessoas privilegiadas que gozam, historicamente, de posições de 

influência na área161. Isto é demonstrado, principalmente, na discrepância na representação de 

árbitros provenientes de países do Ocidente e Oriente, sendo certo que 

[a] posição vantajosa do Ocidente, bem como sua criação de instituições e 

articulação de doutrina antes mesmo que qualquer outro pudesse faze-lo, por sua 

vez, criou oportunidades àqueles que lá se localizam. Na época em que o resto do 

mundo adotou, assim como se deu com determinados negócios ou peças de 

tecnologia, a vantagem foi essencialmente perdida, mas a dependência perdura, em 

parte, por causa da mistificação do processo e das instituições pela classe 

privilegiada, bem como de sua não tão sutil reivindicação de superioridade, o que 

poderia ser convincente para aqueles que veem o processo arbitral como um 

processo científico, que requer algum tipo particular de conhecimento científico que 

reside exclusivamente no Ocidente. 162 (tradução nossa) 

A monopolização do ISDS nas mãos de poucos árbitros mostra-se, portanto, como 

uma perpetuação de um sistema imperialista que não mais existe no contexto mundial, de 

modo que a composição do regime não mais reflete a composição da sociedade atual ou os 

valores por ela defendidos. Como as decisões emanadas no âmbito do ISDS impactam não 

apenas o Estado-receptor, mas também suas populações, compostas pelos grupos mais 

diversos de indivíduos, surgem, consequentemente, impactos na legitimidade do sistema. 

A diversidade é um fato extremamente relevante ao acessarmos a legitimidade de 

determinado sistema ou órgão adjudicante. A representatividade e inclusividade de indivíduos 

com experiências, culturas e visões de mundo diferentes influenciam tanto na autoridade do 

órgão - e, portanto, na dimensão normativa da legitimidade -, quanto na percepção daqueles 

 
160 Idem. 
161 KIDANE, Won L. The Culture of International Arbitration Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 244-

245 apud POLONSKAYA, Ksenia. Diversity in the Investor-State Arbitration: Intersectionality Must Be a Part 

of the Conversation. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 19, 2018, p. 276-277. 
162 Idem. 
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afetados pelo órgão em relação ao exercício de seu poder - logo, respinga também na 

dimensão sociológica da legitimidade. 

Estudos empíricos já demonstraram que as visões e os ideais dos tomadores de decisão 

dificilmente são totalmente dissociados dos demais membros, de modo que o processo 

deliberativo dos tribunais arbitrais - e, consequentemente, dos indivíduos envolvidos neste 

processo - são fundamentais não apenas para o mérito de suas decisões, como também para 

que estas decisões sejam vistas como justas163.  

Sem que as partes envolvidas entendam que o tribunal é justo e imparcial, elas 

dificilmente submeterão suas disputas a sua jurisdição. Recentemente, uma revisão de tratados 

e de regras de procedimento de diversos tribunais sugerem fortemente que os atores 

internacionais afetados pelas decisões do tribunal dificilmente o consideram como uma 

autoridade legítima quando os tomadores de decisão não são vistos como imparciais e 

independentes, bem como quando suas decisões não resultam de um processo tido como 

justo164. 

Nesse sentido, ampla literatura do ramo das ciências sociais demonstra que tomadores 

de decisão pertencentes a grupos mais diversos tendem a evitar vieses cognitivos e buscam 

decisões que beneficiem a coletividade165. Homens e mulheres, por exemplo, pensam, 

reagem, respondem e ponderam questões de forma diferente, o que de extrema importância 

para uma decisão mais justa e equilibrada166. Como já abordado, a diversidade deve levar em 

consideração não apenas o gênero, mas também aspectos étnicos, raciais e geográficos, como 

forma de trazer para o diálogo diferentes realidades, perspectivas e culturas167. 

Esta questão vem sendo endereçada, ainda, em diversos instrumentos internacionais e 

vem sendo posta em prática em diversas cortes, especialmente no procedimento de nomeação 

de seus membros, por meio do princípio da reflexão justa168. Tal princípio demonstra uma 

 
163 PUIG, Sergio. Social Capital in the Arbitration Market. The European Journal of International Law, 

[S.L.], v. 25, n. 2, 2014, p. 401. 
164 GROSSMAN, Nienke. Legitimacy and International Adjudicative Bodies. George Washington 

International Law Review, S.I., v. 41, 2009, p. 119. 
165 BJORKLUND, Andrea K., et al. The Diversity Deficit in International Investment Arbitration. The Journal 

of World Investment & Trade, [S.L.], v. 21, n. 2-3, p. 413. 
166 CHATTERJE, Payel. DESAI, Vyapak. Is Increasing Gender and Ethnic Diversity in Arbitral Tribunals a 

Valid Concern? Kluwer Arbitration Blog [online], 2020. 
167 Idem. 
168 HOBBS, Harry. Hybrid Tribunals and the Composition of the Court: In Search of Sociological Legitimacy. 

Chicago Journal of International Law, Chicago, v. 16, n. 2, inverno 2016, p. 495. 
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grande preocupação de que os órgãos adjudicatórios reflitam a composição da sociedade sob a 

qual exercem jurisdição em todos os aspectos, sejam eles de raça, gênero ou nacionalidade, 

tendo em vista que árbitros ou juízes que espelham a sociedade possuem uma maior 

probabilidade de serem percebidos por ela como legitimados ou justificados169. Isso acontece, 

principalmente, porque a presença de julgadores mais diversos permite que diferentes grupos 

apoiem estes órgãos adjudicantes e sua diversidade de experiências, conhecimentos e 

perspectivas traz permite decisões mais justas e qualificadas, que podem encontrar mais apoio 

de toda a sociedade170.  

Dessa forma, a representatividade dos grupos que compõem a sociedade está 

diretamente ligada aos conceitos de legitimidade ora abordados, especialmente no que tange à 

justificação da autoridade do regime e na satisfação de ideais de justiça e democracia. Por 

conta disso,  

[e]stá cada vez mais claro que este grupo [raso e pequeno de árbitros regularmente 

nomeados] não mais reflete a diversidade real e aspiracional da comunidade global 

de usuários de arbitragem. Pela mesma razão que as empresas têm se esforçado para 

que a diversidade reflita sua clientela, os árbitros também deveriam, idealmente, 

refletir a crescente diversidade daqueles que utilizam seus serviços.171 

Já foi, inclusive, objeto de diversas discussões, no que tange às organizações 

internacionais, que, períodos longos dos mesmos indivíduos ocupando os mesmos cargos em 

cortes ou tribunais internacionais podem levar a uma percepção de estagnação destes órgãos 

no tempo, especialmente nos casos em que tais membros de longa data eram nomeados sem 

que se levasse em consideração a paridade geográfica ou de gênero172. Isso, porque, a 

homogeneidade de atores gera um descompasso entre as expectativas do público afetado pela 

instituição e as decisões e opiniões emanadas pela própria corte.  

Segundo Baetens, especialmente no contexto de cortes e tribunais internacionais, 

“longos períodos de mandato destes atores também podem levar a uma incompatibilidade na 

capacidade de tais fatores institucionais compreenderem os efeitos da jurisprudência de um 

 
169 HOBBS, Harry. Hybrid Tribunals and the Composition of the Court: In Search of Sociological Legitimacy. 

Chicago Journal of International Law, Chicago, v. 16, n. 2, inverno 2016, p. 496. 
170 Ibid., p. 496-497. 
171 ANDERSON, Gemma. et. al. Diversity in International Arbitration. Thomson Reuters Practical Law, 

mar./2020, p. 1. 
172 BAETENS, Freya. Unseen Actors in International Courts and Tribunals: Challenging the Legitimacy of 

International Adjudication. In: _____. Legitimacy of Unseen Actors in International Adjudication. Oslo: 

Cambridge University Press, 2019. 
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tribunal além de seus muros e, portanto, geram uma incapacidade de perceber o resultado e os 

efeitos da função do tribunal.173 

Caso tais tribunais e cortes internacionais não levem em consideração os nuances e as 

diferentes visões de mundo presentes na sociedade como um todo, corre-se o risco destes 

órgãos acabarem por desconsiderar as visões de mundo destes grupos marginalizados, 

gerando, além de um descontentamento com relação às decisões por eles emanadas, uma 

desconfiança em relação a todo o sistema174. Ao final da cadeia, este fato resultaria, 

justamente, na ilegitimidade do sistema. 

Percebe-se, portanto, que 

[a] diversidade entre os tomadores de decisão podem melhorar a qualidade e o rigor 

das decisões por eles proferidas, e, ao faze-lo, isto pode afetar ou aumentar a 

legitimidade normativa de um determinado sistema. Além disso, diversos tomadores 

de decisão provavelmente serão vistos como capazes de produzir decisões mais 

justas, o que tende a aumentar também a legitimidade sociológica de um sistema 

específico. Os sistemas adjudicantes com tomadores de decisão que são diversos, 

inclusivos e representativos tendem a serem vistos como legítimos, suas decisões 

possuem maiores possibilidade de serem cumpridas e são mais democraticamente 

responsivos (accountable).175 

Neste sentido, as preocupações acerca da elite seleta e homogênea de árbitros envolve 

também questões relacionadas à accountability do sistema e de seus integrantes. Mesmo que 

seus insiders entendam que o universo de árbitros frequentemente nomeados é baseado 

meramente em ideais de meritocracia, o que é relevante para o presente estudo é, justamente, 

a percepção dos outsiders da panelinha perante os quais os tribunais deverão ser responsivos 

(accountable) e, ao mesmo tempo, independentes e imparciais176. Estes últimos, porém, 

costumam associar a número de indivíduos envolvidos neste colégio de árbitros que 

monopolizam o sistema e sua falta de diversidade a um clube, que tenderia a realizar uma 

 
173 BAETENS, Freya. Unseen Actors in International Courts and Tribunals: Challenging the Legitimacy of 

International Adjudication. In: _____. Legitimacy of Unseen Actors in International Adjudication. Oslo: 

Cambridge University Press, 2019. 
174 SINGER, Michael. Legitimacy Criteria for Legal Systems. King's College Law Journal, S.I., v. 17, n. 2, 

2006, p. 240-243.   
175 BJORKLUND, Andrea K., et al. The Diversity Deficit in International Investment Arbitration. The Journal 

of World Investment & Trade, [S.L.], v. 21, n. 2-3, p. 413. 
176 Fala da professora Gabrielle Kaufmann-Kohler em sua palestra intitulada “Accountability in International 

Investment Arbitration”, realizada na 4ª Palestra Anual Charles N. Brower sobre Resolução de Disputas 

Internacionais da American Society of International Law, em Washington, DC, Estados Unidos, 31 de março de 

2016. Disponível em: <https://lk-k.com/wp-content/uploads/2017/07/KAUFMANN-KOHLER-Accountability-

in-International-Investment-Arbitration-Brower-Lecture-31-March-2016.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
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série de acordos entre si. Tal impressão acaba sendo agravada por conta da prática dos 

chapéus duplos177.  

Ainda, como já abordado, a avaliação da confiança do público na instituição pode ser 

importante métrica para a legitimidade sociológica de cortes e de tribunais178. Para tanto, 

busca-se a opinião pública por meio de diversas pesquisas e enquetes, defendendo que um 

acompanhamento destes resultados ao longo dos anos pode servir não apenas como indicativo 

de satisfação com estas instituições em pequeno prazo, mas também em longo prazo179. 

Nessa toada, diversas pesquisas demonstram que, apesar de a arbitragem ser o 

principal meio de resolução de disputas oriundas de investimentos estrangeiros, boa parte dos 

envolvidos no sistema demonstram preocupações acerca da falta de diversidade dos árbitros. 

Segundo pesquisas realizadas pela BLG, 84% dos entrevistados acredita que os tribunais 

arbitrais são excessivamente compostos por homens180. Ainda, 80% dos entrevistados também 

pensam que árbitros brancos são super-representados, enquanto 64% são da opinião de que 

existem árbitros demais provenientes da Europa Ocidental e da América do Norte181.  

No mesmo sentido, outros estudos empíricos demonstram que 56% dos entrevistados 

expressaram que já consideram a diversidade ao estabelecerem uma lista de potenciais 

candidatos à nomeação como árbitros, enquanto 47% disseram que considerariam a 

diversidade com maior frequência no futuro182. Ainda, o Grupo de Trabalho III da 

UNCITRAL, percebeu que “houve um apoio geral para a diversificação e expansão do grupo 

de árbitros qualificado para servirem como árbitros em casos no âmbito do ISDS”. 

Resta claro, portanto, que os indivíduos afetados pelo ISDS desejam uma maior 

diversificação nos atores do sistema e acreditam que a composição dos tribunais arbitrais não 

é satisfatória, não refletindo a sociedade e gerando grandes distorções. Estas percepções 

afetam diretamente a legitimidade do ISDS e, consequentemente, a atitude dos envolvidos e 

dos Estados-receptores face às decisões emanadas por tais tribunais. O Grupo de Trabalho III 

 
177 Idem. 
178 BASSOK, Or. The Sociological-Legitimacy Difficulty. Journal of Law & Politics, [S.L.], v. 26, n. 2, 

Inverno/2011, p. 244. 
179 Ibid., p. 244-245. 
180 PETERS, Erin. Pale, Male, and Stale: Addressing Diversity in Arbitration. ADR Institute of Canada: 

Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada [online], S.I.. 
181 Idem. 
182 BERWIN LEIGHTON PAISNER’S INTERNATIONAL ARBITRATION GROUP. Are we getting there? 

2016 International Arbitration Survey: Diversity on arbitral tribunals [online], Berwin Leighton Paisner, 

2017. 
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da UNCITRAL pontuou, inclusive, este fato em seu relatório, apontando que a comunidade 

“compartilhava de uma visão generalizada de que a atual falta de diversidade de tomadores de 

decisões no campo do ISDS contribuiu para minar a legitimidade do sistema”.183 

Assim, falta de diversidade dos atores predominantes do sistema é um dos aspectos 

primordiais na assunção da legitimidade do sistema, que se encontra fortemente abalada. Este 

fato debilita diretamente a existência e manutenção do regime, que, além de alvo de diversas 

críticas, como já abordado, tem sido objeto de uma série de propostas de reforma, estando, 

entre elas, sua extinção. 

 

CAPÍTULO 5: OS CENÁRIOS DE REFORMA PROPOSTOS PELA COMUNIDADE 

INTERNACIONAL 

Nos últimos anos, com o aumento exponencial da celebração de tratados de 

investimento e da instauração de procedimentos arbitrais oriundas de tais acordos, as críticas 

ao ISDS também se tornaram mais agudas. Com isso, foram desencadeadas diversas 

reivindicações por mudanças no sistema, sendo apresentadas propostas das mais variadas com 

o intuito de solucionar os pontos problemáticos do ISDS. 

 Recentemente, novos acordos versando sobre investimentos internacionais, como o 

Acordo Integral de Economia e Comércio entre a União Europeia (UE) e o Canadá e os 

Acordos de Livre Comércio entre a UE e o Vietnã, e entre EU e Singapura, optaram por 

substituir a antiga arbitragem de investimento por tribunais bilaterais com mecanismos de 

apelação. No mesmo sentido, a Comissão Europeia abriu consultas públicas sobre uma 

possível reforma multilateral do ISDS, que foi seguida por uma recomendação que permitiria 

que a UE iniciasse negociações para o estabelecimento de uma nova corte multinacional de 

investimentos184.  

Em paralelo, foram lançados uma série de debates no âmbito da UNCITRAL sobre 

possíveis modificações no sistema existente, que culminaram na criação do Grupo de 

Trabalho III para mapear as questões problemáticas e propor possíveis mudanças para sua 

 
183 UNCITRAL Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform. Possible Reform of Investor-

State Dispute Settlement (ISDS): Consistency and Related Matters. UNCITRAL Working Group III (ISDS 

Reform) Documents, Viena, out./nov. 2018, parágrafo 92. 
184 Mais informações em: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-

1/en/pdf>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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resolução. No âmbito do ICSID, também foi posta em pauta eventual reforma como forma de 

sanar os pontos de insatisfação em relação a suas regras. 

 No que tange ao corpo de árbitros e a sua diversificação, surge, em grande parte das 

discussões, o argumento de que o cenário dificilmente seria alterado sem que a mudança 

viesse dos principais atores do sistema: as próprias partes. É claro que uma postura mais 

inclusiva das partes seria capaz de modificar fortemente o regime, mas esta não é a única 

solução existente e, segundo apontado pelo Grupo de Trabalho III da UNCITRAL, é um fato 

que as partes sozinhas não seriam capazes de aumentar a representatividade do corpo de 

árbitros185. 

 No presente capítulo, pretende-se analisar em que medida as soluções propostas, 

notadamente a criação de um tribunal multilateral de investimentos ou alterações no próprio 

sistema da arbitragem de investimentos, seriam capazes de endereçar o problema da elite 

homogênea de árbitros que tem dominado o ISDS. 

 

5.1. MELHORIAS AO SISTEMA EXISTENTE: EMENDAS ÀS REGRAS DO ICSID E 

DA UNCITRAL 

Como já abordado, em 2016, tanto a UNCITRAL, quanto o ICSID iniciaram uma série 

de discussões acerca de possíveis mudanças em suas regras, como forma de solucionar os 

pontos tidos como problemáticos pela comunidade internacional. 

 Nesse sentido, as propostas do ICSID consolidadas no Documento de Trabalho 4, 

divulgado em fevereiro de 2020, incluem regras visando controlar as custas dos 

procedimentos arbitrais, bem como seu tempo de duração, como forma de trazer mais 

eficiência ao sistema. As Regras 42(2)(d) e 58(1)(c), por exemplo, criam uma obrigação do 

tribunal de envidar seus melhores esforços emitir decisões sobre tutelas provisórias em até 

trinta dias do pedido e a sentença final em até duzentos e quarenta dias. 

 Em relação à transparência, determina que as partes deverão notificar ao tribunal a 

existência de terceiros financiando o procedimento, informando uma série de informações 

obrigatórias sobre o financiador (redação proposta para a Regra 14). Ainda, torna-se regra a 

publicação das sentenças, a não ser que qualquer das partes apresente alguma objeção dentro 

de sessentas dias após a decisão (redação proposta para a Regra 62). 

 
185 UNCITRAL Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform. Possible Reform of Investor-

State Dispute Settlement (ISDS): Consistency and Related Matters. UNCITRAL Working Group III (ISDS 

Reform) Documents, Viena, out./nov. 2018, p. 17. 
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 No que tange aos árbitros, porém, as iniciativas ainda são mínimas. De modo geral, 

propõe-se a criação de um código de conduta em conjunto com a UNCITRAL. A minuta do 

referido código propõe um processo de pré-nomeação, composto de uma entrevista dos 

potenciais árbitros, limitando as informações trocadas entre o árbitro e a parte a assuntos 

relacionados a sua disponibilidade e potencial conflito de interesses.  

Não há, porém, qualquer disposição determinando que os membros do tribunal 

deverão ser compostos por indivíduos mais diversos ou até mesmo limitando nomeações 

repetidas. O que existe é uma obrigação de revelação do árbitro sobre algumas questões, 

incluindo a solicitação de uma lista com todos os procedimentos em que o indivíduo teria 

atuado como árbitro, advogado, membro de comitê de anulação ou perito. 

Já no caso da UNCITRAL, as mudanças parecem mais promissoras. Além do código 

de conduta mencionado, diversas propostas foram submetidas pelos mais variados países: 

Tailândia, Costa Rica, Coreia, Turquia, Marrocos, China, Equador, Chile, Israel, Japão, países 

membros da UE, África do Sul, entre outros. 

É importante notar que diversos relatórios do Grupo de Trabalho III mencionam uma 

preocupação com o problema da falta de diversidade dos árbitros e comenta a necessidade 

inclusão de atores mais representativos186. Na última minuta disponibilizada pela UNCITRAL 

sobre a seleção e nomeação dos membros dos tribunais do ISDS, o Grupo de Trabalho 

menciona expressamente, em seu parágrafo 14, que 

[a]lém das qualificações e outros requisitos, o Grupo de Trabalho indicou que a 

diversidade apropriada, como é o caso da diversidade geográfica, de gênero e 

linguística, bem como a representação equitativa dos diferentes sistemas 

jurídicos e culturas, seria essencial no sistema ISDS. Foi destacado que o alcance 

da diversidade aumentaria a qualidade do processo de ISDS, pois diferentes 

perspectivas, principalmente de diferentes culturas e diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, poderiam garantir um processo de tomada de decisão 

mais equilibrado [...]. Foi dito, ainda, que a falta de diversidade prejudica a 

legitimidade do regime ISDS.187 (tradução e grifos nossos) 

Entre as propostas mais relevantes no que tange à cúpula de árbitros, podemos citar a 

criação de regras mais restritas para a nomeação dos árbitros, incluindo a utilização de listas 

fechadas de árbitros e a maior utilização de appointing authorities com processos de 

nomeação mais transparentes, bem como provisões determinando que os tribunais deverão 

refletir uma representação mais balanceada e diversa de indivíduos. 

 
186 Nesse sentido, podemos citar: A/CN.9/964, parágrafos 69 e 91–96; A/CN.9/1004/Add.1, parágrafo 132; 

A/CN.9/1001/Add.1, parágrafo 101; entre outros. 
187 Minuta disponível em: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-

documents/uncitral/en/selection_and_appointment_of_isds_tribunal_members.docx>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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Em relação à existência de listas fechadas de árbitros, os apontamentos do Grupo de 

Trabalho III sobre a 38ª sessão realizada entre 14 e 18 de outubro de 2019 em Viena188, 

elucidam propostas de países onde foram sugeridas que tais listas não deveriam ser extensas, 

mas deveriam levar em consideração um equilíbrio de nomes representando diferentes 

gêneros, distribuições geográficas e nacionais de países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

As sugestões de funcionamento das listas variam, sendo as principais ideias no sentido 

de (i) permitir que as partes continuem realizando as nomeações, mas com limitações, como 

por exemplo a obrigatoriedade de escolha de indivíduos listados ou que ao menos o presidente 

do tribunal seja selecionado entre os membros da lista ou (ii) limitar ainda mais a autonomia 

das partes nas nomeações, onde os árbitros seriam escolhidos por um terceiro sendo possível, 

por exemplo, que as partes possam vetar o árbitro apontado por um número limitado de vezes. 

Tais propostas, porém, ainda se mostram bastante vagas e não garantem que as 

mudanças realmente serão capazes de corrigir as discrepâncias de representação que vem 

acompanhando o sistema há anos. Apesar disso, o debate possui potencial e parece promissor. 

A busca pela inclusão de uma maior representação no corpo de árbitros está – ou, pelo menos, 

parece estar - sendo uma preocupação das reformas.  

Desse modo, caso, futuramente, a opção seja pela manutenção do sistema do ISDS por 

meio de mudanças em suas regras, é possível que o problema da falta de diversidade seja 

devidamente endereçado. As propostas atuais, porém, são meramente sugestivas e não 

necessariamente serão implementadas ou consideradas pela UNCITRAL. 

 

5.2. “JUDICIALIZANDO” OS CONFLITOS POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UMA 

CORTE MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS 

 A proposta de criação de um tribunal internacional centralizando o julgamento das 

disputas oriundas de investimentos estrangeiros não é nada nova. Entre os anos 1950 e 1960, 

no âmbito das conferências organizadas pela Associação de Direito Internacional 

(International Law Association), juristas de todo o mundo debateram e estudaram a 

possibilidade da criação de um tribunal internacional de investimentos (MIC) em detrimento à 

 
188 UNCITRAL Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform. Possible Reform of Investor-

State Dispute Settlement (ISDS): Selection and Appointment of ISDS Tribunal Members, notas do Secretariado. 

UNCITRAL Working Group III (ISDS Reform) Documents, Viena, out./2019, p. 6-8.  
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arbitragem189. Já naquela época, não havia um consenso sobre qual seria a melhor opção para 

a resolução das disputas entre investidores e Estados-receptores. 

 Os debates acerca da criação de um MIC voltaram fortemente à cena com as 

negociações do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento entre a UE e 

os EUA em 2015 (TTIP). Atualmente, a nova proposta de MIC, discutida no âmbito da 

UNCITRAL, consiste em um tribunal responsável por julgar as disputas decorrentes de 

acordos bilaterais de investimentos estrangeiros, por meio dos quais os Estados aceitariam, 

previamente, sua jurisdição190. 

 O tribunal seria formado por um corpo de juízes permanente, como forma de trazer 

maior consistência e previsibilidade às decisões. Assim sendo, processo de nomeação dos 

julgadores pelas partes seria extinto e daria lugar à escolha, pelos Estados, de juízes para um 

mandato determinado. Tais juízes deverão ser altamente qualificados e serão regulados por 

rígidos códigos de ética, de conduta e de controle de conflitos191.  

 Uma das propostas trazidas pela UE no âmbito do TTIP seria um tribunal composto 

por quinze juízes, sendo cinco nacionais de países da UE, cinco da outra parte contratada e 

cinco nacionais de países do Terceiro Mundo192. Já o tribunal de apelação seria composto por 

seis membros, sendo dois nacionais de países da UE, dois da outra parte contratada e dois 

nacionais de países do Terceiro Mundo. Atualmente, porém, as discussões são no sentido de 

que o número de juízes dependeria do número de países participantes e do número de casos 

julgados pela corte. 

 Além disso, os casos tramitariam com maior transparência: todo o processo deverá ser 

publicado de forma detalhada, incluindo as decisões do tribunal; será permitida a participação 

de terceiros como amicus curiae; bem como as audiências serão abertas ao público193.  

 Segundo Cecilia Malmström,  

 
189 ST. JOHN, Taylor. CHERNYKH, Yulia. Déjà vu? Investment Court Proposals from 1960 and Today. EJIL: 

Talk!, 2018. 
190 HERAS, Beatriz. The European Union in International Investment Governance: a Hybrid Approach to 

Dispute Settlement. Romanian Journal of European Affairs, S.L., v. 18, n. 2, dez./2018, p. 88. 
191 Mais informações podem ser encontradas no website oficial da UE: < 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608>. Acesso em: 24 out. 2020. 
192 BAETENS, Freya. The EU’s proposed Investment Court System (ICS): Addressing Criticisms of Investor-

State Arbitration while Raising New Challenges. Legal Issues of Economic Integration, v. 43, n. 4, 2016, p. 

372-373. 
193 Mais informações em: <https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156042.pdf>. Acesso 

em: 24 out. 2020. 
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[a]penas um corpo permanente poderá criar previsibilidade e consistência. O sistema 

atual não consegue fazer isso. Somente um órgão permanente, com um mecanismo 

de apelação, poderá garantir a correção. Somente um corpo permanente com juízes 

em tempo integral poderá lidar com os incentivos potencialmente perversos do 

sistema atual. Somente um corpo permanente com juízes em tempo integral 

eliminará as preocupações éticas. [...] Somente um órgão permanente poderá lidar 

efetivamente com custos e duração. Isso eliminará os custos de escolha dos árbitros. 

Reduziria, também, a duração e os custos do processo. [...] Finalmente, apenas um 

órgão permanente poderá assegurar uma representação igual. No momento, não 

estamos conseguindo isso - a representação geográfica e as nomeações de mulheres 

são baixas. A situação atual é inaceitável, precisamos de mais diversidade194. 

(tradução nossa) 

 A principal característica de tal corte multilateral que poderia, em certo ponto, 

endereçar o problema da diversidade é a composição do corpo permanente de juízes. Nesse 

sentido, a existência de um grupo seleto responsável por julgar as disputas oriundas de 

investimentos estrangeiros poderia facilitar e garantir uma maior representatividade caso tais 

membros sejam apontados considerando-se um maior balanceamento entre gênero, raça, 

nacionalidade e experiência.  

 Apesar disso, a experiência atual de nomeação destes indivíduos parece contrária a 

maré. Por exemplo, ao analisarmos a lista de árbitros propostas no âmbito do Acordo de Livre 

Comércio entre a UE e o Japão, de seus quinze membros, apenas (i) quatro (representando 

menos de 25%) eram mulheres e (ii) um era proveniente de um país em desenvolvimento, a 

África do Sul195. Além disso, todos os indivíduos sugeridos eram de idade mais avançada e 

possuíam vasta experiência no ramo. 

 Assim sendo, a tendência parece ser de que os Estados estariam mais inclinados a 

escolher juízes renomados e membros da elite atual, perpetuando o desequilíbrio que 

observamos no regime do ISDS. Soma-se a isso o fato de que, a não ser que as nomeações 

fossem realizadas de forma coordenada entre os Estados ou que fossem implementadas 

determinadas regras impondo a representatividade de indivíduos com diferentes qualidades, 

não haveria qualquer garantia de que os membros escolhidos não possuiriam características 

similares entre si. 

 Por conta disso, eficácia da criação de um MIC para a solução da falta de 

representatividade dos julgadores destas disputas continuaria, em grande parte, nas mãos dos 

 
194 Fala da Comissária Europeia de Comércio, Cecilia Malmström, na A Multilateral Investment Court: a 

contribution to the conversation about reform of investment dispute settlement, realizada em Bruxelas em 22 de 

novembro de 2018. Discurso completo disponível em: 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157512.pdf>. Acesso em: 10 out. 2020.  
195 BJORKLUND, Andrea K., et al. The Diversity Deficit in International Investment Arbitration. The Journal 

of World Investment & Trade, [S.L.], v. 21, n. 2-3, p. 431. 
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Estados, o que, conforme o cenário atual indica, não traria mudanças substanciais em relação 

ao sistema do ISDS hoje adotado.  

 Para que mudanças fossem realmente alcançadas, seria necessário que os Estados 

utilizassem o poder que possuiriam no âmbito do MIC para incluir os profissionais 

marginalizados, estabelecendo, por exemplo, um sistema de cotas com critérios de (i) 

nacionalidade, (ii) gênero e (iii) raça/etnia, permitindo que estes indivíduos possuíssem uma 

maior representatividade na corte proposta. Este tipo de política poderia contribuir, conforme 

já demonstrado no presente estudo, para aumentar a legitimidade e credibilidade do sistema, 

aproximando-o da realidade dos atores por ele influenciados e trazendo uma percepção de 

maior responsividade e justeza das decisões a serem proferidas por seus tomadores de 

decisão. 

 

5.3. O RETORNO ÀS ORIGENS: A EXTINÇÃO DO ISDS 

 Uma das alternativas em discussão é, justamente, a extinção do ISDS. 

Consequentemente, restaria aos investidores o recurso às cortes nacionais do Estado-receptor 

ou a busca de amparo em seu Estado por meio da instauração de arbitragens entre o Estado-

mãe e o Estado-receptor.  

 Nesse caso, a diversidade dos juízes dependeria do cenário do Judiciário de cada país e 

da forma de escolha dos juízes no referido país. Apenas em relação à nacionalidade, podemos 

ter a certeza de que os juízes das cortes domésticas dificilmente serão de origens diferentes do 

país em que exerce sua profissão. Assim sendo, de modo geral, a tendência é que os membros 

do Judiciário doméstico não sejam indivíduos tão mais diversos do que no ISDS.  

 Ainda, no que tange à arbitragem entre Estados, tendo em vista que os mecanismos de 

nomeação são muito semelhantes aos existentes hoje no ISDS, dificilmente haveria alguma 

melhora. 

 Novamente, uma maior representatividade dependeria da boa vontade e proatividade 

dos Estados na nomeação de indivíduos como árbitros e na política interna de incentivos a 

participação de minorias raciais e de gênero nas cortes nacionais. 
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo pretendeu analisar a composição dos painéis arbitrais no âmbito do 

Sistema de Resolução de Disputas entre Investidor e Estado-Receptor no que tange à 

diversidade dos indivíduos responsáveis pela tomada de decisão nestas disputas. Conforme 

abordado, uma das principais críticas realizadas pela comunidade internacional sobre as 

arbitragens de investimentos é, justamente, a da falta de diversidade destes atores, tão 

importantes não apenas na relação entre os Estados-Receptores e os investidores, mas também 

na relação entre tais Estados e suas populações, envolvendo o interesse público e as normas 

que regem o regime de investimentos internacionalmente.  

Por meio do estudo dos dados e informações disponibilizados pelas bases de dados do 

PluriCourts Investiment Treaty Arbitration Database, idealizada e mantida pela Universidade 

de Oslo, e das principais câmaras arbitrais responsáveis por administrar estes procedimentos, 

foi possível verificar empiricamente as alegações de que os membros de tais tribunais fariam 

parte de uma elite seleta e homogênea de árbitros. 

Dessa forma, restou confirmada a referida hipótese, sendo demonstrado que, ainda 

hoje, prevalece a figura do árbitro “pale, male, stale”: homens, com idade avançada, 

provenientes de países do Ocidente e com background acadêmico calcado em universidades 

localizadas nestes territórios geográficos. Além disso, a pesquisa realizada buscou abordar 

não apenas a questão da diversidade isolada, como também das diferentes características 

associadas, explorando sua interseccionalidade. 

Em seguida, após a conceituação da legitimidade como um termo multidimensional, 

não restrito apenas aos aspectos normativos ou sociológicos, propôs-se analisar em que 

medida a falta de diversidade dos membros dos tribunais arbitrais afeta negativamente a 

legitimidade e credibilidade do sistema. O estudo acerca da legitimidade de sistemas e órgãos 

adjudicantes, bem como as preocupações dela decorrentes, mostram-se de grande valia para 

um maior entendimento da manutenção e estabilidade de um regime. No caso da arbitragem 

de investimentos, demonstrou-se que este fato é ainda mais latente, tendo em vista a 

fragilidade atualmente vivenciada pelo ISDS e os diversos ataques que ele vem sofrendo ao 

longo dos anos. 

O que se procurou demonstrar foram os impactos negativos das impressões dos atores 

diretamente e indiretamente influenciados pelas decisões tomadas pela panelinha de árbitros, 

trazendo percepções de que (i) tais decisões (a) não refletiriam as visões de mundo tanto das 
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partes envolvidas nas disputas, quanto das populações dos Estados e da comunidade 

internacional, e (b) não seriam justas, responsivas e eficientes, bem como que (ii) o sistema 

tenderia à estagnação. A falta de diversidade tem gerado, nesse sentido, desafios à 

legitimidade e à credibilidade do ISDS. 

 As diversas propostas de reforma aparecem, desse modo, como possíveis pistas da 

fragilidade da legitimidade do sistema e, por conta disso, também foram objeto de análise do 

presente estudo. Buscou-se demonstrar, por meio da descrição das soluções abordadas nos 

últimos anos, que tais iniciativas provavelmente não servirão como forma de resolução do 

problema da falta de diversidade dos árbitros e que elas podem, na verdade, acabar 

institucionalizando a elite hoje existente e internalizando-a no próprio mecanismo de 

resolução das disputas provenientes de investimentos estrangeiros. 

 Apesar disso, a criação de uma Corte Multinacional de Investimentos poderá, se 

utilizados os devidos incentivos, tornar-se uma opção plausível para a inclusão dos 

profissionais e indivíduos atualmente marginalizados no sistema. Para tanto, será necessária 

não apenas a atuação daqueles responsáveis por idealizar e por em prática os projetos ora 

existentes, mas também de iniciativas dos Estados e das partes envolvidas nestas disputas, 

bem como das populações e da comunidade internacional. Somente desta forma será possível 

que estes indivíduos possuam, para além da mera oportunidade de participação mais ativa na 

resolução destes conflitos, a efetiva participação no sistema. 
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