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1. Fatos do Caso 

Em julho de 1997, uma empresa filipina, Philippine International Air Terminals 

Co., Inc., (‚PIATCO‛), entrou em um contrato de concessão com o governo das 

Filipinas, autorizando PIATCO a construir e operar um terminal internacional de 

passageiros no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino, em Manila (‚Terminal 

3‛). O contrato de concessão recebeu adendos e suplementações (§98, §102, §111). 

Em julho de 1999, Fraport AG Frankfurt Servies Worldwide (‚Fraport‛), uma 

empresa alemã ativa no ramo de aeroportos, adquiriu participações diretas e 

indiretas na PIATCO. Fraport também realizou um acordo de cotistas 

confidencial sob o qual ‚Fraport buscou exercer controle administrativos sobre 

PIATCO‛ (§§124-125). 

No início de setembro de 2002, várias petições foram protocoladas perante a 

Suprema Corte Filipina no intuito de anular os contratos de concessão do 

Terminal 3. Em novembro de 2002, o Presidente das Filipinas anunciou que os 

contratos de concessão do Terminal 3 não seriam honrados uma vez que 

escritórios jurídicos do Executivo (o Procurador-Geral1  e o Departamento de 

Justiça) haviam determinado que os contratos seriam nulos e sem força legal. O 

Presidente alegou que houve ‚ilegalidade‛ durante a licitação e a subsequente 

negociação do contrato de concessão (§§190-192). 

Em 05 de maio de 2003, a Suprema Corte Filipina concluiu que os contratos de 

concessão do projeto do Terminal 3 eram nulos e sem efeitos legais ab initio em 

razão de ‚sérias violações da lei e da ordem pública filipinas‛, incluindo a falha 

em devidamente pré-qualificar o concessionário do projeto (§217). 

Cumprindo com a decisão da Supre Corte, Fraport discutiu a compensação com 

as Filipinas. Pouco antes da discussão ser ‚adiada indefinidamente‛, Fraport 

submeteu seu Requerimento de Arbitragem no CIRDI, alegando que as Filipinas 

teriam violado suas obrigações sob o tratado bilateral de investimento entre a 

República Federal da Alemanha e a República das Filipinas (o ‚TBI ‛) (§221). 

                     

1 Nota da Tradutora. No texto original, consta Solicitor General. Segundo o site 

http://osg.gov.ph/index.php/mandate, ‚o Escritório do Procurador-Geral é o escritório de advocacia da 

República das Filipinas. Ele é chamado para representar o Povo das Filipinas, o Governo Filipino, suas 

Agências e Departamentos, Funcionários e Agentes (especialmente antes das cortes de apelação) em 

qualquer litígio ou assunto que requeira a atuação de um advogado‛. 
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As Filipinas questionaram a jurisdição do Tribunal, conforme artigo 1(1) do TBI. 

As Filipinas alegaram que, de acordo com tal previsão, as proteções 

proporcionadas pelo TBI não seriam extensíveis aos investimentos feitos com 

violação da lei Filipina. Em especial, as Filipinas alegaram que Fraport 

estruturou seus investimentos na PIATCO ‚de tal forma que a intenção era 

evadir a nacionalidade filipina e as leis anti-simulação‛ (§290), especificamente 

através de formas indiretas de propriedade e o uso de acordos secretos de 

cotistas. A Lei filipina Anti-Simulação (‚ADL‛2) proibia entidades estrangeiras 

de administrar serviços públicos. 

Fraport alegou que seu investimento foi feito em conformidade com a lei filipina, 

enfatizando que as Filipinas ‚sabiam h{ tempos os detalhes da estrutura social 

da PIATCO‛, mas nunca acusou Fraport de violações de suas leis de propriedade 

internacional (§295). Ademias, Fraport argumentou que ‚a SEC Filipina e DOJ 

apresentaram pareceres no sentido de que ‘empresas que são ao menos 65% de 

propriedade de nacionais filipinos são consideradas de proprietários filipinos, a 

despeito da participação minorit{ria’‛ (§296). Fraport também arguiu que o TBIT 

criou uma obrigação para as Filipinas de admitir investimentos estrangeiros. 

 

2. Questões Jurídicas Discutidas na Decisão 

O Tribunal entendeu que não tinha jurisdição, pois o investimento da Fraport na 

PIATCO não foi ‚aceito em conformidade‛ com as leis das Filipinas, como 

determinado no artigo 1(1) do TBI. O Tribunal analisou dois pontos em particular 

quando da determinação da jurisdição. Primeiro, se a falha por parte da Fraport 

em cumprir com a lei filipina quando de seu investimento afastaria a jurisdição 

do Tribunal sob o artigo 1(1) do TBI. Segundo, se Fraport teria exercido controle 

administrativo sobre PIATCO, violando a lei filipina, em especial a ADL. 

(a) Se a falha por parte da Fraport em cumprir com a lei filipina quando de seu 

investimento afastaria a jurisdição do Tribunal sob o artigo 1(1) do TBI 

O artigo 1(1) do TBI prevê que ‚o termo ‘investimento’ deve significar qualquer 

tipo de ativo aceito em conformidade com as leis e regulamentações respectivas 

de ambos os Estados Contratantes*.+‛. O Tribunal concluiu que o artigo 1(1) e as 

previsões relacionadas contidas no TBI, o Protocolo para o TBI e Instrumento de 

                     

2 N.T. ADL vem do inglês Anti-Dumming Law. 
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Ratificação das Filipinas requeriam que as transações econômicas ‚preencham 

certas requisitos legais do estado receptor de modo a serem qualificadas como 

um ‘investimento’ e recair sob o Tratado‛ (§340). Segundo o Tribunal, os objetos 

e propósitos do TBI de encorajar investimento não poderiam ‘anular’ estas 

provisões expressas (§340). O Tribunal também entendeu que o requerimento de 

cumprir com a lei doméstica aplica-se a todos os investimentos, independente se 

o investimento compreendia um acordo específico com o estado receptor (§343). 

O Tribunal reconheceu que ‚o princípio da justiça3 deveria implicar que um  

tribunal decidisse que um  governo está impedido de, suscitar violações às suas 

próprias leis como uma defesa de jurisdição quando reconhecidamente as 

analisou e corroborou um investimento que não estava em conformidade com 

suas leis‛ (§346). O Tribunal não encontrou, porém, ‚indicações nos 

documentos‛ de que as Filipinas, ao momento em que Fraport fez o primeiro 

investimento em 1999, tinha ciência dos ‚acordos secretos que não estavam em 

conformidade com a lei filipina‛ (§347).   

(b) Se Fraport teria exercido controle administrativo sobre PIATCO, violando a lei 

filipina (§§349-395) 

Com relação ao nível de participação de Fraport na PIATCO, o Tribunal 

entendeu que Fraport não ultrapassou o nível ‚legalmente permitido a um 

investidor estrangeiro em uma categoria constitucionalmente prevista de 

serviços públicos‛ (§350). A potencial violação da lei filipina, do contr{rio, 

referia-se a se Fraport exerceu controle administrativo sobre a PIATCO, violando 

a ADL. 

O Tribunal concluiu que medidas quantitativas como o nível de participação da 

Fraport na PIATCO não estabeleciam per se controle administrativo em violação 

à ADL. Diversamente, o controle administrativo foi estabelecido, segundo o 

Tribunal, por um acordo de cotistas de julho de 1999. Este acordo, com relação 

aos votos dos cotistas da PIATCO, fez da ‚reunião preliminar dos cotistas o 

momento de real decisão‛ ao invés das reuniões subsequentes do quadro de 

membros (§351). O acordo também fez da visão da Fraport a visão controladora 

com relação a, entre outros assuntos, ‚operação, manutenção e administração do 

Complexo do Terminal‛ (§319); 

                     

3 N.T. No original consta o termo fairness, que exprime a idéia de tratamento justo. 
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O Tribunal entendeu que ‚a existência de acordos secretos de cotistas foi o fator 

crítico para responder a questão de se havia uma violação | ADL‛ (§361). Estes 

acordos, como considerado pelo Tribunal, ‚demonstram que a Fraport desde 

início tinha conhecimento, com precisão, da proibição legal filipina‛ de entidades 

estrangeiras terem controle administrativo sobre serviços públicos e que ‚Fraport 

planejou e sabia que seu investimento não estava ‘em conformidade com’ a lei 

filipina‛ (§355). 

O Tribunal também apreciou as descobertas do Departamento Nacional de 

Investigação filipino (‚NBI‛4) e do Escritório do Promotor, cada qual concluindo 

que Fraport não teria violado a ADL. O Tribunal entendeu que nem o NBI, nem o 

Escritório do Promotor, tinham ciência dos acordos secretos de cotistas, que eram 

‚o fator crítico para responder a questão de se havia uma violação | ADL‛ 

(§§361,367). 

O Tribunal reconheceu que ‚a falha em processar algo como a violação do ADL‛ 

poderia levar um investidor a ‚razoavelmente inferir‛ que estivesse agindo 

conforme a lei e ‚afastar‛ uma objeção | jurisdição. Fraport, porém, no 

entendimento do Tribunal, ‚conscientemente ocultou‛ sua violação | ADL e, 

portanto, ‚ações que poderiam de outro modo ser vistas pelo investidor de boa-

fé como concordâncias do governo filipino não podem ser consideradas como 

tendo curado a violação ou implicado que o governo agiu em desconformidade 

com seus atos‛ (§387). 

Em voto dissidente, Dr. Cremades sustentou que não teria sido estabelecida uma 

violação à ADL. Considerando que a Suprema Corte filipina decidiu que os 

contratos de concessão do Terminal 3 eram nulos e sem efeitos legais, Dr. 

Cremades concluiu que a concessão ‚nunca foi v{lida e não teve qualquer efeito‛ 

e, assim, ‚PIATCO nunca teve uma franquia de serviço público e, então, a Lei 

Anti-Simulação não poderia ser aplicada‛ (§1). 

Dr. Cremandes sustentou, ainda, que mesmo que os ativos de Fraport (PIATCO) 

tivessem violado o ADL, as cotas de Fraport na PIATCO, contudo, constituíam 

‚um ativo aceito em conformidade com a lei filipina‛ (§13). Dr. Cremados 

também entendeu que ‚boa fé se aplica a ambos o investidor e o Estado Parte‛ 

em arbitragem internacional (§1), e que as Filipinas agiram com ‚m{-fé 

processual‛ quando ‚escaparam‛ de seu compromisso arbitral ao apontar ‚o 

                     

4 N.T. NBI vem do original em inglês National Bureau of Investigation. 
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controle criminoso de uma franquia que por quatro anos ele [governo das 

Filipinas+ insistiu não existir‛ (§31).   

3. Decisão 

O Tribunal decidiu que não tinha jurisdição sobre a demanda de Fraport, porque 

‚a pretensa compra de ações do projeto do Terminal 3 pela Fraport, que continha 

um tipo diferente de investimento em desconformidade com a lei, não é um 

‘investimento’ abarcado pelo TBI‛ (§404). Entendendo que não havia ‚parte 

vencedora no mérito, no sentido tradicional‛, o Tribunal determinou que cada 

parte arcasse com seus custos (§405). 


