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Resumo 

1. Fatos do Caso  

O Demandante, Toto Costruzioni Generali S.P.A. (“Toto”), era uma companhia 

italiana constituída sob a forma de sociedade por ações; o Demandado era a 

República do Líbano (“Líbano”). Em abril de 2007, Toto iniciou uma Arbitragem 

CIRDI contra o Líbano em relação às alegadas violações do tratado entre a 

república italiana e a república libanesa sobre a promoção e proteção recíproca 

de investimentos de novembro de 2007 (o “Tratado”). A disputa se relacionava a 

um contrato datado de dezembro de 2007 (o “Contrato”) entre Toto e o Counseil 

Executif des Grandes Projets da república libanesa (“CEGP”) para construir a 

seção Saoufar-Mdeirej (o “Projeto”) da rodovia {rabe ligando Beirute a Damasco. 

O Projeto compreendia uma seção de 5.525 metros do projeto de rodovia 

“Hadath-Syrian Border” de 62 quilômetros de comprimento ligando Beirute | 

fronteira síria. A expropriação de parcelas de terra foi necessária para a 

construção da rodovia. Quando o Contrato foi realizado, as parcelas necessárias 

(em um total de 9 lotes) não haviam sido expropriadas mas deviam ser entregues 

progressivamente durante o curso dos trabalhos. 

A CEGP ordenou à Toto que começasse os trabalhos em 10 de fevereiro de 1998. 

O projeto deveria levar 18 meses seguidos por um período de 12 meses de 

manutenção, totalizando a data de conclusão em 24 de outubro de 2000. O 

Projeto foi finalmente concluído em dezembro de 2003. 

Logo após começar, Toto propôs modificações ao Projeto que requeriam parcelas 

adicionais a ser expropriadas. Dois Adendos foram acordados, mas a data de 

conclusão permaneceu inalterada. Ao longo do curso do projeto, Toto submeteu 
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vários pedidos à CEGP e seu sucessor, o Conselho para Desenvolvimento e 

Reconstrução (“CDR”), relacionados a custos adicionais oriundos de v{rios 

fatores. Em 2001, Toto iniciou dois procedimentos judiciais em relação a 

trabalhos adicionais e também submeteu ao Engenheiro um pedido para 

extensão do prazo, o qual o Engenheiro rejeitou. 

Toto efetuou requerimentos contra o Líbano alegando que a CEGP e 

posteriormente seu sucessor, CDR, era responsável pelos atrasos na expropriação 

do terreno no qual o Projeto deveria ser construído, pela falha na proteção do 

investimento da Toto, tendo fornecido instruções e projetos defeituosos, mudado 

a malha regulatória e recusado a adotar medidas corretivas. De acordo com Toto, 

essas ações eram violações aos Artigos 2, 3 e 4 do Tratado e causaram atrasos 

substanciais na construção e danos ao investimento da Toto. Toto alegou que os 

diversos atrasos foram causados pelo Líbano em sua capacidade de autoridade 

soberana e que prejudicaram o investimento de Toto, violando o Artigo 2 do 

Tratado; falharam em assegurar tratamento justo e igualitário (Artigo 3.1); e 

falharam em prover completa segurança e proteção (Artigo 4.1), Toto considerou 

os seguintes assuntos como violações ao Tratado: 

(i) Expropriações tardias; 

(ii) Falha em remover tropas sírias do local; 

(iii) Falha em remover os proprietários do local; 

(iv) Projeto defeituoso de um viaduto em razão dos parâmetros ultrapassados 

do Líbano; 

(v) Mudança da malha regulatória. 

As partes concordaram em bifurcar os procedimentos, abordando primeiro a 

questão de jurisdição e, em segundo lugar, o mérito do caso. Em 11 de setembro 

de 2009, o Tribunal proferiu sua Decisão sobre a Jurisdição, na qual entendeu que 

possuía jurisdição para decidir se (i) a demora na expropriação de propriedade 

privada sobre a qual o Projeto deveria ser construído, (ii) falha em remover 
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tropas sírias e (iii) mudanças na malha regulatória constituíam violações do 

Artigo 2, Artigo 3.1 e/ou Artigo 4 do Tratado.1 

Em fevereiro de 2012, um dos árbitros renunciou e, em 6 de março de 2012, o 

Secretário-Geral do CIRDI nomeou o Juiz Stephen M. Schwebel como árbitro. 

Nenhuma das partes objetou. O Juiz Schwebel aceitou a nomeação os 

procedimentos foram retomados. 

2. Questões Legais Tratadas na Decisão 

(a) Questões Preliminares (¶¶52-85) 

O Líbano levantou diversas objeções preliminares na Arbitragem: 

i. Locus standi de Toto 

O Líbano sustentou que o Demandante na arbitragem não era a mesma parte que 

concluiu o Contrato. O Tribunal entendeu que era a mesma parte, as diferenças 

aparentes surgiram de mudanças estatutárias no registro da companhia. 

ii. Lei Aplicável 

O Líbano levantou questões relativas ao exercício de autoridade soberana e 

aplicação de lei doméstica, as quais o Tribunal considerou desnecessário decidir 

tendo em vista que o Tratado e os princípios legais internacionais seriam 

suficientes para decidir o caso. 

iii. Limitação Temporal da Jurisdição 

Pelo Artigo 10 do Tratado, o Tratado não se aplica “a disputas que tenham 

surgido antes da sua entrada em vigor” em 09 de fevereiro de 2000. O Líbano 

arguiu que alegações relacionadas a eventos anteriores a 09 de fevereiro de 2000 

deveriam ser excluídas, como a falha na remoção das tropas sírias e dos 

proprietários em 1998 e 1999. O Tribunal, distinguindo de violação, que surge 

quando obrigações não são honradas, entendeu que as disputas cristalizaram em 

30 de junho de 2004, quanto Toto convidou a CDR para resolver a disputa de 

acordo com o Tratado. 

                     

1 Sentença no ¶28. O Tribunal entendeu que não possuía jurisdição relativamente a (i) instruções e 

projetos errôneos, (ii) rompimento nas negociações, (iii) atrasos em iniciar dois casos judicias, (iv) falta de 

transparência nestes casos, e (v) expropriação indireta ou qualquer pedido por quebra do Contrato. 
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iv. Extensão de Prazo e Renúncia de Responsabilidade por Toto 

As partes disputaram se renúncias da responsabilidade da CEGP dadas em 

contrapartida à extensões do prazo para completar o projeto são válidas. O 

Líbano arguiu que, ao aceitar as extensões de prazo, Toto renunciou a qualquer 

direito a pagamentos adicionais. Toto alegou que eventuais renúncias foram 

dadas sob coação e foram, portanto, inválidas. O Tribunal entendeu que Toto 

havia renunciado os seus pedidos de compensação sob o Contrato, mas os seus 

pedidos sob o Tratado eram outra questão, ao que pese esses pedidos poderem 

ser afetados por uma renúncia sob o Contrato, especialmente quando cobrem 

danos pelo mesmo ato. 

(b) Expropriação tardia como falha em promover e proteger investimento e para 

assegurar tratamento justo e igualitário (¶¶ 172-194) 

Toto arguiu que as expropriações das parcelas necessárias fizeram com que os 

trabalhos tomassem 48 meses ao invés de 18 meses, resultando em vários custos 

adicionais. 

O Líbano replicou que Toto sabia, quando assinou o Contrato, que as parcelas 

seriam entregues progressivamente e concordou em não requerer compensação 

por entrega tardia. Para o Líbano, a verdadeira razão para a entrega tardia das 

parcelas foi que Toto propôs diversas alterações ao projeto que requeriam 

expropriação de diferentes parcelas daquelas originalmente intentadas. Essas 

expropriações adicionais tomaram 12 meses, o que o Tribunal entendeu ser 

razoável. 

Para o Tribunal, uma violação do Artigo 2 para promover e proteger o interesse 

financeiro de Toto na performance dos Projetos requereria (1) uma demora 

estabelecida na expropriação, (2) que fosse atribuível ao Líbano. O Tribunal 

entendeu que não havia fundamento para constatar que o Líbano havia falhado 

em proteger o investimento. Mesmo que o Artigo 2.1 impusesse uma obrigação 

de cuidado, Toto não apresentou evidência de que o Líbano não agiu 

diligentemente. Quanto ao Artigo 2.3, Toto não alegou que o Líbano agiu de 

maneira discriminatória e não indicou como o Líbano deveria ter agido “de 

maneira razo{vel”. Quanto ao Artigo 2.4, Toto falhou em mostrar como o Líbano 

havia falhado em criar ou manter condições legais e econômicas favoráveis e, 

antes, aceitou uma extensão do prazo para completar os trabalhos e renunciou a 

qualquer pedido de indenização, o que minou os fundamentos fáticos para 

alegar que o Líbano falhou em proteger o investimento. 
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Toto arguiu que o Líbano encontrava-se em violação ao Artigo 3.1 do Tratado ao 

falhar em assegurar tratamento justo e igualitário do investimento de Toto, por 

frustrar a sua expectativa na entrega das parcelas necessárias. O Líbano arguiu 

que Toto não possuía expectativa legítima de entrega consistente e sucessiva das 

parcelas e que, ao propor variações ao projeto, Toto aceitou o risco de atrasos. O 

Tribunal falhou em entender como Toto poderia ter a mencionada expectativa 

legítima e destacou que Toto não reclamou à época. Toto não apresentou 

qualquer prova de que o Líbano havia agido de uma maneira caprichosa ou 

discriminatória ou que não respeitou os parâmetros internacionais. Ao contrário, 

a extensão do prazo e renúncia à compensação prejudicou qualquer expectativa 

legítima de receber compensação. 

(c) Falha em remover tropas sírias como falhar em manter condições favoráveis ao 

investimento e assegurar tratamento justo e igualitário (¶¶195-206) 

Toto arguiu que a falha em remover as tropas sírias era uma violação do Artigo 2 

do Tratado, em razão do qual o Líbano deve manter condições favoráveis para o 

investimento. O Líbano arguiu que esse era o risco de Toto de acordo com o 

Contrato; que Toto sabia da localização das tropas sírias quando assinou o 

Contrato; que Toto não reclamou sobre a presença das tropas sírias à época; e 

que, em qualquer caso, o tempo tomado para a evacuação das tropas foi 

razoável. O Tribunal entendeu que Toto estava, ou devia estar, ciente da 

localização das tropas sírias e que o Líbano fez tudo em seu poder para obter a 

sua partida. As medidas tomadas pelo Líbano não eram desarrazoadas ou 

discriminatórias e não houve violação do Artigo 2. 

Toto arguiu que a falha do Líbano em evacuar as tropas sírias quando os 

trabalhos começaram era violação do requisito do Artigo 3.1 de assegurar 

tratamento justo e igualitário para o investimento de Toto. O Líbano respondeu 

afirmando que Toto não poderia razoavelmente esperar que as tropas fossem 

removidas antes do que foram. O Tribunal entendeu que Toto não havia provado 

qualquer quebra do Artigo 3.1. 

(d) Falha em remover proprietários do local como falhas em promover e proteger o 

investimento, em proteger as expectativas legítimas e em prover total proteção e 

segurança (¶¶207-230) 

Toto sustentou que os proprietários das parcelas expropriadas a impediram de 

acessar aquelas parcelas e que a falha do Líbano em impedir tais obstruções 

causou atraso. O Líbano arguiu que Toto não havia demonstrado que havia 
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realmente sido impedida de trabalhar e que Toto não estava pronta para 

trabalhar naquelas parcelas. 

Apesar de uma alegada falha em prevenir que proprietários e ocupantes 

obstruíssem os trabalhos poder constituir falha em proteger um investimento 

conforme o Artigo 2, o Tribunal entendeu que Toto não demonstrou qualquer 

violação ao Artigo 2 identificando ações que o Líbano especificamente não tomou 

para prevenir a obstrução e como a obstrução temporário impediu Toto de 

terminar até o prazo contratual de conclusão. 

O Tribunal entendeu que Toto não demonstrou qualquer violação das previsões 

de “expectativa legítima” no Artigo 3.1. Seria desarrazoado esperar que o Líbano 

garantisse que nenhum proprietário causasse obstrução e realmente o Líbano não 

impediu as obstruções. O Tribunal, portanto, não encontrou evidência que Toto 

possuía expectativas legítimas relativamente à remoção de proprietários e que 

tais expectativas foram frustradas levando a tratamento injusto e desigual do 

investimento de Toto. 

O Tribunal também entendeu que o Líbano não havia agido em violação ao 

requisito do Artigo 4 de prover total proteção e segurança. Esse requisito não 

configura uma garantia que a propriedade não seria nunca, de qualquer maneira, 

comprometida e que objeção temporária não resulta em um comprometimento 

que afete a integridade do investimento. 

(e) Projeto defeituoso devido à parâmetros inapropriados como matéria contida na 

jurisdição do Tribunal (¶¶231-238) 

Toto arguiu que em algumas ocasiões o Líbano estava em atraso para a entrega 

ou aprovação dos projetos e plantas. O Tribunal, reiterando sua decisão sobre a 

jurisdição, indicou que a disputa por projeto errôneo era uma matéria contratual 

e não poderia ser submetida à essa arbitragem. O Tribunal entendeu que Toto 

não havia demonstrado que os parâmetros iniciais aplicados por CEGP estavam 

errados, ou que a sua seleção era uma matéria de imunidade em razão da 

soberania, ou que essa era uma violação dos Artigos 2 ou 3.1 do Tratado. 

(f) Mudança da malha regulatória como falha em prover condições econômicas 

favoráveis e tratamento justo e igualitário (¶¶239-246) 

Toto arguiu que o Contrato indicava que o Projeto estaria sujeito à legislação tributária 

libanesa em vigor ao tempo em que o Contrato foi concluído, mas que as taxas 

alfandegárias sobre materiais de construção foram desarrazoadamente aumentadas. Toto 

disse que essa era uma violação da obrigação contida no Artigo 2 do Tratado para manter 
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condições econômicas e legais favoráveis e da obrigação de “tratamento justo e 

igualitário” conforme o Artigo 3.1. O Líbano reconheceu que houve alguns aumentos, 

mas que também houve diminuições. O Tribunal entendeu que “tratamento justo e 

igualitário” não implicava que lei tributária e taxas alfandegárias não seriam modificadas; 

não houve discriminação, porque quaisquer mudanças seriam aplicadas tanto aos 

nacionais libaneses quanto aos investidores estrangeiros; o Líbano não agiu 

desarrazoadamente em relação a Toto; e o Líbano não se encontrava em violação aos 

Artigos 2 ou 3. 

3. Decisão 

O Tribunal entendeu que o Líbano não havia violado suas obrigações conforme o 

Tratado, e, portanto, nenhuma compensação era devida á Toto. 

Quanto aos custos, que pelo Artigo 61(2) da Convenção do CIRDI deveria fazer 

parte da Sentença, o Tribunal destacou que as objeções do Líbano à jurisdição 

haviam sido parcialmente rejeitadas, mas que os pedidos de Toto foram 

indeferidos no mérito, não porque o comportamento do Líbano era 

irrepreensível, mas porque os atos e omissões do Líbano, alguns dos quais 

poderiam configurar violações ao Tratado, não foram provadas como violações 

ao Tratado. Tomando em consideração todas as circunstâncias do caso, o 

Tribunal concluiu que as partes deveriam suportar os custos e despesas do 

Tribunal e do CIRDI igualmente, e que elas deveriam suportar, cada uma, as 

suas próprias custas e despesas legais. 

4. Opinião dissidente do Juiz Schwebel 

O Juiz Schwebel foi nomeado para o Tribunal em um estágio tardio, após a 

conclusão da audiência e a deliberação do Tribunal. Ele não necessariamente 

compartilhava da interpretação dos outros membros do Tribunal dos efeitos 

legais do Tratado em relação à jurisdição, mas ele concordou com as suas 

conclusões dos fatos, conclusões que não determinavam a responsabilidade do 

Demandado. 


