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Em 19 de outubro de 2007, o Centro Internacional de Resolução de Disputas de Investimento 

(“CIRDI” ou “Centro”) recebeu um requerimento de arbitragem (o “Requerimento”), datado de 

16 de outubro de 2007, de SGS Société Générale de Surveillance S.A. (“SGS” ou “Demandante”) 

contra a República do Paraguai (“Paraguai” ou “Demandado”), (coletivamente, as “Partes”). O 

Requerimento foi formulado conforme o Acordo para Promoção e Proteção Recíproca de 

Investimentos entre Suíça e Paraguai, assinado em 31 de janeiro de 1992 e cuja vigência iniciou-

se em 28 de setembro de 1992 (o “TBI” ou “Tratado”), e a Convenção para Resolução de 

Disputas de Investimento entre Estados e Nacionais de Outros Estados (“Convenção do CIRDI” 

ou “Convenção”). O Demandante é uma empresa suíça.  

 

1. FATOS DO CASO 

 

1.1 O Contrato 

Em 1995, o Ministério das Finanças do Paraguai convidou cinco empresas, incluindo SGS e o 

Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC B.V. (“BIVAC”) para 

apresentarem propostas para a prestação de serviços de inspeção “pré-embarque”, por 

exemplo, serviços envolvendo a inspeção, antes do embarque, de mercadorias importadas para 

assegurar a precisa coleta de informações sobre a importação e facilitar a coleta de impostos 

aduaneiros. SGS e BIVAC foram selecionadas. Em 6 de maio de 1996, o Ministério das Finanças 

e SGS assinaram um Acordo para Execução de Serviços Técnicos de Inspeção Pré-Embarque de 

Importações (o “Contrato”). O Contrato tinha prazo determinado de três anos, com início em 15 

de julho de 19961. 

 

O Contrato determinava que SGS prestasse três categorias de “serviços técnicos”: (1) inspeção 

pré-embarque e serviços relacionados, os quais incluiriam a emissão de Certificados de 

Inspeção ou de Relatórios Discrepantes; (2) treinamento para autoridades aduaneiras do 

Paraguai, com o propósito de auferir eficiente e eficaz execução e proteção da receita tributária, 

assim como para compor um corpo de autoridades especializado em valoração aduaneira; e (3) 

criação de um banco de dados aduaneiro para organizar informações dos Certificados de 

Inspeção, e também o treinamento das autoridades paraguaias para utilizarem o banco de 

dados2.  

 

Nos termos do Contrato, SGS realizou inspeções físicas nas mercadorias que estavam sendo 

importadas, transmitiu à Aduana sua opinião a respeito do valor aduaneiro apropriado e da 

                     

1 SGS Société General de Surveillance S.A. v. República do Paraguai, Caso CIRDI No. ARB/07/29.,¶5.  
2 Id., ¶28, 29, 30, 31. 
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classificação tarifária do embarque, e verificou o país de origem3.  Após a inspeção, SGS 

forneceria à Aduana uma cópia do Certificado de Inspeção ou, caso não concordasse com a 

documentação de embarque do importador, um Relatório Discrepante. SGS forneceria para a 

Aduana, ainda, um relatório mensal que incluiria, entre outros, o detalhamento das inspeções 

realizadas durante o mês. SGS e a Aduana se encontraram semanalmente, e, ocasionalmente, 

duas vezes por semana, para discutir as inspeções4.   

 

O Paraguai concordou em pagar para SGS a quantia de (a) taxa igual a 1.3% do valor FOB das 

mercadorias, conforme demonstrado no Certificado de Inspeção ou no Relatório Discrepante, 

ou (b) US$ 280. SGS enviaria ao Ministério uma fatura mensal com valores em dólares norte-

americanos, a qual deveria ser paga no prazo de 20 dias a contar de seu recebimento. Caso o 

Ministério das Finanças contestasse a fatura, deveria pagar as quantias incontroversas5.  

 

SGS apresentou um seguro-garantia no valor de US$ 250.000 e o Contrato continha uma 

cláusula de eleição de foro, a qual previa que qualquer conflito dele derivado deveria ser 

submetido ao Judiciário da Cidade de Assunção, de acordo com o Direito paraguaio6. O 

Contrato continha também uma cláusula resolutória7.  

 

O Paraguai emitiu inúmeros regulamentos acerca da prestação de serviços, incluindo: (1) 

Resolução 1171, que determinava que as inspeções de pequenos lotes com valor inferior a US$ 

3.000,00, quando tais lotes fossem parte de um pedido maior, ou de uma bill of landing8 

consolidada que excedesse US$ 3.000,00, e (2) Resolução 1579, que isentou determinados lotes 

da inspeção pré-embarque9.  

 

                     

3 Id., 32. 
4 Id., 33. 
5 Id., 34. 
6 Id., 35, 36. 
7 Id., 37. 
8 Nota do Tradutor: o termo “bill of landing” ou B/L, em inglês, também é utilizado na língua portuguesa, 

e, de acordo com o Portal de Informações Portuárias do Governo Federal significa “Conhecimento 

de embarque que compõe o manifesto de carga. Documento emitido pelo agente da empresa de transporte ou pela 

própria empresa de transporte. Registra o proprietário da carga exportada na sua consignação. Nele são informados: 

o destinatário, o consignatário, a quem deve ser notificada chegada da carga, o tipo de carga, quantidade, peso, tipo 

de acondicionamento, número de cada contêiner, se for utilizado, selo, declaração de que foi embarcada a bordo, se 

frete pré-pago ou a pagar no destino, etc.”. Informação disponível em 

http://www.portosempapel.gov.br/sep/glossario-portuario/termo36 
9 Id., 38. 
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Em junho de 1999, no final do prazo de duração de 3 anos, houve a resilição do Contrato por 

mútuo acordo das Partes10. 

 

1.2 Faturas Não Pagas 

 

Durante a vigência do Contrato, SGS conduziu aproximadamente 100.000 inspeções e emitiu 35 

relatórios mensais para a Aduana do Paraguai. O Ministério de Finanças pagou somente 10 

dessas faturas, de modo que 25 das 35 não foram pagas, totalizando o montante principal (sem 

incluir os juros) de US$ 39.025.950,8611. 

 

Entre julho de 1996 e o momento da resilição do Contrato, em junho de 1999, autoridades da 

SGS e do Governo do Paraguai se envolveram em um diálogo continuo sobre as faturas não 

pagas e os termos do Contrato12. Em julho de 1998, o Ministério das Finanças enviou uma carta 

para SGS acusando o recebimento das faturas relacionadas aos serviços de inspeção pré-

embarque realizados ao Governo da República do Paraguai, totalizando, naquela época, 

aproximadamente US$ 24 milhões13. O Ministério das Finanças não desembolsou verba do 

orçamento nacional para pagar SGS14.  

 

Autoridades do Governo prometiam repetidamente pagar SGS. SGS concordou, ainda, em 

reduzir sua taxa mínima, e no que concerne aos derivados do petróleo, em reduzir 

retroativamente a taxa de serviço do período compreendido entre os meses de janeiro e agosto 

de 1997, e em parar as inspeções a partir de 1 de setembro de 199715.  

 

Durante a vigência do Contrato, o Paraguai nunca informou SGS de qualquer problema com a 

execução dos serviços de inspeção pré-embarque, de treinamento ou do banco de dados16.  A 

partir do momento do primeiro não pagamento, SGS persistentemente buscou o pagamento das 

25 faturas não pagas17. De setembro de 1998 até 2006, SGS foi submetida a avaliações e a 

investigações do Governo no que tange à performance do Contrato e a sua conduta empresarial 

com relação ao Paraguai (sonegação de impostos)18. 

                     

10 Id., 39. 
11 Id. 
12 Id., 40. 
13 Id., 44. 
14 Id., 42, 46. 
15 Id., 42, 43. 
16 Id., 154. 
17 Id., 165. 
18 Id., 48-61. 
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2. QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS 

 

Em fevereiro de 2010, na Decisão sobre Jurisdição, o Tribunal entendeu que tinha jurisdição 

sobre os pedidos, os quais eram admissíveis, e sobre os quais deveria proferir uma decisão19.  

 

2.1 Análise das Alegações de Acordo com o Artigo 11 do TBI 

 

O Tribunal decidiu se o Paraguai inadimpliu as obrigações assumidas para com SGS, nos 

termos do Artigo 11 do TBI. O Tribunal também analisou se Paraguai prejudicou os 

investimentos de SGS através de medidas indevidas e discriminatórias, em violação ao Artigo 

4(1) do TBI, e negou à SGS tratamento justo e equitativo, em violação ao Artigo 4(2) do TBI20.  

 

O Tribunal concluiu que o Paraguai inadimpliu as obrigações previstas no Artigo 11 do TBI e, 

então, não abordou as alegações embasadas nos Artigos 4(1) e 4(2) do TBI, uma vez que elas 

derivam dos mesmos fatos e, ainda que o Tribunal considerasse uma violação, isso não 

resultaria no aumento da indenização devida à SGS21. 

 

(a) Abuso dos Poderes Soberanos Não é Requisito Para o Inadimplemento do Artigo 11 do 

TBI 

 

O Tribunal não aceitou o argumento de que um abuso de autoridade soberana é necessário para 

caracterizar uma violação ao Artigo 11. O referido dispositivo estabelece que “Qualquer Parte 

Contratante deve constantemente garantir o cumprimento das obrigações que assumiu com 

relação aos investimentos dos investidores da outra Parte Contratante.”22 O Artigo 11 não prevê 

expressa ou implicitamente que um Governo somente deixará de cumprir suas obrigações se 

abusar de sua autoridade soberana. Conforme os princípios standard de interpretação de 

tratados, um inadimplemento contratual pelo Paraguai em relação a um investimento de um 

investidor suíço é um inadimplemento do Artigo 1123. 

 

O Tribunal entendeu que a maior parte dos casos citados pelo Demandado era inapropriada, 

não suportando o argumento de que um abuso de autoridade soberana seria necessário para 

                     

19 Id., 71. 
20 Id., 66. 
21 Id., 67. 
22 Id., 89, 90. 
23 Id., 91. 
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caracterizar o inadimplemento de uma umbrella clause – Artigo 11 do TBI. O Tribunal não 

compartilhou do entendimento do caso SGS v. Paquistão no sentido de que uma obrigação 

protegida por uma umbrella clause não inclui meros contratos. O Tribunal considerou que o 

Artigo 11 do TBI não estabelece qualquer motivo para excluir contratos do escopo de 

“obrigações” acobertadas por tal previsão. Similarmente, o Tribunal não concordou com a 

sentença do caso Siemens, no sentido de que nesta foi concluído que um abuso do poder 

soberano era necessário para caracterizar o inadimplemento de uma umbrella clause. O Tribunal, 

no entanto, seguiu o raciocínio de outros tribunais do CIRDI que concluíram que uma umbrella 

clause pode ser aplicada estando ou não envolvido o exercício do poder soberano24.  

 

O Paraguai falhou no cumprimento de suas obrigações contratuais, então inadimplindo o 

Artigo 1125. 

 

(b) Uma Cláusula de Eleição de Foro Não Impede a Aferição de Responsabilidade 

 

O Tribunal rejeitou a defesa do Demandado de que o Contrato não teria sido inadimplido 

porque os pedidos deveriam ser submetidos às cortes nacionais de acordo com a cláusula de 

eleição de foro.  

 

Primeiro, nenhum fundamento jurídico foi citado para dar amparo à posição do Demandado26. 

 

Segundo, o pagamento e as disposições sobre resolução de litígios do Contrato eram duas 

obrigações distintas. Se o Demandado falhasse em cumprir suas obrigações relacionadas ao 

pagamento e se frustrasse tentativas de submeter litígios às cortes locais, de acordo com a 

cláusula de eleição de foro, teria falhado em cumprir duas obrigações contratuais27.  

 

Terceiro, o Contrato não poderia ser negociado na expectativa de que uma cláusula de eleição 

de foro negaria a responsabilização nos termos do TBI. O Demandado separadamente 

concordou com arbitragem de acordo com o TBI e, o fazendo, ofereceu aos investidores suíços 

um foro alternativo para a resolução de litígios. O mecanismo de arbitragem do TBI formou 

parte do quadro legal aplicável e se tornou uma parte irrevogável do negócio28.  

 

                     

24 Id., 93. 
25 Id., 95. 
26 Id., 104. 
27 Id., 104, 105. 
28 Id., 107. 
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(c) O Demandante Não Inadimpliu o Contrato 

 

O Tribunal auferiu se o Demandante inadimpliu o Contrato analisando: (i) a falha no 

treinamento de autoridades da Aduana e em estabelecer uma base de dados utilizável; (ii) a 

emissão de faturas múltiplas para determinados Certificados de Inspeção; (iii) a condução 

indevida de inspeções e emissão de faturas para importação de produtos petrolíferos.  

 

(i) O ônus da prova não cumprido no que diz respeito à alegação de que o Demandante 

falhou em treinar autoridades da Aduana e em estabelecer a base de dados 

 

O Tribunal rejeitou cartas de Aduana (março de 1999) e do auditor interno do Ministério das 

Finanças (janeiro de 2003), entendendo que nenhum relatório continha evidência para a 

conclusão de que o Demandante falhou em fornecer treinamento e em estabelecer uma base de 

dados29. O Tribunal entendeu que o Demandante forneceu documentação contemporânea (na 

forma da carta para a Aduana de 1998), assim como a declaração do Sr. Musalem, uma 

testemunha com conhecimento dos fatos e de credibilidade, relativamente aos serviços que 

prestou. Tais serviços incluíam treinamento, o fornecimento de hardware e software, assim 

como de dados para a base de dados. Nenhuma prova foi produzida no sentido de que o 

Demandado contestou as informações contidas na carta de SGS de 199830.  

 

O Demandado se baseou em três relatórios da Aduana que estabeleciam que o treinamento 

requerido pelo Contrato não fora executado. De fato, o autor da primeira carta, documento 

invocado pelo Demandado, que consiste em um Relatório da Aduana de 1999, expressamente 

admite ser totalmente ignorante (“cabe manifestar el total desconocimiento”) da maioria dos 

assuntos referidos na carta do Demandante de 1998 e no Contrato. O Relatório da Aduana de 

1999 simplesmente menciona que o treinamento “não foi realizado”, mas não fornece qualquer 

justificativa adicional. Os outros dois documentos em que o Demandado se baseou foram 

simplesmente indicativos e falharam no que tange à identificação de deficiências nos serviços 

prestados por SGS com uma especificidade significante31. Ademais, o Tribunal avaliou que o 

Demandado nunca transmitiu os Relatórios para o Demandante. Não havia nenhuma evidência 

de que qualquer problema tenha sido alguma vez levantado durante a vigência do Contrato32.  

 

                     

29 Id., 117. 
30 Id., 119. 
31 Id. 
32 Id., 120. 
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O Demandado não apresentou qualquer fundamento jurídico dando suporte a sua posição de 

que estaria isento de qualquer obrigação de realizar pagamentos de acordo com o Contrato 

mesmo tendo continuado a aceitar os serviços de inspeção de SGS. Nenhuma cláusula 

contratual prevê tal direito. O Contrato não permite que a parte alegadamente prejudicada 

continue requerendo a performance quando simplesmente deixa de cumprir suas próprias 

obrigações contratuais33.  

 

(ii) O ônus da prova não cumprido no que diz respeito à alegação de que as práticas de 

emissão de faturas do Demandante não eram permitidas  

 

O Tribunal considerou que o Demandado não se desincumbiu do ônus de provar que as 

práticas de emissão de faturas do Demandante não eram permitidas. A questão era se o 

Demandante, quando inspecionando um lote maior, que excedesse o valor base estabelecido no 

Contrato, teria permissão para emitir uma fatura para cada lote individual integrante do lote 

maior inspecionado e como isto deveria ser por ele precificado34.  

 

O único meio aparente pelo qual o Demandante poderia realizar uma pré-inspeção, conforme 

requerido pelo Contrato, seria inspecionando os lotes pequenos associados com a maior fatura. 

A Resolução 1171 de acordo com o Contrato não é clara a respeito de como tais inspeções 

seriam cobradas, e nenhuma das Partes forneceu algum fundamento jurídico que auxiliasse o 

Tribunal em compreender como a mencionada Resolução deveria ser interpretada. O Tribunal 

declarou que não seria razoável concluir que as Partes tinham a intenção de que o Demandante 

nada cobrasse pelas inspeções35.  

 

Em relação à precificação, o Demandante poderia cobrar a taxa mínima ou uma percentagem, 

quando esta fosse superior. A questão era se, quando cobrando por lotes menores associados a 

uma fatura maior, o Demandante deveria cobrar uma taxa mínima por cada inspeção ou uma 

percentagem sobre o lote considerado como um todo. O Demandante cobrou o valor mínimo. 

Na visão do Tribunal, esta foi uma medida apropriada, uma vez que não há evidência de que o 

custo de qualquer inspeção individual seria mais baixo se os componentes do lote maior fossem 

de valor inferior. Ainda, cobrar a taxa mínima em tais circunstâncias era a prática uniforme de 

SGS durante a performance do Contrato.  O Demandado não forneceu nenhuma prova de que 

teria informado o Demandante de sua objeção sobre tal prática36.  

                     

33 Id., 121. 
34 Id., 129. 
35 Id., 130, 131. 
36 Id., 132. 
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Por último, o Relatório de março de 1999 do Demandado concluiu que a metodologia do 

Demandante não era apropriada, contudo, tal relatório não foi comunicado ao Demandante37.  

 

O Tribunal então concluiu que a metodologia de emissão de faturas do Demandante não violou 

suas obrigações contratuais38.  

 

(iii) O Demandante não inspecionou de maneira indevida as mercadorias originadas da 

região do MERCOSUL 

 

O Tribunal entendeu que o Demandado não se desincumbiu do ônus de provar que o 

Demandante inspecionou de maneira indevida os lotes da região do MERCOSUL.  

 

O Demandado não forneceu fundamento jurídico algum para embasar sua posição, a não ser a 

linguagem da Resolução 1579. Esta Resolução isenta da inspeção aquelas mercadorias que são 

isentas dos impostos aduaneiros e dos impostos internos. O Demandado sustenta que a frase 

deveria ser interpretada no sentido de isentar mercadorias de inspeção caso estas tenham sido 

isentadas de impostos aduaneiros ou dos impostos internos.  O Tribunal, por sua vez, 

interpretou o dispositivo, conforme a linguagem e de acordo com o contexto, no sentido de que 

isenta uma única classe de mercadorias. O preâmbulo da Resolução 1579 estabelece que o 

propósito da Resolução é assegurar que uma mercadorias não seja sujeitada à inspeção pré-

embarque caso seja isentada de “todos os impostos aduaneiros e não aduaneiros” (“todo tributo, 

aduanero y no aduaneiro”) (destacou-se). 

 

Ademais, conforme sustentado pelo Demandante e não contestado pelo Demandado, 

importações da região do Mercosul eram sujeitas ao VAT e aos impostos de compra e venda, 

sendo que tais impostos eram estabelecidas com base no preço constante no Certificado de 

Inspeção.  O Demandado alega que o Tratado de Assunção determina que o Paraguai aceite, 

para fins de avaliação do imposto, o valor aduaneiro declarado sem necessidade de inspeção. O 

Tribunal considerou que os trechos do Tratado nos quais o Paraguai se baseia não estabelecem 

que este deve aceitar o valor declarado para fins de avaliação dos impostos internos. Deste 

modo, fazia-se necessário que SGS conduzisse inspeções com o propósito de avaliação de 

impostos. O Tribunal considerou que o Demandante deveria poder emitir faturas relacionadas 

às inspeções, particularmente se essas importações contabilizassem entre 50 e 70% do total de 

importações para o Paraguai.  

                     

37 Id., 132 
38 Id. 
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O Tribunal também se convenceu de que não seria comum para um importador requerer a 

inspeção para uma importação da região do Mercosul que era isenta tanto de impostos 

aduaneiros como de impostos internos. 

 

Por tais razões, o Tribunal concluiu que o Demandado não se desincumbiu do ônus de provar 

que o Demandante inadimpliu suas obrigações contratuais.  

 

(iv) O Demandante não emitiu faturas indevidas ao Paraguai para a inspeção de importações 

de petróleo depois de 01 de setembro de 1997 

 

O Tribunal concluiu que o Demandado não se desincumbiu do ônus de provar que o 

Demandante emitiu faturas indevidas ao Paraguai para a inspeção de importações de petróleo 

após 01 de setembro de 1997. O Tribunal notou que o Demandado não forneceu qualquer 

evidência de que as importações eram de produtos petrolíferos, e não de equipamentos. Ainda, 

o Demandante declarou que creditou ao Paraguai qualquer fatura associada com lotes de 

produtos petrolíferos durante o mês de setembro de 1997; não tendo o Demandando contestado 

tal declaração. Assim sendo, o Demandante tem direito à indenização pelas faturas não pagas 

associadas com essas inspeções39.  

 

2.2 Se o Demandado Falhou em Garantir o Cumprimento de suas Obrigações Contratuais 

 

As faturas do Demandante não foram pagas. Nos termos do Contrato, se houvesse qualquer 

discordância entre as Partes no que concerne às faturas, o Demandado deveria ter pago os 

valores incontroversos das faturas e contestado o restante. No entanto, o Demandado deixou de 

pagar sem contestar as faturas e não pagou as quantias incontroversas40.  

 

Por consequência, o Tribunal considerou que o Demandado falhou no cumprimento de seus 

deveres contratuais, inadimplindo então o Artigo 11 do TBI41.  

 

2.3 As Alegações Baseadas no Artigo 11 sobre as Supostas Obrigações Extracontratuais 

 

O Tribunal foi questionado sobre se declarações “extracontratuais” feitas por autoridades 

paraguaias, prometendo pagar as faturas de SGS, criaram obrigações adicionais exequíveis de 

                     

39 Id., 150, 152.  
40 Id., 154. 
41 Id., 155. 
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acordo com o Artigo 11 do TBI, ou se extrapolavam o Contrato e eram inadmissíveis uma vez 

que se relacionavam a negociações entre as Partes. O Tribunal resolveu que não precisava 

decidir sobre tais questões porque não implicariam em uma maior responsabilização do 

Demandado42. 

 

2.4 As Demais Alegações do Demandante 

 

A questão era se as ações do Demandado prejudicaram o investimento do Demandante devido 

a medidas indevidas e discriminatórias, em violação ao Artigo 4(1) do TBI, assim como se 

significaram a negação de tratamento justo e equitativo nos termos do Artigo 4(2) do TBI43.  

 

Considerando sua conclusão de que o Demandado inadimpliu o Artigo 11 do TBI por falhar em 

efetuar pagamentos nos termos do Contrato, o Tribunal considerou desnecessário decidir sobre 

tais alegações, tendo em vista que elas são oriundas dos mesmos fatos e não resultariam em 

uma maior responsabilização do Demandado44.  

 

2.5 A Alegação de Dano do Demandado  

 

O Tribunal considerou que o Demandado não foi injustificadamente prejudicado. 

 

O fato de que o Demandante esperou muitos anos após a resilição do Contrato para iniciar os 

procedimentos de resolução de disputas não causou qualquer dano ao Demandado. Os fatos 

são os mesmos e o Demandado tinha a obrigação de devidamente pagar faturas emitidas45. 

Também, o Demandado ter falhado em preservar seus próprios registros não o causou danos, 

uma vez que isso era de sua própria responsabilidade46. Finalmente, o Demandante continuou 

buscando o pagamento das faturas, mesmo após a resilição do Contrato.  O Demandante 

demorou para ingressar com a arbitragem porque as partes continuaram discutindo uma 

solução47. Consequentemente, o Demandado não sofreu um prejuízo injustificado.  

 

O Tribunal observou que o TBI em discussão não estabelece um termo que obstaria os pedidos 

do Demandante48.  

                     

42 Id., 157, 158. 
43 Id., 160. 
44 Id., 161. 
45 Id., 163. 
46 Id., 164. 
47 Id., 165. 
48 Id., 166. 
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3. DECISÃO 

 

O Tribunal entendeu que o Demandado inadimpliu suas obrigações nos termos do Artigo 11 do 

TBI por não ter garantido o cumprimento dos compromissos que assumiu em relação ao 

investimento do Demandante49. 

 

O Tribunal avaliou que não precisava decidir sobre a alegação do Demandante de que a falha 

do Demandado em cumprir as alegadas promessas extracontratuais de pagamento constituíam 

um inadimplemento adicional do Artigo 11 do TBI, uma vez que (i) essa alegação, em última 

análise, deriva do mesmo conjunto de fatos e obrigações que embasaram a conclusão do 

Tribunal de que o Demandando não cumpriu o Artigo 11 do TBI por ter falhado em garantir o 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas perante o Demandante, e (ii) mesmo que o 

Tribunal tivesse considerado um inadimplemento adicional do TBI devido à alegada falha do 

Demandado em cumprir suas promessas extracontratuais, isso não afetaria o quantum 

indenizatório50.  

 

O Tribunal constatou que também não precisava decidir sobre as alegações do Demandante de 

que o Demandado inadimpliu os Artigos 4(1) e 4(2) do TBI, em vista de que (i) tais alegações, 

em última análise, derivam do mesmo conjunto de fatos e obrigações contratuais que 

embasaram a conclusão do Tribunal de que o Demandado inadimpliu o Artigo 11 do TBI por 

ter falhado em garantir o cumprimento das obrigações assumidas em relação ao investimento 

do Demandante, e (ii) ainda que o Tribunal tivesse considerado um inadimplemento adicional 

dos Artigos 4(1) e 4(2) do TBI ocorreu, isso não afetaria o quantum indenizatório51.  

 

O Tribunal concluiu que o Demandante tem direito à indenização por perdas e danos de valor 

igual ao das faturas não pagas, mais juros incidentes a partir de julho de 1999, o primeiro mês 

após a resilição do Contrato, o que está em linha com o Artigo 38(2) da International Law 

Commission’s (ILC) Articles on State Responsibility e com os Princípios UNIDROIT de Contratos 

do Comércio Internacional52.  

 

                     

49 Id., 194. 
50 Id., 195. 
51 Id., 196. 
52 Id., 171. 
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No que tange ao valor principal, o Tribunal considerou que o Demandante tem direito a receber 

o montante total das faturas não pagas, totalizando US$ 39.025.950,86. A respeito dos juros, o 

Tribunal considerou apropriado aplicar a taxa LIBOR, mais um ponto percentual53.  

 

Por último, o Tribunal concedeu ao Demandante metade da quantia de US$ 673.923,28, a qual 

representa o total dos custos da arbitragem54.  

                     

53 Id., 167-188. 
54 Id., 189-192. 


