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Doutrina Internacional
O Direito Aplicável ao Mérito da Causa na Arbitragem de Investimento:
Considerações sobre a Lex Causae*
The Applicable Law to the Merits in Investor-State Arbitration: Lex Causae
Considerations
HUGO CARDONA1
MCIArb, Mestre em Direito dos Negócios Internacionais pela Universidad Complutense de Madrid.
Pesquisador do Centro Internacional de Arbitraje, Mediación e Negociación (Ciamen) da Universidad San Pablo CEU. Advogado Associado do Escritório JM Beneyto & Associados (Madri, Espanha).

RESUMO: O direito aplicável ao mérito da causa é um importante assunto que não têm recebido a devida
atenção no contexto da arbitragem de investimento. Este artigo foca na determinação do direito material
aplicável, bem como na identificação dos elementos do litígio que precisam ser avaliados pelo direito
interno e os que devem ser tratados pelo direito internacional. Conclui-se que o direito aplicável à arbitragem de investimento mantém uma natureza híbrida e, por conseguinte, apresenta desafios aos tribunais
internacionais que devem abordar cautelosamente as três questões identificadas da lex causae, como
um aspecto indispensável para garantir a segurança jurídica na relação investidor-Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Arbitragem de investimento; direito internacional; direito aplicável; lex causae; investidor; Estado.
ABSTRACT: The substantive applicable law is an important issue that has not received enough attention
in the context of investment arbitration. This paper focuses on the determination of the applicable law
to the merits of the dispute, as well as on the elements that should be assessed by domestic law and
those that ought-to be ruled by international law. It concludes that the law governing the substance
in investment arbitration maintains a hybrid nature and, therefore, presents challenges to international
arbitral tribunals that must caoutiously address the three identified questions of the lex causae, as a
crucial point to provide legal certainty to foreign investors and host States.
KEYWORDS: Investment arbitration; international law; applicable law; lex causae; investor; State.
SUMÁRIO: Introdução; 1 Relevância e complexidade em torno do direito aplicável à arbitragem de investimento; 2 Métodos de escolha do direito aplicável ao mérito do litígio; 2.1 Escolha do direito substantivo
aplicável pelas partes; 2.1.1 Escolha do direito aplicável ao fundo do litígio na legislação nacional ou em
contratos de investimento; 2.1.2 Escolha do direito substantivo aplicável aos tratados de investimento;
2.2 Escolha implícita do direito substantivo aplicável; 3 Determinação do direito substantivo aplicável em
ausência total de escolha pelas partes; 3.1 O artigo 35 do Regulamento de Arbitragem UNCITRAL; 3.2 O
artigo 42 da Convenção ICSID; 4 Demandas decorrentes de contrato versus demandas com base em um
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tratado; 5 O papel do direito interno na arbitragem de investimento; 6 O papel do direito internacional e
as suas fontes na arbitragem de investimento; 6.1 Padrões de proteção de investimentos como o direito
aplicável; Conclusões.

INTRODUÇÃO
Considerando a constante evolução do regime jurídico dos investimentos internacionais e da arbitragem investidor-Estado como corolário, o presente
artigo tem como objetivo apresentar um panorama das questões que devem ser
avaliadas na determinação do direito aplicável ao mérito da causa na arbitragem de investimento e procura identificar os princípios relativos à lex causae2,
destacando-se a substância sobre o processo.
Por meio da apresentação do diálogo entre os sistemas jurídicos nas disputas relativas a investimentos e as suas possíveis respostas, pretende-se oferecer uma visão da sua natureza jurídica especial e da importância de uma
abordagem adequada do direito substantivo, não apenas como base nas decisões dos tribunais arbitrais internacionais, mas como elemento favorável à
previsibilidade. Contudo, não se procura esgotar a temática, uma vez que notáveis contribuições incumbiram-se de analisar, de diferentes posições perante
o direito, os problemas da lei material aplicável3.
Os seguintes elementos compõem, em primeiro lugar, as regras relevantes para a determinação do direito aplicável em escolha das partes e na ausência desta. Em segundo lugar, distinguem-se as reclamações arbitrais decorrentes de tratados e de contratos, bem como os elementos que devem ser avaliados
pelo direito interno e aqueles que devem ser tratados pelo direito internacional.
Finalmente, as conclusões são refletidas sobre a análise das questões essenciais
em relação à lex causae na arbitragem de investimento.
2

3

MCLACHLAN, Campbell. Investment Treaty Arbitration: The Legal Framework. In: VAN DEN BERG, Albert (ed.).
50 Years of the New York Convention, ICCA Congress. Series no. 14. The Hague: Kluwer Law International, 2008,
p. 95-108. Tradução pelo autor: “LEX CAUSAE [:] A questão do direito aplicável ao fundo na arbitragem de
investimento é um assunto de lei aplicável a dois níveis: (a) a identificação, em uma questão de escolha de lei, do
sistema ou sistemas jurídicos aplicáveis às questões perante o tribunal, e b) a determinação, dentro de qualquer
sistema designado como aplicável, das regras necessárias para decidir a causa”; sobre a lex causae e a lex arbitri, ver
a nota 15; ver também: LIM, Chin; HO, Jean; PAPARINSKIS, Martins. International Investment Law and Arbitration;
Commentary, Awards and other Materials. 2. ed. Reino Unido: Cambridge University Press, 2021, p. 154.
Para referências de amplos estudos, ver: DOUGLAS, Zachary. The International Law of Investment Claims. Reino
Unido: Cambridge University Press, 2009; ZAMBRANA TEVAR, Nicolás. La determinación del Derecho aplicable
al fondo en el arbitraje de inversiones. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2010; ELISABETH KJOS, Hege. Applicable
Law in Investor-State Arbitration; The interplay between national and International Law. Reino Unido: Oxford
University Press, 2013; SASSON, Monique. Substantive Law in Investment Treaty Arbitration. 2. ed. Reino Unido:
Wolters Kluwer, 2017; LINARES CANTILLO, Alejandro. El Derecho Aplicable en el Arbitraje de inversión. La
tensión con el derecho interno. Colección Derecho Econômico Internacional. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2019.

