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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Roberta Maropo. Arbitragem internacional em investimentos 

Estrangeiros: Um estudo das alternativas aplicáveis ao direito brasileiro. 2010. 80f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 

de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife 

 

A ação transfronteriça das atividades empresariais e o alargamento do destinatário 

final de seus produtos e serviços trouxe novas necessidades aos incipientes mercados 

consumidores de países em desenvolvimento. Como conseqüência, diversos 

estratagemas foram desenvolvidas, de modo a atrair a atenção desses conglomerados 

comerciais e, assim, ter acesso à casta de bens que o país ainda não era capaz de 

produzir. A esse fluxo de bens e serviços, sem contrapartida inicial de divisas, deu-se 

a designação de investimentos. A necessidade de regulação sobre o tema deveu-se, 

principalmente, pela conflituosa relação que se estabeleceu entre essas empresas, ditas 

transnacionais, e os Estados dos países que as recebem.  A insistente busca das 

empresas por um campo neutro para discussão e solução das controvérsias encontrou 

na arbitragem o palco ideal. O ingresso do Estado ao lado de um ente privado na 

arbitragem, mesmo no direito interno, não foi uma jornada fácil, e sua evolução para a 

arbitragem investidor-Estado ainda desperta resistências. Mesmo a institucionalização 

do procedimento não foi suficiente para convencer certos Estados, na sua maioria 

países em desenvolvimento, a abrirem mão de parcela da sua soberania em prol do 

alargamento de suas relações comerciais.  Entre eles, o Brasil aparece como 

remanescente, que, ao longo dos anos, manteve uma postura afastada e receosa em 

relação à arbitragem investidor-Estado. O presente estudo contemplou avaliar as 

razões dessa retração e as possibilidades advindas com as algumas modificações 

pontuais na legislação brasileira, abrindo passagem para novas discussões. 

 

Palavras-chave: empresas transnacionais; Estado; Soberania; Investimentos; 

Arbitragem investidor-Estado; CIRDI. 



ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Roberta Maropis. International arbitration of foreign investments 

disputes: A study of applicable alternatives to  brazilian law. 2010. 80f. Dissertation 

(Master‟s Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife 

 

The cross-border action of business activities and products and services expansion of 

final destination brought new needs to incipient markets of developing countries. As a 

result, several stratagems have been developed aiming attract attention of business 

conglomerates and have access to variety of goods that the country was not yet able to 

produce. In this flow of goods and services, without the initial consideration of 

currencies, was given the designation of investment. The need for regulation on the 

subject was due mainly by the conflictual relationship established between these 

companies, known as transnational corporations, states and countries that receive 

them. The insistent search firms for a neutral venue for discussion and resolution of 

disputes to arbitration found in the ideal stage. The admission of the state next to a 

private party in the arbitration, even in domestic law, was not an easy journey, and its 

evolution to investor-state arbitration still arouses resistance. Even the 

institutionalization of the procedure was not enough to convince some countries, 

mostly developing countries, to give up a portion of their sovereignty in favor of 

extending their business relations. Among them, Brazil appears as a remnant, which, 

over the years, remained a distant and fearful posture in relation to investor-state 

arbitration. This study included assessing the reasons for this decline and the 

possibilities that comes with some specific modifications in the Brazilian legislation, 

opening the way for further discussions. 

 

 

KEY WORDS: transnational corporations; State; Sovereignty; Investments; investor-

state arbitration; ICSID.
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INTRODUÇÃO  

 

A arbitragem investidor-Estado já é uma realidade crescente nas disputas 

envolvendo investimentos estrangeiros. Os diversos casos arbitrados ante ao CIRDI 

demonstram a larga aceitabilidade da instituição. Não obstante, o Brasil encontra-se à 

margem dessa transformação por que passam as relações econômicas, urgindo-se 

necessária a abertura de um espaço para discussão do tema a fim de serem contrapostas 

as vantagens e as perdas com a sua possível aquiescência. 

 O presente trabalho foi organizado com o objetivo de explicar desde o 

surgimento até a consolidação da arbitragem investidor-Estado, assim como o 

posicionamento do ordenamento brasileiro em relação a esta. No primeiro capítulo, 

tratou-se de tratar do tema investimentos estrangeiros, explicando suas origens e 

paradigmas normativos, a partir do prisma da legislação brasileira.  

 A primeira parte desse capítulo tratou da ação das empresas 

transnacionais, como agentes propulsores dos investimentos.  Debruçando-se sobre o 

tema, pode-se constatar já nas primeiras relações com o Estado a presença de atritos de 

interesses, gerados pela dependência latente dos Estados pelos investimentos e a 

necessidade cada vez maior de concessões requeridas pelos investidores.  

Para entender a visão brasileira sobre investimentos, achou-se necessário, 

em seguida, analisar minuciosamente a definição dada a estes pelo artigo 1º da lei 

4132/62, abordando todos os seus desdobramentos.  Aliada a essa análise, registrou-se os 

tratados e acordos internacionais, envolvendo o tema investimentos, que o interesse 

brasileiro abrange. Dentre eles, destacaram-se os acordos da OMC (de que o Brasil é 

signatário) a regulação presente no Mercosul ( o Brasil faz parte mas não assinou os 

acordos referentes) e os populares BITs ( o Brasil assinou vários, mas não ratificou 

nenhum).  

O primeiro capítulo serviu para estabelecer um panorama sobre o tema 

investimentos: sua importância e regulação. O segundo capítulo tratou mais 

especificamente sobre a relação entre o investidor e o Estado soberano e atritos derivados 
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dessa relação.  Justamente a questão da soberania foi tratada na primeira parte desse 

capítulo.  A justificativa desse exame é que, com a atividade intensa das empresas 

transnacionais e os efeitos pós-globalização, as regras de regulação do mercado, antes 

claramente divididas pela dicotomia direito interno e direito internacional, agora 

deslocam o eixo da regulação para instrumentos privados, cujas partes não têm 

competência legislativa para tal.   

A Lex mercatoria mudou a maneira de produção normativa referente ao 

comércio internacional. Na esteira dessas transformações, os investimentos foram 

afetados sensivelmente pelas novas regras do jogo, pois os investidores também 

cobravam dos entes estatais a aceitação desse novo conjunto de regramentos.  

O Estado nacional, então, viu mitigada a sua prerrogativa de detentor da 

produção normativa em relação um tema sensível ao interesse público como são os 

investimentos, redefinindo o conceito que se tinha de soberania. O Brasil guarda estreita 

relação com conceito clássico de soberania, sendo de vital importância a abordagem 

desse assunto. 

Os conflitos entre Estado e investidor também reformularam o modo como 

os conflitos relacionados investimento são solucionados, merecendo destaque na segunda 

parte do segundo capítulo.  O modo tradicional no direito internacional de solução de 

conflitos compreendia a arbitragem, mas apenas os Estados. O ingresso nessa relação de 

um ente privado era impossível, sendo necessária a intermediação do país de origem do 

particular, caso o ente soberano visse na causa relevância. 

 A insatisfação com esse modo inconveniente de resolver as disputas e 

eleição da arbitragem como método por excelência de solução de controvérsias no 

comércio internacional, culminou no ingresso do ente Estatal na arbitragem privada, visto 

que sua atuação, lado a lado com o particular, tornou-se cada vez mais freqüente.  

 Em tópicos próprios, estudou-se a presença do Estado na arbitragem 

privada bem como as possibilidades de arbitragem nos contratos administrativos. O tema 

se reveste de relevância para firmar bases legislativas quanto às possibilidades de 

ingresso da arbitragem investidor-Estado no ordenamento brasileiro. Ora, se nem ao 

menos estas possibilidades estiverem assentadas, como sequer se pensar nesta forma tão 

controversa que é a arbitragem investidor-Estado? 
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 Ao tratar do cerne deste trabalho - a arbitragem investidor-Estado - buscou-se 

enumerar as justificativas para a expansão dessa forma de solução de controvérsias bem 

como as vantagens a ela atribuídas, que tornaram o instituto tão popular.  Em tópico 

posterior, falou-se sobre o CIRDI, o Centro de solução de controvérsias especificamente 

voltado para investimentos estrangeiros, filiado ao Banco Mundial. A intenção foi 

explicar, de forma resumida, o seu funcionamento, através de uma rápida análise do 

tratado que a criou: a Convenção de Washington. Como o Brasil não é dessa signatário, é 

importante saber a que o país está resistindo e quais suas razões. 

 Não existe meio melhor para ver a aplicabilidade de um instrumento do que vê-lo 

funcionando. Por isso, no terceiro capítulo, ponderou-se sobre a situação de alguns países 

da América Latina (a saber, Argentina, Bolívia, México e Chile) em relação à arbitragem 

investidor-Estado. Através da análise comparada, é possível perceber os pontos fortes e 

aqueles que carecem de aprimoramento no funcionamento da arbitragem investidor-

Estado.  

 Esses parâmetros servem para balizar a última discussão: os caminhos possíveis 

da arbitragem investidor-Estado no Brasil, abordada no último capítulo. Através dessa 

análise global, o que se intenciona é criar um espaço para o debate do tema, em que a 

questão possa ser delineada. Não adianta manter-se à margem, pois o instituto, como 

demonstra a prática comercial, está em franca ascensão. É preciso traçar caminhos, ainda 

que lentos, os quais insiram o Brasil numa perspectiva vantajosa. 
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1. DEMARCAÇÃO DO TEMA E MÉTODO DE PESQUISA 

 

As questões referentes ao tema arbitragem e investimentos estrangeiros 

decorrem, na chamada economia global ou globalizada, das repercussões de ações 

debatidas tendo como ponto central a atuação empresarial. Na verdade, este modo de 

analisar a situação pode ser contextualizado a partir da crise energética no final da década 

de 70, que desencadeou uma corrida entre as potências mundiais pela busca de novas 

alternativas de fontes de energia, a fim de prosseguir com a acelerada produção 

industrial.  

Essa revolução tecnológica que se seguiu só foi possível através de 

massivos investimentos, necessários para garantir as constantes inovações técnicas, 

facilmente superáveis nesse frenético processo. Com isso, reduziu-se o tempo e custo dos 

transportes, das comunicações diminuindo, assim, as antigas barreiras naturais ao fluxo 

internacional de produtos, serviços, tecnologia e capitais, o que reforça a 

interdependência econômica. 

Essa tendência evoluiu para a superação dos mercados nacionais e mundialização 

da produção e do comércio de produtos e deu início ao que se convencionou chamar de 

globalização econômica ou internacionalização da economia e do capital. 

No processo de globalização da economia, a participação ativa dos 

investidores internacionais, grande parte empresas transnacionais, ultrapassa os limites 

territoriais para buscar novas oportunidades de aumentar seu mercado fora de seus países 

de origem.  No país receptor, os investimentos estrangeiros estão associados a novas 

tecnologias, muitas vezes a custos mais baixos para o consumidor. Isso representa 

geração empregos, know how mais eficiente e os torna mais atrativos aos investimentos.  

Afora os benefícios, os investimentos estrangeiros representam uma competição 

sensivelmente desvantajosa para o comércio nacional. Essa abertura comercial não deve 

permitir que a concorrência pátria seja esmagada pelo poderio econômico externo. São 

provenientes de corporações empresariais e as empresas investidoras não guardam 

nenhum compromisso frente seus Estados receptores. Sem maiores embaraços, estariam 

prontas para transferir-se para outra área de maior rentabilidade. 
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Ressalta Luiz Olavo Baptista (1998, p. 39-40) que, da mesma forma como 

outrora por ele mencionado sobre as Empresas Transnacionais, os investimentos externos 

provocam uma relação de “amor e ódio” no país hospedeiro. Mas ressalta que os maiores 

críticos do investimento estrangeiro não negam a necessidade de capitais e não deixam de 

almejar atraí-los. 

Por isso, é importante observar atentamente a disciplina jurídica do 

investimento exterior, de modo a garantir igualdade de oportunidades tanto para o capital 

da empresa nacional quanto o da estrangeira. Essa regulação deve, primordialmente, estar 

em afinidade com a as normas internacionais, para evitar “fugas” das empresas em busca 

de legislações mais favoráveis. 

O processo de inclusão do capital estrangeiro na economia nacional resulta 

de acordos firmados, do qual emergem um emaranhado de compromissos, contratos, 

acordos, que prezam por condições facilitadas, sigilo e celeridade na resolução dos 

conflitos. Esse último ponto (forma de resolução de conflitos), na realidade dos países 

latino-americanos, é fator preocupante, pois em muitos casos não é admitido o recurso de 

uma solução paralela ao Judiciário e há a dificuldade propagada pela morosidade dos 

sistemas judiciários, além de uma infinidade de exceções e prerrogativas.  

Ainda afirma Luiz Olavo Baptista (1998b, p.71), as divergências 

internacionais têm a tendência de permitir uma maior autonomia de vontade às partes nas 

suas escolhas, inclusive no aspecto referente ao modo de solução de conflitos.  A 

existência de normas aplicáveis uniformemente a dadas situações, e, de um poder 

judiciário com competência definida e jurisdição obrigatória, acaba reduzindo os limites 

da autonomia da vontade. 

Diferentemente, a arbitragem permite o exercício máximo da autonomia 

da vontade, visto que as partes buscam a aplicação e interpretação das regras contratuais 

que mais lhes convenham.  Além disso, é uma fórmula de nivelar oportunidades, 

colocando as partes em condição de igualdade.  

Uma das resistências dos países estrangeiros em relação aos investimentos 

é justamente ter que se submeter a um procedimento judicial estrangeiro, com regras 

desconhecidas e numa língua estranha, regidos por juízes de uma cultura estranha e 

reputação desconhecida, sem contar com a ausência de regras que acompanhem a 
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progressão das relações comerciais internacionais. Considere-se que as questões são 

provenientes de investimentos de empresas transnacionais, muitas das quais em contato 

com empresas nacionais na formação de associações empresariais. 

Por essas e outras circunstâncias, surgiu a idéia de criar um foro especial 

que desse acesso direto aos investidores para solução de suas controvérsias com os 

Estados receptores. Estava clara a dificuldade em regulamentar ações empresariais 

apenas em conformidade com regras nacionais, até porque as corporações poderiam ser 

transnacionais.  

A questão foi levada a diversos fóruns internacionais, sendo ponderada a 

possibilidade de criar uma instituição arbitral filiada uma organização comercial de porte, 

como o Banco Mundial, e a ele vinculado. O General Counsel do Banco Mundial, Aron 

Broches, estabeleceu certas regras que balizaram esses pensamentos, como as resumidas 

por Jan Kleinheisterkamp: 

 

Esse teorema fundamental de Broches consiste, em resumo, em uma regra de 

três (ou melhor dito, quatro): desenvolvimento econômico precisa de 

investimentos internacionais; investimentos internacionais precisam de 

segurança jurídica; segurança jurídica (em países menos desenvolvidos) é 

garantida por arbitragem internacional – então: o desenvolvimento econômico 

nos países pobres será promovido por um sistema de arbitragem entre 

investidores e Estados receptores. (KLEINHEISTERKAMP, 2004, p.15) 

 

Em 1963, os diretores executivos do Banco Mundial organizaram 

encontros regionais com a presença de vários experts com o intuito de buscar o maior 

número de adesões possíveis. Em 18 de março de 1965, uma Convenção foi finalmente 

assinada e entrou em vigor em 14 de outubro de 1966, sobre a Solução de Controvérsias 

Relativas a Investimentos entre Estados Nacionais, e também criou-se o Centro de 

Solução de Controvérsias do Banco Mundial, na sigla inglesa, o ICSID.  

Note-se que a ênfase de Broches é a adesão dos países menos 

desenvolvidos. 

Falar antes - Mesmo havendo metas desenvolvimentistas, necessidade 

efetiva de recursos transnacionais, os países latino-americanos mantiveram, por muito 

tempo, uma certa aversão ao uso da arbitragem em relação aos investimentos 

estrangeiros. Havia uma tendência de utilização de princípios como as Cláusulas Calvo. 



15 

 

Esse conjunto de medidas, elaboradas pelo diplomata argentino que lhes titula, limitam a 

proteção diplomática nos países investidores e procuram evitar a arbitragem 

internacional. 

A justificativa de que o Estado nacional latino-americano não seria 

alterado por conta de influência externa foi o discurso utilizado durante muito tempo, 

dividido com outro, muito a favor de investimentos estrangeiros. 

Com a evolução do mercado internacional, que passou a utilizar-se de 

regras próprias (Lex Mercatoria) e a integração das economias regionais, vários países, 

inclusive latino-americanos, aderiram a contratos bilaterais e multilaterais e promoveram 

a arbitragem entre os conflitos de investimentos. A própria Convenção de Washington, 

ciente dos medos dos países em desenvolvimento, materializou várias concessões, nos 

moldes da Doutrina Calvo, para atrair assinaturas desses países. O Brasil se manteve 

resistente, aderiu a poucos tratados bilaterais (os chamados BITs) ou multilaterais (como 

a Convenção de Washington).   

Afirma Eduardo Teixeira Silveira (2002, p. 65-66) que a regulamentação 

do investimento estrangeiro pelo país receptor é prerrogativa inderrogável de sua 

soberania, reconhecida pela Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, a quem 

cabe discipliná-lo como achar conveniente. Porém, o importante papel que teria a 

arbitragem para fomento de investimentos externos no Brasil também é de interesse 

nacional.  

O tema em questão é ricamente debatido na esfera política e econômica. 

Não obstante a importância dos demais prismas é no espaço jurídico que a arbitragem vai 

gerar seus efeitos. Através da análise comparada da prática do instituto em outros países 

receptores com a realidade brasileira, poder-se-ia encontrar pontos de aproveitamento de 

modo a enquadrar este mecanismo de solução de conflitos no ordenamento brasileiro. 

Para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa, partiu-se da 

concepção de que o jurista, na posição de pesquisador, não deve conceber as regras de 

direito como um conhecimento imutável. Para  atingir o conhecimento, o observador 

precisa abandonar suas certezas e ter uma compreensão efetiva do mundo, pois a 

experiência sensorial de cada um altera a compreensão sobre as coisas (MATURANA; 

VARELA, 2001, p. 27-28). 
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Seguindo esse pensamento de Maturana e Varela, pretende-se abandonar 

as certezas de nossa legislação pátria e buscar uma alternativa que mais satisfaça às 

respostas sociais a que se almeja alcançar.  A partir do momento que as certezas tornam-

se questionáveis, abre-se oportunidade para qualquer experiência tornar-se válida na 

observação do mundo.  

Abordam os autores que, ao adotar essa postura, não se tem referencial 

fixo e absoluto para amparar descrições e defender sua validade. Fica-se, desse modo, 

entre a impossibilidade da objetividade e a pura relatividade. 

Apesar da infinidade de experiências, pode-se apontar certas regularidades 

no mundo, manifestas na cultura e tradição de um grupo social e ao mesmo tempo 

mostradas na sua maneira de ver e agir, também são uma forma de ocultar suas origens. 

Só se vê o que se foi condicionado a ver, a menos que alguma interação os tire do óbvio, 

perturbando a regularidade.  Para o autor, essa circularidade fundamenta o ponto de 

partida o qual permite sua explicação científica (MATURANA; VARELA, 2001, pp. 

262-270).  

Aplicando-se ao presente estudo, adotou-se uma postura que evita aceitar 

as certezas impostas pelos dogmas jurídicos. No caso do emprego da arbitragem 

internacional que envolva investimentos estrangeiros, mesmo que se venha a reconhecer 

a validade das afirmações do ordenamento pátrio, como, por exemplo, lesão ao Princípio 

da Soberania. Mas é preciso reconhecer esta experiência como uma dentre várias 

possibilidades que o fenômeno permite. 

 Se outros Estados foram capazes de apresentar novos pontos de vista 

sobre o tema para atender de melhor modo os anseios sociais a serem supridos, é mister 

entender essas experiências como tão válidas quanto a brasileira, sem a presunção de 

hierarquizá-las. Essa é a metodologia que seguirá o presente estudo.  
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2. INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS 

 

 

2.1. Investimentos e a Ação das Empresas Transnacionais 

Há muito se discute o papel dos investimentos estrangeiros na economia 

dos países em desenvolvimento. Observa Herculano Borges Fonseca (1963, p. 13), as 

interpretações variam segundo o ângulo em que se coloque o analista.  

Ao capitalista estrangeiro só interessa que os lucros de seus investimentos 

estejam livres e garantidos. Ao consumidor, que os produtos (internos ou externos) sejam 

abundantes, de qualidade e a preços acessíveis. Para o investidor nacional, que vê a 

crescente concorrência sobre seus produtos, pode vir a ser considerado um mal. Por fim, 

caberia ao administrador, responsável pelo bem-estar da comunidade e gestão da coisa 

pública, zelar para que o capital estrangeiro proporcione uma casta de benefícios à 

sociedade e não ameace a segurança nacional, o bem público e o balanço de pagamentos 

do país. 

Independente do prisma eleito para análise, um fato não se pode deixar 

passar: As parcas poupanças dos países em desenvolvimento tornam desaconselhável 

investir em tecnologias e outras técnicas avançadas, na medida em que podem reduzir os 

custos através de contratos de investimentos, sem dispêndio inicial de divisas. Isso, ao 

menos, até alcançarem o pleno desenvolvimento. (FONSECA, H, 1963, p. 13-15) 

A despeito das inúmeras argumentações que cercam o tema, a questão é 

que os investimentos já se fazem presentes na realidade internacional, tanto de países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Para Antônio Corrêa Lacerda (2003, pp. 5, 

15 e 16), há uma crescente vinculação entre investimento e comércio, assim, o presente 

trabalho também observará as estratégias das empresas transnacionais, visto que são elas 

que impulsionam os fluxos de investimentos.   

Novas formas de associações para investimentos vêm conduzindo a 

circulação dos recursos, produtos, tecnologias, fluxos financeiros. Constata-se que, de um 

modo geral, as empresas continuam a serem as grandes responsáveis pela estruturação do 

mercado mundial.  
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Ao ultrapassar o limite territorial de seus países de origem, as empresas 

procuram, nos mercados estrangeiros, o cenário propício para expandir seus lucros. 

Primeiramente, estabelecem-se nos demais Estados, e numa escala ainda maior, criam 

uma rede de transações que excedem a esfera doméstica: eis as empresas transnacionais. 

A evolução dessa modalidade de empresas chegou a tal ponto que elas 

podem concentrar enorme parte do controle das ações de investimentos multinacionais. 

Se em uma determinada localidade, a preocupação está na exploração de bens e serviços, 

em outra, o mesmo grupo esmera-se na venda dos mesmos produtos em mercados de 

outros países. Possuem a capacidade de deslocar recursos de um a outro local do globo 

sem maiores dificuldades, as transnacionais assumem a posição de operar livremente nos 

mercados, criando regras próprias de procedimento em frontal desafio aos sistemas 

jurídicos locais.  

Não há como negar a importância das empresas transnacionais para a vida 

econômica dos países. Por vezes, os governos buscam estratagemas para atrair o 

investimento das mesmas, não obstante a necessidade que têm de regulá-las e fazer com 

que respeitem as normas de ordem pública e os valores sociais de onde operam. Essa 

afirmação de soberania dos Estados tem por fim restringir a liberdade de ação das 

transnacionais, mas com o cuidado de não inibir o seu investimento, quando este se torna 

relevante ao país. 

Nem sempre as legislações nacionais são suficientes para regular as ações 

das transnacionais. Elas se valem justamente das diferenças entre as legislações para 

reverter seus déficits em seu próprio favor. Flagrou-se a necessidade de constituir um 

regramento que possibilite a regulação dessas empresas em um âmbito maior que o 

nacional.  

Um dos grandes problemas para a formação de normas de abrangência em 

mais de um país deve-se ao fato das grandes diferenças existentes entre as maneiras de as 

nações organizarem internamente suas economias, ao buscar interesses nem sempre 

coincidentes, principalmente entre países desenvolvidos e os em vias de 

desenvolvimento. Essa multiplicidade de regras é que inviabiliza uma cooperação 

interestatal.  
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O Brasil, entre os países em desenvolvimento, ainda pauta sua economia 

pelos avanços e retrocessos políticos que, juntamente com as lacunas na legislação 

comercial e tributária, geram aumentos e declives na balança comercial do país. Como o 

país depende de investimentos para a sobrevivência de certos setores econômicos 

internos, precisa flexibilizar, em muitos pontos, sua legislação no que tange aos interesses 

daquelas empresas.  

Esses fluxos de investimentos, segundo Lacerda (2003, p.6), podem ser 

observados a partir da segunda metade do século XX, no fim do período de reconstrução 

do sistema multilateral. Especialmente nas décadas de 80 a 90, começa a busca das 

empresas por ampliar seus mercados além das fronteiras territoriais.   

Nessa época, Luiz Olavo Baptista já analisava as questões referentes às 

empresas transnacionais: 

 

As empresas transnacionais têm sido um dos grandes fornecedores de 

tecnologia, apesar das críticas que se possam fazer às mudanças que 

trazem ao ambiente cultural de cada país. São, ainda, sem sombra de 

dúvida, o mais ativo dos participantes em operações comerciais e 

bancárias internacionais. 

 A realidade, assim, é que as Nações-Estados, ainda que com a 

sua soberania ameaçada (...) não podem deixar de aceitar as empresas 

multinacionais ou desejá-las (BATISTA, 1987, p. 27-28.). 

 

Nesse ínterim, estabeleceu-se aquilo que o referido autor nomeia de 

“síndrome de amor e ódio” (BATISTA, 1987, p. 27) entre os Estados soberanos e as 

empresas transnacionais.  Esse conflito com as transnacionais dá-se, nas palavras de 

Baptista, porque “ameaça a própria existência e essência do Estado, expressos na sua 

soberania” (BATISTA,1987, 67) .  Apesar de não ser um relacionamento tranqüilo, essa 

parceria Estado-Empresa permanece. O citado jurista coloca três elementos como 

constantes dessa relação: 

a) A inevitabilidade - As empresas transnacionais foram um fenômeno que 

cresceu após a 2ª Guerra, fruto da abertura das fronteiras e do incipiente processo de 

integração. Os Governos, focados nas vantagens proporcionadas pelas empresas - 

investimentos, geração de dividendos e fundos, licenciamento de marcas, tecnologia e 

patentes, etc. – facilitaram a sua entrada e as deixaram crescer, tendo em vista melhores 

condições para a comunidade e recursos e poder para si. Exatamente no desejo de acesso 
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a esses recursos, tão presentes nos chamados países de primeiro mundo, é que tornaram a 

presença das transnacionais inevitável. 

b) A importância – Materializa-se nas tentativas continuadas de controlar 

(ou ao menos regular) a atividade dessas transnacionais. Essas empresas realizam, nas 

palavras de Baptista “um processo de integração econômica em escala global”, dadas as 

complexas e variadas operações que realizam no mercado. Outros efeitos não-

econômicos, como hábitos de consumo e lazer, são sentidos nos países que as recebem. 

Além do aspecto financeiro, visto que suas movimentações financeiras tanto podem 

acarretar lucro como prejuízo. 

c) A Ubiqüidade – Sua extensão compreende todo o globo e as mais 

diversas categorias de produtos e serviços. Mesmo à revelia dos Estados, as empresas 

transnacionais aproximam cada vez mais os mercados em todo mundo. (BATISTA, 1987, 

pp. 69 a 75) 

Essa relação conflituosa leva os Estados a buscar, no dizer de Celso Lafer 

(1987, p.4), “atraí-las, mas conscientes de seu poderio, buscam domesticá-las”. Isso, 

através de normas de ordem pública, que auto-afirmam sua soberania e restringem o 

modus operandi das empresas, ao impor limitações da remessa de lucros, por exemplo.  

 

 

2.2. Definição de Investimento Estrangeiro no ordenamento Brasileiro 

Apesar do termo investimento sempre conotar, de uma maneira ou de 

outra, uma atividade com fins lucrativos, nem sempre o investimento estrangeiro se 

materializa através de um movimento de capital (entendido como pecúnia, dinheiro). 

Lembra Luiz Olavo Baptista (1998a, p. 23) “pode ser a contratação de um representante 

local que usa a marca da empresa, uma cessão de tecnologia, uma aliança estratégica” 

que venha a dar início ao investimento. 

Também não se pode confundir investimento com importações, pois, 

embora ambos representem ingresso de capital no país, as importações implicam uma 

contraprestação do preço, que vincula este ingresso. Essa particularidade do lucro 

imediato já as descaracteriza como investimento.  
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São muitas nuances que permeiam o assunto investimento, a doutrina 

busca, cada vez mais, parâmetros para defini-lo. A despeito do que a boa técnica 

legislativa desaconselharia, adverte Áttila de Souza Leão Andrade Júnior (2001, p. 2), a 

lei brasileira ao tratar sobre o tema, conceitua o que viria a ser capital estrangeiro, em vez 

de deixar para a doutrina essa tarefa.  

A conceituação a partir da lei foi vista com certo alívio na época, em 

virtude das confusões que a quantidade de variadas interpretações ensejavam. Chegou-se 

a considerar, por exemplo, que qualquer capital proveniente do exterior poderia ser 

capital estrangeiro. Herculano Fonseca, poucos meses depois da publicação da lei, 

manifesta essa opinião:  

Andou muito acertadamente o legislador, ao dizer, com precisão o que 

considera „capital estrangeiro‟. O conceito de capital estrangeiro já fora 

firmado entre economistas, mas, em virtude da imprecisão da legislação 

vigente, havia dúvidas sobre o que se poderia considerar capital 

estrangeiro (FONSECA, H, 1963, p. 55). 

 

Após examinar as regulamentações existentes sobre o tema, Baptista 

(1998, p. 48) aponta dois métodos de definição. O primeiro faria uso de características 

gerais dos investimentos e o segundo permitiria enumerar os bens especificamente e 

limitaria, assim, a discricionariedade dos órgãos administrativos.  A lei brasileira, 

segundo essa classificação, recorreria ao segundo sistema. A lei 4132/62, complementada 

pela lei 4390/64, regula o capital estrangeiro investido no país bem como as remessas de 

valores: 

Art. 1º - Consideram-se capitais estrangeiros, para os efeitos desta Lei, 

os bens, máquinas e equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio 

inicial de divisas, destinados à produção de bens ou serviços, bem como 

os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no País, para 

aplicação em atividades econômicas, desde que, em ambas as hipóteses, 

pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com 

sede no exterior. 

 

Não tardaram a surgir determinadas considerações sobre a lei. 

Primeiramente, ao enumerar o que seriam capitais estrangeiros, o artigo primeiro da lei 

fala de bens sem especificar de que tipo esses bens seriam. Esse tema assume importância 

quando se questiona se os bens incorpóreos - como patentes de invenção ou direitos 

autorais - fariam parte dessa lista. O texto da lei fala, na seqüência, em máquinas e 
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equipamentos, dando uma aparente idéia que somente os bens corpóreos estariam 

abarcados. 

Essa interpretação é a mais fácil de ser vencida, pois se pode tomar a 

palavra bens em sua acepção mais ampla. O ponto mais íngreme da questão é, na 

verdade, tanto a Lei 4131/62 (alterada pela lei 4390/64) quanto o Decreto 55762/65 que a 

regula, ao discorrerem sobre o registro do capital ingresso sob a forma de bens, tratam 

dos mesmos como bens corpóreos, mencionam termos como fatura comercial, valor FOB 

e despesas de transporte e seguro
1
. Os bens incorpóreos não atendem esses requisitos: não 

se  imagina conceber uma fatura comercial de uma patente de invenção.  

Existem argumentos contrários à inclusão dessa modalidade de bens, 

reconhece Áttila de Souza Leão Andrade Júnior (2001, pp. 4 a 5), devido à dificuldade de 

avaliar seu valor e registrá-lo e corre-se o risco deste ser inflacionado.  Mas o autor 

apresenta interessante argumento em defesa da inclusão dos bens incorpóreos, ao apontar 

dois textos legais para sustentar sua tese. O primeiro deles é o art. 7º da lei 6406/76, Lei 

das Sociedades Anônimas, que estabelece: “art. 7º - O capital social poderá ser formado 

com contribuição em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação 

em dinheiro.”  

No caso do capital subscrito pelas sociedades anônimas, este pode ser não 

só valores pecuniários, mas qualquer bem suscetível a aferição em dinheiro. Se essa 

permissão é concedida ao nacional, também o será ao estrangeiro, em virtude do artigo 2º 

da Lei 4131/62: “art. 2º - ao capital estrangeiro que se investir no País será dispensado 

tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, 

sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei.” 

Ainda que restassem dúvidas quanto a essa possibilidade, o BACEN 

institui o registro declaratório eletrônico para os investimentos estrangeiros em forma de 

fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica, licença de uso/cessão de 

marca, licença de exploração/cessão de patente, franquia e outras modalidades que 

                                                 

1
 Art. 5 do Decreto 55762/65 
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vierem a ser averbadas no INPI 
2
.  Assim, foi dissipada a dúvida deixada pela redação da 

lei 4131/62.  

O termo “sem dispêndio inicial de divisas”, como já foi mencionado, evita 

confusões com outros mecanismos, como as importações propriamente ditas, que têm 

cobertura cambial e são reguladas por portarias da SECEX.  

A definição legal aborda, ainda, a destinação dada aos investimentos 

estrangeiros, quando menciona a produção de bens ou serviços e a aplicação em 

atividades econômicas.  Com isso, capitais havidos para caridade ou a pretexto de 

doação, logicamente, fogem do escopo econômico, não podendo ser considerados 

investimentos. 

Também diferem das aplicações financeiras, ensina Baptista (1998, p. 32), 

ao mencionar que, para estas, a importância da atividade-fim do bem aplicado é tão 

somente importante enquanto garantidor da segurança e remuneração do capital. De 

diferente modo, para o investidor, a atividade fim é tão importante quanto o lucro.  

Em outras palavras, o investidor participa da atividade produtiva, mesmo 

que não seja de forma exclusiva, enquanto o aplicador só participa dos seus rendimentos. 

É justamente pelo fato de ser durável que os investimentos são registrados pelo BACEN, 

enquanto o capital especulativo recebe outro tratamento. 

A esse tipo de capital de especulação chama-se investimento indireto, 

enquanto o capital investido em atividades produtivas é chamado de investimento direto. 

Como se verificou, a diferença reside na possibilidade de gerenciar o investimento, 

atividade típica de um empresário no sentido estrito. 

Por fim, a lei fala que o capital estrangeiro deve pertencer a “pessoas 

físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior”. O ordenamento 

elegeu, para determinar se o investimento é nacional ou não, o critério da residência ou 

domicílio das partes, pois é justamente o movimento transfronteriço do capital que 

determinaria sua internacionalidade. Esse movimento nem sempre é físico, a exemplo, já 

se falou dos bens imateriais, que não partilham das mesmas propriedades de transporte e 

taxações dos bens materiais.  

                                                 

2
 A Circular nº 2816/98 do BACEN, em obediência à Resolução nº 2.337/96 do Conselho Monetário 

Nacional 
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Segundo o relatório de 2008 da Conferência de Comércio e 

Desenvolvimento da UNCTAD, questões relativas ao conceito de investimentos têm 

envolvido um número considerável de arbitragens internacionais. Internacionalmente, os 

meios para definição de investimentos são variados, então se estabeleceu um critério 

utilizado para determinar se o caso envolve investimento, chamado "teste Salini"
3
.  

Segundo este, é preciso que haja os seguintes elementos: (a) contribuição 

em dinheiro ou outros bens de valor econômico; (b) certa duração; (c) elemento de risco; 

e (d) contribuição para o desenvolvimento do país estrangeiro (UNCTAD, 2008, p. 3).  

Comparado ao conceito brasileiro, percebe-se que não há muitas divergências com a 

compreensão internacionalmente aceita do termo.  

 

2.3.  Regulamentação interna e internacional sobre Investimentos 

Estrangeiros.  

 

2.3.1. Regulação dos Investimentos no Brasil 

No ordenamento brasileiro, a regulação dos investimentos abrange 

diversos níveis legais. Na Constituição Federal, o artigo 172 determina que “a lei 

disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 

incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.” 

A lei nº 4131/62, que regula os investimentos, é anterior à Carta Magna. 

Segundo ela, o capital estrangeiro deve ser registrado junto ao Banco Central, e cabe a 

este o controle do fluxo desses capitais. O registro deve ser feito até 30 dias após o evento 

que lhe deu origem, no caso de operações de mercado e, no caso de bens tangíveis, o 

prazo se prolonga em até 90 dias, após desembaraço aduaneiro. 

                                                 

3
 O “teste Salini” faz referência ao à decisão do caso Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. vs. 

Marrocos, no qual, através de um impedimento ratione materiae levantado, o conceito de investimento 

pode ser debatido. O caso foi submetido ao ICSID, n° ARB/00/4, decisão de 23 de julho de 2001, diponível 

em <http://ita.law.uvic.ca/documents/Salini-English.pdf>, acesso em 14 de jan. 2010. 
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O descumprimento desse prazo deveria gerar, segundo o art. 58 da 

Circular nº 2997 do BACEN, uma multa sendo que esta, segundo Eduardo Silveira (2002, 

p. 115)  não era aplicada devidamente até a edição da Resolução nº 2.883/01 do BACEN. 

Ao tornar pública a deliberação do Conselho Monetário Nacional, passou a determinar, 

também, os critérios para aplicação da multa.  

A data do registro assume sua importância principalmente quando há 

modificações dos critérios legais para ingresso dos investimentos, de modo a não 

alcançarem os anteriores à época da alteração do regulamento anterior mais benéfico.  

O artigo 1
o
 da Circular nº 2.997 do Banco Central excede a lei nº 4131/62, 

na lista dos investimentos a serem registrados (investimentos em moeda, bens, direitos, 

informações econômico financeiras, etc.). Demonstra-se, assim, a largueza do poder 

regulador depositado no Banco Central. Decerto, tanto a guarda como o 

acompanhamento e fiscalização dos documentos de registro cabem à autarquia. 

As razões que atraem os investidores estrangeiros, naturalmente, são as 

facilidades propiciadoras de alguma espécie de lucro ou reversíveis em beneficio. O 

interesse em regular as remessas de lucros que saem do país deve-se à tentativa de 

retenção da maior parcela possível de aplicações do capital estrangeiro dentro do 

território nacional. 

A legislação brasileira, após o advento da lei nº 9249/95, que modificou 

substancialmente a lei nº 4131/62, estabeleceu uma política de liberdade para essas 

remessas de lucros, as quais, se devidamente registradas, podem ser feitas sem restrições, 

limitadas apenas nos casos de grave desequilíbrio ao balanço de pagamentos e nos casos 

descritos no art.28 da lei nº 4131/62. 

 Observa nesse sentido Heleno Torres, apud Eduardo Silveira: 

 

1. Não será permitido o recebimento de lucros ou dividendos referentes 

ao capital não integralizado; 2. às holdings não é permitido o 

recebimento de lucros ou dividendos referentes a participações não 

realizadas nas subsidiárias; 3. todo o prejuízo acumulado deve ser 

absorvido antes da remessa de lucros; 4. as ações e quotas que geram 

rendimentos remissíveis são aquelas constantes no certificado; 5. a taxa 

de câmbio a ser utilizada é aquela fixada para a venda na data efetiva da 

remessa; 6. lucros ou rendimentos derivados de incentivos fiscais não 

são remissíveis (TORRES apud SILVEIRA, 2002, p. 127-128);  
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Em qualquer uma dessas oportunidades, o BACEN poderia não autorizar a 

remessa de lucros para o exterior. 

A modalidade conhecida como reinvestimento, segundo o art. 7 da lei nº 

4390/64 seria: “(...) para os efeitos dessa lei, os rendimentos auferidos por empresas 

estabelecidas no país e atribuídos a residentes e domiciliados no exterior, e que forem 

reaplicados nas mesmas empresas de que procedem ou em outro setor da economia 

nacional”. 

Tem-se discutido até que ponto o BACEN autorizaria essa reaplicação em 

outro setor econômico que não o de origem. De fato, o Banco Central adota uma postura 

nesse sentido ao permitir o reinvestimento em atividades diferentes das que deram origem 

ao lucro, mas desde que não sejam em atividades especulativas (como negociações na 

bolsa de valores) e que este seja para que produza efeitos positivos para a própria 

empresa (por exemplo, investimento em tecnologia, aumento da produtividade, etc.). 

(ANDRADE JUNIOR, 2001, pp. 100-101) 

O reinvestimento é incentivado pela legislação nacional, pois aumenta o 

tempo de permanência do capital estrangeiro em território nacional, e gera divisas para o 

país. Apesar disso, parte da doutrina ainda é hesitante em acreditar na eficácia do 

reinvestimento como fator positivo para a economia brasileira. Nas palavras de 

Washington Peluso Albino de Souza, citado por Eduardo Silveira:   

 

É bem verdade que este reinvestimento se pode efetivar “na própria 

empresa de que procedem ou outro setor da economia nacional”, porém, 

de modo geral, as facilidades criadas traduzem apenas o adiamento do 

compromisso de remessa do pagamento, mais do que as condições de 

um plano de novas alocações em áreas a serem desenvolvidas e capazes 

de, ao fim do período, responderem com as possibilidades de retorno 

(SILVEIRA, 2002, P. 132). 

 

Uma das garantias do investimento assegurada pela lei brasileira é a 

repatriação. Esta ocorre quando o investidor converte os rendimentos obtidos com o 

investimento em outra moeda que não a do país hospedeiro e o transfere para outro país. 

No Brasil, essa garantia é genérica, basta que se preencha certas condições, sem a 

necessidade de prévia autorização. A única observação é no caso do valor repatriado 

superar o valor investido, aí sobre ele colidirá imposto de renda na fonte, podendo o 
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Banco Central solicitar a apresentação de documentos que permitam conferir se os 

valores declarados estão corretos
4
. 

Os empréstimos interessam as empresas transnacionais principalmente no 

que diz respeito aos financiamentos de sua atividade produtiva. São investimentos de 

capital financeiro, que podem vir tanto das empresas controladoras como de instituições 

terceiras, como bancos. No primeiro caso, chamado subcaptalização das empresas, tem-se 

que, apesar da empresa estar recebendo divisas (algo aparentemente bom), a sua 

contabilidade apresenta este valor como empréstimo. Como este capital entra no passivo 

e não no ativo da empresa, há a redução do lucro e, conseqüentemente, do imposto a ser 

pago. Sendo o pagamento dos juros, dedutível como despesa, a base do cálculo do 

imposto é reduzida. (SILVEIRA, 2002, pp. 136-137) 

Por isso, muitas vezes, as empresas utilizam desse artifício para deduzir 

juros, por meio de um empréstimo fictício a uma entidade em outro país aparentemente 

sem nenhum vínculo, mas, na verdade, mantém uma relação, ocorrendo uma distribuição 

disfarçada dos lucros, burlando as regras tributárias sobre remessas.  

A subcaptalização, em si, não é prática condenável, mas como se pôde 

constatar, a prática recorrente e intencional, nas condições mencionadas, gera um 

prejuízo para o país hospedeiro. Diante de tais fatos, BACEN estabeleceu um regramento 

no qual são obrigatórios a autorização prévia e o registro para os empréstimos, antes que 

este se efetive. Não há prejuízo para as operações corriqueiras, pois em condições 

normais, essa autorização é automática. (SILVEIRA, 2002, pp. 138-139) 

Investimento, como a definição legal determina, não é está limitado 

apenas a dinheiro e bens, também se conta transferências de tecnologia. São um dos 

grandes motivadores dos países receptores de investimentos, visto que dificilmente têm 

acesso a elas. Estas transferências são registradas junto ao Banco Central mediante 

averbação do INPI. A averbação garante que o contrato valha perante terceiros. O 

objetivo é fiscalizar estas transferências tecnológicas, pois geram efeitos tributários e 

cambiais. 

                                                 

4
 art. 16, § 1

o
 do Regulamento Anexo à Circular nº 2997/2000 
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Regulam a matéria tanto a lei nº 9279/96 quanto a Circular nº 2816 do 

Banco Central. Enumeram os contratos que vão desde exploração de patentes até 

participação em custo de pesquisa.   

A remuneração típica dessas modalidades de tecnologia é o pagamento 

através de royalties; palavra inglesa que pode ser conceituada, segundo a Grande 

enciclopédia Larousse Cultural como:  

 
renda paga ao inventor, autor ou editor pelo uso de suas patentes ou 

direitos quanto o pagamento a seu detentor pelo uso ou exploração de 

concessões ou direitos, como patentes de invenção, jazidas minerais, 

propriedade literária e artística, marcas comerciais (Nova Cultural, 

1990, p. 2855). 

 

Segundo a lei nº9279/96, os valores dos royalties são fixados pelas 

próprias partes contratantes, licenciante e licenciado, podendo estabelecer o preço que 

lhes for conveniente. O INPI não interferirá nesta transação, a menos que seja convocado 

e na posição de árbitro. A única recomendação do INPI é que os preços sejam 

estabelecidos tomando-se em consideração os preços praticados em âmbito nacional e 

internacional em contratos similares.  

Ocorre que, os pagamentos de transferências de tecnologia muitas vezes 

são utilizados como forma disfarçada de transferência de lucros de subsidiárias para a 

empresa sede, especialmente quando esta é tributada, pois as empresas utilizam o artifício 

de supervalorizar essa tecnologia transferida de modo a compensar as perdas com a 

tributação, causando sérios prejuízos cambiais ao país hospedeiro.  

Nesse caso, concorda o presente estudo com Áttila de Souza Leão 

Andrade Júnior ao concluir que:  

quando houver indícios fortes de conluio entre as partes, como esquema 

para fomentar evasão ilegal de divisas ao exterior, por via de royalties 

incomuns e aparentemente abusivos (...) haveria fundamentos para que 

o INPI se recusasse a averbar o (...) contrato, para proteger o interesse 

público e afastar uma manobra insidiosa e fraudulenta, com a qual o 

Direito não pode coadunar (ANDRADE JÚNIOR, 2001, p. 85). 
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2.3.2. Os principais instrumentos de regulação internacional sobre 

investimentos estrangeiros de interesse ao ordenamento jurídico brasileiro. 

2.3.2.1. Os acordos da OMC  

O Brasil participa das rodadas de negociação da OMC desde sua formação 

mais precípua, e esteve presente na assinatura do GATT, em 1948. Sobre o tema 

investimentos estrangeiros, no âmbito da OMC, o Brasil é signatário, desde a Rodada do 

Uruguai (1994), dos acordos TRIMs e do TRIPs. 

O TRIMs trata especificamente sobre investimentos. Um acordo TRIM, na 

verdade, era determinado tipo de tratado firmado, geralmente, por diversos países em 

desenvolvimento a fim de expandir sua economia e, ao mesmo tempo, resguardar-se dos 

efeitos nocivos decorrentes da ação de empresas transnacionais. Esses convênios foram 

revistos e considerados incompatíveis com as normas GATT-OMC, e incluídos em uma 

lista ilustrativa que os elenca, além de serem largamente rechaçados.  

O TRIMs está contido dentro do anexo 1A do Acordo Constitutivo da 

OMC, entre os acordos de comércio e mercadorias. Abrange comércio de bens físicos, 

assim como a regulação de certas práticas e medidas legislativas de incentivo ou restrição 

ao investimento. Quando passaram a ser discutidos pelo GATT, este analisou a validade 

de certas medidas como exigências de desempenho (perform requirements e export 

performances) e de índices de nacionalização (local content) encontrados nesses pactos, 

atendendo, assim à política liberal da OMC, protegendo os investimentos.  

Tem por objetivo eliminar as restrições ao comércio e facilitar a entrada 

do capital estrangeiro através das fronteiras internacionais, através da descrição e 

classificação de atos considerados contrários à liberalização (alguns acordos TRIMs), 

obrigando os países-membros a evitar a sua utilização.  Conforme o preâmbulo 

reconhece, não todos, mas somente os TRIMs que causem distorções significativas no 

comércio internacional é que seriam alvo de exame. 

O art 2º veda a adoção de qualquer TRIM que seja incompatível com as 

normas do GATT-OMC. Outros TRIMs, que tratassem tão somente de resguardar o 

interesse nacional não foram proibidos, como, por exemplo, exigências de fabricação ou 
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restrições de remessas de lucro. Várias medidas dos TRIMs foram consideradas nocivas e 

proibidas aos membros da OMC 

Essas proibições dizem respeito, basicamente, a restrições quanto à origem 

e destinação dos produtos e medidas consideradas barreiras a importações e exportações. 

A lista exposta pelo acordo da OMC não é taxativa, novos casos podem ser, a posteriori, 

incluídos. As exceções são os casos de países em desenvolvimento com problemas em 

seu balanço de pagamentos, que poderiam adotar medidas que prejudiquem o comércio, 

mas por um período curto e determinado. 

As regras da OMC contidas no TRIMs não têm por finalidade elaborar um 

código de conduta para o capital estrangeiro, e sim, promover a exportação de capital.  

Acredita-se que muitas vezes essas práticas consideradas nacionalistas visam proteger o 

capital nacional através da barganha entre o Estado e o investidor, que recebe benefícios 

em troca.  Nesse sentido, Karla Closs: “Apesar de limitado quanto à regulamentação 

propriamente dita dos investimentos estrangeiros, esse acordo constitui-se em norma com 

capacidade de limitação do poder de regulamentação do Estado” (FONSECA, K, 2008, p. 

44) 

Outro importante acordo para os investimentos estrangeiros negociado 

durante a Rodada do Uruguai é o GATS. Contido no anexo 1B do Acordo Constitutivo da 

OMC, o GATS aplica-se ao comércio de serviços. Das formas de prestação de serviços 

descritas pelo artigo 1:2 do supracitado acordo, o que mais interessa ao estudo dos 

investimentos estrangeiros é a que faz referência à presença comercial do prestador no 

território estrangeiro: 

ART.1 

2 - Para os propósitos deste Acordo, o comércio de serviços é definido 

como a prestação de um serviço: 

(...) 

c) pelo prestador de serviços de um Membro, por intermédio da 

presença comercial, no território de qualquer outro Membro; 

 

O artigo 28 (d) do GATS define presença comercial como: 

 

 qualquer tipo de estabelecimento comercial ou profissional, inclusive 

sob a forma i) da constituição, aquisição ou manutenção de uma pessoa 

jurídica; ou ii) da criação ou manutenção de uma sucursal ou escritório 

de representações, no território de um Membro para o propósito da 

prestação de um serviço. 
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Por vezes, o investimento estrangeiro precede a prestação de serviços, 

como salienta Karla Closs Fonseca:  

 

a relação entre o GATs e os investimentos estrangeiros está na 

possibilidade de prestação do serviço por meio de presença comercial, 

uma vez que é necessário o investimento para que  um prestador de 

serviços de determinado país membro estabeleça presença comercial no 

território de outro país-membro (FONSECA, K, 2008, p. 45) 

 

 

   No que couber, aos países hospedeiros de investimentos estrangeiros que 

se enquadrarem na definição de presença comercial podem ser aplicadas as regras e 

restrições contidas no Acordo GATs. 

O acordo TRIPS compõe o Anexo 1C da OMC, que tem o escopo de 

suprir a carência normativa referente aos direitos de propriedade intelectual vinculados ao 

comércio internacional. É composto de regras-padrão e proteções mínimas a serem 

incorporadas pela legislação nacional dos países-membros.  

O capital estrangeiro não entra no país apenas na forma de dinheiro e bens, 

mas também de transferências de tecnologia, patentes e outros bens imateriais. Segundo 

Eduardo Silveira, esse tipo de capital é, inclusive, considerado pelos países receptores 

como de maior relevância para atração de investimentos estrangeiros, pois geralmente 

têm pouco acesso a ela (SILVEIRA, 2002, p. 141). 

A harmonização da legislação protetora desse tipo de capital favorece o 

investidor e garante que seus direitos imateriais serão preservados. Problemas com 

licenças e patentes, principalmente no setor farmacêutico, são comuns, pois estes trazem 

à tona questões humanitárias, como casos de doenças graves e epidemias. O artigo 31 do 

TRIPS regula essas questões, estabelecendo a possibilidade de dispensa da autorização de 

uso em casos de “emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência”. 

Importa afirmar que a quebra de patentes de flexibilidades de licenças 

compulsórias não são desejadas pelos investidores, mas o fato de estarem reguladas e 

devidamente excetuadas delimita a incidência de casos. 
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2.3.2.2. A regulação presente no Mercosul 

No Mercosul, tratado de integração econômica entre países da America do 

Sul
5
, existem dois protocolos específicos sobre investimentos estrangeiros: o Protocolo 

de Colônia para Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos no Mercosul e o 

Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não-

Partes do Mercosul – o Protocolo de Buenos Aires. Apesar do Brasil ter assinado, não 

ratificou nenhum desses Protocolos. 

Para Eduardo Silveira, esses tratados têm o escopo de promover o fluxo de 

capitais estrangeiros tanto entre seus países membros como de outros Estados para estes. 

A diferença básica, ressalta o autor, é que o Protocolo de Colônia prescreve, salvo 

exceções, o tratamento nacional do capital estrangeiro
6
, enquanto o Protocolo de Buenos 

Aires permite aos Estados membros admitirem o capital estrangeiro da forma que 

entenderem mais adequada
7
 (SILVEIRA, 2002, p. 155-156). 

A definição de investimentos, presente no art. 1º de ambos os Protocolos
8
, 

é praticamente a mesma. Ressalta que o investimento deve ser efetuado de acordo com a 

legislação interna do Estado receptor e reforça a importância que o Princípio da 

Soberania recebe nos países latinos.  Outra particularidade da definição de investimentos 

adotado pelo Mercosul é que faz menção a “todo tipo de ativo”, em confronto direto com 

o artigo 1º da lei brasileira 4131/62, que não admite, a exemplo, capital especulativo. 

Caso o Brasil adotasse a forma mais ampla, seria uma mudança significativa na 

legislação sobre investimentos do país (SILVEIRA, 2002, p. 154). 

                                                 

5
  Formado, em 1991, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje também integra a Venezuela, que 

ainda depende de ratificações de membros (como Brasil), para validar sua adesão. 
6

“Art 2:1. Cada Parte Contratante promoverá os investimentos de investidores das outras Partes 

Contratantes e os admitirá em seu território de maneira não menos favorável que os investimentos de seus 

próprios investidores ou os investimentos realizados por investidores de terceiros Estados, sem prejuízo do 

direito de cada Parte de manter transitoriamente exceções limitadas, que correspondam a algum dos setores 

que figuram no Anexo do presente Protocolo”. 
7
 “Art 2:B.1.Cada Estado Parte promoverá, em seu território, investimentos de investidores de Terceiros 

Estados e admitirá esses investimentos conforme sua legislação e suas regulamentações”. 
8
“art 1. O termo "investimento" designa todo tipo de ativo, investido direta ou indiretamente, por 

investidores de uma das Partes Contratantes no território de outra Parte Contratante, em conformidade com 

as leis e a regulamentação dessa última. (...)” 
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De acordo com a Política para Investimentos da OMC, o Mercosul 

também proíbe os requisitos de desempenho, os chamados performance requiriments, e 

veda exigências de cumprimento de índices de nacionalização (local content) na 

produção e prestação dos serviços. Essas medidas só estão presentes no Protocolo de 

Colônia
9
, que trata dos investimentos entre membros, e não no Protocolo de Buenos 

Aires (para investimentos de países não-membros).  

Os Protocolos do Mercosul adotam uma vedação expressa à medidas de 

expropriação ou nacionalização de investimentos, mencionando, inclusive, direito a 

“indenização justa, adequada, imediata ou oportuna”. A oportunidade da indenização é 

uma inovação à tradicional indenização prévia.  

 Os tratados também protegem, como era de se esperar, as transferências 

do capital bem como sua repatriação. É um preceito comum em legislações desejosas de 

estimular investimentos. Serve como garantia de que os rendimentos poderão ser 

livremente remetidos. 

Como forma de solução de controvérsias, a regulação sobre investimentos 

do Mercosul prescreve que os conflitos devem, a princípio, serem resolvidos por vias 

amistosas e, na impossibilidade destas, por arbitragem. O Protocolo de Buenos Aires 

sugere um “prazo razoável”, enquanto o de Colônia estabelece o interlúdio de seis meses 

para esse tipo de solução.  

A não solução amigável permite, ainda, que o deslinde se dê através dos 

tribunais competentes do Estado onde se realizou o investimento ou pela arbitragem, por 

solicitação do investidor, a um tribunal ad hoc ou instituição internacional de arbitragem. 

O Protocolo da Colônia, mais uma vez se diferencia, ao trazer para o investidor a 

faculdade de optar pelo Centro Internacional de Solução de Controvérsias Relativas a 

Investimentos, que realiza arbitragens diretamente entre o investidor e o Estado. Para tal, 

é preciso que cada parte signatária do Protocolo tenha aderido ao Tratado de Washington, 

que instituiu o Centro.  

Até alcançar essa condição, o Protocolo possibilita a cada uma das partes 

dar seu consentimento para que a controvérsia seja submetida a arbitragem, em 

                                                 

9
 Art. 3:4 do Protocolo da Colônia. 
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conformidade com o regulamento de Mecanismo Adicional para a Administração de 

Processos de Conciliação, Arbitragem e Verificação de Fatos daquele Centro. 

 

2.3.2.3. BITs : a proliferação dos tratados bilaterais 

Os BITs costumam ser definidos como convenções bilaterais de 

obrigações recíprocas para promoção e proteção de investimentos estrangeiros, que 

estabelecem um padrão de tratamento ao investidor da outra parte pactuária. Na prática, 

essa “reciprocidade” beneficia muito mais aos investidores que ao país hospedeiro, pois 

costumam reunir mais concessões do que obrigações aos primeiros. Karla Closs Fonseca 

aponta que esses acordos “caracterizam-se pela trilateralidade: Estado receptor, Estado 

exportador e investidor Estrangeiro” (FONSECA, K, 2008, p. 57). 

A partir de uma análise da última década sobre os BITs, é possível 

observar que o crescente número de acordos internacionais especificamente sobre 

investimentos estrangeiros tornou-os sua principal  fonte de direito internacional. O 

primeiro BIT data de 1959, firmado entre Alemanha e Paquistão e, desde então, os BITs 

mantiveram a mesma estrutura, até meados dos anos 90. A partir daí, a inclusão da 

proteção aos investimentos em vários tratados comerciais e o uso recorrente da 

arbitragem investidor-Estado como forma de solução de conflitos nesses acordos 

contribuíram para sua diversificação (UNCTAD, 2007, p. 15-16). 

Mesmo ciente de que os preâmbulos não estabelecem direitos e obrigações 

entre as partes, no caso dos BITs, neles estão as intenções e objetivos dos Estados ao 

concluir o acordo. Essas noções são utilizadas, muitas vezes, como regras de 

interpretação em caso de conflitos futuros (UNCTAD, 2007, p. 17) 

Nos acordos bilaterais de investimentos, a definição de investimentos 

costuma ser ampla: abrange toda espécie de aplicações do investidor no Estado 

hospedeiro.  Em alguns casos, como no modelo de BIT canadense, não há uma definição, 

e sim uma lista exaustiva de tudo o que se considera investimento.  

É comum que essa definição esteja baseada em ativos, divididos 5 

categorias.  A primeira inclui propriedades móveis e imóveis e direitos de propriedade ; a 

segunda, direitos de ações, bens e participações em sociedades empresariais ; a terceira, 
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direitos em contratos financeiros e empréstimos diretos; a quarta, propriedade intelectual 

e, por fim, a quinta, direitos de concessões (UNCTAD, 2007, pp. 22-25). 

Essa forma de definição pode incluir todas as cinco categorias, ou estar 

limitada por algumas espécies de restrição imposta por alguma das partes, como o tipo de 

investimento permitido ou alguma restrição de algum setor da economia.   

A definição do termo investidor nos BITS geralmente aponta a 

nacionalidade como limitadora da proteção, permitida apenas aos nacionais da outra parte 

contratante. Quanto às pessoas físicas, algumas vezes a proteção é estendida a indivíduos 

qualificados como residentes permanentes pela lei local. Nos casos em que a pessoa goza 

de dupla nacionalidade de ambos os países do acordo, uma possibilidade adotada é 

considerá-lo como nacional do país em que sua cidadania seja dominante. Outra é 

considerá-lo nacional em cada um dos países (UNCTAD, 2007, pp. 27-28). 

No caso das pessoas jurídicas, existem uma série de critérios, como o local 

de constituição, o da sede, do controle real da empresa ou, ainda, o local de nacionalidade 

do administrador ou grupo que exerça o controle da empresa (UNCTAD, 2007, p. 29) 

É comum nos BITS um capítulo tratando sobre admissão e 

estabelecimento do investimento estrangeiro no território hospedeiro. De acordo com o 

costume internacional, os países receptores têm o direito de regular a entrada e 

permanência dos investimentos estrangeiros em seu território. As limitações de acesso, 

quando ocorrem, se dão por razões de ordem econômica, política, social ou em matérias 

de segurança nacional. Existem dois modelos básicos comumente usados.  

O primeiro, chamado modelo de cláusula de admissão, determina que a lei 

do país hospedeiro estabelecerá os limites da estada do investimento estrangeiro em seu 

território. O segundo, determina que o investidor tem o direito de  permanência no 

território receptor, mas esse direito não é absoluto. É chamado modelo de cláusula de 

estabelecimento (UNCTAD, 2007, p. 35). Hoje, a prática dos BITs tem difundido outras 

formas de conjugar esses elementos, e assim cria novas regras quanto a admissão e 

estabelecimento do investimento, ao alternar entre mais medidas restritivas ou liberativas. 

Nos BITs, como em outras regulações sobre investimentos estrangeiros, é 

comum constar determinados princípios e regras, tais como: 
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 a) Princípio do Tratamento Nacional – Determina que o país receptor 

conceda ao investidor o mesmo tratamento dispensando aos seus nacionais.  

b) Princípio do Tratamento da Nação mais Favorecida- estabelece que 

outro investidor estrangeiro não poderá receber tratamento mais favorável que a parte 

Contratante. Essa cláusula implica que benefícios concedidos a outros investidores 

podem findar por serem estendidos ao Contratante, mesmo sem terem sido acordados. 

c) Princípio do Tratamento Justo e Equitativo – Existem várias 

interpretações, mas a idéia é estabelecer, de alguma forma, um padrão mínimo de 

tratamento ao investidor. 

d) Garantia de não expropriação ou nacionalização – Mas não é absoluta. 

Pode ocorrer, ainda, em casos de interesse público e mediante indenização. 

e) Garantia da repatriação e transferência de fundos. 

Quanto à solução de controvérsias, os BITS, em geral, adotam 

mecanismos que acolham a arbitragem investidor-Estado, como é o caso do Centro 

Internacional de Resolução de Disputas sobre Investimentos (CIRDI).  
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3. A CONFLITUOSA RELAÇÃO ENTRE INVESTIDOR E O 

ESTADO 

 

 

3.1 A soberania e as novas regras do comércio internacional 

 

Através de uma análise histórica, percebe-se que a soberania sempre foi 

vista como uma qualidade do poder (MELO, 1999, p.7). A noção de soberania está ligada 

à relação de não dependência política, pois, economicamente, os Estados sempre 

estabeleceram diferentes níveis de dependência e entrelaçamento. Ao analisar diferentes 

aspectos da soberania, Celso A. Melo afirma:  

 

A soberania tem um aspecto interno e um externo.  O primeiro se 

manifesta nos diferentes poderes do Estado: no Legislativo, no 

Executivo e no Judiciário. Ele é a consagração do direito de 

autodeterminação, isto é, o direito do Estado de ter o Governo e as leis 

que bem entender sem sofrer interferência estrangeira. O Aspecto 

externo é o direito à independência que se manifesta no: a) direito de 

convenção; b) direito à igualdade jurídica; c) direito de legação; d) 

direito ao respeito mútuo (MELO, 1999, p. 17). 

 

Entende-se que nenhuma nação, por mais que se autoproclame soberana e 

se organize politico e juridicamente (aspecto interno), terá seus direitos plenamente 

exercidos se não tiver a aceitação da sociedade internacional (aspecto externo) de que 

participa. Do modo como a comunidade internacional hoje está organizada, é impossível 

estabelecer um isolacionismo completo. Sob essa ótica, entende-se a soberania não como 

um poder ilimitado e de caráter absoluto, pois só há sentido em um Estado soberano 

dentro de uma comunidade internacional.  

Os principais organismos internacionais fazem coro ao consagrar o 

respeito à soberania, como, a exemplo, o artigo 2.7 do Capítulo I da Carta da ONU : 

 

7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 

intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 

qualquer Estado, ou obrigará os Membros a submeter tais assuntos a 

uma solução, nos termos da presente Carta [...]  
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Separar aquilo que é assunto de jurisdição interna dos demais assuntos 

regulados pelo direito internacional não é uma tarefa fácil. Celso A. Melo (1999, p. 17) 

chega à conclusão de que “não se pode definir de modo a priori o que pertence ou não à 

jurisdição doméstica do Estado, porque ele não possível de determinação”, pois seu 

conteúdo é mutável a depende do momento histórico. Quando as organizações 

internacionais são criadas, os Estados passam a delegar determinadas funções, que antes 

exerciam exclusivamente, a essas entidades das quais passam a fazer parte.  

Essa delegação de competências tão presente, a exemplo, no processo de 

integração, entende Celso Melo (1999, pp. 19-20), começa a minar a noção de soberania 

de forma violenta. Já para Luciana Medeiros Fernandes (2007, pp. 223-224), na verdade, 

não seria o conceito clássico de soberania que mudaria, mas o rol de funções e de 

matérias em que o Estado permitiria a regulação alienígena. 

A delimitação das competências da organização internacional e do Estado-

membro, defende a autora supracitada, deve obedecer ao princípio da exceção do 

domínio reservado ou não-ingerência nos assuntos de competência interna, de modo a um 

não interferir das atribuições do outro.   

Esse domínio reservado seria determinado em razão da matéria : aquilo 

que envolvesse dois ou mais Estados ou fosse relativo a paz e segurança nacionais (de 

interesse da comunidade) seriam matérias internacionais.  Mas a própria autora admite 

que esse princípio perdeu o sentido devido à internacionalização sofrida por vários 

assuntos outrora considerados de interesse estatal. Como consequência, ocorrem o 

alargamento das atribuições das organizações internacionais e a acentuada limitação da 

soberania estatal (FERNANDES, 2007, pp. 226-227), como será explicitado adiante. 

Com a institucionalização de entidades como a OMC, principal órgão 

regulador do comércio internacional, o poder do Estado passa a ser limitado também em 

sua capacidade legislativa  em relação ao comércio exterior.  A grande questão, levantada 

por Ana Cristina Paulo Pereira (1999, p. 102), é : a política comercial externa de um 

Estado seria um domínio reservado à competência estatal e não poderia, assim, ser objeto 

de regulamentação internacional sem ferir a soberania do Estado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Como sujeitos de direito internacional, os Estados têm competência para 

criar normas internacionais de caráter obrigatório, desde que o façam conjuntamente. Não 

há sentido em atribuir obrigatoriedade internacional em atos unilaterais. Outra limitação é 

a o princípio da não-ingerência, já citado, que estabelece a vedação de certas matérias à 

regulação internacional, sob pena de violar a soberania interna do Estado (PEREIRA, 

1999, 102). 

No caso dos investimentos internacionais, a prerrogativa do país receptor 

em regular a matéria, foi reconhecida internacionalmente, no art. 2°, do Capítulo II da 

Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados no âmbito da ONU
10

:  

 

Artigo 2  

1. Cada estado tem o direito de exercer livremente a soberania plena e 

permanente, incluindo a posse, uso e disposição de toda a sua riqueza, 

recursos naturais e atividades econômicas.  

 

2. Cada estado tem o direito de:  

a) Regular e exercer autoridade sobre os investimentos estrangeiros 

dentro de sua jurisdição nacional de acordo com suas leis e 

regulamentos e em conformidade com seus objetivos e prioridades 

nacionais. Nenhum Estado será compelido a conceder tratamento 

diferencial ao investimento estrangeiro;  

 

b) Regular e supervisionar as atividades das empresas transnacionais 

que operem dentro de sua jurisdição nacional e adotar medidas que 

assegurem que essas atividades cumpram com suas leis, os 

regulamentos e disposições que estejam de acordo com suas políticas 

econômicas e sociais. As empresas transnacionais não intervirão nos 

casos internos do Estado receptor. Cada Estado deverá, considerando 

seus plenos direitos de soberania, cooperar com outros estados no 

exercício dos direitos referidos nesse inciso
11

; 

 

                                                 

10
  A Carta de Direitos e Deveres dos Estados foi elaborada pela Assembléia Geral da ONU em 12 de 

dezembro de 1974 através da Resolução 3281 (XXIX). Fazia parte de um conjunto de propostas cujo 

objetivo era reduzir as disparidades entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.  
11

 (Tradução livre do trecho) Article 2 

1. Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and 

disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities.  

2. Each State has the right: a)To regulate and exercise authority over foreign investment within its national 

jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its national objectives and 

priorities. No State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign investment; b)To regulate 

and supervise the activities of transnational corporations within its national jurisdiction and take measures 

to ensure that such activities comply with its laws, rules and regulations and conform with its economic 

and social policies. Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs of a host State. 

Every State should, with full regard for its sovereign rights, cooperate with other States in the exercise of 

the right set forth in this subparagraph; Charter of Economic Rights and Duties of States. 
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A quase totalidade desses países que corroboraram a idéia dimensionada 

pela Carta supramencionada da ONU, posteriormente tornou-se signatária do Acordo de 

Estabelecimento da OMC bem como de seus anexos, que como anteriormente visto
12

, 

regulam diversas matérias que já foram de competência exclusiva das legislações, como o 

comércio de serviços, propriedade intelectual e investimentos estrangeiros. Já foram 

mencionadas no presente estudo a dificuldade em definir sobre o que recai o exercício da 

soberania de um Estado dada a sua mutabilidade, e aqui há um exemplo claro.  

É difícil enumerar matérias reservadas que não possam vir a ser, 

futuramente, reguladas pelo direito internacional, mas isso não quer dizer que, dentro dos 

parâmetros definidos, não haja responsabilização internacional do Estado por violação. 

As próprias organizações internacionais tratam desses limites. 

Talvez se diga que a perda de parcelas de sua soberania venha a 

comprometer a condição do Estado como sujeito de direito internacional, visto que cada 

vez mais cedem suas prerrogativas para organizações internacionais. Mas cabe lembrar 

que essas atribuições dessas organizações são limitadas pela vontade dos próprios 

Estados-membros e visam um objetivo comum a ser alcançado em benefício dos 

mesmos.   

É justamente o benefício proporcionado pela participação na organização 

internacional que compensa a perda relativa de soberania, tendo em vista o modo 

estratégico em que se coloca, como interlocutor em relação aos outros países ou grupo de 

países, aumentando seu poder de influência (CASELLA, 1996, p. 210).  

Por outro lado, a configuração das regras do comércio internacional, a 

despeito de apregoar a cooperação internacional e o desenvolvimento econômico, é 

dirigida por interesses específicos das nações dominantes. Para os países em 

desenvolvimento, mesmo sendo inevitável a participação nos processos de integração e 

cooperação econômica internacional, é preciso uma análise prévia e planejamento de 

como se dará a sua inserção dentro das mais diversas organizações que têm surgido. 

Bem conclui Welber Barral (2006, p. 35) ao ressaltar a relevância de uma 

visão clara quanto ao papel do comércio no desenvolvimento do país.  Sarmento (1999, 

                                                 

12
 vide  o título 1.3.2.1. 
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69) comenta, ainda, que não adianta simplesmente esvaziar a Constituição de todas as 

suas normas programáticas, pois estas são normas historicamente situadas, refletindo as 

grandes questões da sociedade em que vigoram. 

Principalmente nos países menos desenvolvidos, a Constituição ainda 

exerce um papel fundamental nas engrenagens da sociedade moderna. Pelo fato de não 

abranger todas as regras da sociedade global, não quer dizer que não possa nada. Para 

países como o Brasil ainda serve, e muito, de escudo contra os efeitos perniciosos da 

globalização (SARMENTO, 1999, p. 70). 

  

 

 

3.2 O Estado e a Arbitragem para Solução de Controvérsias 

 

3.2.1. Arbitragem entre Estados  

 A arbitragem entre Estados, conforme lição de José Carlos Magalhães 

(MAGALHÃES, 1988, p. 29), desenvolve-se aplicando normas de direito internacional 

público, que prevêem a sua instituição mediante assinatura de compromisso arbitral 

específico para dirimir determinado litígio, sob procedimentos e métodos nele 

estabelecidos pelas partes. Como na arbitragem entre particulares, o compromisso arbitral 

é que vai ditar as normas a serem escolhidas pelas partes e observadas pelo árbitro.  

Podem ser regras de natureza internacional, nacional de um deles ou de terceiro país.  

 Antes de se discutir a atual possibilidade do investidor gozar de capacidade 

jurídica para figurar como parte em um procedimento arbitral ao lado de um Estado, as 

controvérsias eram resolvidas por meio de proteção diplomática, em que o Estado de 

origem do investidor representava os interesses deste. Mesmo que um tanto mitigada pela 

intervenção direta do investidor na arbitragem, a diplomacia ainda persiste como forma 

de solução de conflitos. 

 Aponta José Carlos Magalhães (1988, 30) diversos instrumentos utilizados nesse 

tipo de arbitragem, como: Tratado Geral Interamericano de Arbitragem,  Normais Padrão 
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de Procedimento Arbitral da ONU. Destaca-se, entre eles, a Convenção de Haia de 1907, 

sobre solução pacífica de controvérsias, que criou a Corte Permanente de Arbitragem.    

 A supracitada Convenção recomenda aos Estados, no artigo 38, a solução de 

controvérsias através da diplomacia e indica a arbitragem na impossibilidade desta.   

Segundo seu artigo 42, a competência da Corte Permanente de Arbitragem (CPA) é 

ampla, excetuando-se apenas os casos em que as partes tenham indicado um tribunal 

especial. 

O artigo 23 das Regras Complementares para Arbitragem entre Dois 

Estados (Optional Rules For Arbitrating Disputes Between Two States) declara que a lei 

aplicável será escolhida pelas partes e, na falta de consenso, pelas regras de direito 

internacional, a saber:  

(a) Convenções internacionais, tanto gerais como específicas, regras de 

comportamento, expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;  

(b) Costumes Internacionais normalmente aceitos na prática 

internacional;  

(c) Princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas; 

(d) Decisões arbitrais e judiciais e doutrina de renomados juristas de 

várias nações, como regras subsidiárias para determinar o direito 

aplicável.
13

. 

 

Em alguns acordos referentes a investimentos, observa Karla Closs 

(FONSECA, K, 2008, p.131), estipulam-se cláusulas que fazem menção a soluções 

intergovernamentais. Haveria, portanto, um período de consultas e negociação para só 

então fazerem uso do mecanismo da arbitragem. Geralmente tratam sobre interpretação e 

aplicação dos próprios dispositivos do acordo.  

Consta no artigo 5º do Acordo de Incentivo a Investimentos entre Estados 

Unidos e Rússia: 

 

Qualquer disputa (...) tratando sobre a interpretação deste Acordo ou 

qual, na opinião de um dos Governos, apresente uma questão de direito 

internacional advinda de qualquer projeto ou atividade da qual tenha 

sido acionado as medidas assecuratórias, deverá ser resolvida, na 

                                                 

13
 (a) International conventions, whether general or particular, establishing rules  expressly recognized by 

the contesting States; 

(b) International custom, as evidence of a general practice accepted as law; 

(c) The general principles of law recognized by civilized nations; 

(d) Judicial and arbitral decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various 

nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. Art 23, Optional Rules For Arbitrating 

Disputes Between Two States. 
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medida do possível, por meio de negociação entre os dois governos. Se, 

ao fim de seis meses seguintes ao pedido de negociação, as duas partes 

não tiverem resolvido a disputa por acordo, a disputa, incluindo a 

questão de direito internacional que a originou, deverão ser submetidas, 

por iniciativa das partes, a um tribunal arbitram para ser resolvida em 

acordância com o parágrafo (b) desse Artigo
14

. 

 

Os acordos geralmente estabelecem a cada parte o dever de nomear um 

árbitro para compor o tribunal. As partes acordam um terceiro árbitro, que assumirá a 

função de presidente. No caso de as nomeações não serem acordadas no prazo, um 

autoridade pode indicar as nomeações. Nesse acordo entre EUA e Rússia, a autoridade 

escolhida foi o Secretário-Geral da Corte Permanente de Haia, resquício do prestígio que 

a instituição ainda sustenta. 

 

3.2.2.  O Estado na Arbitragem Privada 

Existem dois fatores que deram ensejo à arbitragem entre Estado e 

Particular. O primeiro deles, o inconveniente da intervenção diplomática, em favor do 

nacional que pretende ver sua pretensão acolhida pelo Estado estrangeiro. O outro foi o 

gradual acesso do indivíduo aos tribunais internacionais (MAGALHÃES, 1988, p. 33). 

A proteção diplomática dava-se porque um Estado não podia ser acionado 

diretamente por particular. Era necessário a este recorrer ao seu próprio Estado para que 

intercedesse por sua causa. Como é sabido, nem sempre a vontade estatal coincidia com a 

do particular e originava um conflito de interesses, desfavorável ao ente privado.  

Muitas vezes essa intervenção diplomática em favor dos interesses 

privados dos nacionais não ocorreu de forma pacífica. José Carlos Magalhães colaciona 

diversos precedentes de tensões internacionais nas quais o uso da força era comum, como 

bloqueios e até mesmo expedições armadas. Essa prática favorecia os Estados detentores 

                                                 

14
 Any disputes (...) regarding the interpretation of this Agreement or which, in the opinion of one of the 

Governments, presents a question of international law arising out of any project or activity for which 

Coverage has been issued shall be resolved, insofar as possible, through negotiations between the two 

Governments. If, at the end of six months 

following the request for negotiations, the two Governments have not resolved the dispute by agreement, 

the dispute, including the question of whether such dispute presents a question of international law, shall 

be submitted, at the initiative of either Government, to an arbitral tribunal for resolution in accordance 

with paragraph (b) of this Article. Art 5, Treaty between the United States of America and the Russian 

Federation Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment 
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de grande base de poder. Quando lhes interessava, tomavam tais medidas em prol de seus 

cidadãos. (MAGALHÃES, 1988, pp. 36-37). 

Essas cobranças compulsórias foram um tema bastante debatido na 

Segunda Conferência de Haia. A discussão centrava-se na chamada Doutrina Drago, 

formulada em 1902 pelo Chanceler argentino Luís Maria Drago.  Seu argumento 

principal era rechaçar qualquer possibilidade de intervenção armada ou ocupação 

material de nações americanas por potências européias em razão de dívidas públicas.  

Mesmo não admitindo a doutrina Drago, a Conferência aprovou a 

proposta feita pelo delegado norte-americano Horace Porter, transformada na Segunda 

Convenção de Haia de 1907, que proíbe a prática da força armada para cobrança de 

dívidas e estimula o uso da arbitragem como forma de resolver o litígio. A posição 

brasileira, representada por Rui Barbosa, foi contrária à Doutrina Drago e favorável ao 

delegado norte americano, pois os débitos públicos brasileiros, como outros países na 

mesma situação, poderiam vir a requerer novos empréstimos estrangeiros, e não era 

interessante demonstrar desconfiança quanto a estes (CARDIM, 2007, pp. 150-151).  

Nesse período, a arbitragem foi o método de solução de controvérsias 

através de comissões mistas e dos primeiros tribunais mistos de arbitragem. Nesse 

mecanismo, as partes submetiam voluntariamente sua vontade a terceiro, 

comprometendo-se a cumprir o que fosse estabelecido pelo laudo arbitral. (COSTA, 

2007, p. 64) 

Nessas comissões mistas, percebeu-se que a intervenção do Estado, em 

litígios cujo interesse pertencia a seus nacionais, era mais uma questão de forma do que 

de fundo, levantando-se a questão em Cortes Internacionais, mas longe de reconhecer a 

capacidade internacional do indivíduo. Diferentes das comissões mistas, que não tinham 

caráter vinculativo, os tribunais mistos já possuíam instrumentos capazes de afirmação da 

personalidade do indivíduo e possibilitavam-no de postular diretamente contra um 

Estado, sem intermediação de seu próprio país (MAGALHÃES, 1988, pp. 37-40).  

Semelhantemente, a Corte Internacional de Justiça também decidia 

questões envolvendo interesses particulares e o ente estatal, mas, ainda, representados 

pelos Estados, pois sua capacidade não era reconhecida. Uma discussão recorrente era se 

havia necessidade de recorrer ao Princípio do Esgotamento dos Recursos Internos para 
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admissão da pretensão. Sobre o tema, José Carlos Magalhães ressalta que “está ligado à 

caracterização da denegação de justiça, nem sempre clara quando há decisão judicial 

definitiva, no direito interno, em sentido diverso dos princípios gerais do direito 

internacional”. (MAGALHÃES, 1988, pp. 41-47) 

Após o fim da Segunda Guerra, aumentaram os casos de arbitragem entre 

Estados e particulares. A princípio, essas disputas não utilizavam as regras de Direito 

Internacional Público. Mas, de outra feita, os Estados tentavam evitar serem acionados e 

buscavam o reconhecimento de suas prerrogativas soberanas nas disputas privadas. 

As primeiras arbitragens desse gênero foram procedentes de acordos que 

continham cláusulas arbitrais entre Estados e companhias de petróleo. Havia dúvidas se 

esses contratos estariam submetidos ao direito interno ou internacional. Este fato levou 

alguns estudiosos a referirem-se a eles como “quase-internacionais”. 

A prática internacional sofisticou esses contratos, tanto quanto à lei 

aplicável (evitando a supremacia do ordenamento de uma das partes), quanto à existência 

de cláusulas de estabilização legislativa, que os resguardam de uma alteração unilateral 

do contrato pelo Estado. A própria arbitragem internacional representava outro avanço, 

ao evitar que as disputas fossem julgadas pelos tribunais do Estado contratante 

(RUBINO-SAMMARTANO, 2001, p. 158-159). 

Mesmo com todas essas medidas, o fato de uma das partes ser um ente 

dotado de soberania não pode deixar de acarretar conseqüências.  Mauro Rubino-

Sammartano (2001, 159-160) relata o caso Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co 

(ARAMCO), o qual foi emblemático por ser o primeiro nesse sentido. 

Uma empresa americana, que tinha o direito de prospectar e transportar 

petróleo da Arábia Saudita reclamou que o governo árabe teria dado preferência, na 

mesma atividade, a uma empresa árabe com participação do empresário grego Onasis. 

Instalado um tribunal arbitral ad hoc, este observou que não poderia ser aplicada a lei 

árabe, como convencionado entre as partes; mas também não poderia aplicar nem a lei 

americana ou suíça (a arbitragem seria na Suíça), para não ferir a soberania do Estado 

árabe. Findou-se por aplicar os princípios de direito internacional, mesmo sendo um 

contrato privado. 
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A preocupação em estabelecer um fórum neutro para solução de 

controvérsias fundamenta-se na necessidade de situar, no plano internacional, a regulação 

da relação jurídica controvertida, afastando da competência judiciária interna do Estado 

(MAGALHÃES, 1988, 73) 

O fato de boa parte das cláusulas de arbitragem buscar assegurar ao 

contratante privado um foro imparcial para solução do litígio tem trazido diversas 

discussões. A principal delas, segundo José Carlos Magalhães (2008, p. 306), é o 

entendimento de que, aceitando a cláusula arbitral, o Estado renuncia à imunidade de 

jurisdição, pois a arbitragem será realizada em outro país. Outro ponto diz respeito à 

própria capacidade do Estado em participar de uma arbitragem privada. Muitos Estados 

em suas legislações internas proíbem o uso da arbitragem nos seus contratos 

administrativos.  

Diferente da arbitragem entre Estados e da arbitragem entre particulares, 

que têm âmbito de aplicação determinados (sejam leis de direito internacional, sejam leis 

de direito nacional), a arbitragem entre particular e Estado não encontra, ainda, 

parâmetros definidos no tocante à lei aplicável (MAGALHÃES, 1988, p. 73).   

Se os contratos fossem governados pelas leis nacionais, o Estado, ao 

modificar a lei, poderia alterar ou interferir com obrigações naquele contidas sem 

cometer ilícito internacional, pois estaria agindo dentro de sua competência legislativa, 

sob o escopo de alcançar o bem da nação. Para resguardar os direitos desses contratos, as 

leis nacionais teriam que obedecer a um padrão mínimo que evitasse modificações 

unilaterais, e qualquer alteração deveria submeter-se a um tribunal arbitral internacional 

(MAGALHÃES, 1988, p. 80). 

Considerar a precedência das leis internacionais significa desnacionalizar 

o contrato, no qual prevaleceriam os princípios gerais do direito, numa tentativa de 

assegurar ao tratamento justo e igualitário a estas partes tão desiguais. Dessa forma, o 

Estado estaria sujeito a regras que não as suas e garantiria o melhor cumprimento do 

contrato e a manutenção do pacta sunt servanda, sem os sobressaltos de alterações 

unilaterais.  

Em decorrência desses fatos, os contratos com o Estado passaram a prever 

cláusulas compromissórias específicas contra situações de risco ao investidor, como 
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alterações legislativas supervenientes ao contrato. O intuito delas era retirar do judiciário 

do Estado parte no contrato a competência para decidir sobre controvérsias relacionadas a 

este. (MAGALHÃES, 1988, pp. 81-83). 

Essas cláusulas não foram facilmente aceitas, principalmente pelos países 

em desenvolvimento. É certo que os investidores, em sua esmagadora maioria, são 

nacionais de países economicamente favorecidos e gozam de poder econômico superior. 

Os governos de países em processo de desenvolvimento acreditam que essa possibilidade 

de modificar contratos unilateralmente é uma garantia para os casos de sua estabilidade 

econômica quando valores de interesse social estiverem ameaçados.  

Se antes esteve desassistida juridicamente, a empresa transnacional 

sempre gozou do poderio econômico, e com ele faz uso de seu poder de barganha. Deste 

fato resultaram diversos Códigos de Conduta para Empresas, como o da OCDE
15

, na 

busca por uma adequação da atividade econômica ao interesse da comunidade 

internacional, ao considerar, em especial, os interesses dos países em processo de 

industrialização. (MAGALHÃES, 1988, pp. 90-91). 

 

3.2.3. Arbitragem e Contratos administrativos  

As normas internas do país podem (e muitas vezes, realmente, o fazem) 

contrastar com as regras de contratos internacionais firmados pelos entes públicos. É 

possível existir determinadas proibições quanto à arbitragem em determinadas matérias, 

mesmo que o seu uso seja praticado largamente no direito internacional. 

O fato de o Estado estar impedido de praticar, dentro de seu território, 

determinados atos regidos pelo seu direito interno, não abrange a proibição para os atos 

                                                 

15
 1. As Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais (as Linhas Diretrizes) são recomendações dos 

governos à atenção das empresas multinacionais. Fornecem princípios voluntários e padrões para uma 

conduta empresarial responsável e consistente com as leis adotadas. As Linhas Diretrizes objetivam 

assegurar que as atividades destas empresas estejam em harmonia com as políticas governamentais, de 

modo a fortalecer as bases de uma confiança mútua entre as empresas e as sociedades nas quais elas 

realizam operações, ajudar a melhorar o clima para investimentos estrangeiros e contribuir para um 

desenvolvimento sustentável produzido pelas empresas multinacionais. As Linhas Diretrizes fazem parte da 

Declaração da OCDE sobre o Investimento Internacional e as Empresas Multinacionais, os outros 

elementos sendo relacionados com o tratamento nacional, os requisitos contraditórios impostos às 

empresas, e os incentivos e desincentivos ao investimento internacional. Prefácio, Linhas Diretrizes para 

Empresas Multinacionais, disponível em: http://www.fazenda.gov.br/sain/pcnmulti/diretrizes.asp.  
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internacionais por ele praticados, sujeitos ao direito internacional. Nesta análise, o que 

importa não são as partes envolvidas, mas o objeto da relação. Se a relação é de direito 

público, necessariamente irá preponderar o direito administrativo e o poder político do 

Estado.  Nesses contratos é impossível ao ente público deixar de impor ao contratante 

privado a exclusividade da jurisdição pública (MAGALHÃES, 1988, p. 104). Como não 

há disponibilidade do objeto, não seria a matéria passível de arbitragem. 

Essa relação é diferente de quando o Estado atua como particular, no 

exercício de atos de natureza privada. Essa relação rege-se pelo direito privado, tem 

natureza negocial e é passível de arbitragem. Não há, nessas condições, como o Estado se 

eximir de sua responsabilidade alegando direito interno. Ressalta Selma Lemes: 

 

Em decorrência das peculiaridades presentes nas novas formas de 

parcerias firmadas entre a Administração e os particulares, notadamente 

o vulto e envergadura dos empreendimentos aos quais o Estado não 

pode dispensar a colaboração e o aporte de capital privado, procura-se 

flexibilizar a relação contratual, priorizando o equilíbrio de interesses 

das partes. Passa-se a dar maior relevo à igualdade de tratamento 

contratual, tal como no direito privado, sem com isso deixar de acatar as 

cláusulas exorbitantes, peculiares aos contratos administrativos. À luz 

desses novos paradigmas, escudados nos princípios jurídicos da 

igualdade, legalidade, boa-fé, justiça, lealdade contratual, do respeito 

aos compromissos recíprocos das partes etc., a Administração é 

conduzida a perfilhar novos caminhos que busquem a solução de 

controvérsias de modo mais rápido e eficaz para as divergências que 

envolvam direitos patrimoniais disponíveis nos contratos 

administrativos e que gravitam em torno das cláusulas econômicas e 

financeiras (equilíbrio econômico-financeiro). O escopo desta iniciativa 

é o de preservar e conciliar os interesses do concessionário e da 

Administração (e dos usuários dos serviços) relativos à boa, correta e 

justa governança da concessão outorgada, haja vista tratar-se de 

modalidade do contrato administrativo de colaboração. (LEMES, 2003, 

p.2) 

 

3.2.3.1. A regulação brasileira referente à arbitragem em contratos com o 

Estado 

Para que haja arbitragem envolvendo o Estado ou um ente estatal no 

Brasil, Adriana Pucci (2005, p. 5) indica que dois princípios devem ser respeitados. O 

primeiro é o princípio da legalidade, presente no artigo 37 da Constituição Federal. Esse 

princípio prevê que a disposição de bens e direitos públicos carecem sempre de 

autorização legislativa, e leva a crer que a arbitragem deveria ser expressamente 
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autorizada. O segundo princípio faz referência à própria arbitragem em si: para ser 

efetuada, é necessário que os bens sejam disponíveis. Para que ela ocorra com o Estado, 

portanto, é necessário estabelecer quais bens estatais são disponíveis.   

Muitas das áreas de atração dos investimentos estrangeiros no Brasil estão, 

de alguma forma, relacionadas com o Estado, sejam por questões de políticas públicas, 

sejam por questões de segurança nacional. Nessa convergência, seria inevitável que esses 

interesses se cruzassem, através de contratos entre o particular estrangeiro e o ente 

estatal. 

Nem todos os contratos firmados pelo Estado são regidos pelo direito 

público.  Certos contratos, como os de compra e venda de bens e prestação de serviços 

em geral, são regidos pelo direito privado. A indisponibilidade de bens impossibilita até 

mesmo a arbitragem privada, conforme o artigo 1° da Lei 9307/96. Nesse sentido, 

discorre José Carlos Magalhães:  

 
O que importa, pois, é definir a arbitrabilidade do litígio; se versar 

sobre o direito indisponível não pode ser resolvido por meio da 

arbitragem, ainda que de caráter patrimonial. Se, ao contrário, tem por 

objeto direito patrimonial disponível, vale dizer, que se encontre dentro 

da competência discricionária da Administração, o caminho privado da 

solução de controvérsias está franqueado. (MAGALHÃES, 2008, p. 

309) 

 

Sobre a arbitrabilidade, José Emilio Nunes Pinto estabelece dois aspectos 

a serem alcançados: a arbitrabilidade subjetiva e a objetiva, e passa a definí-los, pela 

negativa, da seguinte forma: 

 

Na medida em que inexistisse lei que autorizasse expressamente o 

Estado e as empresas estatais a se utilizar da arbitragem, estes não 

poderiam ser legitima e legalmente partes em procedimentos dessa 

natureza – inarbitralidade subjetiva – enquanto que a predominância do 

interesse público sobre o particular, elemento típico do Estado e 

inerente à natureza das sociedades que controla, acarretaria a 

indisponibilidade dos direitos – inarbitralidade objetiva (PINTO, 2003, 

p. 14). 

 

 

Para autor supracitado, inexiste qualquer princípio geral que, por si só, 

impeça o Estado e suas empresas de participar de procedimentos arbitrais, ao mesmo 

tempo em que necessita de autorização legal para realizar-se (arbitralidade subjetiva).  
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Essa autorização geral estaria contida no artigo 1º da lei de Arbitragem 

brasileira, que versa “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem 

para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.  Não haveria, no 

dispositivo legal, nenhuma proibição que excluísse o Estado de possuir arbitrabilidade 

subjetiva, visto que o ente estatal e suas empresas estariam incluídos dentro do conceito 

de “pessoa” defendido pelo Código Civil brasileiro (PINTO, 2003, p.15- 16). 

Quanto à arbitralidade objetiva, a lei de arbitragem teria limitado sua 

aplicação a litígios “relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.  José Emílio Nunes 

Pinto optou por esclarecer quais seriam os bens considerados indisponíveis para o Estado, 

e por exclusão, considerar os demais passíveis de arbitragem.   

As regras aplicáveis aos contratos privados, em sua totalidade, não 

atendem aos pressupostos exigidos pelos contratos administrativos, nos quais a 

preponderância do interesse público sobre o particular deve ser resguardada.  Como 

exemplo, o equilíbrio das partes na relação contratual e a imutabilidade dos ajustes 

contratuais seriam incompatíveis essa prevalência.  

 Certas regras foram criadas em favor do Estado para que, ao serem 

inseridas no contrato, possam garantir a situação privilegiada do interesse público: são as 

cláusulas exorbitantes.  Essas cláusulas, elencadas no art. 68 da Lei de Licitações, quando 

presentes, apontam a presença da indisponibilidade do direito público e impossibilidade 

de uso da arbitragem.   

Um aspecto interessante sobre o assunto que José Emílio Nunes Pinto 

chama à atenção é em relação ao tratamento das conseqüências patrimoniais da aplicação 

das cláusulas exorbitantes pela administração pública.  A aplicação dessas cláusulas 

muitas vezes implica compensações monetárias ou outros valores possíveis de valoração 

patrimonial, aos quais seria possível aplicar arbitragem para definir seus termos. Ou seja, 

presença e a invocação das cláusulas exorbitantes no contrato não seria arbitrável, a 

forma como se darão essas compensações enunciadas pela lei poderiam ser (PINTO, 

2003, p. 17-19). 

Determinadas áreas do serviço público necessitam de constante 

implemento de recursos. Por serem dispendiosas, são alvo constante de capital 

estrangeiro, através de contratos de concessão.  São empreendimentos que envolvem 
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construção de rodovias, obras de transmissão de energia elétrica ou distribuição de gás, 

por exemplo. Todas estas são exemplos de contratos duradouros, o que faz o investidor 

pensar sobre a segurança de seu contrato e observar, entre outras causas, a possibilidade 

da arbitragem. 

Discutiu-se intensamente na doutrina se o parágrafo 2° do artigo 55 da lei 

8666/93 proibia ou não o uso das cláusulas arbitrais em seus contratos. Versa o texto 

legal: 

Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas 

físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, 

deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro 

da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, 

salvo o disposto no § 6° do art. 32 desta Lei. 

 

A título de esclarecimento, a exceção mencionada no art. 32 §6° refere-se 

a: 

 (...) Licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 

pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por 

organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por 

agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com 

empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e 

entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia 

autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição 

de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no 

exterior. 

 

Tanto José Carlos Magalhães (MAGALHÃES, 2008, pp. 308-310) quanto 

Joaquim Simões Barbosa e Carlos Affonso Pereira Souza (BARBOSA; SOUZA, 2005, 

pp. 271-273) apontam como parâmetros da discussão os argumentos de José Torres 

Pereira Júnior e Alberto Carmona.  

De um lado, José Torres Pereira Júnior defende que essa regra de 

competência absoluta ratione personae, inderrogável por vontade das partes (PEREIRA 

JÚNIOR, 1995, p. 349), impossibilitaria a escolha através da cláusula compromissória. 

Em outro sentido, Alberto Carmona afirma o referido artigo apenas determina o foro 

competente para dirimir possível controvérsia, sem proibir a utilização de cláusula 

contratual (CARMONA, 1998, p. 55). Esse foro, para Joaquim Simões Barbosa e Carlos 

Affonso Pereira Souza, seria a sede de procedimento de solução de litígio, e poderia ser 

judicial ou arbitral (BARBOSA; SOUZA, 2005, p. 273). 
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Diante da falta de consenso doutrinário e de uma jurisprudência favorável 

a um dos entendimentos, persistiu a insegurança quanto à efetividade das cláusulas 

arbitrais, até que houve algumas mudanças significativas na legislação referente aos 

contratos administrativos. A primeira delas veio com a Lei Federal das Parcerias Público-

Privadas, lei n° 11.079/04, que prevê expressamente a permissão da arbitragem, em seu 

artigo 11, III: 

 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, 

indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta Lei 

(...), podendo ainda prever: 

(...) 

III. O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, 

inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, 

nos termos da lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir 

conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 

 

Também se destaca o Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro (fundado 

na Lei 10.848/04 e no Decreto 5.177/04), que, no artigo 4° §5, que prevê a arbitragem 

através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 

A mais significativa alteração diz respeito à lei das Concessões. A 

despeito de diversas leis referentes a contratos firmados com agências reguladoras 

permitirem o uso da arbitragem
16

, muito se questionou se o artigo 23, inciso XV, da lei 

8.997/95, ao se referir, como cláusula essencial do contrário de concessão, “ao foro e ao 

modo amigável de solução das divergências contratuais” estaria ou não autorizando a 

adoção da arbitragem nos contratos de prestação dos serviços públicos
17

.   

Qualquer dúvida foi dirimida com a inclusão do art. 23-A, pela Lei 

Federal nº 11.196, que assim versa: 

O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos 

privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao 

contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua 

portuguesa, nos termos da Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

                                                 

16
 Lei 9.472/97, em seu art. 93, XV,  dispõe sobre o foro e o modo extrajudicial de divergências contratuais 

firmados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) , Lei 9.478/97, art. 43, X,  menciona a 

possibilidade conciliação e arbitragem internacional nos contratos firmados pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) e a Lei 10.233/01, art. 35, XVI, também permite a conciliação e a arbitragem nos contratos 

de concessão de transporte aquaviário. 
17

 Para análise da discussão, vide BARBOSA, Joaquim Simões, SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. 

Arbitragem nos Contratos Administrativos: Panorama de uma Discussão a ser Resolvida. In: ALMEIDA, 

Ricardo Ramalho (Org), Arbitragem Interna e Internacional – Questões de Doutrina e Prática. Rio de 

Janeiro, Renovar: 2003, pp. 275-278. 
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Tais alterações demonstram uma mudança sensível no comportamento da 

Administração Pública em relação à arbitragem, possivelmente facilitará o entendimento 

desta e do setor privado.  O único ponto para o qual a pouca margem de discussão é a 

arbitragem por equidade. Em razão do princípio da legalidade, a arbitragem com o Estado 

e seus entes deve ser fundada  em lei. 

 

3.3. Arbitragem Investidor-Estado 

Apesar dos tratados sobre investimentos preverem outras formas de 

solução de controvérsias, ao incentivar o investidor a negociar com o país receptor sem a 

inclusão de terceiro, nenhuma delas têm o caráter vinculativo da arbitragem. 

Só essa garantia já possibilita ao investidor uma enorme vantagem em 

relação à efetividade do pleito. São várias as razões que contribuíram para a popularidade 

da arbitragem investidor-Estado, e Jeswald W. Salacuse (2008, p. 111- 124) reúne várias 

delas: 

a) Crescente disponibilidade de utilizar a arbitragem como remédio.  Já 

está prevista em vários instrumentos e o número de BITs que a incluem é cada vez maior. 

Contratos de longa duração (como os de investimentos) tendem a serem afetados por 

mudança de circunstâncias. Essas mudanças geram inconformidade dos investidores com 

a ação dos Estados e levam os primeiros a recorrer à arbitragem investidor-Estado. 

b) Falta de outro meio satisfatório. Se não fosse a arbitragem, o investidor 

teria, basicamente, quatro opções contra o Estado receptor:  

I. Aceitar o ato e suas conseqüências, pois nem todo descumprimento 

resulta em litígio. O investidor pode optar por refazer-se do prejuízo de outra forma, se os 

ganhos com o investimento a longo prazo compensarem a perda sofrida.  Cabe analisar a 

relação custo-benefício da situação. O país receptor também poderia oferecer outros 

benefícios para compensar. Mas se as conseqüências envolvem muitas partes, o 

investidor deveria recorrer do prejuízo: uma violação não punida pode criar precedentes 

para outra violação. 

II. Negociar a solução do conflito de forma amigável. Mas maioria das 

disputas passa por um período de negociação antes do estágio formal de arbitragem, 
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dificilmente a negociação é o procedimento principal. E, ainda, o Estado tende a sopesar 

a força da reclamação de uma forma, e o investidor, de outra, visto que suas naturezas são 

completamente diferentes, o que torna difícil um consenso.   

III. Mediação, conciliação ou outra forma alternativa que envolva um 

terceiro. Apesar de estimulado, não é muito usado, pois frustrada a negociação, o 

particular, cujos interesses são protegidos por advogados, geralmente optam pelo litígio, 

seja na arbitragem seja na jurisdição.  

IV. Recorrer ao tribunal local ou outro instituto do direto interno. Alguns 

BITs até recomendam como etapa preliminar à arbitragem, para desagrado do investidor. 

Os tribunais locais não têm independência suficiente, pois sofrem influência do seu 

governo. Em muitos casos, o juiz não tem a mesma experiência em princípios 

internacionais que um expert da arbitragem teria. Seu procedimento é muito complexo e 

não tem a celeridade da arbitragem. 

c) Políticas Pró. Existem grupos de pressão, aliados aos investidores, que 

fazem lobby frente ao governo dos países hospedeiros, trazendo a questão do campo legal 

para o político. 

d) Crises econômicas. Tem-se optado pela arbitragem para dirimir 

problemas referentes a elas, como, por exemplo, no caso da crise argentina. 

e) Transformação do clima global dos investimentos. Transição de um 

Estado mais social para um estado mais liberal contribuíram para abertura desenfreada 

aos investimentos. Os conflitos de interesses surgidos depois acharam lugar para solução 

no campo da arbitragem. 

f) Fatores favoráveis. O crescente número de casos resolvidos, 

crescimento de escritórios de advocacia especializados e o rápido desenvolvimento de 

aparato procedimental sofisticado da arbitragem são alguns deles. 

O crescimento do uso da arbitragem é uma evidência da atração dos 

investidores pelo sistema de “reclamação direta”.  Apesar de boa parte dos casos 

referirem-se a contratos de concessão com o Estado hospedeiro e se aproveitarem da 

permissão do contrato para este tipo de arbitragem, a maioria dos casos dos investidores 

não invocam sequer a lei de investimentos do país receptor para defender seus direitos.  

Na verdade, antes da arbitragem investidor-Estado o grande desafio dos investidores era 



55 

 

fazer com que as leis e atos administrativos do Estado hospedeiro que lhes impunham 

condições desproporcionais fossem revogados (KALICKI, MEDEIROS, 2007, p. 65). 

Em muito a arbitragem investidor-Estado difere da arbitragem comercial. 

Não são apenas interesses privados que estão em jogo; contrapostos a estes estão 

interesses públicos. As disputas geralmente envolvem setores de serviços públicos como 

suprimento de água potável, petróleo e gás, geração de energia, transporte e 

telecomunicações. Importa à sociedade que as disputas nesses setores sejam resolvidas de 

forma a garantir seu direito à perfeita execução dos serviços públicos. – explícitos e 

apaziguados? 

Arbitragens envolvendo investidor-Estado podem desafiar a regulação 

proposta pelos Estados, para proteger os interesses sociais, se a medida regulatória afeta, 

direta ou indiretamente o valor do investimento. Essas medidas podem incluir legislação 

sobre direitos humanos, saúde e segurança, direito do trabalho ou proteção ambiental. A 

arbitragem internacional pode tanto impactar os diretos e o bem estar de modo local ou 

geral, quando o investimento é alocado.  

Toda arbitragem investidor-Estado, tendo ou não regulação pública 

envolvida, tem implicações para a sociedade. Custos consideráveis são envolvidos na 

defesa da arbitragem internacional, custos que poderiam ser usados em prol da sociedade. 

E, ainda, poderia um tribunal declarar, contra o Estado, somas significativas de dinheiro. 

É só pesquisar os laudos arbitrais recentes para ver que facilmente esses valores chegam a 

casa dos 100 milhões. 

Outro problema para o direito interno é que as regulamentações internas 

sobre investimento, em geral, são vagas ou genéricas em seus termos. Isso dá aos 

tribunais um enorme papel em dizer como o direito irá se desenvolver. Enquanto não 

houver decisões suficientes para criar precedentes, cresce em importância o papel 

doutrinário da arbitragem nos casos investidor-Estado. Como resultado, o processo 

arbitral pode ser importante tanto para o desenvolvimento do Direito do Investimento 

internacional quanto para as próprias negociações de acordos sobre investimentos. 

Para que essa relação siga com algum sucesso, Andrei Jouravlev e Miguel 

Solanes enumeram alguns pressupostos:  

i. Transparência - É vital para a legitimidade de todo o processo arbitral.  
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ii. Imparcialidade - Somente sistemas funcionalmente independentes de 

pressões externas atendem aos requisitos de legitimidade num contexto democrático.  

Entre as causas de imparcialidade nas relações investidor-Estado, estão:  

1. O conflito de interesses inerente aos atos dos advogados como árbitros 

em outros casos, o que ocorre freqüentemente;  

2. Designações repetidas do Conselho para os mesmos árbitros; 

3. Designações recíprocas entre conselheiros e árbitros, quando alternam 

nessas posições; 

4. A problemática dos atos dos árbitros de casos investidor-Estado, visto 

que são provenientes de escritórios advocatícios por vezes representantes dos interesses 

de investidores estrangeiros. Estes podem vir a se beneficiar com a interpretação 

estendida das regras de proteção ao investidor. 

iii. Ordem Pública (Accountability) - Na esfera jurídica doméstica, existem 

diversos direitos indisponíveis e remédios legais que não constam no procedimento 

arbitral. E a matéria, ainda, por ser de interesse público, o procedimento é aberto a todos, 

os juízes são neutros e as partes tem os mesmo direitos de apelar. A arbitragem 

investidor-Estado deixa uma lacuna nesses mecanismos de ordem pública.  

iv. Consistência - Sentenças arbitrais inconsistentes são aquelas que 

estabelecem diferentes resultados para causas com fatos semelhantes, dificultando para 

outros investidores e Estados predizer em que seus próprios direitos e obrigações 

consistem. É um princípio comercial básico, saber pelo quê barganhar. Se isso fosse mais 

claro, talvez não fossem necessários tantos gastos com arbitragens internacionais, quando 

poderia ser resolvido em simples acordo entre investidor e Estado (JOURAVLEV; 

SOLANES, 2007, p. 12-13). 

 

 

3.3.1. O CIRDI: a arbitragem investidor-Estado institucionalizada  

Na área de arbitragem internacional, envolvendo investimentos 

estrangeiros, uma das instituições de maior destaque é o CIRDI (Centro Internacional de 
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Resolução de Disputas sobre Investimentos), filiada ao Banco Mundial
18

 e criada a partir 

da Convenção de Washington em 1965.  

O CIRDI conta com um Conselho de Administração formado por um 

representante de cada Estado contratante, um secretariado-geral e uma lista de árbitros a 

serem indicados pelas partes. Os dois primeiros são órgãos que cuidam das decisões 

financeiras e processuais do Centro. A presidência do Conselho cabe ao Presidente do 

BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento), órgão que sedia o 

CIRDI. 

Uma das grandes inovações do CIRDI é conceder capacidade a um 

indivíduo ou uma empresa de integrar uma relação jurídica ao lado de um Estado.  Passa 

o particular a ter personalidade no direito internacional, inédito em qualquer outro tratado 

entre Estados.  

Mais precisamente, o CIRDI apenas tem competência para controvérsias 

envolvendo de um lado o Estado e, do outro, uma pessoa física ou jurídica de outra 

nacionalidade.  Nem disputas entre Estados nem entre particulares são de competência do 

centro.  A versão portuguesa da Convenção, ratificada em 1984 e incorporada pelo 

Decreto do Governo n.º 15/84 de 3 de abril, versa, em seu artigo 1-2: “O objectivo do 

Centro será proporcionar os meios de conciliação e arbitragem dos diferendos relativos a 

investimentos entre Estados Contratantes e nacionais de outros Estados Contratantes em 

conformidade com as disposições desta Convenção”. 

Todos os membros que assinaram a Convenção de Washington, aceitando 

a Competência do Centro, podem fazer uso dele, como é mencionado no preâmbulo da 

Convenção de Washington: “nenhum Estado Contratante, pelo simples facto de ter 

ratificado, aceitado ou aprovado a presente Convenção e sem o seu consentimento, ficará 

vinculado a recorrer à conciliação ou arbitragem em qualquer caso concreto”. 

                                                 

18
 O Grupo Banco Mundial é formado por cinco instituições associadas, todas formadas por países-

membros que têm poder decisório na instituição. Essas instituições, cada uma com suas atribuições 

próprias, são: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Associação de 

Desenvolvimento Internacional (IDA), a Cooperação Financeira Internacional (IFC), e a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA). O termo “Banco Mundial” refere-se especificamente 

aos dois primeiros. Disponível em: http://www.worldbankgroup.org/. O Brasil é membro do BIRD, da IFC 

e do MIGA. 

http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/BIRD/BIRD-Estatutos.htm


58 

 

É uma possibilidade e não uma obrigatoriedade, a ser definida em uma 

cláusula contratual ou em um termo de compromisso posterior ao conflito. Agora, uma 

vez dado o consentimento, ao escolher o Centro como órgão para resolver a questão, 

exclui-se quaisquer recursos ou medida judicial, a menos que seja condição de 

consentimento o esgotamento dos recursos internos, conforme o artigo 26 da Convenção: 

 

O consentimento dado pelas partes para a arbitragem dentro do âmbito 

da presente Convenção será, excepto no caso de estipulação contrária, 

considerado como implicando a renúncia a qualquer outro meio de 

resolução. Um Estado Contratante poderá exigir a exaustão dos meios 

administrativos e judiciais internos como condição para dar o seu 

consentimento à arbitragem no âmbito da presente Convenção. 

 

Em termos de procedimento, a arbitragem no CIRDI inicia-se, conforme o 

artigo 36, com o registro de requisição de arbitragem. Se não for uma questão realmente 

fora do alcance do Centro ( fato a ser analisado pelo secretário-geral), o pedido não 

poderá ser rejeitado nem sofrer interferência de qualquer tribunal nacional que tenha 

reconhecido sua competência. Aliás, a recomendação é, ao tomar-se conhecimento da 

arbitragem no Centro, interromper a ação em curso até que o CIRDI tome uma posição. 

As partes têm o prazo de 90 dias pra escolher os membros da Comissão de 

Arbitragem, ou solicitar ao Presidente do Conselho de Administração do Centro para 

ajude na indicação dos nomes. A indicação não precisa ser necessariamente de nomes que 

constam na lista, com exceção dos casos em que sejam indicados pelo Presidente (artigo 

40-1).  

As partes são livres para escolher usar ou não o espaço físico do Centro e 

seus árbitros ou apenas as regras por ele propostas (arts. 62 e 63). Também são livres para 

escolher a lei aplicável tanto material quanto processual (art. 42-1), salvo algumas 

pequenas questões, envolvendo ausência de uma das partes durante o procedimento (art. 

45), produção de provas e medidas cautelares (art. 43), que já vêm especificadas na 

Convenção.  

No julgamento do caso, o tribunal arbitral, na ausência de regras 

acordadas pelas partes, deverá aplicar a lei do Estado Contratante do caso concreto, 

incluindo regras sobre conflitos de leis. Também deverá aplicar os princípios de direito 

internacionais que couberem. Como nos juízos convencionais, o tribunal persiste a 
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proibição do non liquet e possibilidade do julgamento ex aequo et bono, havendo acordo 

entre as partes quanto ao último. (art. 42).  

A decisão se dará por maioria de votos. Conforme o art. 50, qualquer 

dissidência entre as partes em relação à sentença, poderá ser objeto de pedido de 

interpretação através de requerimento, por escrito, dirigido ao secretário-geral. O pedido 

de interpretação suspende a execução da sentença até o resultado desta. O artigo 51 trata 

da possibilidade de um pedido revisional, num prazo de 3 anos, a contar da sentença. 

Do laudo arbitral não cabe nenhum recurso não previsto na Convenção 

(art. 53), e todos os Estados que a assinaram, não só as envolvidas na disputa, devem 

respeitar sua obrigatoriedade e cumprir as obrigações impostas.  O laudo deve ser 

cumprido sem necessidade de apreciação ou revisão do judiciário ou legislativo do local 

da execução, nem mesmo por questões de ordem pública (arts. 54 e 55). Dificilmente um 

Estado-parte deixa de cumprir esse laudo, pois pode acarretar retaliações financeiras tanto 

por parte do Banco Mundial quanto dos demais membros do Centro. 

O Centro conta, ainda com um Mecanismo Complementar (Additional 

Facility)
19

 que permite um Estado ou nacional não-parte da Convenção de Washington 

participar de uma arbitragem no Centro. Uma das grandes vantagens do Mecanismo 

Complementar é que as regras de reconhecimento obrigatório não se aplicam a ele, 

apenas sujeitam-se às normas aplicáveis de direito interno ou ao regramento contido em 

algum tratado
20

.  

 

 

 

                                                 

19
 Mais informações sobre o ICSID Additional Facility, vide: 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/facility-archive/v.htm 
20

 (Tradução livre de) Article 3. Conventions non Applicable 

Since the proceedings envisaged by Article 2 are outside the jurisdiction of the Centre, none of the 

provisions of the convention shall be applicable to them or to recommandations, awards, or reports which 

may be rendre therein. Adittional Faciliy (Disponível online em: 

http://icside.worldbank.org/ICSID/staticfiles/facility-archive/4.htm acessado em  18 de ago, 2009)
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4. ARBITRAGEM ENVOLVENDO INVESTIMENTOS NA 

AMÉRICA LATINA 

 

 

Os países latino-americanos mantiveram, por muito tempo, certa aversão 

ao uso da arbitragem em relação aos investimentos estrangeiros. Havia uma tendência de 

utilização de princípios como as Cláusulas Calvo, conjunto de medidas elaboradas pelo 

ilustre diplomata argentino, que limitam a proteção diplomática países investidores e 

evitando a arbitragem internacional.  

A cláusula Calvo originou-se na segunda metade do século XIX, pouco 

depois dos países latinos conquistarem sua independência. Essa autodeterminação foi 

conseguida à custa de maciços investimentos estrangeiros diretos, que, pouco depois, 

tornaram-se pesarosos aos novos governos e causaram colapsos em suas economias. Com 

a perda de valiosos capitais, muitos investidores retornaram a seus países para requerer, 

através de seus governantes, o retorno de seus investimentos, seja por vias diplomáticas, 

seja pela intervenção forçada. 

Como resultado, Carlos Calvo estipulou um arcabouço doutrinário 

defendendo que os estrangeiros não poderiam gozar de mais direitos e privilégios que 

seus nacionais (Princípio do tratamento nacional) e que os governos estrangeiros não 

poderiam, seja por diplomacia ou por uso da força, violar a soberania dos Estados 

receptores para garantir os direitos de seus cidadãos. Esse direito deveria ser buscado 

através das cortes locais (WALLACE, 2002, p. 37). Seus principais postulados eram: 

a) Estrangeiros não podem, num Estado anfitrião, reivindicar mais 

direitos que os nacionais, especialmente no que concerne à 

liquidação de danos sofridos; 

b) Conseqüentemente, o país de origem do estrangeiro não podia 

intervir em tal sentido em favor do seu cidadão; 

c)  Pelo contrário: estrangeiros ficam submissos ao direito (dimensão 

material) e à jurisdição (dimensão processual) do Estado receptor.  

(KLEINHEISTERKAMP, 2004, p.157) 

 

Muitos países latino-americanos passaram a incluir essas cláusulas em 

suas constituições e contratos com investidores estrangeiros. Um exemplo da presença 

marcante da cláusula Calvo, citado por Cynthia Day Wallace (2002, p. 38), foi a Decisão 
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24 tomada pela Comunidade Andina em 31 de dezembro de 1970, extremamente 

prejudicial aos investidores americanos, seus principais parceiros. 

A Decisão 24 versa sobre o Tratamento dos capitais estrangeiros e dos 

direitos de propriedade intelectual, e confere uma série de restrições, controles e medidas 

protetivas contra o capital estrangeiro. A decisão contém artigos proibindo a participação 

estrangeira em determinados setores reservados investidor pátrio e estimula 

nacionalização das empresas estrangeiras
21

.  

A Decisão 24 vigorou até 1987, quando foi oficialmente revogada. A 

necessidade de aquecimento das economias forçaram os países latino-americanos a 

mitigar o uso da cláusula Calvo e novamente se tornarem atrativos aos investimentos 

estrangeiros. 

O processo de Globalização e a crescente interdependência entre os 

Estados precisavam de mudanças na estrutura econômica e no processo legal para 

facilitar esse intercurso. A necessidade de um fórum neutro e eficiente para as crescentes 

disputas culminou na decisão dos Estados latino-americanos de concluir número 

considerável de BITs. Não há duvidas que essas decisões derivaram da necessidade 

econômica de suprir os déficits da balança comercial. 

A animosidade entre a América Latina e os capitais estrangeiros é antiga, 

e relembra antigos débitos ainda da época das independências destes países, objeto de 

                                                 

21
  Artículo 3.- Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa en actividades que 

consideren adecuadamente atendidas por empresas existentes.  Tampoco autorizarán inversión extranjera 

directa destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas 

nacionales. Decision 24, Comision Del Acuerdo De Cartagena. 

Artículo 28.- Las empresas extranjeras actualmente existentes en el territorio de cualquier País Miembro 

que deseen gozar de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena para sus 

productos, deberán convenir con el organismo competente del país receptor, dentro de los tres años 

siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, su transformación en empresas nacionales o 

mixtas, en forma gradual y progresiva, con las modalidades establecidas en el Artículo 31. Decision 24, 

Comision Del Acuerdo De Cartagena. 

 Artículo 41.- No se admitirá el establecimiento de empresas extranjeras ni nueva inversión extranjera 

directa en el sector de servicios públicos. Se exceptúan de esta norma las inversiones que tuvieran que 

realizar las empresas extranjeras actualmente existentes para operar en condiciones de eficiencia técnica y 

económica.Para estos efectos, se consideran servicios públicos los de agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios, teléfonos, correos y telecomunicaciones. Decision 24, 

Comision Del Acuerdo De Cartagena.  

Para mais informações, vide o texto integral da Decisão 24, disponível em: 

http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=07 
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financiamento com maciços investimentos. A década de 80 foi marcada por crises 

decorrentes de empréstimos feitos a curto e médio prazo com taxas flutuantes, ao sabor 

do mercado, que foram acumuladas até se tornarem dívidas insolvíveis. A situação 

desfavorável requeria entre outras medidas, planos de atração de investimentos 

(CARBONNEAU, MOURRA, 2008, p. 15).  

Cresceu o número de adesões a tratados específicos sobre investimentos - 

os chamados Acordos para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos 

(APPRIs). Esses acordos bilaterais e multilaterais costumam promover a arbitragem 

como forma de solução de conflitos. 

A própria Convenção de Washington, que criou o CIRDI, ciente dos 

receios dos países em desenvolvimento, materializou várias concessões para atrair 

assinaturas desses países:  

a) Os próprios Estados-partes, pela ratificação da Convenção, 

renunciam a exercer a proteção diplomática para seus 

nacionais
22

, assim obliterando a necessidade de países 

receptores de impor aos investidores estrangeiros cláusulas 

contratuais do tipo Calvo; 

b) a  Convenção conservou explicita e reiteradamente a 

possibilidade de os Estados-partes conservarem o requisito do 

esgotamento anterior dos recursos locais, figura anteriormente 

desenvolvida no Direito Internacional como condição para 

proteção diplomática
23

;  

c) os redatores fizeram o máximo esforço de deixar muito claro 

que a ratificação da Convenção não implica um consentimento 

prévio e direto à arbitragem; a questão se um Estado-parte 

confere o necessário consentimento específico, expresso e 

escrito para tal submissão sob a jurisdição do ICSID, depende 

inteiramente da vontade dele
24

; 

d) reagindo aos medos de uma jurisdição universal do ICSID, por 

falta de uma definição restritiva da noção de investimentos, a 

Convenção concedeu aos Estados partes a possibilidade de 

                                                 

22
 Artigo 27  

1 - Nenhum Estado Contratante concederá protecção diplomática nem apresentará internacionalmente uma 

reclamação respeitante a um diferendo que um dos seus nacionais e outro Estado Contratante tenham 

consentido submeter ou hajam submetido a arbitragem no quadro da presente Convenção, excepto no caso 

de o outro Estado Contratante não acatar a sentença proferida no dito diferendo.  

2 - A protecção diplomática, para efeitos do n.º 1, não incluirá diligências diplomáticas informais, visando 

unicamente facilitar a resolução do diferendo.  Convenção de Washington, incorporada por Portugal pelo 

Decreto do Governo n.º 15/84 de 3 de abril. 

 
23

 Artigo 26, Convenção de Washington.  

 
24

 Preâmbulo, § 7°, Convenção de Washington.  
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excluir dessa jurisdição, no momento da ratificação ou 

qualquer momento posterior, quaisquer classes de 

investimentos considerados inapropriados
25

,  

e) (...) em relação à lei aplicável, (...) a Convenção admite a plena 

autonomia da vontade (...). Mas na ausência de tal escolha, a 

Convenção parece se inclinar diante da Doutrina Calvo, 

obrigando a aplicação do direito do país receptor
26

 (...). 

(KLEINHEISTERKAMP, 2004, pp.159-161) 

 

O entusiasmo inicial que se manteve até a década seguinte, foi declinando 

em meados de 2000. A partir de então, a antiga desconfiança ressurgiu e poucos BITs 

foram assinados. Havia uma atenção maior quanto às definições centrais dos BITs, como, 

por exemplo, daquilo que era considerado "investimento". (CARBONNEAU, MOURRA, 

2008, p. 19).   

A Argentina foi signatária de mais de 200 acordos bilaterais desde 1987. 

Nos primeiros acordos, seguiu a postura receosa de apenas adotar a arbitragem 

internacional depois de esgotados os recursos internos. A partir de 3 de julho de 1991, 

quando o país estabeleceu um acordo com a França, passou a adotar a arbitragem como 

meio de resolução de conflitos diretamente.  Com a crise que assolou a Argentina em 

2001 e os efeitos da pesificação das tarifas e desvalorização da moeda argentina, a nação 

passou a ser alvo de diversas demandas no CIRDI, do qual também é signatária. 

Os acordos de investimentos trazem consigo um custo dispendioso para os 

países receptores e, ainda, causam desavenças entre o investidor e o Estado, 

principalmente no âmbito de ação das políticas nacionais. No caso da Argentina, o setor 

de serviços foi palco da maioria das demandas. As medidas emergenciais tomadas pelo 

governo argentino não foram aceitas pelas empresas estrangeiras. Como o consentimento 

no CIRDI implica renúncia a qualquer outro meio de resolução
27

, a Argentina se viu 

                                                 

25
  Art. 25-4, Convenção de Washington. 

 
26

  Art 42 

1 - O tribunal julgará o diferendo em conformidade com as regras de direito acordadas entre as partes. Na 

ausência de tal acordo, o tribunal deverá aplicar a lei do Estado Contratante parte no diferendo (incluindo 

as regras referentes aos conflitos de leis), bem como os princípios de direito internacional aplicáveis. 

Convenção de Washington, incorporada por Portugal pelo Decreto do Governo n.º 15/84 de 3 de abril. 

 
27

 Art 26, Convenção de Washington de 1965. 
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obrigada a submeter-se à jurisdição do Centro, que, segundo a Convenção, a execução 

também seria imediata
28

, sem passar por nenhum órgão jurisdicional interno.  

Acionada em mais de quarenta casos (UNCTAD, 2008, p. 2), a Argentina 

tornou-se extremamente cautelosa quanto à arbitragem investidor-Estado. Em sua 

doutrina, existem diversas críticas em relação ao sistema. Considera o procurador geral 

argentino Horacio Rossati:  

1. Constitui um mecanismo hermético (uma vez que se ingressa nele, não 

se pode sair) e autoreferencial (se trata de um dispositivo que interpreta a si  mesmo), 

inibindo controle de constitucionalidade de um tribunal nacional a aplicação de normas e 

tratados de hierarquia superior vigentes no país,   

2. Torna vulneráveis os princípios do direito público argentino, como o 

Princípio da forma representativa do governo (através da proibição de cláusulas de 

estabilização legal e impossibilidade de controle de constitucionalidade), o Princípio da 

igualdade, o Princípio do caráter absoluto dos direitos e do Princípio do devido processo 

legal, 

3. A incipiente jurisprudência do CIRDI, em relação à interpretação dos 

tratados bilaterais, tem ocasionado uma disparidade de interpretação entre a ótica 

nacional e internacional em matéria de controvérsias sobre investimentos. Este quadro 

gera instabilidade e desconfiança no sistema jurídico, fim oposto ao que se propõem os 

acordos sobre investimentos, que é prover segurança jurídica,  

4. É preciso assumir os erros e abusos cometidos no passado e combinar a 

mentalidade comercialista com outras questões, de contexto socioeconômico, revisar o 

perfil dos árbitros, sua representatividade e responsabilidade, sem abandonar o senso 

comum e a boa fé, 

5. Uma nova crise entre os países receptores de investimentos pode afetar 

diretamente os investidores e o desenvolvimento sustentável e harmônico global. É 

preciso aprender a respeitar as heterogeneidades e estar disposto a reconhecer valores 

supranacionais (ROSSATI, 2003, pp.13-16) 

                                                 

28
 Art 54-1, Convenção de Washington de 1965. 
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Outra experiência ruim levou a Bolívia a ser o primeiro país a denunciar a 

Convenção de Washington, em 2 de maio de 2007. A desistência da Bolívia compartilha 

o sentimento argentino de que o CIRDI atende muito mais aos interesses das empresas 

multinacionais de que ao dos países em desenvolvimento. 

Entre os casos pendentes da Bolívia, ressalta-se o Aquas de Tunari, S.A. v. 

The Republic of Bolívia.  A privatização de uma empresa fornecedora de água fez as 

tarifas subirem assustadoramente e culminou na expulsão da empresa americana da 

Bolívia. O caso ganhou repercussão mundial devido aos protestos contra a 

concessionária, o Banco Mundial e o FMI. 

A Bolívia tem mais de 20 acordos bilaterais assinados e está revisando o 

prazo de vigência deles. O país iniciou um movimento de estatização de seus serviços 

essenciais, começando pela indústria de hidrocarbonetos em 2006, que afetaram inclusive 

o Brasil, com a expropriação de bens da Petrobrás. (CARBONNEAU, MOURRA, 2008, 

pp. 60-63) 

De outro lado, o Chile aderiu à Convenção de Washington, em 1991, e 

assinou 53 acordos bilaterais, dos quais 39 estão em pleno vigor
29

. Segundo a UNCTAD 

(2008), o Chile é o segundo maior destino dos investimentos estrangeiros diretos na 

América do Sul, ficando atrás apenas do Brasil
30

, a despeito de sua diminuta área 

geográfica. O Chile começou a privatização de seus serviços públicos na década de 80, 

destacando-se no setor de energias.  

No CIRDI, o Chile participa de sete casos, tanto como estado hospedeiro, 

como particular investidor (GUERRERO, 2008, p.2). Em especial, cabe destacar o caso 

MTD Equit SDN. & MTD Chile v. Chile. A empresa malaia realizou um acordo de 

investimento para rezonear uma área usada para agricultura, localizada numa área não 

desenvolvida da região metropolitana de Santiago, mas foi impossibilitada de fazê-lo por 

descumprir regulamentos de política urbana e meio ambiente chilenos.  

A empresa exigia a reparação do dano e alteração da legislação. O 

Tribunal reconheceu que o governo chileno não poderia ter aprovado um investimento, 

                                                 

29
  Conforme dados coletados em ICSID Database of Bilateral Investments Treaties, disponível em: 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet, acesso em 18 de ago., 2009. 
30

  Mais informações em: http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_cl_en.pdf 
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que, claramente, iria contra a sua política urbana, para depois frustrá-lo. Mas, de outro 

lado, não reconheceu o pedido de alteração da legislação referente, pois ao investidor 

cabe exigir o cumprimento da lei e não que ela atenda as suas necessidades particulares.  

(JOURAVLEV & SOLANES, 2007, p. 40).  São decisões como esta que devolvem a 

reputação do Centro.   

O Acordo de Livre Comércio Entre Chile e Estados Unidos, chamado 

comumente de Chile-U.S. FTA, um dos mais importantes acordos realizados pelo país, já 

experiente em matéria de acordos bilaterais, é bastante descritivo ao conceituar o termo 

investimento, e traz, ainda, uma lista com diferentes formas de investimento. Também 

define o termo expropriação indireta, determinando quais suas exceções, em casos de 

legítimo interesse público (BIGGS, 2007, pp. 11-12).   

Comparado com o NAFTA, o Chile-US FTA apresenta várias inovações 

na área de resolução de conflitos entre investidor e Estado, sendo as mais significativas a 

possibilidade de apelar da decisão, a pedido de uma das partes.  (BIGGS, 2004, p. 24) 

O México tem 23 BITs em vigor e, apesar de não ser signatário da 

Convenção de Washington, conta com 13 casos submetidos ao CIRDI – em sua maioria 

promovidos por investidores estadunidenses com base no capítulo 11 do NAFTA – dos 

quais 9 foram solucionados. O balanço geral no caso mexicano é positivo: seis vitórias do 

México contra três vitórias parciais dos investidores. (GARCÍA, 2007, p.1) 
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5. OS CAMINHOS POSSÍVEIS DA ARBITRAGEM 

INVESTIDOR-ESTADO NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO. 

 

 

A maior parte da comunidade internacional defende que a permissão de 

investimentos estrangeiros em disputas arbitrais é essencial para a atração dos mesmos. 

Mas o Brasil não ratificou nem a convenção de Washington, nem acordos bilaterais que 

assinou (PUCCI, 2005, p.1). 

O Brasil esteve presente nas etapas iniciais de discussão do projeto da 

Convenção de Washington, mas, desde então, demonstrava sua preocupação, 

materializada no conhecido parecer negativo do Consultor Jurídico das Relações 

Exteriores, Augusto Rezende Rocha, apud Guido Soares:  

 

O Centro passaria a examinar e decidir conflitos entre particulares de 

diferentes nacionalidades, mas, preponderadamente, se concentraria nos 

conflitos entre particulares  - pessoas físicas ou jurídicas – e Governos, 

no intuito confessado, menos de acautelar do que de favorecer a posição 

e os interesses de uns – nos seus litítgios com os outros ; seria, pois, a 

consagração do imperialismo econômico e financeiro, ainda que 

disfarçada. (...) O tribunal duplicaria, sem maiores vantagens, a 

instrumentalidade judiciária de qualquer país, visto que não teria 

jurisdição compulsória e a ele só se recorreria voluntariamente ; ora, 

não é crível que qualquer Estado normalmente organizado,(...) 

apresentando instituições asseguradoras de uma ordem jurídica 

primária, concorde de boa mente em sub-rogar funções públicas 

essenciais a um tribunal internacional, que na sua organização e 

funcionamento será passível de sofrer influências prejudiciais à própria 

soberania desse Estado. (...) nunca o Governo brasileiro, em qualquer 

época, deixou de acolher, diplomática ou judicialmente, as 

reivindicações de meritorious cases de estrangeiros que lhe fossem 

apresentadas. (...) Decisões arbitrais, quando não alicerçadas em 

princípios jurídicos de validade e curso universais, tumultuam a 

formação desse patrimônio comum de experiência arbitral, concorrendo 

para fortalecer a desconfiança que se nutre quanto à não completa 

imunidade dos árbitros às injunções políticas e econômicas. Consagra e 

quase institucionaliza o estado de tensão, tão difícil de erradicar em 

relações políticas internacionais, existente entre as economias 

dominantes e as economias dominadas, (...) carentes de capital e, antes 

de tudo, de técnicas racionalizadas de produção (ROCHA apud 

SOARES, 1985, pp. 80-81). 
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O próprio Guido Soares, em sua obra, manifesta expressa contrariedade ao 

pensamento do representante brasileiro, classificando tais declarações com teor 

excessivamente político, e não jurídico. Afirma, ainda, o jurista, que o tribunal não 

poderia representar um imperialismo econômico e financeiro quando é constituído pelo 

consentimento expresso do Estado. Guido Soares ressalta a importância da jurisprudência 

arbitral e apresenta o CIRDI como cooperador na redução das tensões entre investidores e 

Estado, e não como institucionalização das mesmas (SOARES, 1985, p. 81). 

Quanto aos BITs, foram 14 BITs assinados, ao longo da década de 90, mas 

nenhum deles foi ratificado
31

, como também não o foram os Protocolos do Mercosul da 

Colônia e de Buenos Aires, ambos referentes à promoção de investimentos, dentro da 

zona de comércio e fora dela, respectivamente.  

Jean Kalicki e Suzana Medeiros apontam esse isolamento do Brasil 

inconsistente com a priorização que países em desenvolvimento deveriam conceder à 

atração de investimentos estrangeiros. (KALICKI, MEDEIROS, 2007, p. 59).  

A mais próxima tentativa de incorporação do sistema arbitral ocorreu entre 

1994 a 2003, quando 4 BITs (com Portugal, Chile, Reino Unido, Suíça), juntamente com 

o Protocolo de Buenos Aires,  quando estes foram submetidos à apreciação da Câmara de 

Deputados.  Apesar de um início tranqüilo, com uma série de pareceres favoráveis, 

algumas resistências de parlamentares se mostraram bastante persistentes, ao ponto de 

retroceder a decisão da Câmara e resultarem arquivamento do projeto. 

Novamente um dos pontos mais delicados dessa resistência envolvia 

justamente a questão do uso da arbitragem. A defesa fundamentou-se basicamente na 

violação de preceitos fundamentais, constantes na Carta Magna, como no caso brasileiro. 

                                                 

31
 São os países com quem o Brasil assinou os BITs: União Belgo-Luxemburguesa (06 de janeiro de 1999) , 

Chile (22 de março de 1994), Cuba (26 de junho de 1997)  Dinamarca (04 de maio de 1995), Finlândia (28 

de março de 1995) França (21 de maio de 1995),  Alemanha (21 de setembro de 1995) Italia 03 de abril de 

1995, Coréia, (1° de setembro de 1995), Países Baixos (25 de novembro de 1998), Portugal (09 de fevereiro 

de 1994) Suíça (11 de novembro de 1994) Reino Unido (19 de julho de 1994 e Venezuela ( 4 de julho de 

1995). ICSID Database Bilateral Investments Treaties, disponível em: 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=Particular

Country&country=ST167.  
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O deputado Paulo Delgado
32

, em voto separado na Câmara de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional expôs vários argumentos, aqui resumidos os de maior peso. 

O primeiro argumento contra a arbitragem foi o a violação do Princípio do 

Esgotamento dos Recursos Internos. Em linhas gerais, determina que o Estado deve ter a 

oportunidade de reparar o suposto dano no âmbito de seu próprio sistema jurídico interno, 

antes de questionar sua responsabilidade internacional, e salvaguardar a sua autonomia de 

sua jurisdição interna. Segundo Antônio Augusto Cançado Trindade (1984, p. 48), uma 

objeção ao Princípio do Esgotamento dos Recursos Internos baseia-se na idéia do caráter 

subsidiário da jurisdição internacional e em um direito e prioridade de que desfrutam os 

tribunais internos ao reparar supostos danos. 

Outro item levantado foi, no caso da arbitragem contra o Estado receptor, 

seria a posição de igualdade entre o ente internacional personalizado e uma empresa, 

entidade de direito interno. Dessa forma, várias prerrogativas processuais do Estado 

seriam ignoradas, lesando o interesse social do país. Também defende a quebra do 

Princípio da livre concorrência, visto que os investidores estrangeiros gozariam de mais 

benefícios que o investidor nacional.  

A arbitragem também afastaria o exercício jurisdicional brasileiro 

resguardado no art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil, além de atentar contra o art. 

5°, XXXV, da Constituição Federal, que determina que “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.   

O último argumento seria a lesão ao princípio da soberania, princípio 

fundamental da Constituição, consagrado no seu art. 1°. Esse princípio, preservado na 

igualdade dos países no âmbito internacional, perderia seu sentido se um acordo 

internacional, equiparado a uma lei ordinária, pudesse retirar do Poder Judiciário a 

apreciação de uma controvérsia surgida dentro do território brasileiro. Em acordo, 

Cândido Dinamarco (2004, p. 358) esclarece que a competência interna do Estado 

delimita-se também pelo interesse da nação na solução dos conflitos, estabelecendo que 

                                                 

32
  O voto em separado do deputado Paulo Delgado, defendido em 15 de abril de 1999, foi publicado no 

Diário da Câmara dos Deputados de 20/01/2000, p. 2504-2510, e encontra-se disponível em: 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=24422. 
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seus juízes são competentes sempre que algum litígio possa, de alguma forma, interferir 

na sua ordem pública. 

 Apesar de ainda adotar uma política conservadora, muitos desses 

paradigmas já foram superados. Com a adoção da lei de arbitragem (n° 9307/96) e o 

reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF
33

, as apostas no Brasil quanto à 

arbitragem se tornaram mais positivas. A legislação administrativa brasileira, como 

demonstrado no capítulo anterior, também se tornou mais sensível à arbitragem, apesar 

das exigências em relação ao lugar e língua da arbitragem reforçar a resistência brasileira.  

Afirmam Jean Kalicki e Suzana Medeiros que essa imagem ruim que o 

Brasil tem da arbitragem investidor-Estado tem sido mitigada por três fatores 

primordiais: a) o crescimento do número de autorizações legislativas a favor do uso de 

arbitragem com entidades estatais em circunstâncias específicas, b) o consenso de muitos 

comentaristas brasileiros a favor da submissão de entes estatais à arbitragem, c) recentes 

decisões favoráveis à cláusula de arbitragem assinadas por entidades do Estado 

(KALICKI, MEDEIROS, 2007, p. 74). 

Outro fator importante é a adesão do Brasil à MIGA, entidade filiada ao 

Banco Mundial que tem o escopo de outorgar garantias aos investidores contra riscos 

possíveis não comerciais (como expropriação, inadimplência, guerras, etc.) em países em 

desenvolvimento. Nos casos assegurados, a MIGA se sub-roga dos direitos do investidor. 

Existe a possibilidade, inclusive, de uma arbitragem ad hoc caso a solução amigável não 

seja possível
34

. 

Ainda que a lei de arbitragem brasileira possa ser considerada avançada e 

bem redigida, seu uso não atende todas as necessidades particulares da relação investidor-

Estado, pois não o condão de obrigar o Estado brasileiro ou um de seus entes a cumprir 

uma cláusula arbitral. Também não há meios de prever como o Judiciário brasileiro irá se 

comportar em relação a isso (RUBINS, 2003, p. 119).    

Outra dificuldade a aceitação brasileira da arbitragem investidor-Estado é 

que as sentenças arbitrais desses tribunais arbitrais como o CIRDI geralmente são auto-

                                                 

33
 Para mais informações sobre a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, vide DOLINGER; TIBURCIO, 

Arbitragem Comercial Internacional, 2004, Capítulo III. 
34

 Para mais informações, vide MIGA Convention, disponível em http://www.miga.org. 
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executáveis. Ou seja, não precisam de homologação de qualquer órgão do país onde serão 

executadas.  Essa posição vai de encontro ao artigo 35 da lei de arbitragem brasileira, que 

determina a homologação pelo STJ das sentenças estrangeiras a serem executadas no 

Brasil. 

É um ponto delicado, pois requer alterações no ordenamento, mas mesmo 

que opte por manter sua legislação intacta, o Brasil poderia, ainda, fazer uso do 

Mecanismo Adicional do CIRDI, mesmo sem ser membro da Convenção, bastando que a 

outra parte o seja.  Nesse sentido, ensina Eugenia Zerbini  

 

Nessa hipótese, em que apenas um dos países – ou o do investidor, ou o 

país anfitrião – é signatário daquela convenção, e o acesso ao ICSID dá-

se através desse expediente, este último passa a não endossar a auto-

exeqüibilidade da sentença arbitral. Abre-se a porta, dessa forma, para a 

homologação do Judiciário (ZERBINI, 2008, p. 4). 

 

Como ponto de partida para solução desses impasses, Jan 

Kleinheisterkamp (2004, p. 188-191) propõe a elaboração de pautas de discussão sobre o 

tema, de modo a organizar uma nova (e menos controvertida) posição brasileira nas 

negociações internacionais.  

O ponto-chave apontado pelo autor seria a questão da transparência.  

Freqüentemente afirma-se que, pela arbitragem ser um procedimento sigiloso, princípio 

da publicidade dos atos públicos seria violado. José Emílio Nunes Pinto (2003, p. 21) 

defende que essa afirmação não pode ser considerada absoluta, pois é um ponto a ser 

definido pelas partes, que podem eliminar esse elemento.  

Em contrapartida, para tranqüilidade dos investidores, isso não quer dizer 

que as audiências serão abertas a qualquer cidadão, pois o árbitro, tal qual o juiz de 

direito, pode restringir o acesso à audiência apenas às partes seus advogados e terceiros 

interessados. Também há possibilidade de solicitar ao Tribunal a omissão de informações 

específicas, desde que haja um interesse legítimo. 

Existem, de uma forma ou de outra, interesses públicos em questão, e é 

preciso garantir um mínimo de transparência na via arbitral, de modo a assegurar a 

responsabilidade do Executivo, também no interesse do Legislativo. Essa transparência 

também iria contribuir para avanços no sistema judicial, ao formar um arcabouço 

jurisprudencial que serviria para evoluir com o conhecimento judicial na matéria. 
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 A publicação dos laudos é um ponto crucial a ser considerado. Outra 

forma de satisfazer o princípio da legalidade seria a obrigação das partes de reportar aos 

órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, os andamentos e resultados da 

arbitragem. Seria a única exceção a ser requerida aos árbitros no cumprimento de seu 

dever de discrição.  

O Brasil há muito superou a posição singular de receptor de investimentos e também 

atua, por meio de suas transnacionais, como investidor. Ser-lhe-ia útil os benefícios 

trazidos pelos mecanismos de solução de controvérsias da arbitragem investidor-Estado. 

De acordo, Suzana Medeiros assegura: 

 

Caso o Brasil venha a fazer parte de instrumentos internacionais que 

prevejam a arbitragem investidor-Estado, e algum dos países em que  

essas empresas investem adote medidas que causem prejuízo a um 

investidor brasileiro, este investidor terá a possibilidade de acionar 

diretamente o Estado hospedeiro numa arbitragem internacional. [...] 

Somente em momentos de crise é que o Brasil se dá conta de que suas 

empresas também precisam de proteção quando estão investindo no 

exterior. E preciso, portanto mudar o foco de análise e enxergar “o outro 

lado da moeda”. (MEDEIROS, 2006, 208-209) 

 

Apesar de receber maciços investimentos diretos anuais, nada impede que 

esse número venha a decrescer se as condições não acompanharem as novas tendências 

pretendidas pelos investidores.  Como é um país grande, tem potencial para atrair 

relevantes somas de investimentos. Mas essa situação pode mudar, tendo em vista seus 

fortes competidores, mais amoldados a essas exigências, como México, Colômbia e Chile 

nas Américas; e China e Índia no resto do mundo (KALICKI, MEDEIROS, 2007, p. 78). 
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CONCLUSÃO 

  

 Enquanto a situação brasileira no tocante à atração de investimentos 

estrangeiros se mantiver favorável, dificilmente haverão mudanças significativas no 

quadro  legislativo do país em relação à arbitragem internacional envolvendo esse tipo de 

investimento.  O Brasil, entre os países em desenvolvimento,  apresenta indíces mais do 

que satisfatórios em relação à entrada de  investimentos diretos no país. Se o objetivo em 

alterar a posição do país em relação à entrada de investimentos estrangeiros for 

meramente melhorar sua posição em relação aos demais,  poder-se-ia refurtar sua 

necessidade. 

 Porém o risco-Brasil é conceito baseado em categorias mutáveis ao sabor 

do contexto político e econômico do país. O fato de não ter se envolvido em crises 

recentes e manter suas relações diplomáticas razoavelmente neutras,  esses fatores não, 

são, per se, suficientes para  garantir  o equilíbrio da balança comercial do país. Os 

investidores  além de mercados atrativos, buscam instituições seguras e 

internacionalmente reconhecidas,  como fator decisivo na realização do investimento.  O 

Brasil precisa estar atento a esse importante fator. 

Apesar da doutrina internacional, de modo geral, posicionar-se de modo 

favorável em relação à arbitragem investidor-Estado, não se pode dizer que o sistema seja 

imune à falhas. Esse acesso permitido ao particular pode instigá-lo a fazer uso indevido 

de um sistema caro, a fim de tão somente pleitear indenizações descabidas. Existe 

também a possibilidade de árbitros tendenciosos (que já advogaram a favor do investidor)  

que podem desfavorecer o Estado. Todos esses fatores causam receio de prejudicar-se 

com o uso do instituto.  

É bem verdade que  muitos países, como a Argentina, tiveram problemas 

sérios em relação ao CIRDI, ao ponto de fazerem propaganda negativa em relação ao 

Centro.  Mas também é notável que os principais problemas não estão ligados 

necessariamente ao uso do instituto, mas sim a crises internas infrentadas por esses 

países.  Mais do que uma questão procedimental, foram problemas político-econômicos  

que causaram tanto dissabor.    
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Não que o sistema esteja isento de falhas, é bem verdade que algumas das 

críticas sejam fundamentadas, mas não no sentido de falência da instituição, mas de 

aprimoramento da mesma. Organizações internacionais de grande influência mundial e 

principalmente os próprios Estados devem funcionar como fiscalizadores desses 

procedimentos,  para evitar falhas dessa natureza.  

Manter-se afastado da propensão do mercado pode parecer seguro, mas 

não tanto a longo prazo.  È possível evitar as complicações do sistema, mas também 

mantêm afastados os benefícios decorrentes dele. O Brasil deve ser cauteloso em relação 

ao assunto, mas não ao ponto de excluí-lo de sua pauta de discussões.  

Essa cautela é necessária e recomendada pois a aceitação dos termos da 

arbitragem investidor-Estado enseja uma série de alterações de normas legislativas e 

administrativas de diversos setores. Traria mudanças significativas na forma  de contratar 

do Estado e seus entes. São áreas que interferem no interesse público, o que torna mais 

difícil qualquer modificação.  

Além das mudanças normativas, o país precisa preparar-se para o custoso 

procedimento que envolve a arbitragem investidor-Estado. Ao comparar o seu 

desempenho em outros órgãos de solução de controvérsias internacionais, é forçoso dizer 

que a defesa brasileira deixa muito a desejar. Os investidores contam com profissionais 

da área jurídica com larga experiência internacional, tanto processual quanto material. 

Despreparo  e desconhecimento podem induzir a sentenças arbitrais desfavoráveis pela 

falta de uma defesa razoável.  

Além do fator humano, existem outros custos  que envolvem esse tipo de 

arbitragem. Não costuma ser um procedimento barato, e as sentenças giram em torno de 

quantias bem consideráveis. Entrar no jogo requer arcar com as consequências. 

Mesmo após essas etapas cumpridas, não serão poucos os desafios a serem 

enfrentados. A forma de execução dessas sentenças arbitrais será um deles. Como o país 

aceitaria a execução imediata delas seria apenas um dos grandes problemas a serem 

desvendados. Mas aceitar ou não a arbitragem investidor-Estado é o desafio incial que o 

país precisa enfrentar. 
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