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1 INTRODUÇÃO

Vera Thorstensen
Alebe Linhares Mesquita
Vivian Daniele Rocha Gabriel
A globalização, que envolve a evolução dos meios técnicos, científicos e informacionais,
permitiu que os fluxos de capital se tornassem cada vez mais fluídos, transpondo com maior
facilidade as fronteiras dos Estados soberanos. Esse fenômeno suscitou uma significativa
mudança na forma como os países regulam e promovem o investimento tanto no plano interno
quanto no internacional, demandando ações de cooperação e coordenação entre as nações
envolvidas.
Na hodierna prática produtiva, o bem de consumo não é mais pensado, fabricado e
vendido em um único país. Cada uma dessas tarefas pode ser realizada em um país diferente, o
que justifica a disseminação de empresas estrangeiras ao redor do globo. Nesse contexto, inserese a importância dos investimentos internacionais para a formação das cadeias globais de valor,
cuja dinâmica reside na especialização das tarefas de produção em lugar de setores industriais
completos. O investimento se caracteriza como um dos fatores econômicos fundamentais que
impactam diretamente o comércio global, podendo levar ao surgimento de novos players no
cenário internacional e na mudança da vantagem comparativa de países já amplamente
envolvidos no comércio internacional.
Apesar de a temática já ser regulada há tempos, desde o período das grandes navegações
pelas mais diversas nações, corporações e organizações, com os Tratados de Amizade,
Comércio e Navegação, é no século XX que a sua normatização toma proporções concretas
com o sistema que conhecemos hoje em dia. Observa-se a consolidação de um regime
internacional de investimento irradiado nos mais diversos níveis. Contudo, é em sua
modalidade bilateral que essa regulação tem se proliferado em maior proporção.
Gradativamente, esses acordos aumentam seu alcance e avançam em complexidade, buscando
dar maior segurança e previsibilidade jurídica às transações de bens de capitais. Segundo o
World Investment Report 2016, realizado pela United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), o número total de acordos de investimento alcançou a cifra de 3.304
em 2015, dos quais 2.946 são Tratados Bilaterais de Investimento e 358 consistem em outros
tipos acordos, como Acordos de Livre Comércio, Acordos Regionais de Livre Comércio e
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Investimento, Acordos de Parceria Econômica, Acordos de Complementação Econômica e
acordos estabelecendo áreas de livre comércio.1
Dentre os diversos benefícios que a atração de investimentos estrangeiros proporciona
aos países, pode-se destacar: (i) a facilitação do desenvolvimento de cadeias globais de valor;
(ii) a complementação da poupança doméstica para a promoção de investimentos internos por
meio da redução do custo do capital; (iii) o aumento da transferência de tecnologia,
conhecimento e know-how; (iv) a criação de postos de trabalho; (v) a otimização da alocação
de recursos; (vi) o aumento da competitividade; o impulso ao comércio; (vii) e a promoção do
desenvolvimento sustentável.
Nessa perspectiva, os países buscam progressivamente o aprimoramento dos seus
instrumentos jurídicos que assegurem a promoção e a proteção dos investimentos, de modo a
aumentar o seu poder de atração desses disputados fluxos de capitais e assegurar a livre
repatriação de seus fundos. Presenciou-se na década de 1990 uma verdadeira corrida nas
negociações de acordos nessa matéria, pois, de acordo com a mentalidade neoliberal da época,
os tratados poderiam constituir fator importante para a atração dos investimentos estrangeiros,
o que foi posteriormente desmistificado.
Apesar de o Brasil se destacar como um dos principais receptores de investimento
estrangeiro no mundo e começar a despontar como um ascendente exportador de capital, o
acordos internacionais de investimentos do país não existiam. A despeito de o país ter assinado
14 Acordos Bilaterais de Investimento, durante a década de 1990, nenhum deles havia sido
devidamente ratificado. O Brasil apresentava apenas um único acordo sobre garantias de
investimento, firmado em 1996 com os EUA, promulgado pelo Decreto n°. 57.943. Em nível
regional, no Mercosul, o Brasil havia assinado os Protocolos de Colônia e de Buenos Aires, no
entanto, nenhum deles foi ratificado. Essa situação, todavia, mudou com a elaboração do
Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) pelo país. Desde março de 2015,
o Brasil já assinou sete ACFIs com países em desenvolvimento: Moçambique, Angola, México,
Malauí, Colômbia, Chile e Peru.
O fato é que a importância do investimento direto estrangeiro para aumentar a formação
de capital no Brasil não deve ser subestimada, muito menos a presença dos investimentos
brasileiros no exterior. O reconhecimento de regras internacionais de investimento contribui

1

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. 2016 World Investment Report:
investor
nationality:
policy
challenges.
UNCTAD.
Disponível
em:
<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017, p. 101.
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para melhorar o ambiente de negócios, aumentando a segurança jurídica para o investidor e
reduzindo o risco em investir.
Desse modo, o presente estudo tem como objetivo geral propor uma reflexão sobre os
desafios e perspectivas do Brasil diante da atual regulamentação do investimento estrangeiro, a
fim de se traçar uma estratégia para a proteção e promoção dos fluxos de investimentos
brasileiros no exterior.
O presente trabalho pretende, em um primeiro momento, desenvolver um estudo sobre
evolução da regulamentação da temática dos investimentos estrangeiros no âmbito da
Organização Mundial do Comércio (OMC). Posteriormente serão examinadas as iniciativas
regionais quanto à proteção e promoção de investimento, serão analisados os tratados bilaterais
de investimento e suas principais características e, também, as regras sobre investimentos
negociadas no âmbito dos Mega Acordos Regionais de Comércio. Por fim, realizada uma
investigação da regulamentação dos investimentos em nível internacional, será estudado
também o arcabouço jurídico brasileiro sobre investimentos, o que inclui o novo Acordo de
Cooperação e Facilitação de Investimentos.
O trabalho encontra-se divido em 5 capítulos. O primeiro investiga a regulamentação
internacional do investimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir
dos seus acordos multilaterais, notadamente, o Acordo sobre Medidas de Investimento
Relacionadas ao Comércio (TRIMS) e o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS). O
segundo capítulo analisa os Acordos Bilaterais de Investimento, sua evolução e principais
características. O terceiro capítulo aborda a proliferação dos Acordos Preferenciais de
Comércio, enfatizando a questão do investimento no âmbito do North American Free Trade
Agreement (NAFTA), da União Europeia, do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da
Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). O quarto capítulo analisa a negociação
dos Mega Acordos Regionais de comércio, explorando a atual negociação dos tópicos
referentes ao investimento estrangeiro. O quinto capítulo avalia o atual cenário da promoção e
proteção do investimento no Brasil, bem como o arcabouço jurídico nacional nesse assunto. Por
fim, realizadas as devidas investigações, serão apresentadas algumas conclusões preliminares
sobre o papel do Brasil e os rumos da regulação internacional do investimento estrangeiro.
A análise que ora se realiza visa a contribuir para uma reflexão sobre os rumos da
regulação internacional do investimento estrangeiro e o papel do Brasil diante das novas
dinâmicas de negociação comercial e de investimentos, que se encontram concatenadas com as
novas tendências mundiais.

10

2 A REGULAÇÃO INERNACIONAL DE INVESTIMENTOS NA OMC
Alebe Linhares Mesquita

A matéria dos investimentos foi, inicialmente, abordada no âmbito multilateral do
comércio pela Carta de Havana de 1948, no contexto da reconfiguração da economia
internacional pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo da Carta, assevera Thorstensen,
consistia em enquadrar o comércio internacional dentro de um amplo cenário, não o tomando
isoladamente, mas de forma a incluir temas como emprego, desenvolvimento, acordos sobre
commodities, práticas comerciais restritivas, padrões trabalhistas e investimento.2
O assunto encontrava-se previsto no Capítulo III (Desenvolvimento Econômico e
Reconstrução) da Carta, que previa, dentre outras disposições, a possibilidade de a futura
Organização Internacional do Comércio (OIC) formular e promover a adoção de um acordo
geral, ou declaração de princípios, em relação à conduta, prática e tratamento do investimento
estrangeiro (Artigo 11.2.c). Ademais, estabelecia-se que todo Membro teria o direito de adotar
qualquer salvaguarda necessária para garantir que o investimento estrangeiro não fosse usado
como base de interferência em seus negócios internos ou políticas nacionais, além de determinar
em quais termos seriam permitidos os futuros investimentos estrangeiros (Artigo 12.1). Os
Membros também consentiriam em oferecer razoáveis oportunidades aos investimentos por
eles admitidos e adequada segurança para os investimentos existentes e futuros, procurando-se
evitar a discriminação entre investimentos estrangeiros (Artigo 12.2).3
Em linhas gerais, esclarece Costa, a Carta de Havana de 1948 limitou-se a afirmar o papel
da OIC em promover os investimentos, inclusive mediante uma convenção internacional, e
conferir alguns direitos mínimos aos membros que fossem receptores de investimentos.4 No
entanto, devido a não ratificação da Carta de Havana pelo Congresso norte-americano e,
consequentemente, ao fracasso na criação da OIC, o tema dos investimentos no âmbito
multilateral do comércio foi deixado de lado. A exclusiva adoção do capítulo IV da Carta
(Política Comercial), implementado sob a denominação de GATT (General Agreement on

2

THORSTENSEN, Vera. Organização Mundial do Comércio. 2 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 306.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Havana Charter Final Act 1948. OMC. Disponível em:
<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2014.
4
COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Curitiba: Juruá, 2010,
p. 97.
3
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Tariffs and Trade), não apresentou, na prática, nenhuma regra diretamente relacionada ao
tema.5
Segundo Lowenfeld, a separação entre comércio internacional e investimento
internacional, embora não muito convincente em termos de comportamento econômico, foi, de
várias formas, benéfico ao sempre frágil GATT.6 Conforme assevera Sornarajah, isso permitiu
que o direito do comércio internacional se desenvolvesse separadamente do direito
internacional dos investimentos no período entre a OIC e a OMC, sendo dois sub ramos
diferentes, porém, intimamente conectados.7
De acordo com Kotschwar, os principais opositores quanto à inclusão da temática dos
investimentos no texto do GATT foram os países em desenvolvimento, especialmente, os
latino-americanos, que defendiam a inviolabilidade da Cláusula Calvo. Segundo esse
dispositivo, os Estados soberanos gozam do direito de manter total controle sobre suas
jurisdições, possuindo competência exclusiva para dirimir disputas resultantes de investimentos
estrangeiros.8 Este posicionamento protecionista consistia na principal crítica que os
investidores estrangeiros aferiam a respeito das jurisdições nacionais, uma vez que estas
poderiam ser tendenciosas em prol do Estado receptor de investimentos.
No entanto, ressalta-se que a questão foi levantada, perante o GATT no caso Canada vs.
United States: dispute over the Foreign Investment Review Act.9 Nessa controvérsia, os EUA
questionavam a adoção, pelo Canadá, de lei que condicionava os novos investimentos ou as
aquisições de companhias canadenses por estrangeiros à aprovação da Foreign Investment
Review Agency – FIRA.10 O investidor estrangeiro, antes de ingressar no país, deveria assumir,
obrigatoriamente, os compromissos de fabricar e efetuar suas compras no Canadá e exportar
suas mercadorias originariamente desse país.11 Além disso, os critérios para aprovação eram
considerados vagos, baseando-se em parâmetros que deveriam refletir um significativo
benefício ao país.
5

THORSTENSEN, Vera, op. cit., p. 306.
LOWENFELD, Andreas F. International Economic Law. 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 103.
7
SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. 3 ed. New York: Cambridge University
Press, 2010, p. 262.
8
KOTSCHWAR, Barbara. Mapping Investment Provisions in Regional Trade Agreements: towards an
international investment regime? In: ESTEVADEORDAL, A.; SUOMINEN, K.; TEH, R. (Ed.). Regional Rules
in the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 367.
9
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Canada – Administration of the Foreign Investment
Review Act. L/5504 – 30S/140. Genebra, 7 fev. 1984. OMC. Disponível em: <
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/82fira.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014.
10
LOWENFELD, Andreas, op. cit., p. 103.
11
ZERBINI, Eugenia C. G. de Jesus. Regras Multilaterais sobre o Investimento Internacional. In: AMARAL
JÚNIOR, Alberto; SANCHEZ, Michelle Ratton (Coords.). Regulamentação Internacional dos Investimentos:
algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2007, p. 134.
6
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Em 1982, os EUA apresentaram reclamação, alegando que a implementação do FIRA
violava os artigos III (tratamento nacional) e XI (restrições quantitativas) do GATT. O conselho
autorizou o estabelecimento de um painel que, ao final, rejeitou a alegação de que as condições
de exportação impostas aos investidores estrangeiros violam o GATT, mas acatou a principal
alegação dos EUA de que a obrigação de obter insumos localmente violava o princípio do
tratamento nacional, uma vez que distinguiria produtos importados dos domésticos.12 Em suma,
o painel confirmou o direito do Canadá de regular investimento estrangeiro, mas determinou
que requisitos de desempenho não deveriam ser utilizados como medidas distorcivas ao
comércio. 13
Assim, o caso Canada vs. EUA (FIRA Act) trouxe à luz o limitado alcance das regras
multilaterais de comércio no que se refere ao investimento estrangeiro, sendo de extrema
importância para o levantamento do tema no âmbito do GATT e para o delineamento de um
futuro acordo.
O assunto seria novamente abordado no âmbito da Declaração Ministerial de Punta del
Leste de 1986, que marcou o lançamento oficial da Rodada do Uruguai. O texto previu que as
negociações multilaterais deveriam permitir a elaboração de dispositivos complementares que
fossem necessários para eliminar as distorções e restrições ao comércio advindas de legislações
ou regulamentos internos pertinentes a investimentos.14
Apesar de a Declaração Ministerial de 1986 ter mencionado o tema, não havia um
comprometimento para se chegar a um acordo específico.15 O mandato de negociação previa
apenas a elaboração de dispositivos para evitar os efeitos restritivos e distorcivos das medidas
de investimento relacionadas ao comércio, não se pretendendo lidar com a regulação do
investimento estrangeiro per se.
Diante disso, as negociações, no contexto da Rodada Uruguai (1986-1994), foram
marcadas pela oposição entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. A questão do
investimento era um assunto chave para a agenda comercial dos EUA que, naquele período,
buscava um maior apoio do seu congresso para adotar o acordo constitutivo da OMC. Nesse
ínterim, o aumento substancial dos investimentos estrangeiros na década de 1980 impulsionava

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Canada – Administration of the Foreign Investment Review
ACT.
L/5504
–
30S/140.
Genebra,
7
fev.
1984.
OMC.
Disponível
em:
<
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/82fira.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014.
13
KOTSCHWAR, Barbara, op. cit., p. 368.
14
CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. Droit International Économique. 5 ed. Paris: Dalloz, 2013, p.
187.
15
LOWENFELD, Andreas, op. cit., p. 105.
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os países exportadores de capital a estabelecer um regime jurídico o mais favorável possível de
modo a proporcionar proteção combinada com promoção dos investimentos.16
Assim, por um lado, os países desenvolvidos, liderados pelos EUA, visavam obter um
amplo acordo que proibisse uma larga gama de medidas protecionistas e enviesadas impostas
pelas legislações nacionais aos investimentos estrangeiros. Por outro lado, os países em
desenvolvimento argumentavam que a adoção de um acordo com essas características
restringiria a sua prerrogativa de regular a aplicação de investimentos estrangeiros em seu
território. Na concepção desses países, não competia ao GATT regular o investimento
internacional, mas somente se ater aos seus efeitos comerciais.17
Segundo Nasser, pode-se afirmar que nenhum dos grupos saiu completamente vencedor
dessa disputa. Contudo, os países desenvolvidos saíram com uma leve vantagem, uma vez que
conseguiram celebrar um acordo no qual algumas medidas de investimento relacionadas ao
comércio foram proibidas.18
Assim, ao final da Rodada Uruguai, o Acordo sobre Medidas de Investimento
Relacionadas ao Comércio (Agreement on Trade-Related Investment Measures), também
conhecido como Acordo TRIMS (sigla em inglês), foi concluído, entrando em vigor a partir
de 1995. O acordo faz parte dos tratados multilaterais sobre o comércio de mercadorias inserido
no Anexo I A dos Acordos de Marraquexe, vinculando todos os membros da OMC.19
O objetivo do TRIMS, afirma Kotschwar, consiste em prevenir o uso de medidas de
investimento relacionadas ao comércio que sejam incompatíveis com as disposições básicas do
GATT, como a discriminação contra produtos e investidores estrangeiros, o uso de medidas de
investimento que possam levar a restrições quantitativas ou medidas que exijam quantidades
específicas de conteúdo local.20 Na mesma linha, Sornarajah entende a proibição do uso de
requisitos de desempenho como a principal finalidade do Acordo. Segundo o autor, cumpre
destacar que “nem todos esses requisitos são proibidos, apenas aqueles que se enquadram dentro
do estreito foco da limitação fornecida pela ligação entre TRIMS e as disposições do antigo
GATT.”21

16

THORSTENSEN, Vera, op. cit.
NASSER, Rabih Ali. Trims: A Relação entre Investimentos e Comércio e o Controle Multilateral na OMC. In:
AMARAL JÚNIOR, Alberto; SANCHEZ, Michelle Ratton (Coords.). Regulamentação Internacional dos
Investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2007, p. 157.
18
Ibid., p. 158.
19
CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick, op. cit., p. 183.
20
KOTSCHWAR, Barbara., op. cit., p. 368.
21
SORNARAJAH, M., op. cit., p. 266-267.
17
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O TRIMS reconhece que certas medidas relacionadas a investimento podem ter efeitos
restritivos e distorcivos ao comércio, afirmando (em seu Art. 2) que nenhum Membro deve
aplicar uma medida que seja proibida pelas regras do GATT, Art. III (tratamento nacional), ou
Art. XI (restrições quantitativas).22 Vale destacar que as medidas não estão especificamente
definidas no corpo do Acordo TRIMS. Há apenas uma lista ilustrativa, em seu anexo, que
exemplifica essas práticas incoerentes com a lógica da liberalização do comércio mundial.
Assim, no que concerne às medidas contrárias ao tratamento nacional, o Anexo traz
como exemplos: (i) a obrigação de compra e uso de produtos nacionais, especificados em
volume, valor ou proporção e (ii) a limitação do uso de conteúdo importado. Já no que refere
às restrições quantitativas, destacam-se as práticas referentes à: (i) restrição de bens
relacionados com a produção local; (ii) restrição do acesso à moeda estrangeira e (iii) restrição
à exportação de produtos.23
No intuito de se esclarecer o que viria a ser uma medida de investimento relacionada ao
comércio, os secretariados da OMC e da UNCTAD promoveram um estudo no qual se levanta
uma série de conceitos mais específicos sobre o que viriam a ser medidas de investimento
relacionadas ao comércio. Segundo definição da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), “o termo é geralmente entendido como as medidas de
investimento susceptíveis de terem um impacto direto no comércio e/ou motivadas por
considerações de políticas comerciais.”24 Percebe-se, assim, que o conceito de medidas de
investimento relacionadas ao comércio é um conceito aberto, passível de verificação a partir do
caso concreto.
O Acordo TRIMS também estabelece “um período provisório para a remoção das
medidas que afetam o comércio, apresentando uma exceção temporária que permite a
manutenção das medidas por um determinado período de tempo.”25 Os artigos 5º e 6º do Acordo
estabelecem o período de 90 dias, a partir de 1º de janeiro de 1995, para que todos os países
notifiquem, ao Conselho de Comércio de Bens da OMC, as suas medidas de investimento que
estejam em desacordo com as disposições convencionadas. Aos países desenvolvidos, foi
estabelecido o prazo de 2 anos para a eliminação dessas medidas incompatíveis. Já aos países
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em desenvolvimento, estipulou-se o período de 5 anos; enquanto aos países de menor
desenvolvimento relativo, 7 anos. Esses prazos poderiam ser revistos pelo Conselho de
Comércio e de Bens caso necessário.26
Além disso, o Acordo TRIMS estabelece, em seu artigo 7º, o Comitê sobre Medidas de
Investimento Relacionadas ao Comércio para assistir e monitorar a operação e implementação
desses compromissos. Cumpre destacar que o Comitê não exerce nenhuma atribuição em
matéria de solução de controvérsias nem de interpretação e aplicação do Acordo.27
A possiblidade de revisão e de eventual emenda do texto do Acordo é prevista em seu art.
9º que estabeleceu o prazo de 5 anos, contados a partir da sua entrada em vigor, para que o
Conselho para o Comércio de Bens conduza uma reavaliação das suas disposições. A revisão,
assevera Nasser, encontra-se em andamento, mas caminha a passados lentos devido às mesmas
discordâncias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento que ocorreram durante a
Rodada Uruguai. Além do mais, não houve referência específica ao Acordo TRIMS na
Declaração Ministerial de Doha, sendo, portanto, inexistente um mandato específico para a sua
revisão.28
A despeito de ser o primeiro acordo multilateral a abordar a questão da relação entre
governos nacionais e investidores estrangeiros, o Acordo TRIMS não representou a integração
plena do tema investimentos no sistema multilateral de comércio.29 O Acordo, afirma
Lowenfeld, apenas ratificou a decisão do grupo especial do caso FIRE sem adicionar novos
dispositivos substanciais.30
Ressalta-se ainda que o Acordo TRIMS não regula a entrada de investimento estrangeiro
ou de investidores. Ele se ocupa apenas das medidas aplicadas às empresas estrangeiras ou
locais, atentando para qualquer tipo de tratamento discriminatório dos produtos, sejam eles
importados ou exportados. Além disso, o Acordo TRIMS é aplicado apenas para medidas de
investimentos relacionadas ao comércio de bens, não podendo ser empregado ao comércio de
serviço.
Nesse aspecto, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (General Agreement on
Trade in Services), usualmente referido como GATS (sigla em inglês), apresenta algumas
disposições que dizem respeito ao tema dos investimentos. O GATS, em sua primeira parte,
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define comércio de serviços em 4 modos distintos, evidenciando a natureza transfronteiriça do
fornecimento de cada um deles.
Assim, conceitua-se serviços a partir dos seguintes modos de prestação: modo 1, do
território de um membro para o território de outro membro; modo 2, no território de um
membro ao consumidor do serviço de outro membro; modo 3, através da presença comercial
de um membro no território de outro membro; e modo 4, através da presença de pessoa física
prestadora do serviço de um membro no território de outro membro.31
No que tange aos investimentos internacionais, o modo 3 é particularmente relevante,
uma vez que a presença comercial de um Membro no território de outro, frequentemente, resulta
da aplicação de capital estrangeiro. Essa presença comercial pode ser estabelecida via
constituição, aquisição ou manutenção de pessoa jurídica, ou pela instalação de filial ou de
escritório para o fornecimento do serviço no território do Estado-membro.32 Diante disso, podese dizer que o GATS trata investimento como uma modalidade de comércio de serviços, haja
vista que o termo é definido de modo a incluir investimento.
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que o GATS é um acordo quadro, voltado a
sucessivas e futuras negociações em direção a uma gradual liberalização do ramo de serviços.
O acordo engloba obrigações gerais e compromissos específicos. As obrigações gerais
vinculam todos os países e abordam temas como notificação, transparência, subsídios,
regulações domésticas, salvaguardas e restrições cambiais33 e, como ressaltam Brewer e Young,
aplicam-se a todas as partes e setores. Enquanto isso, os compromissos específicos aplicam-se
apenas a setores e a modos de fornecimento específicos estabelecidos pelos países.34 Esses são
individualmente estipulados pelos Estados-Membros e, os países, assevera Celli, não são
obrigados a assumir compromissos mínimos de liberalização em setores específicos. Eles
gozam da possibilidade de assumir ou não compromissos, levando em consideração seus
interesses políticos e econômicos. Os compromissos entendidos como interessantes serão
estabelecidos em um cronograma que discriminará o tipo de serviço, o modo e o nível de
abertura (listas positivas).35
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Especial atenção também deve ser dada à cláusula da nação mais favorecida que, no
âmbito do GATS, pode ser derrogada unilateralmente desde que esteja listada e satisfaça as
condições estabelecidas no art. 2º do Anexo.36 Para Thorstensen, esse dispositivo é um dos mais
caros ao investimento internacional, haja vista que, uma vez adotada, “exige dos membros o
tratamento não discriminatório em todos os setores de serviços.”37
Segundo Costa, outro aspecto que toca diretamente o campo da liberalização do
investimento estrangeiro é exteriorizado no art. XVI (2.d) do GATS que “impede, salvo
condição explicitamente estabelecida na lista, obrigação de forma da empresa estabelecida ou
da participação em joint venture, bem como limites à proporção de capital estrangeiro a ser
aportado.”38
Percebe-se, portanto, que o GATS apresenta um significativo avanço ao versar sobre
comércio e investimento de forma mutualmente complementar. No entanto, Young e Brewer
ressaltam que o Acordo apresenta algumas limitações ao tratar da questão, tais como: (i) a não
cobertura de alguns serviços; (ii) exceções à cláusula da nação mais favorecida; (iii) a exclusão
de alguns setores do tratamento nacional por meio de cronograma individual de cada país e (iv)
o uso de listas positivas é menos transparente do que a utilização de uma lista negativa.39 No
mesmo sentido, Thorstensen ressalta que o “GATS não contém provisões de proteção ao
investimento, nem contém mecanismo de acesso direto à solução de controvérsias para
investidores privados.”40 Nota-se, assim, que o Acordo apresenta uma série de obstáculos para
tratar o tema do investimento de forma mais abrangente.
Apesar de o GATS não ser um acordo voltado diretamente à regulação do investimento
estrangeiro direto, Costa argumenta que “quanto mais ampla for sua implementação, maior o
âmbito de setores onde o acesso a mercados de serviços significam também facilidades para o
trânsito internacional de capitais.”41 Além disso, assevera Sornarajah, o GATS constitui um
documento instrutivo para a confecção de um acordo sobre investimento, haja vista que o
método que elenca os compromissos voluntários em setores específicos poderia ser aplicado
analogamente aos investimentos.42
Outro acordo do sistema multilateral de comércio que também apresenta considerável
relevância aos investimentos estrangeiros é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
36
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Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights), também conhecido como Acordo TRIPS (sigla em inglês).
Em que pese não haver nenhuma disposição explícita sobre a interseção entre
propriedade intelectual a investimento estrangeiro em seu texto, o Acordo TRIPS acaba por,
indiretamente, promover o fluxo de capitais internacionais ao assegurar e reforçar a proteção
dos direitos de propriedade intelectual.43 Mesmo estando essencialmente voltado à proteção e
aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, os seus dispositivos
sobre “padrões de proteção, procedimentos para cumprimento de regras, e processo
internacional de solução de controvérsias são considerados relevantes para o ambiente legal que
afeta o investimento estrangeiro.”44
Na corrente economia baseada no conhecimento (knowledge-based economy), a interface
entre propriedade intelectual e investimento estrangeiro é crescente, principalmente em
assuntos ligados à promoção e difusão da inovação tecnológica. Normalmente, os projetos de
investimento direto envolvem a transferência de tecnologia entre empresas matrizes e suas
filiais, englobando direitos autorais, marcas e patentes.45 Esse elo vem sendo reconhecido por
alguns Acordos Bilaterais de Investimento e Acordos Comerciais por meio da inclusão de
propriedade intelectual dentre as definições de investimento.46 A título exemplificativo, podese citar o US – Uruguay Bilateral Investment Agreement,47 o EU – Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA)48 e o North American Free Trade Agreement
(NAFTA).49
O Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures- SCM) também apresenta, mesmo que de forma mais tímida, regras
que tangem o tema dos investimentos. Ao estabelecer as disciplinas sobre a concessão de
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subsídios, o Acordo SCM inclui os incentivos a investimentos que causam efeitos adversos em
sua definição, podendo ser banidos ou limitados.50
Em termos gerais, o Acordo SCM define subsídios como uma contribuição financeira por
parte do governo ou de algum órgão público que confere um benefício (Art. 1.1).51 Para ser
considerado proibido ou acionável e, consequentemente, sujeito a medidas compensatórias, o
subsídio deve ser específico (Art. 1.2) a uma indústria ou empresa dentro de princípios
estabelecidos pelo Acordo (Art. 2).52 Como observado por Thorstensen et al, desde 2000, o
Acordo SCM prevê dois tipos de subsídios: proibidos e acionáveis. Os não acionáveis,
conhecidos como verdes, foram suspensos pelos membros na revisão do documento.53
Os subsídios proibidos (vermelhos) são aqueles vinculados à exportação ou à utilização
de produtos domésticos em detrimento de produtos importados (Art. 3.1). Já os acionáveis
(amarelos) são aqueles causem efeitos adversos aos interesses dos demais membros, como:
dano à indústria doméstica de outro membro, anulação ou diminuição dos benefícios acordados
no âmbito da OMC; e sério prejuízo aos interesses do outro membro (Art. 5).54 Nesses termos,
o Acordo SCM margeia a regulação internacional dos investimentos, limitando os incentivos a
investimento que possam ser adotados pelo governo ou órgão público.
Por fim, ainda em relação às tentativas de se incluir o tema da regulamentação do
investimento estrangeiro no âmbito da OMC, cabe destacar a criação do Grupo de Trabalho
sobre Comércio e Investimento em 1997. A Declaração Ministerial de Cingapura de 1996
previu a inclusão desta temática nas negociações da Rodada Doha com a finalidade de buscar
uma melhor compreensão da relação entre os temas, verificando a sua influência nos fluxos
comerciais, a fim de preparar os Estados-membros para futuras negociações.55
Nesse contexto, também foram criados um grupo de trabalho sobre política concorrencial,
outro sobre transparência em compras governamentais e se instituiu o conselho de bens (WTO
Goods Council) para analisar possíveis formas de simplificar o comércio (trade facilitation).
Tendo em vista que esses 4 assuntos – investimento, política concorrencial, transparência em
compras governamentais e facilitação do comércio – foram abordados primeiramente na
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Conferência ministerial de Cingapura, eles são comumente referidos como Temas de
Cingapura.56
Dentre os aspectos investigados pelo Grupo de Trabalho sobre Comércio e Investimento,
destacam-se aqueles relativos a: transparência; não-discriminação; formas de preparar
compromissos negociados; exceções; salvaguardas da balança de pagamentos; consulta e
solução de controvérsias.57 No entanto, esses estudos não resultaram em uma proposta concreta
de um amplo acordo sobre investimentos nem qualquer outro instrumento multilateral mais
específico.
As negociações nesse sentido, que deveriam ter começado após a Conferência Ministerial
de Cancun (2003), estão suspensas até o momento devido ao fracasso da citada Conferência e
aos impasses advindos em seguida.58 Apesar de os quatro Temas de Cingapura terem sido
inicialmente incluídos na agenda de negociações da Rodada Doha, em 2004, os membros da
OMC concordaram em permanecer apenas com o tema da facilitação do comércio, o que
resultou na adoção do Acordo de Facilitação de Comércio (Trade Facilitation Agreement) em
2013.59 Os outro três Temas de Cingapura foram retirados do mandato negociador da Rodada
Doha.60 As atividades do Grupo de Trabalho sobre Comércio e Investimento seguiram, ainda,
até 2003, ano do seu último relatório para o Conselho Geral.61
Diante do exposto, percebe-se que a regulamentação dos investimentos internacionais
ainda constitui um tema controvertido no sistema multilateral de comércio, apresentando
profundas divergências entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Apesar de a
Conferência Ministerial de Doha (2001) haver outorgado mandato para o debate e elucidação
sobre importantes tópicos de investimentos, o tema foi descartado dois anos mais tarde, na
ocasião da supracitada Conferência Ministerial de Cancun.62 A fim de avançar a Agenda de
Desenvolvimento de Doha, investimento, juntamente com política de concorrência e compras
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governamentais, foi retirado, em 2004, da agenda de negociações, como parte do chamado July
Package.63
Assim, ainda não existe, no âmbito da OMC, um acordo multilateral que reúna todas as
questões relacionadas ao tema dos investimentos, de maneira clara, objetiva e ordenada. No
momento, o ambiente para a negociações multilaterais da matéria tem se mostrado inóspito,
não sendo possível avançar nas suas tratativas. Destarte, a principal contribuição do sistema da
OMC para o fortalecimento dos investimentos estrangeiros é, segundo Costa, “o impulso à
liberalização dos mercados, facilitando a profilaxia dos requisitos de desempenho e
estabelecendo vias para ampliar o acesso aos mercados.”64 Enquanto o tema encontra-se
suspenso no âmbito da OMC, outras alternativas para a regulamentação da matéria vêm
ganhando cada vez mais força, como é o caso dos Tratados Bilaterais de Investimento e dos
Acordos Preferenciais de Comércio (APCs).
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3 OS ACORDOS BILTERAIS DE INVESTIMENTO
Alebe Linhares Mesquita

Os Tratados Bilaterais de Investimento, também conhecidos pela sigla em inglês BITs
(Bilateral Investment Agreements) constituem, hodiernamente, o conjunto mais significativo de
regras sobre a promoção e a proteção de investimentos no exterior. Nas palavras de PerroneMoisés, os BITs "são instrumentos através dos quais dois países, geralmente um país
desenvolvido e um país em desenvolvimento, procuram regular relações em matérias de
investimento, com a finalidade de aumentar o seu fluxo.”65
Os BITs, afirma Kotschwar, asseguram previsibilidade e estabilidade em ambientes, de
outro modo, frequentemente incertos, uma vez que as partes concordam em aceitar certos
padrões de tratamento e de tê-los executados por um mecanismo de solução de controvérsias
internacional.66 Segundo o Word Investment Report 2016 da UNCTAD, os BITs chegaram à
cifra de 2.946 ao final do ano de 2015.67 Esse fenômeno, independentemente do regime político
ou do nível de desenvolvimento dos países, envolve a maioria dos países, impactando
profundamente nos fluxos de capital no mundo.
De acordo com Carreau e Juillard, a inexistência de um tratado geral de investimento
permitiu a proliferação de instrumentos convencionais e, particularmente, dos BITs. Até o
presente momento, ressaltam os autores, ainda não existe um só quadro normativo, ao mesmo
tempo único e coerente que reja todos os aspectos do regime internacional de investimento.
Assim, externa-se o caráter fragmentado dessas fontes convencionais que não são coordenadas
nem hierarquizadas entre si.68
A despeito de parecer um fenômeno relativamente novo, os acordos bilaterais de proteção
de interesses comerciais existem desde muito tempo. De acordo com Sornarajah, os precursores
desses acordos foram os Tratados de Amizade, Comércio e Navegação concluídos a partir do
século XVIII. Dentre os diversos assuntos que esses acordos tratavam, destaca-se os direitos e
garantias dos investidores estrangeiros quando se estabeleciam além mar para propósitos
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comerciais.69 Os investimentos diretos, ressalta Scandiucci, “circunscreviam-se, em sua maior
parte, aos domínios dos Impérios de cada país europeu, dentro dos quais a harmonização legal
e regulatória era suficiente para a estabilidade jurídica.”70 Apesar de não regularem
especificamente os investimentos estrangeiros, eles apresentam importantes fundamentos para
os subsequente evolução dos tratados bilaterais de investimento.71
Todavia, foi no período pós-Segunda Guerra Mundial que os BITs começaram a ganhar
maior relevância e notoriedade de que dispõem atualmente. Esse movimento se deu em um
momento marcado pelo crescente movimento de descolonização, caracterizado pela criação de
novos países e pela cessão de territórios, que ditava uma dinâmica fundada na necessidade de
controle dos recursos naturais e nacionalização de indústrias-chaves. Consequentemente, os
países desenvolvidos, normalmente exportadores de capital, procuravam garantir uma maior
segurança jurídica em face dos países em desenvolvimento, frequentemente, receptores de
investimento.72
Nesse sentido, os primeiros acordos assinados no pós-guerra demonstravam um viés
muito mais de proteção do que de promoção dos investimentos estrangeiros. Segundo
Sornarajah, o propósito dos tratados de investimento, a princípio, consistia em preservar
algumas das normas que os países desenvolvidos tinham avançado como direito internacional
consuetudinário, de modo a favorecer as normas de proteção ao investimento que tinham
sofrido violações.73
O primeiro Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, nos moldes
contemporâneos, foi concluído em 1959 entre Alemanha e Paquistão.74 Desde então, a
Alemanha já assinou mais de 100 acordos, acompanhada, em seguida, pela França e pela Suíça
em programas similares, de modo que, atualmente, os EUA e todos os países da Europa
Ocidental tornaram a negociação de BITs um elemento central da sua política externa
econômica.75
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A grande maioria dos BITs, ressalta Lowenfeld, é celebrada entre países desenvolvidos e
em desenvolvimento.76 São raros os casos de BITs entre países desenvolvidos. Normalmente,
eles se valem de acordos preferenciais (no âmbito do North American Free Trade Agreement –
NAFTA ou da União Europeia, por exemplo) ou de convenções de caráter recomendatório ou
de soft law proveniente da OCDE para regular a matéria entre si. 77 Contudo, chama-se atenção,
hoje em dia, para o crescente número de BITs celebrados entre países em desenvolvimento,
trazendo-se à baila um novo arquétipo de BIT.
Nessa esteira, a década de 90 mostrou-se um período de grande expansão dos BITs. De
acordo com Sornarajah, a razão mais importante para a sua proliferação nesse período advém
do fato de o neoliberalismo ter se tornado a corrente econômica amplamente aceita,
desencadeando, consequentemente, a negociação de centenas de acordos bilaterais de
investimento.78
Ao longo da última década e meia, o conteúdo dos BITs tem se tornado cada vez mais
padronizado. Segundo Kotschwar, isso resulta, em parte, do fato de os dois principais atores,
EUA e a União Europeia, utilizarem modelos para seus acordos, influenciando a formação do
regime de investimento regional.79 Contudo, deve-se ter em conta que cada país possui sua
peculiaridade, seus preceitos e posições específicas, o que fará com que os BITs variem
conforme os parceiros signatários em voga. Portanto, o que se tem é uma espinha dorsal com
cláusulas que normalmente estão presentes em todos os acordos, mas que variam em suas
particularidades caso a caso. Assim, os BITs são negociados com base em modelos
convencionais que se exteriorizam como um conjunto de dispositivos específicos, de acordo
com o que for negociado bilateralmente entre os Estados.80
Convém, portanto, explicitar as suas principais características a fim de obter uma
abrangente perspectiva desses instrumentos ora estudados. Dentre as principais cláusulas
empregadas, destacam-se as que se seguem.81
O Escopo de um BIT pode ser delimitado de acordo com três dimensões: (i) cobertura
geográfica, ou seja, pelo limite territorial dos Estados envolvidos; (ii) aplicação temporal, pela
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data de entrada em vigor e a duração dos seus efeitos jurídicos; e (iii) objeto, determinado pela
definição de dois termos: investimento e investidor.82 A dimensão temporal do escopo também
envolve, por exemplo, se o investimento se caracteriza como pré-estabelecimento, ou seja,
efetuado antes da entrada em vigor do acordo de investimento.83
A definição de investimento e investidor delimitam o escopo do acordo.84 Adota-se,
normalmente, uma abrangente definição de investimento estrangeiro de modo a englobar a
complexidade que envolve atualmente o fluxo de capital entre os países.85 A forma do capital
estrangeiro a ser protegida pelo instrumento depende diretamente de sua definição. Via de regra,
eles são caracterizados como: (i) bens móveis e imóveis; (ii) ações; (iii) quotas em sociedade;
(iv) direitos contratuais; e (v) direitos de propriedade intelectual.86 A definição que vem sendo
predominantemente adotada é a baseada em ativos.87 Não menos importante, os acordos
também estabelecem a definição de investidor estrangeiro, seja como pessoa física ou jurídica.
O critério para determinar a nacionalidade de um pessoa jurídica baseia-se, normalmente, no
país da entidade, ou no país da sede ou da propriedade e/ou controle da entidade.88 Já pessoa
física é compreendida como investidor quando possui a nacionalidade de um determinado
Estado ou está ligado a ele por domicílio ou residência.89
Admissão e estabelecimento são regras que regulam a permanência do investidor
estrangeiro no país. Por admissão, entende-se o direito de entrada ou presença propriamente
dito, já por estabelecimento, o direito a um tipo determinado de presença. Cabe destacar que as
disposições presentes nessa cláusula podem restringir ou permitir determinados tipos de
investimento.
Tratamento Nacional destina-se a conferir ao investidor/investimento estrangeiro
tratamento não menos favorável do que o conferido ao investidor/investimento nacional.
Estipula-se a igualdade formal entre nacionais e estrangeiros.
A cláusula da nação mais favorecida (NMF) pretende impedir a discriminação entre
investidores estrangeiros, independentemente de qual país eles provenham. Exige-se que as
partes contratantes concedam aos investidores e investimentos tratamento não menos favorável
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do que o concedido aos investidores e investimentos de terceiros países.90 De acordo com
Reinisch, os debates em torno da cláusula NMF giram em torno da chamada abordagem
Maffezini, denominada após uma decisão paradigmática sobre jurisdição. Nesse caso, o tribunal
arbitral estabelecido sobre o International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
determinou que o requerente tinha o direito de invocar a cláusula NMF a fim de obter um
tratamento processual mais favorável sob um BIT entre de um país terceiro com o país receptor
do investimento.91 Desde então, Reinisch assevera que a arbitragem de investimentos não
conseguiram desenvolver um interpretação uniforme do potencial alcance das cláusulas NMF
nos Acordos Internacionais de Investimento. Alguns BITs já preveem que o tratamento não
pode se estender a terceiros países, exatamente, para que os países não invoquem a cláusula
MFN para dirimir a disputa a partir do regime que lhe trazer uma decisão mais favorável (forum
shopping).
Não há consenso quanto ao significado exato da cláusula sobre tratamento justo e
equitativo. As disposições são vagas e abertas a diferentes significados. A classificação de uma
medida/regra como justa e/ou equitativa está sujeita a critérios que podem variar de acordo com
o caso concreto. Assim, a regra é objeto de pelo menos duas interpretações principais. Em um
primeiro entendimento, interpreta-se a regra em seu significado literal, constituindo-se um
princípio independente. Já conforme um segundo entendimento, compreende-se a cláusula
como a necessidade de aplicação de um padrão internacional mínimo de tratamento dos
investimentos. De modo geral, “o objetivo do dispositivo é proteger o investidor estrangeiro de
medidas legais ou administrativas que representem, de fato, uma extorsão considerável de seus
negócios [...].”92
Como observado por Xavier Júnior, a cláusula sobre tratamento justo e equitativo tornouse “uma espécie de camelão polivalente do Direito Internacional do Investimento, tendo em
vista que um espectro cada vez mais amplo de condutos do Estado hospedeiro passou a ser
analisado em relação aos elementos que foram extraídos do padrão de tratamento.”93 A partir
da análise de laudos arbitrais, o autor aponta os seguintes elementos do padrão de tratamento
justo e equitativo no Direito Internacional de Investimentos: (i) tutela das expectativas
legítimas; (ii) consistência, estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica; (iii)
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transparência; (iv) ausência de arbitrariedade, proporcionalidade e razoabilidade; (v) boa-fé e
(vi) devido processo legal.94
O dispositivo sobre expropriação objetiva assegurar que, em caso de privação por parte
do país receptor do investimento, o investidor estrangeiro receba uma indenização justa e em
tempo célere. Há um amplo consenso, no âmbito internacional, de que o direito do país receptor
de expropriar não deve ser exercido de forma discriminatória, mas deve ter por base uma
finalidade pública. Assim, frequentemente, não-discriminação e finalidade pública são
requisitos necessários à expropriação. Expropriação pode se caracterizar como direta e indireta.
Expropriação direta envolve a transferência legal obrigatória do título da propriedade ou sua
apropriação física direta. Normalmente, ela beneficia o próprio Estado ou terceiro mandatário
do Estado.95 Expropriação indireta, por sua vez, compreende privação total ou quase total de
um investimento, mas sem um transferência formal do título ou apropriação total da
propriedade.96 Ultimamente, a grande maioria dos Acordos de Investimento se referem tanto a
expropriação direta quanto à indireta.97
A cláusula sobre transferência de fundos garante a possibilidade de pagamento,
conversão ou repatriação do capital referente ao investimento realizado. O objetivo desse
dispositivo é de “retirar a prerrogativa das autoridades monetárias de impedir, ou dificultar, de
alguma forma, a remessa dos valores relativos ao investimento estrangeiro.”98 Essa previsão
engloba tanto o capital originalmente investido (amortização, estoque) quanto os rendimentos
dele decorrentes (royalties, juros, lucros). Há, no entanto, restrições e/ou exceções a essas
transferências. Por exemplo, em caso de severa crise econômica ou financeira, na qual a balança
de pagamentos do país passe por uma situação de extrema dificuldade, pode-se alegar a
aplicação da teoria da imprevisão (clausula rebus sic stantibus) diante da constatação de que as
circunstancias que envolveram a sua formação não são mais as mesmas das do momento da
obrigação contratual. Assim, pode-se limitar a quantidade de fundos passíveis de transferência,
até que situação volte ao normal.99
O dispositivo sobre solução de controvérsias Estado-Estado/investidor-Estado
estabelece as principais diretrizes relacionadas à solução de controvérsias quanto à
interpretação e aplicação das normas entre as partes. Em regra, estabelecem-se duas cláusulas
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separadas com regras próprias para cada espécie de disputa. Na cláusula Estado-Estado,
estipulam-se os mecanismos pelos quais as controvérsias serão dirimidas diretamente no âmbito
intergovernamental. Já na cláusula investidor-Estado, que é a mais comum, permite-se que o
investidor leve o Estado receptor a um mecanismo de solução de controvérsia internacional
regido pelas premissas e procedimentos da arbitragem mista ou de investimentos, este último a
depender de qual instituição arbitral será a responsável por conduzir a arbitragem. Os
procedimentos mais comuns utilizados são as regras do ICSID e da United Nations Commission
on International Trade Law (UNCITRAL).
Vistos os principais dispositivos constitutivos dos BITs, percebe-se que, apesar da
pluralidade de acordos em vigor, determinadas características perpassam todos eles. Segundo
Lowenfeld, normalmente, os acordos começam com um preâmbulo que dispõe o desejo de
promover maior cooperação econômica entre as partes e encorajar o fluxo de capital privado e
criar condições propícias para tanto. Em seguida, um dispositivo define, amplamente, o
conceito de investimento e os setores cobertos. Por fim, deixa-se claro que, independentemente
de o investimento ser realizado por uma entidade constituída no país receptor do investimento,
seja ela estrangeira ou controlada por nacionais da outra parte, ela terá direito às proteções
estabelecidas pelo tratado.100
Apesar de, quantitativamente, os BITs representarem o maior conjunto de regras sobre
promoção e proteção de investimentos no exterior, a matéria tem ganhado cada vez mais espaço
no âmbito dos Acordos Preferências de Comércio. O tema é tratado como prioritário na agenda
de negociações, procurando-se avançar em aspectos que, atualmente, encontram-se paralisados
no âmbito multilateral. Nesse sentido, faz-se pertinente partir para a análise de como a matéria
dos investimentos está sendo tratada no âmbito dos APCs.
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4 OS ACORDOS PREFERENCIAIS DE COMÉRCIO
Alebe Linhares Mesquita

Nas últimas décadas, o mundo tem presenciado o aumento significativo de Acordos
Preferenciais de Comércio, negociados em paralelo ao sistema da OMC. Segundo o WTO World
Trade Report de 2013, esses acordos preferenciais mais que triplicaram entre 1990 e 2010,
passando de cerca de 70 no início desse período para mais de 300 ao final.101 Até julho de 2016,
o número de APCs notificados à OMC chegou a 635, dentre os quais, 423 já se encontram em
vigor.102 Esses números demonstram uma mudança expressiva de como o comércio
internacional está sendo regulado e negociado.103
Segundo Baccini e Dür, esse fenômeno pode ser explicado como resultado da “estagnação
do processo de liberalização do comércio multilateral, da busca de economias de escala, do
desejo de demonstrar comprometimento com políticas econômicas e comerciais específicas e
da proteção dos investimentos estrangeiros diretos.”104 Da mesma forma, Baldwin entende essa
nova onda de acordos comerciais como uma resposta às demandas do regionalismo do século
21 que tem como núcleo o nexo comércio-investimento-serviço (trade-investment-service
nexus).105
Cumpre destacar que pesquisadores e formuladores de políticas públicas têm usado o
termo Acordos Preferenciais de Comércio – APCs (Preferential Trade Agreements - PTAs) e
Acordos Regionais de Comércio – ARC (Regional Trade Agreements - RTAs) mais ou menos
como sinônimos devido ao fato de os APCs, tradicionalmente, terem uma forte orientação
regional. Com o intuito de facilitar o entendimento da matéria e em razão de ser uma expressão
mais genérica, o presente trabalho adota o termo acordos preferenciais de comércio para se
referir a esses tipos de acordo.
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Embora aparentemente incompatível com a ideia central do sistema multilateral de
comércio, os APCs não são proibidos pelas regras da OMC. Pelo contrário, o Artigo XXIV do
GATT permite a sua formação, desde que certas regras sejam seguidas.106 No entanto, é
importante ressaltar que esta disposição é uma clara exceção da cláusula da nação mais
favorecida, estabelecida no Art. I do GATT. A lógica por trás dessa condição consiste em
permitir que os países negociem e reduzam as tarifas em grupos menores, de modo que seja
mais fácil promover a liberalização do comércio mundial.107
Tradicionalmente, os APCs restringiam-se apenas à redução de tarifas aduaneiras,
abrangendo unicamente as regras já estabelecidas e aceitas no âmbito da OMC (WTO-In). No
entanto, mais recentemente, os APCs estão incorporando regras que aprofundam a
regulamentação já existente (WTO-Plus), bem como regras sobre temas ainda não
regulamentados em nível multilateral (WTO-Extra).108 Rollo ressalta que, cada vez mais, APCs
vão além do simples desmantelamento das barreiras aduaneiras do comércio de bens.
Atualmente, esses acordos incluem serviços e outros elementos de integração, como
liberalização regulatória, política de concorrência, proteção da propriedade intelectual e
investimentos.109
Nesse contexto, o presente capítulo pretende analisar a crescente incorporação do tema
dos investimentos no âmbito dos Acordos Preferenciais de Comércio. Esse fenômeno, segundo
Miroudot, pode ser explicado a partir do entendimento de que a ideia de investimento está,
normalmente, vinculada à noção de integração profunda, o que repercute em mudanças dos
padrões estruturais da economia. O autor também ressalta que existem mais de 2.000 BITs em
vigor que já cobrem a grande maioria das relações bilaterais, sendo o alcance dos compromissos
em APCs, geralmente, mais profundo e abrangente.110
Ademais, hodiernamente, considerável parcela do comércio internacional acontece por
meio de trocas intra-firmas e intra-indústrias na lógica dos arranjos produtivos
internacionalizados das cadeias globais de valor. Destarte, os investimentos estrangeiros
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desempenham um papel primordial na integração produtiva entre unidades de uma mesma
empresa ou entre indústrias em países diferentes.111
Assim, os APCs liberalizam, conjuntamente, comércio e investimento, levando em
consideração as estratégias das empresas que combinam investimento estrangeiro direto e
comércio para criar cadeias globais de valor, maximizando-se, assim, a produtividade por meio
da distribuição da fabricação entre os países.112 Outro significativo avanço dos APCs reside na
inclusão de disciplinas de acesso a mercados, adaptadas às disposições de investimentos, em
conformidade com o nível de abertura e de desenvolvimento de cada país.113
Nessa linha, os países buscam regular a matéria da forma mais ampla e coerente
avançando em questões que, normalmente, não são aprofundadas no âmbito dos BITs. A
maioria dos APCs combinam dispositivos de proteção e promoção de investimento, como
tradicionalmente encontrados nos acordos bilaterais, com cláusulas sobre liberalização do
investimento estrangeiro e disciplinas sobre comércio de serviços. Destarte, percebe-se que o
crescente número de APCs com disposições sobre investimentos é conduzido por motivações
tanto de cunho econômico quanto legal.
Apesar de as disposições dos APCs serem diversas, Miroudot ressalta que é possível
identificar três modelos de acordos com distintas abordagens na maneira como os
compromissos referentes à temática dos investimentos estão programados e arquitetados. O
primeiro modelo, baseado no NAFTA, trata investimento em um capítulo único, cobrindo
investimento em bens e em serviços e incluindo amplas disposições sobre regulação e proteção
de investimento, bem como compromissos de liberalização. No segundo modelo, baseado no
GATS, as disposições de investimento estão divididas em dois capítulos: um capítulo sobre
investimento, que estabelece disciplinas relevantes a todos os investimentos, e um capítulo
sobre serviço, que contém os compromissos específicos de liberalização de serviços. Ainda é
possível encontrar um terceiro tipo de modelo, conhecido como híbrido, haja vista que combina
as abordagens tanto do NAFTA como o do GATS.114
Complementando o raciocínio sobre a constituição dos APCs, Heydon e Woolcock
ressaltam que os seus dispositivos podem ser agrupados em seis áreas temáticas: (i) disposições
relacionadas ao estabelecimento ou não em setores diferentes do de serviços; (ii) disposições
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lidando com não-discriminação em setores outros que o de serviços; (iii) tratamento de
investimentos em serviços; (iv) regulação e proteção de investimentos; (v) solução de
controvérsias; e (vi) promoção e cooperação em investimento.115
Na mesma linha de análise, Kotschwar desenvolve estudo no qual analisa 52 APCs
firmados entre países de diferentes regiões geográficas e diferentes níveis de desenvolvimento.
A partir desse mapeamento, a autora chega à conclusão de que o fenômeno da proliferação de
APCs apresenta duas grandes consequências para o tema dos investimentos: a crescente
semelhança nas disposições de investimento em níveis plurilaterais e bilaterais e a importância
da flexibilidade na instituição das cláusulas de investimento. Segundo a autora, apesar desses
indícios, é muito improvável que, em um futuro próximo, um regime único, global e coordenado
seja instaurado.116
Diante do exposto, parte-se para a análise das disposições sobre investimentos cobertos
pelos principais Acordos Preferenciais de Comércio da atualidade, refletindo-se sobre as
principais tendências e estratégias aplicadas pelos principais blocos econômicos.
O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, sigla em inglês) é o
primeiro acordo regional a incluir um capítulo dedicado a investimentos. O tratado firmado, em
1992, por EUA, México e Canadá estabeleceu uma área de livre comércio entre os países e
promoveu a remoção de barreiras tarifárias e não-tarifárias ao comércio.117
Em seu Capítulo 11, o NAFTA versa especificamente sobre as regras para o tratamento
do investimento estrangeiro, estabelecendo, de modo geral: (i) normas de liberalização para
regulamentação do investimento estrangeiro; (ii) maior proteção e segurança aos investidores e
também aos investimentos estrangeiros e (iii) um sistema de solução de controvérsias entre
investidores e Estados.118
O Capítulo é divido em 3 partes principais, intituladas, respectivamente, A, B e C. A
seção A estatui um regime de regulamentação e proteção para os investimentos estrangeiros. A
seção B, por sua vez, prevê um conjunto de regras de procedimento para solução de conflitos
entre investidores de uma Parte e o Estado-receptor dos investimentos. Por fim, a seção C
estabelece uma série de definições que orientam a interpretação dos dispositivos anteriores.119
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No âmbito do NAFTA, o termo investimento é definido em termos amplos, podendo
significar, segundo o Art. 1.139: (i) uma empresa; (ii) as ações de uma empresa; (iii) os
instrumentos de dívida de uma empresa; (iv) um empréstimo a uma empresa; (v) uma
participação em uma empresa que dê o direito ao proprietário de participar dos seus rendimentos
ou dos seus lucros; (vi) uma participação em uma que dê direito ao proprietário de participar
do ativo social dessa empresa em uma liquidação, nos casos em que este não decorra de um
instrumento de dívida ou de um empréstimo excluídos; (vii) imóveis ou outros bens, tangíveis
ou intangíveis, adquiridos na expectativa ou utilizados com o intuito de obter um benefício
econômico ou outro fim comercial; (viii) a participação decorrente de capital ou de outros
recursos destinados ao desenvolvimentos de uma atividade econômica no território de outra
Parte ou comprometidos com tal objetivo.120
Constata-se, por conseguinte, que o conceito de investimento adotado pelo NAFTA é
extenso, incluindo tanto investimentos diretos quanto indiretos, bem como o comércio de bens
e serviços como um todo.
Cabe ressaltar que o Acordo apresenta uma série de cláusulas padrões como, por exemplo,
a do tratamento nacional (Art. 1.102), segundo a qual investimentos/investidores das partes
não devem receber tratamento menos favorável que o conferido aos investimentos/investidores
nacionais; a da nação mais favorecida (Art. 1.103) que garante que uma Parte confira aos
investimentos/investidores de outra Parte tratamento não menos favorável que o conferido a
qualquer uma delas; a do tratamento justo e equitativo (Art. 1105) que se refere a padrões
mínimos de tratamento em conformidade com o Direito Internacional; a da livre transferência
de fundos (Art. 1.109) que garante a irrestrita transmissão dos recursos derivados do
investimento; a de expropriação (Art. 1.110) sob os requisitos de que a nacionalização tenha
por fim a proteção do interesse público, não seja discriminatória, esteja de acordo com a ordem
interna e com o Direito Internacional e cuja indenização corresponda ao valor de mercado do
investimento.121
O NAFTA também contém dispositivo (Art. 1.106) que proíbe vários tipos de requisitos
de desempenho como metas de importação, exportação e conteúdo local; bem como obrigações
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de transferência de tecnologia. Muitas dessas disposições vão além daquelas encontradas no
Acordo TRIMS.122
Ademais, o NAFTA foi um dos primeiros APCs a prever a possibilidade de resolução de
disputas diretamente entre investidor e Estado para matérias relacionadas ao Capítulo de
Investimento, sem deixar de lado as disposições de resolução de litígios entre Estado-Estado
para os demais assuntos tratados no Acordo.123 Nesse aspecto, ressalta Sornarajah, foi a
primeira vez em que um tratado, com pelo menos dois países desenvolvidos, previu essa
possibilidade de resolução de controvérsia.124 Segundo Kotschwar, ao incluir um fórum
separado para disputas entre investidores e Estado, o NAFTA abriu, institucionalmente, o
caminho para a liberalização de investimentos.125
Vale ainda destacar que o âmbito de abrangência do Capítulo 11 envolve apenas os
investidores/investimentos originários dos países membros do Acordo, não incluindo questões
relacionadas ao investidor nacional em seu próprio território. Por exemplo, as disposições do
Capítulo 11 só serão aplicadas quando o investidor norte-americano investir no Canadá ou no
México, não podendo ser utilizadas para o investidor norte-americano quando investir no
próprio país.126
Em resumo, as principais características do acordo de investimentos no NAFTA, segundo
Sennes e Mendes, são: (i) proibição de requerimentos de desempenho para autorização de
investimento estrangeiro direto, tanto para políticas do governo central como para aquelas das
unidades

subnacionais;

(ii) proteção ao investidor estrangeiro

contra tratamento

discriminatório, particularmente em caso de desapropriação; (iii) permissão para que o
contenciosos entre empresas e Estado possam ser decididos por arbitragem internacional; (iv)
restrições aos investimentos externos no setor petrolífero mexicano; (v) manutenção do direito
do Canadá de analisar caso a caso investimentos para aquisição de empresas em valores
superiores a US$ 150 milhões e do mesmo direito ao México, pelo período de dez anos, para
investimentos superiores a US$ 25 milhões.127
Por fim, cumpre ainda ressaltar que, devido à expressiva produção jurisprudencial, bem
como às extensas discussões doutrinárias por ele geradas, o NAFTA se destaca como um dos
mais importantes Acordos Regionais em matéria de regulação do investimento internacional.
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Além disso, as suas diretrizes também têm influenciado, significativamente, a celebração dos
BITs de seus países membros, haja vista que eles a utilizam como um modelo norteador em
suas negociações bilaterais.
Outro bloco econômico que merece especial atenção na matéria de investimentos é a
União Europeia (UE), maior exportador e receptor de investimento estrangeiro direito no
mundo.128 A partir da adoção do Tratado de Lisboa em 1o dezembro de 2009, a UE passou a
ter competência exclusiva da política comercial comum dos países membros, inclusive no que
tange à legislação e à aplicação do investimento estrangeiro direto.129 A partir dessa data,
compete apenas à UE legislar, negociar e adotar atos juridicamente vinculativos sobre a
matéria.130 As implicações dessa substantiva inovação dos poderes da UE de concluir tratados
são significativas, tanto para o cenário internacional como para as relações bilaterais.131 Isso,
pois, até a entrada em vigor do Tratado Lisboa, os Estados-Membros dispunham de 1.200
acordos bilaterais de investimento com países fora do bloco econômico, dos quais 190 entre os
membros do bloco europeu. Apesar de esses acordos continuarem em vigor, pretende-se
substituí-los por futuros acordos negociados sobre os auspícios das novas diretrizes da União
Europeia. Nessa perspectiva, o Regulamento nº 1219/2012 concede segurança jurídica aos BITs
em vigor até que eles sejam substituídos por outros amplos acordos de investimento; bem como
permite à Comissão autorizar os países do bloco a iniciar, alterar ou concluir negociações de
BITs sob certas condições.132
Procura-se, assim, alcançar dois objetivos principais: (i) aumentar o acesso aos mercados
e (ii) garantir segurança jurídica e transparência.133 No que se refere ao primeiro objetivo, a
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União Europeia está negociando regras de investimento no âmbito de Acordos Preferenciais de
Comércio e desenvolvendo acordos de investimento autônomos com parceiros estratégicos.
Atualmente, a Comissão Europeia está negociando acordos de investimento com China e
Mianmar e capítulos de investimento no contexto de APCs com Índia, Cingapura, Japão,
Estados Unidos, Egito, Tunísia, Marrocos, Jordânia, Malásia, Vietnã e Tailândia. 134 As
negociações com o Canadá foram concluídas em 2014.135 No que concerne ao segundo objetivo,
trabalha-se para a progressiva implementação do European Comprehensive Investment
Policy136 (2010) que visa a aumentar a competitividade do bloco econômico, buscando-se
atingir as metas137 de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo traçadas no Europe 2020
Strategy.138
O Tratado da Carta de Energia (Energy Charter Treaty) também constitui um importante
marco, no âmbito da União Europeia, de regulação do investimento estrangeiro. Todavia,
cumpre ressaltar que o Tratado não envolve apenas países europeus, mas conta atualmente com
55 membros de diferentes partes do globo.139 A União Europeia, com personalidade jurídica
própria, faz parte da Carta ao lado dos demais países que a compõem. Adotado em 1994, o
tratado regula os investimentos no setor de energia, tendo como principal objetivo reforçar a
sua governança por meio da instituição normas que devem ser respeitadas por todos os
Membros para, assim, atenuar os riscos associados ao investimento e ao comércio no setor
energético.140
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A Carta de Energia estabelece uma série de direitos aos investidores estrangeiros quanto
aos seus investimentos nos territórios dos países Membros, como proteção contra
discriminação, expropriação, violação de contrato de investimentos individuais, danos devido
a guerras e restrições injustificadas à transferência de fundos. Destaca-se que o regime também
contém disposições sobre solução de controvérsias, que envolvem tanto arbitragem EstadoEstado quanto investidor-Estado.141
De acordo com Chaisse, devido ao fato de os Estados-membros da União Europeia
representarem quase metade dos acordos de investimento atualmente em vigor, a sua nova
competência contribuirá profundamente para moldar o emergente regime global de
investimento.142 Segundo o autor, isso contribuirá para a redução da fragmentação da regulação
internacional do investimento, uma vez que o número de acordos internacionais será
drasticamente reduzido e, consequentemente, haverá uma maior homogeneidade no conteúdo
de suas regras.143 Além do que, ressaltam Heydon e Woolcock, os atuais e os potenciais
parceiros da União Europeia em APCs preferem um amplo acordo de investimento que englobe
todos os membros do bloco econômico a um mero Acordo Bilateral.144
O Mercado Comum do Sul – MERCOSUL também merece especial destaque quando
se analisa os principais acordos regionais de comércio. Formado em 1991, o bloco econômico
é atualmente composto atualmente por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai 145 e Venezuela.146
A criação de regras comuns sobre investimentos apresenta-se como um importante meio para
se alcançar o fim almejado pelo bloco de constituir um mercado comum e, quanto a isso,
algumas iniciativas foram vislumbradas.
Dois protocolos sobre o tema dos investimentos foram assinados pelos quatro países
originários do bloco em 1994: o Acordo para a Promoção e a Proteção Recíproca de
Investimentos (Protocolo de Colônia), que assegura o comprometimento dos países de
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liberalizar remessas intrazona e de proibir medidas de investimento relacionadas ao comércio,
salvo as expressamente acordadas; e o Acordo para a Promoção e Proteção dos Investimentos
de Terceiros Estados (Protocolo de Buenos Aires) que regula os investimentos extrazona.147
Apesar do aparente avanço regulatório sobre investimentos no âmbito do MERCOSUL,
os protocolos supracitados nunca entraram em vigor, haja vista que apenas a Argentina os
ratificou. Atualmente, os textos originais dos acordos encontram-se defasados, de modo que, a
fim de que os instrumentos pudessem alcançar os efeitos ora pretendidos, novas cláusulas,
senão toda uma nova redação deveria ser reformulada.148
Atualmente, o que se observa é a assinatura do Protocolo de Cooperação e Facilitação de
Investimentos (PCFI) do Mercosul, assinado em abril de 2017 e criado aos moldes do acordo
de cooperação e facilitação de investimentos (ACFI) do Brasil. Este acordo simboliza a
retomada da agenda econômico-comercial do Mercosul, cristalizando a proteção aos
investidores proveniente dos países do bloco nos demais países do Mercosul. Há a concessão
de garantias legais de que seus investimentos terão o mesmo tratamento oferecido aos
investidores desses países, bem como assegura que nenhum investidor de extrazona poderá
receber tratamento mais vantajoso do que os brasileiros. O Protocolo tem como outras
premissas básicas a possibilidade de desapropriação direta de ativos seguida de compensação
adequada e a garantia de livre transferências de ativos financeiros. Além disso, criam-se
mecanismos e canais de diálogo com os governos dos outros países de modo a auxiliar o
investidor com as dificuldades práticas do investimento. Nessa seara, de acordo com o
protocolo, as controvérsias que surgirem no decurso dos investimentos serão decididas através
do mecanismo interestatal do Mercosul.
Segundo Flôres, três medidas seriam fundamentais à boa organização da matéria de
investimentos no âmbito do MERCOSUL: (i) rediscussão e implementação definitiva de um
protocolo de investimento; (ii) estabelecimento de ligações externas, internacionalmente
competitivas; e (iii) criação de uma autoridade de concorrência para o MERCOSUL.149
Os países do bloco não dispõem de uma posição comum quanto aos mecanismos de
solução de controvérsias relativa a investimentos estrangeiros. A maioria dos Estados-partes, à
exceção do Brasil, acabou por se filiar ao International Centre for Settlement of Investment
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Disputes (ICSID). Assim, Paraguai (1981), Argentina (1991) e Uruguai (1992) e Venezuela
(1993) aderiram ao tratado, permitindo que controvérsias entre investidor estrangeiro e Estado
receptor sejam dirimidas no âmbito do ICSID.150 Notadamente na década de 1990, esses quatro
países adotaram uma ampla política de negociação e adoção de acordos bilaterais de
investimento,. Atualmente, Argentina (49)151 é o país com o maior número de BITs em vigor,
seguido por Venezuela (27)152, Uruguai (26)153 e Paraguai (22).154
Contudo, cumpre ressaltar que, em janeiro de 2012, a Venezuela denunciou a Convenção
de Washington, retirando-se do sistema do ICSID. O país motivou a sua saída sob o argumento
de que a Convenção era contrária a sua constituição de 1999, que proíbe o uso de jurisdição
internacional em contratos de interesse público.155 Segundo Tavela e Costa, o posicionamento
da Venezuela quanto ao sistema internacional de proteção ao investimento parece se restringir
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ao ICSID, haja vista que o país não encerrou posteriormente outros tratados bilaterais de
investimento.156
A Associação de Nações do Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations ASEAN)157 também avançou no tema dos investimentos ao adotar, em 1987, o Acordo de
Proteção de Investimentos. O tratado estabeleceu um sistema de proteção de investimentos para
a região, vinculando todos os presentes e futuros membros. Em seu âmbito, cabe destacar uma
característica particular que contempla a possibilidade de o Estado receptor exercer o direito
unilateral de invocar as disposições de soluções de controvérsias do Acordo em face do
investidor estrangeiro.158
Em 2009, um novo Acordo de Investimento foi firmado com a finalidade de combinar
liberalização e proteção de investimentos no âmbito da ASEAN. Como previsto em seu
preâmbulo, o Acordo tem como propósito aumentar os investimentos intrabloco e melhorar a
competitividade dos países para atrair mais investimentos extrabloco.159 Pretende-se, ainda,
encontrar um equilíbrio entre a proteção dos investimentos e a preservação, com base no
interesse nacional, do controle regulamentar.160
Diante de todo o exposto, nota-se que apesar de não existir um tratado multilateral de
investimentos que abranja todas as especificidades do atual fluxo de capitais, os países
continuam a avançar nessa temática, seja por meio da celebração de Acordos Bilaterais de
Investimento ou de Acordos Regionais, como NAFTA, MERCOSUL e Carta da Energia.
Todavia, atualmente, esse cenário poderá sofrer alterações caso os Mega Acordos
Regionais de Comércio venham a ser adotados e implementados com sucesso. Esses novos
Acordos Preferencias, ao aprofundarem questões sobre investimento, terão a capacidade de
equalizar o tratamento dado à matéria, podendo, consequentemente, contribuir para sua
harmonização no plano internacional. Logo, a fim de se compreender a atual dinâmica da
regulação internacional dos fluxos de capital, faz-se necessário avaliar as principais disposições
sobre a temática no âmbito das negociações dos Mega Acordos Regionais de Comércio, seus
impactos e implicações para o Direito Internacional dos Investimentos.
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5 OS MEGA ACORDOS REGIONAIS DE COMÉRCIO
Alebe Linhares Mesquita
Vivian Daniele Rocha Gabriel

As negociações dos Mega Acordos Regionais de Comércio (Mega-Regional Trade
Agreements) têm, cada vez mais, ganhado destaque no debate público, atraindo tanto críticas
quanto apoio de diferentes países. Esses polêmicos tratados econômicos são constituídos por
um seleto grupo de nações que, conjuntamente, apresentam um significativo peso econômico e
para os quais investimento é uma das áreas-chaves a serem negociadas.161
Os Mega Acordos, segundo Meléndez-Órtiz, podem ser definidos como profundas
parcerias de integração entre países ou regiões que dispõem de uma grande participação no
comércio mundial e no investimento estrangeiro direto, e na qual duas ou mais partes estão em
uma posição de condução primordial ou servem como hubs para cadeias globais de valor.162
Dentre as principais razões que motivam os países a entraram em Mega Acordos, Schwab
e Bhatia destacam: (i) melhorar o acesso a novos mercados; (ii) estimular a economia em uma
área de orçamento apertado; (iii) atualizar, revigorar e reconstruir antigos acordos; (iv) alcançar
acordos de maiores ambições; (v) abordar novas questões e criar precedentes para potenciais
futuros acordos multilaterais; (vi) melhorar a competitividade; e (vii) manter as negociações
comerciais em movimento (keeping the bicycle moving forward).163
Já do ponto de vista da política econômica, Young evidencia cinco fatores que motivam
o surgimento dos Mega Acordos. Segundo o autor, os incentivos seriam os seguintes:

(i)
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)

tendência de cooperação regional iniciada nos anos noventa com EUA e
União Europeia como nações dirigentes;
A falta de acordo nas negociações de Doha reforçou a percepção da
ineficiência da formulação de políticas em nível multilateral;
A contribuição da geopolítica, particularmente, com a proposição do TPP
como uma forma de combater o surgimento de um bloco econômico da Ásia
Oriental centrado na China;
A necessidade dos países desenvolvidos de liberalização comercial,
promovendo a criação de high standards que possam ajudar a explorar o
potencial entre comércio e investimento;
Os Mega Acordos simbolizam o interesse dos EUA e da União Europeia de
manter uma voz decisiva sobre as regras aplicáveis ao comércio e ao
investimento no século XXI.164

Se concluídos com sucessos, esses acordos certamente terão importantes implicações para
o atual multifacetário regime de investimento internacional, bem como para os padrões globais
de investimento. As negociações sobre investimento conduzidas no âmbito dos Mega Acordos
englobam uma série de questões, comumente tratadas nas negociações de BITs e de outros
acordos internacionais de investimento, porém, em alguns casos, mais aprofundadas, inclusive,
com novas proposições que podem mudar o atual cenário do Direito Internacional dos
Investimentos. Outros assuntos que apresentam importantes implicações aos investimentos
também são tratados, como, por exemplo, a proteção dos direitos de propriedade intelectual, a
liberalização de serviços e a facilitação de visto de trabalhadores no exterior.165
Cumpre, todavia, ressaltar que a efetiva entrada em vigor desses Mega Acordos ainda é
uma questão incerta. Em decorrência da mudança de direção da política do governo dos Estados
Unidos com a eleição de Donald Trump para presidente, é improvável que o TPP e o TTIP
possam algum dia produzir seus efeitos legais. Durante o governo de Barack Obama, o TPP
nunca foi apresentado ao Congresso devido à falta de apoio parlamentar necessário para se
ratificar o Acordo. Na mesma linha, percebe-se, atualmente, uma mudança na condução das
relações comercias de alguns países que veem a adoção desses acordos ou regimes de integração
regional como uma limitação excessiva do seu poder de regular. Ilustra também esse cenário a
aprovação do referendo, em 23 de junho de 2016, para que o Reino Unido deixe a União Europeia
(Brexit).
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No entanto, mesmo que esses Mega Acordos nunca entrem em vigor, as regras nele
estabelecidos já representam um novo marco regulatório utilizado como referência para
negociações nos planos multilateral, plurilateral e bilateral. Mais importante, principalmente no
caso do TPP, o texto do acordo representa um compromisso entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento sobre assuntos sensíveis (como subsídios a pesca, empresas estatais, comércio
eletrônico) que pode ser utilizado nas futuras negociações da OMC. Por conseguinte, cumpre
avaliar as suas disposições e implicações para a regulação internacional do investimento
estrangeiro, uma vez que eles apontam em direção a regulação dessa matéria está se
encaminhando.
Diante desse dinâmico cenário, o presente capítulo tem como objetivo analisar os quatro
principais Mega Acordos atualmente sob discussão: (i) o Trans-Pacific Partnership – TPP; (ii)
o Trans-Atlantic Trade and Investment Parnership – TTIP, o Regional Comprehensive
Economic Partnership – RCEP e (iv) o The Canada-European Union Comprehensive
Economic and Trade Agreement (CETA). Essa análise tem por finalidade compreender os
rumos da atual regulamentação internacional dos investimentos estrangeiros e quais serão as
perspectivas para os próximos anos.
5.1 Trans-Pacific Partnership – TPP
O Trans-Pacific Partnership – TPP (ou Parceria Transpacífica) visa alcançar uma ampla
liberalização de bens e serviços, implicando em uma abrangente cobertura do comércio de
serviços, compras governamentais, medidas não tarifárias, dentre outros tópicos regulatórios.166
A parceria une onze economias da Ásia e do Pacífico à economia norte-americana.167 Projetado
originalmente como um Acordo de Livre Comércio entre Brunei, Chile, Nova Zelândia e
Singapura (Pacific-4), o TPP planeja englobar mais oito países: EUA, Austrália, Canadá, Japão,
Malásia, México, Peru e Vietnam (TPP-12).168 Percebe-se que os 12 países participantes do
TPP são economicamente e demograficamente diversos, apresentando uma grande variação dos
níveis de desenvolvimento e de interesses estratégicos e econômicos. No entanto, apesar dessas
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disparidades, o objetivo continua sendo a adoção de um extenso acordo único que envolva todos
os países membros.
Nessa esfera, foi desenvolvido também capítulo específico que trata da proteção e
promoção de investimentos provenientes dos países do TPP. Atualmente, o texto do TPP no
campo dos investimentos inclui os seguintes tópicos: proteção de investimento; garantia de não
discriminação; estabelecimento de um padrão mínimo de tratamento; regras de expropriação;
regras proibindo requisitos específicos de desempenho que possam ser distorcivos ao comércio;
bem como disposições sobre solução de controvérsias investidor-Estado, sujeitas estas a
salvaguardas para proteger o direito dos países membros de adotar normas em favor do interesse
público.169
Nessa perspectiva, o TPP fornecerá proteção adicional aos investidores estrangeiros de
seus Estados-Membros, incluindo disposições sobre: proteção contra expropriação arbitrária, o
que inclui a expropriação indireta; compensação por perdas advindas de conflitos armados,
guerra civil ou estado de emergência; livre transferência de fundos; e um compromisso de
garantir aos investimentos estrangeiros padrões mínimos de proteção e tratamento justo e
equitativo. 170
O capítulo do TPP incluirá cláusulas para aumentar a transparência dos regimes de
investimentos, prevendo, por exemplo, a publicação dos acordos internacionais, bem como das
medidas domésticas relativas a investimentos adotadas pelos Estados-Membros.171 Haverá a
garantia de que as audiências e documentos, como sentenças e decisões serão abertas ao
público, conforme disposto no art. 9.23 do TPP.
Quanto à solução de controvérsias, apesar de a Austrália já ter afirmado, oficialmente,
que não mais aceitará qualquer tipo de cláusula investidor-Estado em seus acordos de livre
comércio, este foi o meio eleito para dirimir controvérsias entre investidores e Estados.172 Para
Kelsey, o tratamento diferenciado em relação à solução de controvérsias investidor-Estado
poderia abrir a porta para pedidos de excepcionalidade em outras partes do TPP, minando as
ambições “padrão ouro” de um acordo uniforme.173 Ressalta-se que o TPP caso haja duas ou
169
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mais disputas submetidas separadamente à arbitragem com base no art. 9.18.1 e as ações tenham
mesma causa de pedir ou fatos e versem sobre os mesmos eventos ou circunstâncias, qualquer
das partes pode solicitar uma ordem de consolidação (“consolidation”), caso ambas as partes
estejam de acordo.
Além disso, ressalta-se a exclusão dos temas saúde pública e questões relacionadas com
tabaco do sistema de disputas de investimentos do TPP. Esta disposição coaduna-se com o
objetivo de assegurar a capacidade das Partes em regular os produtos advindos do tabaco e
proteger a saúde pública da população. Nesse ponto o TPP trata-se de um instrumento
internacional precursor porquanto pela primeira vez em um acordo comercial preservou-se o
direito de controle de saúde pública por meio de medidas de controle de produtos advindos do
tabaco. Estas, por sua vez, não poderão ser contestadas por investidores privados pela
arbitragem Investidor-Estado. A negociação deste dispositivo concatena-se com os recentes
casos de arbitragem envolvendo a gigante tabagista Phillip Morris e Uruguai e Austrália,
separadamente. O caso envolvendo a Austrália, sob a administração da Corte Permanente de
Arbitragem teve desfecho ainda na fase de análise de jurisdição, contudo, a demanda entre
Phillip Morris e Uruguai, sob os auspícios do ICSID, teve um desfecho favorável ao Uruguai.
Este caso circundou principalmente a discussão sobre a capacidade do Estado em aplicar
medidas de saúde pública que, como é o caso daquelas que estabelecem que as embalagens de
cigarros devem ser lisas (plain packaging), para que se tente coibir ou reduzir o consumo de
cigarros entre a população uruguaia em prol da saúde pública. Frisa-se que este caso também
está em discussão no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, entre Indonésia e Austrália,
pelo que se aguarda a publicação do relatório final do caso.
Uma das inovações do TPP consiste na criação de um código de conduta para a
arbitragem, em que o procedimento arbitral será conduzido de forma transparente, com
participação pública e salvaguardas para prevenir abusos e ajudar a afastar disputas frívolas ou
não meritórias. Há também a possibilidade de submissões por escrito de terceiras partes, na
qualidade de amicus curiae. Esta entidade, que não é parte na disputa, mas que detém interesse
significante no procedimento arbitral, como sindicatos, organizações da sociedade civil e outras
partes interessadas, poderão participar do procedimento na qualidade de interessados.
O TPP também prevê a inclusão de cláusula de responsabilidade social corporativa, a qual
concentra-se nas operações dos investidores no Estado receptor, para assegurar uma conduta
mais responsável do investidor em território estrangeiro e para com a comunidade local.
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5.2 Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership – TTIP
O Trans-Atlantic Trade and Investment Parnership (TTIP) é uma nova tentativa de
superar as históricas disparidades e harmonizar o comércio entre os EUA e a União Europeia.
A União Europeia já é o maior investidor nos EUA, com investimentos no montante de €1.6
trilhões174. Ainda, em termos de produto interno bruto (PIB), o TTIP é o mais importante dentre
os Mega Acordos, representando 45% do PIB mundial.175 A parceria objetiva o estabelecimento
de um abrangente acordo comercial entre os EUA e a União Europeia, focando na liberalização
do comércio e nas barreiras não-tarifárias. O Acordo também busca a adoção de altos padrões
para alinhar, compatibilizar e, possivelmente, harmonizar os regulamentos e normas que
regulam bens, serviços, investimento e processos licitatórios.176
Até o momento o que foi divulgado ao público foi a proposta da União Europeia aos
EUA, visando a negociação em diversos pontos sensíveis para ambos os países. As negociações
do TTIP são organizadas em 4 seções: (i) acesso a mercados; (ii) cooperação regulatória; (iii)
regras e (iv) instituições. O tema investimentos é tratado na seção referente às regras,
englobando os seguintes tópicos: garantias de proteção contra expropriação; livre transferência
de fundos; tratamento justo e equitativo; condições de concorrência equitativa para as empresas
investidoras; proteção de investimento; e solução de controvérsias investidor-Estado que inclua
salvaguardas relevantes ao direito dos Estados-Membros de regular em favor do interesse
público.177
Desde o lançamento do TTIP em 2013 até setembro de 2017, quinze rodadas de
negociações já ocorreram. A previsão é de que estas se encerrem em 2018, reconfigurando o
cenário do comércio internacional em função de suas dimensões econômicas e políticas. No
que tange a investimentos, a última rodada de negociações foi realizada em Bruxelas em
outubro de 2016.
As discussões centraram-se em disposições comuns (definições; requisitos de
desempenho; compensação por perdas; expropriação; transferências; administração e conselho
de administração; negação de benefícios) com o objetivo de esclarecer ainda mais as respectivas
escolhas de redação e os objetivos políticos, e identificar outras áreas de convergência. Há
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também a abrangência de outras disposições, como sub-rogação e observância de
compromissos escritos, quais sejam os acordos de investimento. Quanto à temática da resolução
de disputas sobre investimento, foram feitos alguns progressos nas propostas das partes do sobre
as quais ambos os lados têm características e abordagens conceituais e textuais semelhantes,
identificando objetivos compartilhados e possíveis futuras soluções de redação. O foco está,
nomeadamente, no âmbito e nas definições, disposições relativas à resolução amigável de
disputas, mediação, procedimentos para consolidação de múltiplas reivindicações, disposições
para o afastamento inicial de reivindicações infundadas, e o papel de terceiros, a nomeação de
peritos para informar sobre questões de meio ambiente, saúde, segurança ou outros assuntos, a
inter-relação entre regras de resolução de litígios de investimento e procedimentos de resolução
de litígios entre Estados e a disposições legais aplicáveis, remédios disponíveis, reivindicações
paralelas, transparência e ética para os árbitros178.
Ressalta-se que em maio de 2015 a Comissão Europeia publicou um breve draft paper
com proposições para a melhora na resolução de conflitos sobre investimentos. Dentre elas, a
que merece maior destaque é a da criação de uma Corte Internacional de Investimentos. De
acordo com a proposta europeia, em seu art. 15, parágrafo 2º, a corte seria composta por 15
juízes: cinco cidadãos da UE, cinco cidadãos norte-americanos e cinco nacionais de outros
países. Haveria também um tribunal de apelação constituído por dois cidadãos da UE, dois
cidadãos norte-americanos e dois nacionais de outros países. Dentre as críticas propugnadas
pela Comissão em favor da criação dessa corte, está a de que as cortes nacionais seriam somente
competentes para reger disputas sobre investimentos quando estas tratem sobre seu direito
interno, não sendo apropriadas para tratar de conflitos baseados em tratados de investimento,
pois poderiam obstruir investidores privados de acessar a resolução de disputas via arbitragem
de investimentos, prevista nos acordos de promoção e proteção de investimentos, obrigando-os
a permanecer no judiciário nacional.
A intenção de se criar uma Corte de Investimentos foca-se no intuito de certificar que os
governos respeitem as garantias básicas dos investidores de modo a permitir que os governos e
investidores resolvam os potenciais litígios que surgirem de forma justa, imparcial e coberta
pela segurança jurídica. Assim sendo, um investidor só poderia acionar a Corte de
Investimentos nas seguintes hipóteses: (i) discriminação de investidores em razão da
nacionalidade; (ii) expropriação de ativos dos investidores estrangeiros, através de
nacionalização, sem o pagamento de compensação adequada; (iii) impedimento da
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transferência de fundos relacionadas com os investimentos para o seu país de origem; (iv)
tratamento injusto por meio de: (a) denegação de justiça; e (b) discriminação baseada em
questões de sexo, raça ou crença religiosa. Ainda, na proposta europeia valoriza-se que a disputa
seja resolvida de forma amigável, sendo disponibilizados meios alternativos para solução de
controvérsias, tais como negociação ou mediação, a qualquer tempo. Se mesmo assim a
controvérsia permanecer, com seis meses da submissão às consultas, esta poderá ser
encaminhada ao mecanismo da arbitragem de investimentos, sendo a escolha procedimental
baseada, primeiramente, na Convenção de Washington de 1965, que cria o ICSID; no
Mecanismo Complementar do ICSID, quando couber; nas Regras de Arbitragem da
UNCITRAL ou (iv) em qualquer outra regra acordada pelas Partes.
Por fim, de acordo com o art. 10 da proposta europeia, um tribunal de Apelação será
instaurado caso haja o desejo de se apelar do laudo arbitral. Essa segunda instância será
composta por seis membros, sendo que dois devem ser nacionais de um Estado Membro da
União Europeia, 2 devem ser nacionais dos EUA e 2 devem ser nacionais de terceiros países,
com mandato de seis anos, reconduzidos por uma vez. Segundo o art. 11 da Proposta, os
julgadores deverão ser pessoas dotadas de independência, não filiadas a qualquer governo ou
organização considerando a matéria em disputa, de modo que não haja qualquer conflito de
interesses direto ou indireto. Particularmente, os juízes deverão seguir o Código de Conduta
estabelecido no Anexo II, evitando atuar como como advogados ou conselheiros quando se
tratar de controvérsias sobre investimentos baseadas no acordo de investimentos discutido ou
no direito doméstico dos países envolvidos, seja em uma demanda pendente, seja em uma nova
demanda.
Já no que concerne a relação entre serviços e investimentos, tanto os Estados Unidos
como a União Europeia já apresentaram as suas ofertas de liberalização (acesso ao mercado)
em suas respectivas áreas. Nesse tópico, o relatório das negociações chama atenção para a
necessidade de se avançar na discussão das ofertas, bem como na arquitetura geral do capítulo
sobre serviços e investimentos.179
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5.3 Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP
O Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) é constituído pelos 10 países
membros da ASEAN e outros 6 países com os quais o grupo mantém Acordos de Livre
Comércio (Austrália, China, Índia, Japão, Nova Zelândia e Coréia do Sul). Em termos
populacionais, o RCEP destaca-se como o maior entre os Mega Acordos, compreendendo quase
metade da população mundial.180
O Acordo objetiva criar um ambiente liberal, facilitador e competitivo para o
investimento na região. As negociações nessa temática se baseiam nos quatro pilares de
promoção, proteção, facilitação e liberalização do investimento, estabelecidos no Guinding
Principles and Objectives for Negotiating the RCEP.181 A adesão ao Acordo será aberta a
qualquer membro da ASEAN que não tenha participado das negociações, bem como qualquer
outro país interessado, desde que após a conclusão das negociações.182
Assim, os países do Leste Asiático visam utilizar as medidas de facilitação de
investimento para reajustar seu layout industrial e sua rede de produção de acordo com as
vantagens competitivas e condições geográficas, consolidando, assim, as vantagens industriais
da região.183 O Acordo é considerado uma alternativa mais flexível ao TPP, uma vez que seus
princípios

norteadores

reconhecem

as

circunstâncias

peculiares

dos

países

em

desenvolvimento, como Camboja, Laos, Mianmar e Vietnã, incluindo dispositivos para o
tratamento especial e diferenciado.184 Além do mais, a adesão ao RCEP não impede a
participação no TPP. Japão, Austrália, Nova Zelândia, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã por
exemplo, decidiram participar de ambas as iniciativas, de maneira a maximizar seus potenciais
ganhos.185
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Desde o seu lançamento em novembro de 2012, dezesseis rodadas de negociações do
RCEP já ocorreram. Devido ao caráter sigiloso das tratativas, a análise dos tópicos específicos
na área de investimentos demonstra-se de difícil verificação, posto que o seu acesso é
obstaculizado. No entanto, a partir da publicação do relatório de alguns países, pode-se ter uma
noção da gradual evolução das negociações sobre o assunto.
Nessa esfera, o grupo de países tem discutido a convergência de temas como: elementos
a serem cobertos pelo conceito de investimento, modalidades de investimento e a relação entre
serviços, propriedade intelectual e investimento. Na 16ª e última rodada de negociações
realizada em Tangerang (Indonésia), em Dezembro de 2016, os países relataram significativo
progresso no tópico de investimento, especialmente no que diz respeito à abordagem para o
agendamento de compromissos.186

5.4 The Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
Em 30 de outubro de 2016, a UE e Canadá assinaram o Canada-European Union
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), um novo Acordo de Parceria
Estratégica que aprofunda a cooperação em áreas vitais, como por exemplo, em direitos
humanos, segurança alimentar, leis trabalhistas e serviços e investimentos, entre outros. Apesar
de prever algumas disposições muito semelhantes a de outros acordos de promoção e proteção
de investimentos e da inclusão de alguns pontos de fricção na seara internacional, como as
cláusulas relativas à expropriação indireta e tratamento justo e equitativo, a grande inovação do
CETA reside no sistema de solução de controvérsias. No texto do capítulo de investimentos do
acordo foi estabelecida a criação de um tribunal entre UE e Canadá somente para tratar de
questões sobre investimentos.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Art. 8.18 estabelece que, sem prejuízo dos
direitos e obrigações das Partes nos termos do Capítulo 29 do CETA (Solução de
Controvérsias), um investidor de uma Parte pode submeter ao Tribunal constituído um pedido,
considerando que a outra Parte tenha violado uma obrigação: (a) Seção C, em relação à
expansão, condução, operação, gerenciamento, manutenção, uso, gozo e venda ou alienação de
seu investimento coberto; ou (b) Seção D, onde o investidor alega ter sofrido prejuízo como
resultado da alegada violação. Assim sendo, se controvérsia não puder ser resolvida mediante
186
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consultas, o Art.8.18, parágrafo 1º estabelece que "um investidor de uma Parte poderá submeter
a demanda ao Tribunal constituído sob esta Seção". De acordo com art. 8.29, as Partes iniciarão
a demanda perante um tribunal multilateral de investimento e de um mecanismo recursal para
a resolução de litígios sobre investimento.
A constituição de um Tribunal de investimento no âmbito do CETA está regulamentada
no art. 8.23. Neste, o investidor de uma das Parte poderá acessar o tribunal e reclamar seus
direitos em nome próprio ou em nome de uma empresa estabelecida localmente, ou que possui
controle estrangeiro direta ou indiretamente. As regras que irão conduzir a arbitragem de
investimentos perante o tribunal são a Convenção de Washington (que dá origem ao ICSID), e
caso não se apliquem estas regras, subsidiariamente, serão aplicadas as ICSID Additional
Facility Rules, as Regras de Arbitragem da UNCITRAL e quaisquer outras regras de acordo
com o estabelecido pelas partes.
De acordo com art. 8.27 do CETA, o Tribunal será composto por 15 membros distribuídos
geograficamente e da seguinte forma: cinco dos Membros serão nacionais de um Estado
Membro da União Europeia, cinco serão nacionais do Canadá e cinco serão nacionais de países
terceiros. Nesse sentido, o termo “terceiros países” pode incluir países desenvolvidos e em
desenvolvimento dos mais diversos à preferência das partes, cujo mandato será por um período
de cinco anos renovável uma vez.
Os membros do Tribunal devem possuir as qualificações exigidas nos respectivos países
para nomeação para cargos judiciais ou serem juristas de reconhecida envergadura, com notório
conhecimento nas áreas do Direito Internacional Público, Direito Internacional dos
Investimentos, Direito do Comércio Internacional e em matéria de resolução de disputas
decorrentes de acordos de promoção e proteção de investimento ou acordos preferenciais de
comércio. Ressalta-se que a escolha de um Comitê Conjunto para nomear os membros do
Tribunal tem como propósito evitar uma das maiores críticas à arbitragem de investimentos,
que é a parcialidade na indicação de árbitros187. Segundo August Reinisch188 esta arquitetura
que envolve árbitros que comporão um tribunal, bem como a criação de um mecanismo de
apelação permite a criação de uma figura de árbitros “quase permanentes”.
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Além da primeira instância, o CETA também fornece um Tribunal de Apelação, em que
os membros serão nomeados por decisão do Comitê Conjunto do CETA, para revisar as
sentenças prolatadas. O Tribunal de Apelação pode manter, modificar ou reverter uma sentença
com respaldo em certos requisitos: (a) deve haver erros na aplicação ou interpretação da lei
aplicável; (b) deve haver erros manifestos na apreciação dos fatos, incluindo a apreciação do
direito interno relevante; (c) os motivos previstos no art. 52 (1) (a) a (e) da Convenção de
Washington, na medida em que não estejam abrangidos pelos parágrafos (a) e (b).
Outro ponto de destaque do CETA seria o estabelecimento de regras de conduta ética para
os julgadores. Nesta toada, o art. 8.30 cristaliza, por exemplo, que os julgadores não devem
estar afiliados a qualquer governo, não devem seguir instruções de nenhuma organização ou
governo em relação a assuntos relacionados à disputa, não devem participar de disputas que
criem um conflito direto ou indireto de interesse. Além disso, os julgadores devem cumprir as
Diretrizes da International Bar Association (IBA) sobre conflitos de interesse na arbitragem
internacional ou quaisquer regras suplementares. No entanto, após a nomeação, os julgadores
devem abster-se de atuar como advogado ou como especialista ou testemunha em qualquer
disputa de investimento pendente ou nova sob a égide deste ou qualquer outro acordo
internacional.
Se uma parte considerar que um membro do Tribunal possui um conflito de interesses,
pode convidar o Presidente da Corte Internacional de Justiça (CIJ) a emitir uma decisão sobre
a contestação à nomeação de tal membro. Qualquer notificação de contestação deve ser enviada
ao Presidente da CIJ no prazo de 15 dias a contar da data em que a composição da divisão do
Tribunal foi comunicada à parte contestante, ou no prazo de 15 dias a contar da data em que a
fatos relevantes chegaram ao seu conhecimento, se eles não pudessem ter sido razoavelmente
conhecidos na época da divisão. Além disso, o aviso de contestação deve indicar os motivos da
contestação.
Se, no prazo de 15 dias a contar da data da contestação, o membro contestado do Tribunal
optar por não se retirar, o Presidente da CIJ poderá, após ter recebido as contestações das partes
em disputa e depois proporcionando ao Membro do Tribunal a oportunidade de apresentar
quaisquer alegações, emitir uma decisão sobre a contestação, que será emitida no prazo de 45
dias após a recepção do aviso de impugnação. Caso o membro seja afastado, sua vaga deverá
ser preenchida prontamente.
Com base em uma recomendação fundamentada do Presidente do Tribunal, ou em sua
iniciativa conjunta, as Partes, por decisão do Comitê Conjunto do CETA, podem remover um
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membro do Tribunal cujo comportamento seja incompatível com as obrigações estabelecidas,
bem como incompatível com sua atuação no tribunal.
Além disso, com vistas a conferir maior lisura aos procedimentos, uma das novidades do
CETA é a aposta por maior transparência na arbitragem de investimentos por meio da aplicação
das regras de transparência da UNCITRAL. Segundo Pascual Vives, as três dimensões do
princípio da transparência que são aplicadas ao CETA são: (i) participação nas audiências; (ii)
a apresentação de alegações escritas e (iii) a publicação de documentos processuais189.
O CETA estipula que as partes que não participam da arbitragem poderão além de assistir
as audiências também apresentar observações ou alegações na ocasião da audiência. Nesse
sentido, o Tribunal determinará, em consulta com as partes, os arranjos logísticos adequados
para facilitar o acesso do público a tais audiências. Se o Tribunal determinar que há necessidade
de proteger informações confidenciais ou protegidas, deve tomar as providências apropriadas
para manter em privado a parte da audiência que requer essa proteção. De acordo com Pascual
Vives a maior beneficiada com isso é a Comissão Europeia que utilizava o status de amicus
curiae como alternativa precária para participar e intervir nas arbitragens de investimentos190.
O art. 8.38 do CETA estipula que as partes que não participam da arbitragem poderão
solicitar e receber documentação relativa à controvérsia. Antes da constituição do Tribunal,
Canadá ou a União Europeia, conforme o caso, devem disponibilizar publicamente, em tempo
hábil, documentos relevantes nos termos do art. 8.39, parágrafo 2º, sujeitos à redação de
informações confidenciais ou informações protegidas. Uma parte contestante poderá divulgar
a outras pessoas que estejam conectadas com os procedimentos em questão, incluindo
testemunhas e peritos, os documentos que julgar necessários no decurso dos procedimentos
previstos. No entanto, a parte contestante deve garantir que essas pessoas protejam as
informações confidenciais ou protegidas desses documentos. De mesmo modo, o presente
Acordo não impede o inquirido de divulgar aos funcionários da União Europeia, e dos EstadosMembros da União Europeia e os governos subnacionais, os documentos não elaborados que
julgar necessários no decurso dos procedimentos previstos, garantindo que os mesmos protejam
as informações confidenciais contidas nesses documentos.
Na esfera procedimental, ressalta-se ainda o disposto nos arts. 8.22.1 (f) e (g), em que o
CETA se propõe a evitar que haja disputas paralelas. Ou seja, quando duas ou mais ações foram
apresentadas separadamente e apresentarem como base uma questão de lei ou de fato em
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comum oriundas dos mesmos eventos ou circunstâncias, a parte ou as partes em disputa, em
conjunto, deverão se retirar ou descontinuar os procedimentos já iniciados. Segundo o art. 8.23,
uma inovação criada pelo CETA é a de que, havendo pedidos paralelos, as partes podem
solicitar a reunião das ações via um pedido de consolidação191.
A sentença proferida será obrigatória entre as partes, devendo a parte demandada
reconhecê-la e cumpri-la sem demora. Contudo, uma parte não deve solicitar a execução de
uma sentença final até: (a) no caso de uma sentença final proferida nos termos da Convenção
ICSID: (i) decorrerem 120 dias a partir da data em que a sentença foi proferida e nenhuma parte
tenha solicitado a revisão ou anulação da sentença; ou (ii) a execução da sentença foi suspensa
e os processos de revisão ou anulação tiverem sido concluídos; (b) no caso de uma sentença
final, ao abrigo das regras das Additional Facility Rules do ICSID, as regras de procedimentos
da UNCITRAL ou outras regras aplicáveis nos termos do artigo 8.23.2 (d): (i) decorreram 90
dias a partir da data em que a sentença foi proferida e nenhuma parte contestante tenha iniciado
processo para revisar ou anular a sentença; ou (ii) a execução da sentença foi suspensa e um
tribunal permitiu uma pedido de revisão, anulação da sentença e não há mais possibilidade de
recurso.
Por fim, o capítulo de investimentos do CETA também estabelece medidas para a
promoção e facilitação de investimentos. Fica instituído o Comitê de Serviços e Investimentos,
para que as Partes possam realizar consultas sobre questões relacionadas a qualquer temática
relacionada ao capítulo, incluindo: (a) dificuldades que possam surgir na implementação do
capítulo de investimentos do CETA; (b) possíveis melhorias a este diploma legal, em especial
à luz da experiência e dos desenvolvimentos em outros fóruns internacionais e nos demais
acordos das Partes. O Comitê, mediante acordo das Partes, e após a conclusão dos seus
respectivos requisitos e procedimentos internos, adotará um código de conduta para os
membros do Tribunal, que podem abranger regras como: (a) obrigações de divulgação; (b)
independência e a imparcialidade dos membros do Tribunal; e (c) confidencialidade.
Diante do exposto, percebe-se a grande probabilidade de o regime internacional de
investimento ser profundamente alterado pela adoção dos Mega Acordos Regionais de
Comércio. Apesar de o Brasil ser um dos países chave na dinâmica dos fluxos de investimento
internacional, o país não se encontra envolvido em nenhuma das iniciativas acima descritas.
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Contudo, destaca-se que o Brasil, que possuía historicamente uma posição de isolamento
em participar de negociações nessa matéria, tem alterado sua posição. O fato de o país passar
da posição de apenas receptor de investimentos, para também investidor, despertou no governo
a iniciativa de elaborar um acordo de investimentos contextualizado com a nova realidade
mundial, sem se olvidar dos preceitos básicos defendidos pelo Estado brasileiro.
Logo, faz-se necessário avaliar o atual arcabouço jurídico brasileiro, bem como a atual
política de promoção e proteção de investimento, tanto no âmbito interno como no externo, a
fim de se analisar a estratégia pragmática conduzida pelo país.

6 O BRASIL E O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO

Vivian Daniele Rocha Gabriel
Alebe Linhares Mesquita

Historicamente o Brasil se destaca como um importante receptor de investimentos
estrangeiros. Devido a sua posição confortável quanto à atração desse capital, o país não
envidou grandes esforços para adotar acordos de investimentos. Diferentemente dos seus
vizinhos latino americanos, a acordos bilaterais de investimento não se concretizou como um
importante elemento da política externa econômica do país na década de 1990. Todavia, nos
últimos anos, vislumbrou-se o aumento de investimentos brasileiros no exterior, fazendo com
que o governo repensasse sua estratégia de inserção na regulação do investimento internacional.
Nessa perspectiva, Dias ressalta que dois aspectos são observados pelos investidores
quando da decisão de investir em certo país: o econômico e o político. Enquanto o aspecto
econômico se refere às expectativas de rentabilidade do negócio, o político se relaciona à
segurança do negócio no que concerne aos riscos não comerciais, o que está diretamente
relacionado ao cenário jurídico do lugar onde será realizado o investimento.192
A fim de caracterizar o papel do Brasil diante da regulação internacional do investimento
estrangeiro a partir de seus aspectos econômicos e políticos, o presente capítulo se propõe a: (i)
analisar a presente regulação do investimento estrangeiro direito no país, (ii) investigar a
assinatura e não ratificação de BITs na década de 90; (iii) e discorrer sobre os Acordos de
Cooperação e Facilitação Investimentos (ACFIs) celebrados recentemente.
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6.1 A Regulação do Investimento Estrangeiro no Brasil
O Brasil se destaca como o país que mais recebe investimentos estrangeiros diretos na
América Latina, assim como se distingue como a maior fonte desses recursos na região desde
a Segunda Guerra Mundial.193 Segundo o World Investment Prospects Survey 2014-2016, o
Brasil é o 5º país mais atraente para investimentos estrangeiros no mundo.194
Em linhas gerais, pode-se afirmar que o regime jurídico brasileiro sobre investimentos é
bastante liberal, com poucas restrições às tendências atuais da regulamentação internacional
dos investimentos estrangeiros diretos.195 O regime jurídico nacional sobre investimentos
estrangeiros baseia-se no controle, e não na imposição de restrições ao ingresso desses
investimentos no país.196 Não há um mecanismo de autorização geral para o investimento
estrangeiro direto. O registro do capital investido ou dos lucros obtidos junto ao Banco Central
restringe-se a razões de natureza meramente estatística e informativa. 197
Não existe no Brasil um documento legal específico e único que regule de forma
abrangente e completa os investimentos estrangeiros diretos, mas um conjunto esparso de
dispositivos e emendas constitucionais e leis infraconstitucionais que regulam as condições de
entrada (acesso a mercados) e o tratamento concedido ao capital estrangeiro.198
A Constituição Federal de 1988 estabelece uma série de restrições setoriais quanto ao
estabelecimento do investimento estrangeiro.199 Essas limitações se fundamentam em áreas de
relevante interesse nacional, restringindo-se ao monopólio do exercício de certas atividades
pela União, à exclusividade do exercício de algumas atividades por brasileiros e à limitação da
participação de estrangeiros em algumas atividades.
Em seu Art. 176, parágrafo primeiro, a Constituição estabelece que a pesquisa e a lavra
de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente poderão
ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por
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brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração
no país, na forma da lei. Nesse ponto, assevera Dias, não se discrimina a empresa brasileira
quanto à origem do seu capital, de modo que este pode ser majoritariamente estrangeiro,
exigindo-se apenas que a empresa seja constituída sob as leis nacionais e que tenham sede e
administração no Brasil.200
No que concerne às áreas privativas de atuação do Estado, o Art. 177 da Carta Magna
define como monopólio da União as atividades de:

I – pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos;
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das
atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto,
de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos
radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob
regime de permissão.

Vale ressaltar que, antes da edição da Emenda Constitucional nº 9, de 09 de novembro de
1995, a pesquisa e lavra de petróleo constituíam monopólio da Petrobras. No entanto, com o
advento de referida emenda, permitiu-se a sua realização por empresas privadas, brasileiras ou
estrangeiras, independentemente da origem do capital.201
Nesse sentido, o parágrafo 1º do dispositivo supracitado estabelece que, salvo as
atividades descritas no inciso V, todas as demais podem ser exercidas por empresas estatais ou
privadas, contratadas pela União, desde que observadas as condições estabelecidas em lei. A
restrição referente a minérios e minérios nucleares fundamenta-se no princípio da segurança
nacional, haja vista a elevada periculosidade desses elementos tanto para o plano interno como
para o internacional.202
No que se refere a áreas de fronteira, o artigo 190 da Constituição Federal de 1988 faculta
a lei ordinária limitar a aquisição e o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou
jurídica estrangeira, incluindo, portanto, o investidor estrangeiro. Atualmente, a questão é
regida pela Lei n° 5.709/71203 que, em seu artigo 7º, estabelece que a aquisição de imóvel
200
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situado em área considerada indispensável à segurança nacional por pessoa estrangeira, física
ou jurídica, depende do consentimento prévio do Poder Executivo.
Em relação à participação do capital estrangeiro no sistema financeiro nacional, o Art.
192 da Carta Constitucional delega à lei complementar a incumbência de regulá-la. Todavia, a
referida lei ainda não foi elaborada, de modo que, atualmente, a questão é tratada segundo o
Art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que veda: (i) a instalação,
no Brasil, de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior; e (ii) o
aumento do percentual de participação, no capital de instituições financeiras com sede no país,
de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Nesse ponto, assevera
Dias, as autorizações resultantes de acordos internacionais, de reciprocidade, ou de interesse do
governo brasileiro poderiam ser uma alternativa a essas vedações.204
O Art. 199, §3º, da CF/88 veda a participação direita ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Nesse ponto, a Lei
n°. 8.080/90,205 em seu art. 23, estabelece que a presença de capitais estrangeiros na assistência
à saúde só ocorrerá através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização
das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
No que concerne à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, a CF/88, em seu Art. 222, reserva esse a brasileiros natos ou naturalizados há mais
de 10 anos, ou a pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país.
Ademais, o parágrafo 1º do supracitado dispositivo constitucional estabelece que pelo menos
70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados
há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.
Em nível infraconstitucional, a Lei n° 4.131/62 apresenta-se como a norma responsável
por regular o investimento estrangeiro direto no país, disciplinando a aplicação do capital
estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. A lei estabelece a igualdade de tratamento
entre investidores estrangeiros e nacionais e proíbe qualquer discriminação não prevista em
lei.206 Dentre os seus principais objetivos, Veiga ressalta os de controlar as operações de câmbio
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e o regime tributário; de dificultar a saída de capital já investido no país, incentivando o seu
reinvestimento; e de manter restrições em setores específicos, como mineração e serviços
públicos.207 Cumpre ainda ressaltar que, apesar de a Constituição Federal de 88 ter estabelecido
algumas restrições adicionais aos investimentos estrangeiros, a Lei n°4.131/62 ainda continua
em vigor.208
Em síntese, pode-se dizer que a participação do capital estrangeiro está, de acordo com
legislação constitucional e infraconstitucional, vedada ou limitada nas seguintes atividades:
propriedade e administração de jornais, revistas, e outras publicações, redes de rádio e televisão,
energia nuclear, serviços de saúde, propriedade de áreas rurais e negócios em zonas de
fronteiras, indústria pesqueira, serviços de correios e telégrafos, serviços de transporte de carga,
concessão de linhas aéreas domésticas, e indústria aeroespacial.209
No que tange à expropriação, não existe no Brasil uma regulamentação específica sobre
a proteção dos investimentos e bens estrangeiros. O tratamento oferecido aos estrangeiros é o
mesmo conferido aos investimentos e aos bens brasileiros.210 Assim, a legislação brasileira211
reconhece o direito do Estado de expropriar bens particulares diante da existência de utilidade
ou necessidade pública ou interesse social, desde que mediante o pagamento de indenização
justa. Procura-se, assim, evitar o enriquecimento sem causa e o exercício arbitrário desse poder
por parte do Estado.212

6.2 A Celebração dos BITs na Década de 1990
Embora o Brasil tenha, durante a década de 1990, assinado 14 Tratados Bilaterais de
Investimento, demonstrando um ímpeto em adentrar o Direito Internacional dos Investimentos,
ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, os acordos foram retirados do Congresso, não
tendo havido a ratificação de nenhum deles. A tabela 1 lista os Estados e as datas de assinatura
desses acordos assinados, porém jamais ratificados.
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Tabela 1: Acordos Bilaterais de Investimento Assinados pelo Brasil
País

Data de Assinatura

Alemanha

21/09/1995

Chile

22/03/1994

Coréia do Sul

01/09/1995

Cuba

26/06/1997

Dinamarca

04/03/1995

Finlândia

28/03/1995

França

21/03/1995

Holanda

25/11/1998

Itália

03/04/1995

Portugal

09/02/1994

Reino Unido

19/07/1994

Suíça

11/11/1994

Venezuela
Fonte: PIMENTA, 2014, p. 217.

04/07/1995
213

A assinatura dos acordos supracitados insere-se no contexto em que o Brasil passava por
uma crescente liberalização comercial.214 Concomitantemente à negociação desses BITs, o
Brasil também adotou a Emenda Constitucional nº 65/95, que estabelecia o fim da
diferenciação entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital
estrangeiro, permitindo, assim, que “qualquer empresa que se estabelecesse no Brasil e
estivesse em conformidade com a legislação nacional, fosse ela controlada por brasileiros ou
estrangeiros, receberia status de empresa brasileira.”215
Nesse contexto, cumpre ainda ressaltar que, no âmbito do Mercosul, o Brasil também
assinou, em 1994, os Protocolos de Colônia e o de Buenos Aires, ambos acordos sobre
Investimentos. Entretanto, da mesma forma que a assinatura dos 14 BITs, ambos os Protocolos
não foram ratificados posteriormente pelo país.
O único tratado desse gênero em vigor é o Acordo sobre Garantias de Investimentos
(em inglês, sigla para Multialteral Investment Guarantee Agency – MIGA), firmado com os
EUA na década de 1960 e promulgado um ano após sua assinatura em 1996. Salvo esse acordo
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específico, o Brasil não apresenta mais nenhum outro tratado em vigor que regule o
investimento internacional em âmbito bilateral, ou regional.216
À época da análise dos 14 Acordos Bilaterais de Investimento, a Consultoria Legislativa
da Câmara dos Deputados217 proferiu parecer alegando os seguintes motivos jurídicos que
impediam o Brasil de ratificar os tratados então assinados:
 A definição do termo investimento é bastante ampla, não sendo possível
diferenciar o capital produtivo que atenda sua função social do capital especulativo.
 As Cláusulas da nação mais favorecida, do Tratamento Nacional e do
Tratamento Justo e Equitativo. Dentre esses dispositivos, a cláusula da Nação
Mais Favorecida foi a que mais gerou apreensão, haja vista que a sua adoção
permitiria que qualquer benefício concedido a um país poderia ser estendido a outros
com os quais o Brasil possuísse acordos semelhantes.
 A proibição de nacionalização e desapropriação, salvo em razão do interesse
nacional e mediante indenização justa, pronta e imediata. Esse dispositivo estaria
em desacordo com o art. 184 da CF/88 que prevê a possibilidade de desapropriação
por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural mediante
indenização em títulos da dívida agrária.
 A cláusula de vigência e denúncia segundo a qual estabelece-se um prazo mínimo
de vigência de 10 anos, antes do qual o acordo não poderia ser denunciado. Esse
dispositivo poderia comprometer um período demasiadamente longo, impedindo
que o tratado possa ser modificado.
 A cláusula de solução de controvérsias entre Investidor-Estado possibilitaria ao
investidor escolher o foro (nacional ou a arbitragem internacional) para dirimir as
controvérsias que porventura venham surgir no decorrer da execução dos BITs. Esse
dispositivo iria de encontro aos artigos 1º, inciso I (princípio da soberania nacional)
e art. 5º, inciso XXXV (princípio da inafastabilidade de jurisdição) da Constituição
Federal de 1988.

No âmbito das discussões políticas sobre as oportunidades e desafios que a ratificação
dos 14 BITs poderia trazer ao país, Veiga lista as seguintes razões pelas quais os referidos
acordos foram tirados da pauta de ratificação do Congresso Nacional:
 Preservar a autonomia nacional e manter espaços para o Estado brasileiro exercer
sua autoridade, especialmente no campo de desenvolvimento;
 Percepção de que o formato dos Acordos Bilaterais de Investimento assinados ao
longo dos anos 90 reduz a capacidade regulatória dos Estados gerando um impacto
negativo no exercício da política industrial do país.
 Entendimento de que o país tem sido um importante receptor de investimentos
estrangeiros diretos sem ter nenhum Acordo Bilateral de Investimento em vigor.
 Pouca pressão doméstica por esses acordos. À época eram poucos os
investimentos brasileiros no exterior.
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 Percepção de que a assinatura de acordos que englobem mecanismos de solução
de controvérsias Investidor-Estado possa ser visto como barreiras à melhoria do
recente arcabouço jurídico criado nos anos 90. 218

Atualmente, dentre os argumentos ora levantados, sejam eles jurídico ou políticos, que
impediam o Brasil de avançar na celebração de modelos tradicionais de Acordos Bilaterais de
Investimento, subsistem questões relacionadas ao tratamento justo e equitativo, expropriação
indireta e solução de controvérsias investidor-Estado Segundo Sennes e Mendes, “a justiça
brasileira é bastante ambígua em relação ao uso da arbitragem entre investidores e Estado, como
partes. A Lei das Parcerias Públicas e Privadas, por exemplo, prevê o uso desses mecanismos;
ao mesmo tempo, há um projeto de lei em discussão no Congresso que proíbe que o Estado seja
parte dos Contratos de Arbitragem.”219
Além disso, a experiência brasileira com a lei de arbitragem, Lei n° 9.604/96, a adesão
do Brasil à Convenção de Nova Iorque de 1958 para a homologação de sentenças arbitrais
estrangeiras e o seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) –competência
modificada a partir da Emenda Constitucional n°45/2004 e regulamentada pela Resolução n°09
do STJ - e a aceitabilidade do judiciário nacional da arbitragem como meio jurídico legítimo
para a solução de controvérsias fazem com que se questione esta resistência à arbitragem de
investimentos.
O contexto no qual o Brasil assinou os BITs na década de 1990 se alterou
consideravelmente. Diante da atual conjuntura, a partir de 2015, o país começa a adotar um
novo modelo de acordo, que apresenta uma abordagem alternativa tanto para a proteção quanto
para promoção do investimento.220

6.3 O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) como Instrumento de
Proteção dos Investimentos Brasileiros no Exterior
Nos últimos anos, o que se nota é que o Brasil tem passado da posição de somente receptor
de investimentos para também exportador de capitais. Em 2013, o estoque de investimento
estrangeiro direto brasileiro atingiu U$ 391,6 bilhões, conforme estabelece o Censo de Capitais
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Brasileiros no Exterior, elaborado pelo Banco Central. 221 Segundo o Relatório dos
Investimentos Brasileiros no Exterior de 2013, elaborado pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), os investimentos externos brasileiros ainda são bastante concentrados
setorialmente, com destaque para os serviços financeiros e os prestados às empresas. Na
indústria extrativa, o setor de extração de minerais não metálicos apresenta-se como o de maior
participação. Já na indústria de transformação, destacam-se três setores: alimentos e bebidas,
metalurgia e produtos minerais não metálicos.222
Devido a motivações políticas e econômicas, o Brasil tem desenvolvido uma estratégia
ativa de aproximação dos países africanos e latino americanos, promovendo ações de
cooperação tanto no âmbito comercial quanto no dos investimentos. Segundo Costa, grandes
empresas transnacionais brasileiras, como a Vale S.A. e a Petrobras, detêm importantes
investimentos em Angola, o principal receptor de investimentos brasileiros no continente
africano, bem como na Nigéria e na África do Sul.223 Dentre os principais setores alvos do
investimento brasileiro direto, destacam-se os de petróleo, mineração e construção civil.
Assim, diante do crescente volume de investimentos brasileiros no exterior e de algumas
experiências que não foram tão bem-sucedidas, como as das expropriações de investimentos
brasileiros na Bolívia (2006)224 e no Equador (2008)225, o país decidiu repensar sua estratégia
quanto à adesão aos acordos de proteção e promoção de investimentos, tendo como
direcionamento a necessidade regras internacionais que protegessem investidores brasileiros e
que resguardassem seu direito de regular.
Em 2012, a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) garantiu um mandato formal ao
Grupo Técnico para Estudos Estratégicos em Comércio Internacional (GTEX), que ficou
encarregado da elaboração de um projeto para a adoção de um novo de acordo de investimentos
221
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para o Brasil, o qual deveria tanto atender aos interesses brasileiros quanto se adequar ao
hodierno cenário econômico internacional. O GTEX desenvolveu seus trabalhos com consultas
ao setor privado, para que pudesse ter acesso às principais preocupações dos investidores
brasileiros no processo de internacionalização de suas empresas. Dentre as dificuldades
elencadas, citam-se: (i) a mitigação de problemas específicos; (ii) a dificuldade de acesso à
informação em território estrangeiro; (iii) a necessidade de agendas temáticas e de negócios; e
(iv) o reforço do diálogo institucional226. Outros problemas enfrentados pelas empresas
brasileiras são problemas associados “a procedimentos poucos claros na implementação de
regras ou do marco jurídico existente, que poderíamos classificar como risco regulatório”227.
Assim, sob a liderança da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (atual Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços), o GTEX criou um novo padrão de acordo de promoção e proteção de
investimentos mais alinhado à nova posição brasileira de país exportador de capital. Em 2013,
foi aprovado pela Camex o acordo de cooperação e facilitação de investimentos brasileiros,
resultado da elaboração conjunta realizada pelo Itamaraty, MDIC, Secretaria Executiva da
Camex e Ministério da Fazenda, em consulta com o setor privado, representado pela CNI e pela
Fiesp. Este foi proposto aos Estados em que as empresas brasileiras detêm investimentos mais
consistentes. Moçambique, Angola e México foram os primeiros países a reagirem de forma
positiva ao novo acordo228.
De acordo com o ex-Secretário de Comércio Exterior Daniel Godinho, os três pilares
centrais dos ACFIs seriam: (i) atingir governança institucional; (ii) instituir mecanismos para
mitigação de riscos e prevenção e solução de disputas; e (iii) promover a facilitação de
investimentos por meio de agendas temáticas229. Logo, conclui-se que o acordo foi arquitetado
com foco na facilitação de investimentos no exterior, no propósito da cooperação, na mitigação
de riscos e na reafirmação do policy space brasileiro.
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Até o momento, o Brasil assinou Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos

com 7 países: Moçambique, em 30/03/2015; Angola, em 01/04/2015; Malaui, em 25/06/2015;
México, em 27/05/2015; Colômbia, em 09/10/2015; Chile, em 23/11/2015 e Peru, em
29/04/2016. Vale salientar que o acordo com o Peru se trata do maior acordo temático concluído
pelo governo brasileiro em âmbito bilateral (abrangendo investimentos, serviços e compras
governamentais). Há ainda expectativa de assinatura de novos acordos com África do Sul,
Argélia, Marrocos e Tunísia e foram iniciadas conversas a respeito com República Dominicana,
Nigéria, Cingapura e Vietnã230. Os ACFIs já assinados serviram de molde, inclusive, para a
adoção do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (PCFI) no Mercosul, com
cláusulas bastantes similares entre si e um sistema de solução de controvérsias baseado na
mitigação de riscos e na solução de disputas entre Estados soberanos, no caso, por meio do
mecanismo institucional do Mercosul.
Ressalta-se que os acordos possuem muitas similaridades com os acordos de promoção e
proteção de investimentos tradicionais, mas também possuem algumas inovações para os
padrões brasileiros. No entanto, as cláusulas dos acordos são moduláveis de acordo com o
interesse das partes signatárias, as quais foram evoluindo e ganhando mais completude desde a
assinatura do primeiro acordo até o último já firmado231.
Dentre as principais cláusulas dispostas nos ACFIs estão o preâmbulo e os objetivos;
âmbito de aplicação e mecanismos de execução; definições; tratamento conferido aos
investidores e seus investimentos; transferências; expropriação e compensação; compensação
por perdas; transparência; exceções relativas a medidas tributárias, medidas prudenciais e
exceções de segurança; responsabilidade social e corporativa e solução e prevenção de
controvérsias.
Dessa forma, para o presente estudo, opta-se por fazer um recorte analítico, primeiro, das
disposições materiais dos ACFIS e, em um segundo momento, das cláusulas envolvendo
procedimentos relativos à solução de controvérsias.

a) Disposições materiais dos ACFIs
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Quanto às definições, vale salientar que diversos conceitos são examinados nos acordos,
tais como: Estado Anfitrião; Investimento; Investidor; Pessoa Natural; Pessoa Jurídica;
Patrimônio Autônomo; Medida; Rendimentos; Território; Moeda Livremente Conversível;
Governança Institucional; e Ombudsman. As definições são importantes ao passo que
circundam o escopo de proteção do acordo. Por exemplo, todos os ACFIs (com exceção do
firmado com Angola) têm apresentado uma lista exemplificativa do que pode ser considerado
investimento, tal qual: (i) quotas, ações e outras participações acionárias (“equity”) e
instrumentos da dívida da empresa ou de outra empresa; (ii) empréstimos à empresas; (iii)
propriedade móvel ou imóvel, bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como
hipoteca, penhora, garantia, usufruto; (iv) créditos pecuniários ou quaisquer obrigações
derivadas de contrato com valor econômico; (v) o valor investido com base em direitos de
concessão ou em decisão administrativa, incluindo licenças para cultivar, extrair ou explorar
recursos naturais232.
De acordo com o ACFI com o México, também podem ser considerados investimentos
os direitos de propriedade intelectual, tal como definidos no Acordo TRIPS da OMC. Ainda, o
investimento deve pertencer ou ser controlado, direta ou indiretamente, por um investidor
estabelecido ou adquirido em conformidade com as leis e regulações da outra Parte no território
desta233. Os instrumentos de dívida de uma companhia ou empréstimos a uma empresa só serão
avaliados como investimentos quando a empresa for uma filial do investidor e quando a data
do vencimento original do instrumento da dívida ou empréstimo for de pelos menos três anos,
porém, não inclui um instrumento de dívida de uma Parte, independentemente da data original
do vencimento. De acordo com o ACFI com o Chile, também são considerados investimentos
os direitos contratuais, incluindo contratos de turnkey, construção, gestão, produção, de
concessão, de partilha de receitas e outros contratos similares234.
Nesse ínterim, há alguns acordos que preveem também o que não seria considerado como
investimento. Por exemplo, o ACFI com o Malaui prevê no art. 5º, item “v” que a definição de
investimentos não inclui: (i) títulos de dívida emitidos por um governo ou empréstimos
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concedidos a um governo; (ii) investimentos de portfólio; (iii) créditos pecuniários decorrentes
exclusivamente de contratos comerciais para a venda de bens e de serviços por um nacional ou
empresa no território de uma Parte para uma empresa no território de outra Parte, ou concessão
de crédito em conexão com uma transação comercial, ou qualquer outra reivindicação
pecuniária que não envolva as situações estabelecidas nas alíneas (i)-(v) acima235.
Além de tais previsões os ACFIs contêm também padrões específicos de tratamento a
serem seguidos pelas partes no tratamento de investimentos e investidores estrangeiros. Os
acordos preveem o respeito ao tratamento nacional ao disporem que cada Parte conferirá aos
investidores da outra Parte e a seus investimentos tratamento não menos favorável do que
aquele atribuído, em circunstâncias similares, aos investidores nacionais e a seus investimentos.
Os ACFIs assinados com Colômbia e Chile ainda especificam por meio de rol positivo não
exaustivo que esse tratamento deverá cobrir as circunstâncias de expansão, administração,
condução, operação, venda ou outra disposição dos investimentos em seu território.
Observa-se que a redação dos ACFIs é distinta quanto ao padrão de tratamento nacional,
pois os ACFIs africanos abrangem a fase de pré estabelecimento e os ACFIs latino-americanos
não abarcam essa peculiaridade. O ACFI com o México acaba sendo silente quanto à sua
aplicabilidade ao estabelecimento do investimento, à condução do mesmo ou se aos dois, já o
acordo com a Colômbia é explícito ao não prever em seu rol positivo o estabelecimento.
Entretanto, apenas estes últimos acordos caracterizam o tratamento menos favorável como
aquele que altera as condições de concorrência em favor dos seus próprios investidores e seus
investimentos236.
Já quanto ao tratamento da nação mais favorecida, este é preconizado no Direito dos
Investimentos, principalmente, para que se evite a discriminação entre investidores e
investimentos em relação aos benefícios oferecidos a terceiros, sejam eles materiais, sejam eles
processuais. Nesse sentido, importante salientar o caso Maffezzini237, entre investidor argentino
e a Espanha, sob o respaldo do TBI entre Argentina e Espanha. Neste acordo exigia-se o
esgotamento das instâncias internas previamente à instauração da arbitragem de investimentos.
Contudo, o investidor identificou a ausência desse requisito preliminar em TBIs firmados pela
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Espanha com terceiros países, por exemplo, no TBI entre Chile e Espanha, e o acesso direto à
arbitragem. Invocando este último tratado, e a extensão do benefício contido nele – o acesso
direto à arbitragem investidor-Estado, sem esgotamento dos recursos internos – Maffezzini
iniciou arbitragem de investimentos alegando ser prejudicado por tal requisito. O tribunal
arbitral, por sua vez, julgou-se competente e estendeu os benefícios do TBI entre Chile e
Espanha para o caso em tela.
Por esse motivo, em função do precedente levantado pelo caso Maffezzini, os ACFIs com
México, Colômbia, Chile e Peru frisaram que tanto o “tratamento nacional” quanto a “nação
mais favorecida” não serão interpretados como padrões de tratamento preferenciais ou
privilégios relacionados à solução de controvérsias que estejam presentes em outros acordos de
investimento, para que não se abra margem para uma futura demanda de extensão da cláusula
de solução de controvérsias com base na nação mais favorecida.
O tratamento nacional e a nação mais favorecida também não poderão ser interpretados
como obrigação de dar a outra parte benefício de tratamento, preferência ou privilégio resultante
de qualquer acordo comercial internacional, organização de integração econômica regional,
área de livre-comércio, união aduaneira ou mercado comum, presente ou futuro, em que uma
das Partes seja parte ou venha aderir a posteriori.
Quanto à matéria tributária, os ACFIs pontuam algumas exceções. O modelo brasileiro
de acordo de investimentos ressalta a exceção relativa aos acordos de bitributação, em que
nenhuma parte está obrigada a conceder os benefícios originários de tais acordos que tenha
firmado, sendo que, de acordo com o ACFI com o México, no art. 5, parágrafo 3º, item iii,
quando houver qualquer inconsistência do acordo com qualquer acordo ou convênio em matéria
tributária, o último deve prevalecer. Os acordos salientam também que nenhuma das regras dos
tratados deve ser interpretada para impedir a adoção ou execução de qualquer medida destinada
a garantir a imposição ou arrecadação equitativa ou efetiva de tributos, conforme previsto na
legislação do Estado-Parte.
Destaca-se que, em um contraponto os mais recentes TBIs, que dilatam os padrões de
tratamento para além do tratamento nacional e nação mais favorecida, prevendo padrões
mínimos de tratamento ou tratamento justo e equitativo e de proteção integral, os ACFIs são
silentes quanto a isso. Entretanto, salienta-se que nos anos 1990 os TBIs assinados pelo Brasil
admitiam o padrão justo e equitativo. Porém, devido a críticas de que este arquétipo de
tratamento seria muito abstrato e amplo, este não foi incluído no ACFI, porém, identifica-se
que algumas cláusulas acabam regendo alguns elementos reconhecidos e relacionados a esse
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tipo de padrão de tratamento238. Por exemplo, no ACFI com a Colômbia, no art. 4º, § 2º e 3º,
está previsto que as Partes não denegarão justiça aos investimentos de investidores da outra
Parte em procedimentos criminais, cíveis ou contenciosos administrativos e outorgará
tratamento aos investidores da outra Parte e a seus investimentos de acordo com o devido
processo legal, sempre zelando pela transparência em todos os procedimentos. O ACFI com a
Angola possui previsão semelhante, em seu art. 11, § 7º, porém, especifica o respeito ao
tratamento nacional e à nação mais favorecida quando se está em voga o acesso a tribunais de
justiça e agências administrativas e a defesa de direitos de tais investidores. Finalmente, os
ACFIs preveem regras claras para que as leis, regulamentos, atos administrativos e sentenças
referentes a investimentos devem ser publicadas e disponibilizadas ao público, o que contribui
para maior previsibilidade e estabilidade nas relações entre as Partes.
Dentre outras disposições, o ACFI também versa sobre a temática da transferência de
fundos relacionados ao investimento, quais sejam (a) a contribuição inicial ao capital inicial ou
qualquer adição deste em relação à manutenção ou expansão deste tipo de investimento; (b) os
rendimentos diretamente relacionados com o investimento; (c) as receitas provenientes da
venda ou liquidação total ou parcial do investimento; (d) os salários e demais remunerações
auferidos pelo pessoal contratado no exterior relativos a um investimento; (e) os pagamentos
de qualquer empréstimo, incluindo os juros sobre este, diretamente relacionados com o
investimento, e (f) o montante da indenização ou o valor dos recursos obtidos com a venda no
mercado de títulos recebidos como indenização. Essa transferência deve ser realizada sem
demora, em moeda livremente conversível ou conforme a taxa de câmbio vigente à época da
transferência239. Destaca-se que os ACFIs com Angola, Moçambique, México, Malaui e Chile
fazem ressalva que as transferências incluirão o montante da indenização em caso de
expropriação ou desapropriação e o ACFI com México acrescenta as transferências resultantes
de compensação por perdas.
Dentre os princípios que regem a transferência de capitais, as principais diretrizes a serem
seguidas é que estas devem ser realizadas por meio de aplicação equitativa, não discriminatória
e de boa-fé de sua legislação. Entretanto, uma Parte poderá impedir ou retardar a transferência
nas seguintes situações: (i) falência, insolvência ou proteção dos direitos dos credores; (ii)
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infrações penais ou administrativas; e (iii) garantia de cumprimento de decisões de órgãos
jurisdicionais e administrativos e, segundo o art. 9º, § 3º, letra “c”, do ACFI com a Colômbia,
há restrição para o cumprimento de obrigações trabalhistas ou tributárias e, de acordo com o
ACFI com o México, quando há a aplicação de relatórios de transferências de divisas ou de
outros instrumentos monetários.
Quanto à parte financeira, os ACFIs preveem disposições específicas em caso de graves
dificuldades na balança de pagamento e nas finanças externas ou na ameaça destas, em que o
Estado poderá adotar ou manter restrições sobre pagamentos e transferências para as transações
envolvendo os investimentos abrangidos, contanto que não sejam discriminatórias e que não
impliquem em danos desnecessários aos interesses econômicos do investidor.
Desta feita, os ACFIs também optam por não abordar um dos pontos mais sensíveis à
política externa brasileira sobre investimentos. O instituto da expropriação é mencionado e, em
que pese de início não ser especificado se se tratava de expropriação direta ou indireta, a partir
do ACFI com Chile, art. 7º, item 5, foi esclarecido que o modelo abrangeria apenas casos
envolvendo expropriação direta. A compensação por expropriação seguirá o padrão comumente
estabelecido em outros acordos de investimentos, ou seja, deverá ser justificada por utilidade
pública ou interesse social, de forma não discriminatória, mediante o pagamento de indenização
justa, adequada e efetiva, de acordo com o devido processo legal e em conformidade com suas
leis e regulamentos. A indenização deverá ser pronta ou sem demora indevida, ser equivalente
ao valor justo de mercado do investimento expropriado imediatamente antes que a expropriação
seja efetuada ou antes que esta seja de conhecimento público, ser liquidável e livremente
transferível. Caso o valor seja calculado em moeda internacionalmente conversível a
indenização não poderá ser inferior ao valor justo de mercado na data da valoração mais os
juros comerciais fixados com base em critérios de mercado para a referida moeda, acumulados
desde a data da valoração até a data do pagamento, de acordo com a legislação do Estado
hospedeiro. Se este cálculo não for em moeda livremente conversível, o pagamento da
indenização não poderá ser inferior ao valor justo de mercado na data da valoração mais os
juros comerciais fixados com base em critérios de mercado para a referida moeda, acumulados
desde a data da valoração até a data do pagamento, de acordo com a legislação do Estado
anfitrião.
Entretanto, importante ressaltar que, retomando o debate legislativo que veio à tona na
década de 1990 sobre a indenização em caso de expropriação, os ACFIs preveem que a
indenização cumpra os requisitos de ser imediata, liquida e transferível, porém não há qualquer
ressalva à Constituição brasileira. Na Constituição Federal, os arts. 182, § 4º, e 184 preveem o
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direito legal de que as indenizações sejam liquidas e imediatas quando se tratar de
desapropriação em solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado e quando a
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária de imóvel rural. Para os dois
casos, as indenizações deverão ser efetuadas indenizações via títulos da dívida pública, as quais
são liquidáveis mas são líquidos, e tampouco são imediatos em função da atenção ao pagamento
seguir a ordem geral dos precatórios240.
No entanto, importante salientar que o novo modelo permite a livre transferência quando
se trata de indenização por expropriação. Logo, quando esta é paga em títulos da dívida pública,
como não há ressalvas, esta é permitida e os investidores também poderão transferir o valor dos
recursos obtidos com a venda desses títulos no mercado241, premissa, por fim, consoante com a
Constituição brasileira.
Os ACFIs também primam pela transparência, em particular, por intermédio das
obrigações de publicidade de leis e regulamentos que afetem os investimentos. O acordo obriga
as partes a empreenderem esforços para dar publicidade imediata aos procedimentos
administrativos internos, preferencialmente pela via eletrônica, por exemplo, quando de
qualificações, licenças e certificações. Além disso, as Partes deverão permitir a manifestação
aos interessados (setor privado e sociedade civil) sobre as medidas em discussão, o que poderá
atenuar uma das principais críticas ao regime internacional dos investimentos, qual seja a
restrição ao pronunciamento de terceiras partes durante os procedimentos. Além disso, as Partes
também se comprometerão a ser transparentes em seus processos legislativos, regulatórios,
administrativos e judiciais e oferecerão procedimentos de revisão ou apelação para garantir que
atuem de acordo com a legislação doméstica das Partes.
Outro ponto essencial tratado nos ACFIs e que transparece uma tendência global é a
preocupação com a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Os acordos
preveem que as partes devem empreender os mais altos níveis de esforços possíveis o
desenvolvimento sustentável do Estado receptor de investimentos e a comunidade local,
considerando os princípios voluntários e padrões estabelecidos no próprio acordo. Inclusive, os
tratados delimitam quais são esses padrões voluntários que deverão ser respeitados pelas
empresas e deverão ser coerentes com a legislação do Estado receptor. No ACFI com Angola,
no Anexo II, o rol exemplificativo lista as seguintes diretrizes a serem seguidas:
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i. Respeitar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e encorajar
a utilização de tecnologias que não agridam o meio ambiente, de acordo com as
políticas nacionais das Partes, de modo a incentivar o progresso econômico, social e
ambiental;
ii. Respeitar os direitos humanos daqueles envolvidos nas atividades destas empresas,
em conformidade com as obrigações e os compromissos internacionais da Parte
receptora;
iii. Estimular o fortalecimento das capacidades locais, através de uma estreita
cooperação com a comunidade local.
iv. Incentivar a formação do capital humano, criando em particular oportunidades de
empregos e facilitando o acesso dos trabalhadores à formação profissional;
v. Observar as legislações relativas à saúde, à segurança, ao meio-ambiente e aos
padrões laborais comerciais ou industriais;
vi. Abster-se de procurar ou aceitar isenções que não estejam estabelecidas na
legislação da Parte receptora em relação ao meio ambiente, à saúde, à segurança, ao
trabalho, aos incentivos financeiros ou a outras questões;
vii. Apoiar e manter princípios de boa gestão corporativa, assim como desenvolver e
aplicar boas práticas de gestão corporativa;
viii. Desenvolver e aplicar práticas autorreguladas eficazes e sistemas de gestão que
fomentem uma relação de confiança mútua entre as empresas e as sociedades nas quais
realizam as suas operações;
ix. Promover o conhecimento dos trabalhadores quanto à política empresarial mediante
a apropriada difusão desta política, recorrendo inclusive a programas de formação
profissional;
x. Abster-se de ação discriminatória ou disciplinar contra os trabalhadores que fizerem
relatórios graves à direção ou, quando apropriado, às autoridades públicas
competentes, sobre práticas que transgridam a lei ou violem os padrões de boa gestão
corporativa aos quais a empresa estiver submetida;
xi. Encorajar, quando possível, os sócios empresariais, incluindo provedores e serviços
terceirizados, a aplicarem princípios de conduta empresarial em conformidade com os
princípios previstos neste artigo;
xii. Respeitar os processos e atividades políticas locais.
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Além disso, o ACFI com a Colômbia, no art. 14, e o ACFI com o Chile, no art. 16,
ressaltam o compromisso das partes em prevenir e combater a corrupção, a lavagem de ativos
e o financiamento ao terrorismo. O arti.15, parágrafo 1º do ACFI com a Colômbia complementa
ainda que os investimentos instalados no Estado receptor devem seguir a legislação trabalhista,
ambiental, de saúde ou segurança nacionais das Partes, desde que não discriminatórias,
injustificáveis ou constituam restrição disfarçada.
Dessa forma, infere-se que essas regras foram delineadas como englobando temáticas as
mais amplas e atuais possíveis, como proteção ao meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, respeito aos direitos humanos, à boa governança, não ingerência no sistema político
doméstico dos países e governança social e corporativa. Seguir tais princípios e condutas será
um ponto importante não só para a persecução de um ambiente mais sustentável em si, mas
também mais transparente, humano e cooperativo.

b) Disposições processuais dos ACFIs

Os ACFIs preconizaram um sistema de solução de controvérsias baseado na prevenção.
Por intermédio da governança institucional estabelecida pelos pontos focais ou ombudsman e
do Comitê Conjunto instaura-se “uma instância de governança que esteja atenta à
implementação do acordo por meio de seu monitoramento contínuo, da interlocução com o
setor privado, da prestação de informações quando necessário e da prevenção e solução de
controvérsias”242.
Os ACFIs estabelecem que cada Parte indicará um Ponto Focal ou ombudsman, que
servirá como um importante canal de comunicação e apoio entre investidores e o Estado
hospedeiro. O Ponto Focal terá um mandato com obrigações preestabelecidas, podendo propor
ações específicas em busca da melhoria da governança em investimentos. Cada Parte deverá
designar um único órgão ou autoridade para exercer as atribuições de Ponto Focal, o qual deverá
reagir de forma célere às comunicações e solicitações governamentais e dos investidores da
outra Parte. O Brasil estabeleceu como Ponto Focal a Camex, já o mesmo organismo das
contrapartes varia conforme o Estado-parte.
De acordo com o ACFI com Angola, no art.17, item 4, as funções dos Pontos Focais
abrangem:
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(a) Atender às recomendações do Comitê Conjunto e interagir com o Ponto Focal
Nacional ou “Ombudsman” da outra Parte;
(b) Administrar as consultas e reclamações da outra Parte ou dos investidores da
outra Parte com as autoridades governamentais competentes; fazer, quando
adequado, sugestões para a solução do problema e informar aos interessados sobre
os resultados de suas gestões;
(c) Procurar mitigar os conflitos e facilitar suas resoluções, em coordenação com
as autoridades governamentais e em colaboração com entidades privadas
pertinentes;
(d) Prestar informações tempestivas e úteis sobre questões normativas
relacionadas a investimentos em geral ou a projetos específicos, quando
solicitadas, e
(e) Relatar ao Comitê Conjunto suas atividades e ações, quando aplicável.

Assim sendo, a figura do Ponto Focal foi desenvolvida para promover maior amparo às
demandas dos investidores, em particular, no que diz respeito ao apoio governamental junto ao
governo do Estado receptor de investimentos. Isso fará com que se evite o aparecimento de
disputas frívolas que poderiam ser facilmente identificadas e resolvidas em estágio preliminar,
a um contencioso, seja com a troca mais célere de informações e a dissuasão de problemas em
estágios iniciais. Isso envolveria uma redução drástica de custos econômicos e com capital
humano.
Segundo Cozendey e Cavalcante, fica a cargo do Ponto Focal receber questionamentos
dos investidores, que podem ser desde dúvidas sobre legislação aplicável ou oportunidades de
investimentos, a questionamentos sobre situações específicas, como a demora na obtenção de
alguma licença necessária para a operação de um investimento no Estado receptor de
investimentos. O procedimento a ser seguido é o seguinte: o investidor leva sua demanda ao
Ponto Focal, o qual analisará o questionamento e o encaminhará para seus contatos nos órgãos
diretamente responsáveis pelo tema. Segundo os autores supracitados “ objetivo é colocar à
disposição do investidor estrangeiro no Brasil, e do Brasil no exterior, meios de orientação e
solução efetiva das dificuldades para realizar o investimento de forma a alentar os investimentos
recíprocos”243.
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Ao final, os Pontos Focais promoverão sugestões para que os questionamentos sejam
respondidos e as demandas iniciais sejam resolvidas. Caberá a cada parte adotar seu próprio
regulamento acerca do funcionamento de seu Ponto Focal ou ombudsman. No Brasil, este
regulamento está previsto no Decreto nº 8.863, de 28 de setembro de 2016, o qual estabelece
disposições sobre o ombudsman de investimentos diretos (OID) do Brasil. Segundo o art. 3º do
Decreto, o OID integrará a estrutura da Secretaria-Executiva da Camex, que estará sob a
supervisão do Conselho de Ministros da Camex, e será composto: I - pelo Secretário-Executivo
da Camex, que representará institucionalmente o OID e coordenará as suas atividades; II - por
uma Secretaria, que se valerá da estrutura da Secretaria-Executiva da Camex e contará com
funcionários e servidores especializados em temas afins a investimentos para apoio ao
Secretário-Executivo da Camex no desempenho de suas funções no âmbito do OID; III - por
um Grupo Assessor, composto por representantes dos Ministérios que constituem a Camex;
IV - pela Rede de Pontos Focais, que será composta por pontos focais de órgãos e entidades da
administração pública e de entidades paraestatais, a serem definidos pelo regimento do OID, e
daqueles indicados por Unidades da Federação244. Além disso, o OID elaborará seu regimento
interno, o qual será submetido à deliberação da Camex.
A competência do OID também está estabelecida no presente Decreto, em seu art. 4º, qual
seja:
I - prestar assistência e orientação aos investidores, de maneira a esclarecer dúvidas,
receber consultas e recomendar soluções para os questionamentos apresentados;
II - prestar assistência e orientação a investidores nacionais com relação a
investimentos nos países com os quais a República Federativa do Brasil tenha ACFI
em vigor, além de dar seguimento a demandas e questionamentos desses investidores;
III - realizar relatos periódicos dos trabalhos do OID em órgão integrante da estrutura
da Camex e, se necessário ou conveniente, propor, neste foro, medidas de promoção e
facilitação de investimentos;
IV - participar das reuniões dos comitês conjuntos previstos nos ACFIs em vigor ou
indicar representante, sempre que necessário;
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V - interagir com os ombudsmen, ou pontos focais, das Partes com as quais a República
Federativa do Brasil tenha ACFI em vigor;
VI - divulgar oportunidades de investimento e prestar informação acerca de políticas
de investimento;
VII - propor aos órgãos ou às entidades da administração pública pertinentes melhorias
na legislação ou nos procedimentos adotados, nos casos em que a solução de um
questionamento assim o recomende;
VIII - fornecer aos investidores, de maneira tempestiva, fácil e objetiva, informações
não sigilosas, utilizando, para tanto, conforme necessário, a Rede de Pontos Focais;
IX - realizar, quando necessário, visitas às empresas instaladas no País ou, se for o
caso, a suas empresas congêneres no exterior; e
X - manter diálogo permanente com os órgãos ou as entidades da administração
pública, especialmente aqueles responsáveis pela avaliação de permissões e licenças
necessárias à realização de investimentos no País245.

Dessa forma, conclui-se que este mecanismo confere abertura institucional aos
investidores, que poderão acessar o mecanismo do ombudsman de forma direta buscando a
resolução de seus entraves. O OID possui competências diversas, que vão desde a prestar
assistência e orientar os investidores a realizar a interface com outros órgãos governamentais
para o esclarecimento de informações e sugestões de mudanças quando for pertinente, sempre
primando pelo diálogo e pela cooperação.
Entretanto, caso a primeira via dos Pontos Focais ou Ombudsman não alcançar êxito em
solucionar os questionamentos dos investidores, foi instaurado outra sistemática preventiva,
denominada Comitê Conjunto, com vistas à administração e gestão dos acordos e
assessoramento das relações comerciais entre as partes. O Comitê será composto por
representantes governamentais dos Estados-Partes, que serão nomeados por seus respectivos
governos, e que deverão se encontrar periodicamente no mínimo uma vez ao ano, em datas e
locais a serem designados pelos Estados, havendo presidências alternadas entre as Partes.
Dentre as principais funções do Comitê Conjunto estão: (i) monitorar a implementação
dos ACFIs; (ii) discutir e compartilhar oportunidades de investimentos recíprocos; (iii)
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coordenar a implementação das agendas de cooperação e facilitação; (iv) solicitar e acolher a
participação do setor privado e da sociedade civil, quando apropriado, em questões pontuais
relacionadas aos trabalhos do Comitê; e (v) resolver amigavelmente quaisquer questões ou
controvérsias sobre investimentos. O ACFI com a Colômbia acrescenta ainda ao Comitê
Conjunto, no art. 16, item 4 (g), a prerrogativa de analisar individualmente quando uma das
Partes, não respaldada nos preceitos da utilidade pública ou no interesse social, adota uma
medida que impacta economicamente de forma grave um investimento de um investidor da
outra Parte.
No Comitê Conjunto, o procedimento funciona da seguinte maneira: O Estado de origem
do investidor poderá submeter questionamentos e demandas do investidor ao Comitê Conjunto
e solicitar por escrito, especificando o nome do investidor afetado e as questões enfrentadas,
uma reunião com este organismo, que ocorrerá em 30 dias da solicitação. O Comitê terá 60 dias
prorrogáveis por igual período e de comum acordo, mediante justificativa, para que avalie as
informações e prepare um relatório. Poderão participar das reuniões os representantes dos
investidores afetados e os representantes das entidades governamentais ou não governamentais
envolvidas com a matéria. O próximo passo é a efetivação do diálogo e consulta bilateral entre
as Partes para o alcance da melhor solução analisando os interesses das Partes. Após o referido
prazo será prolatado relatório pelo Comitê Conjunto, que será apresentado na reunião
subsequente, convocada 15 dias da data em que a Parte tenha requerido o encerramento das
conversas e consultas. As reuniões do Comitê toda a documentação entregue a ele e as medidas
adotadas no âmbito do Comitê serão reservadas, com exceção dos relatórios apresentados.
Nesse sentido, os ACFIs também estabelecem que as Partes poderão criar grupos de trabalho
ad hoc, que se reunirão em conjunto com o Comitê ou de forma autônoma e o setor privado
poderá ser convidado a integrar esses grupos mediante autorização do Comitê. O ACFI com
Angola ainda é mais específico, ao prever no art. 4º, item 7, que poderão ser convidados a
participar representantes de entidades não-governamentais que representem a sociedade civil
em certos assuntos. Desse modo, ressalta-se que, apesar de o investidor não ter acesso direto ao
Comitê Conjunto, cabendo ao seu Estado de origem encampar suas demandas e
questionamentos e levarem ao Comitê, este poderá estabelecer acesso a terceiros e a seus
representantes.
Ressalta-se que os ACFIs primam também pela troca de informações entre as Partes pelo
Comitê Conjunto e de seus Pontos Focais. Isso proporciona a disseminação de informações
sobre oportunidades de negócios, procedimentos e requisitos exigidos à realização dos mesmos
no território das Partes, conferindo maior transparência, acesso facilitado a todos esses quesitos

78

e um ambiente mais favorável para os investimentos. Dentre os requisitos exigidos e são uma
das maiores preocupações do setor privado brasileiro estão: leis, regulamentos, licenças,
condições específicas para negócios e políticas públicas relacionadas a investimentos (por
exemplo, sobre a abertura de empresas e joint ventures), câmbio, trabalho e previdência,
imigração, setores econômicos característicos, incentivos específicos e regime tributário e
aduaneiro em vigor, informações sobre a infraestrutura e serviços públicos disponíveis,
estatísticas sobre os mercados internos de bens e serviços, compras governamentais e
concessões públicas, projetos regionais e acordos sobre investimentos e informações públicas
sobre parcerias público-privadas. Nos ACFIs com Colômbia e Peru há ressalvas quanto ao
tratamento de informação protegida, sigilosa, privilegiada quanto aos negócios ou que sejam
contra a divulgação pública, efetuados com o propósito de reforçar o compromisso das Partes
e em respeito às legislações internas sobre a matéria.
No entanto, caso ambas as fases preventivas não logrem efeito e os questionamentos
levantados não sejam resolvidos, sem que haja no Comitê um acordo ente as partes legitimadas
(Estados), a questão poderá evoluir para uma controvérsia. Segundo os ACFIs, esta será
resolvida por meios jurisdicionais, qual seja através do mecanismo da arbitragem. Contudo, em
consonância com as premissas defendidas pelo Brasil desde os anos 1960, quando se opôs à
assinatura da Convenção de Washington de 1965 que cria o ICSID, e com as discussões
legislativas dos anos 1990 que se opunham à arbitragem investidor-Estado por esta equiparar o
Estado (sujeito com personalidade jurídica de Direito Internacional) com o particular (com
personalidade jurídica de direito privado doméstico), ameaçarem a soberania nacional,
porquanto a Constituição não exclui lesão ou ameaça de lesão sobre o território nacional da
análise jurisdicional e por tratar-se de um mecanismo que privilegia o investidor estrangeiro
por oferecer uma opção internacional não disponível para os investidores nacionais e por
considerar-se afastar o judiciário nacional da apreciação dos contenciosos envolvendo
investimentos estrangeiros, o Brasil optou por adicionar a seu novo modelo de acordo de
investimentos a arbitragem Estado-Estado. Os motivos para tanto foram, além da resistência
histórica presente, o sucesso vislumbrado nos contenciosos entre Estados envolvendo o Brasil
na OMC, foro em que o Brasil se tornou o quarto Estado mais atuante.
Assim sendo, cabe pontuar que na arbitragem entre Estados, como o próprio nome sugere,
não abre espaço para os investidores acionarem-no diretamente. Isso se assemelha à proteção
diplomática, método ainda em vigor que consiste na persuasão do Estado de origem do
investidor para que aceite acionar mecanismo para resolver o conflito com o Estado receptor de
investimentos. Apesar de sua relevância, este mecanismo passou a ser menos utilizado após a
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2ª Guerra Mundial após o advento da arbitragem investidor-Estado, que possibilita o acesso
direto dos investidores à arbitragem.
Sobre o sistema de solução de controvérsias baseado na arbitragem entre Estados dos
ACFIs, vislumbra-se uma evolução no tratamento da matéria conforme a assinatura progressiva
dos tratados. Os acordos assinados com países africanos, Angola, Moçambique e Malaui
dispõem que caberá ao Comitê Conjunto o desenvolvimento dos mecanismos de arbitragem
entre Estados. Entretanto, o ACFI com a Colômbia restringe ao Comitê apenas a função de
complementar as regras procedimentais arbitrais se for o caso, sem delegar ao organismo toda
a competência a respeito. No entanto, os acordos firmados com países latino-americanos tais
como México, Colômbia, Chile e Peru acabam detalhando um pouco mais os procedimentos
nos próprios acordos.
Os acordos com os países latino-americanos dispõem que os tribunais arbitrais ad hoc
serão compostos por três árbitros, designados pelas Partes em prazo não superior a: (i) dois
meses posteriores ao recebimento da solicitação de arbitragem (ACFI com o México) ou 60
dias da solicitação do estabelecimento do tribunal arbitral (ACFI com o Chile); e (ii) três meses
depois de receber a notificação de arbitragem (ACFI com a Colômbia). Designados os dois
primeiros árbitros, o terceiro árbitro será escolhido por ambas as Partes e será nomeado
presidente do tribunal arbitral. Os prazos para a escolha do terceiro árbitro varia nos ACFIs
com México, Colômbia e Chile. Para o ACFI com o México, esta nomeação deve ser realizada
três meses da nomeação dos dois outros árbitros, e para o ACFI com Colômbia, três meses
contados da nomeação do último árbitro, e para o ACFI com Chile, o Presidente do tribunal
deverá ser aprovado contado um mês da data de sua nomeação ou 30 dias246.
Se no prazo estipulado não forem feitas as nomeações necessárias, as Partes poderão
requerer esta nomeação ao Presidente da Corte Internacional de Justiça (CIJ) (ACFI com o
México), e ao Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem (CPA) de Haia (ACFI com
a Colômbia e com o Chile). Nesse aspecto há especificidades e exceções que também foram
estipuladas. Por exemplo, se o presidente da CIJ for nacional de uma das Partes ou for impedido
de exercer a função, o vice-presidente será convidado a realizar as nomeações, e se este for
nacional de uma das partes ou estiver impedido do exercício das funções, o membro da CIJ de
maior antiguidade e não seja nacional de uma das partes será convidado a escolher os árbitros.
Se o mesmo ocorrer no âmbito da CPA, o membro da CPA de maior antiguidade e que não
detenha impedimentos, fará a designação dos árbitros. Porém, o ACFI com a Colômbia destaca
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que as Partes poderão, por compromisso arbitral específico, solicitar o exame da controvérsia e
este compromisso equivalerá à notificação de arbitragem. De acordo com o ACFI com o chile,
art.4º, item 6, em caso de renúncia, incapacidade ou falecimento de algum dos árbitros
designados, um sucessor será designado no prazo de quinze (15) dias.
Quando for identificada a existência de mais de uma ação relativa à mesma matéria da
arbitragem, tramitando concomitantemente pelo sistema jurisdicional estatal ou arbitral
domésticos, a arbitragem entre Estados somente poderá ser iniciada com a renúncia do
investidor à ação judiciário estatal, para que se evite a litispendência - duas ações com idênticas
partes, causa de pedir e pedido.
Para a escolha dos árbitros, segundo o ACFI com o Chile, Anexo I, art. 4º, item 5 de (1)
a (d), estes devem cumprir as seguintes prerrogativas:
“(a) ter experiência ou especialidade em Direito Internacional Público, regras internacionais sobre
investimento, ou em solução de controvérsias que surjam em relação a Acordos Internacionais de
Investimentos;
(b) ser eleitos estritamente em função de sua objetividade, credibilidade e reputação;
(c) ser independentes e não estar vinculados a qualquer das Partes ou aos outros árbitros ou a potenciais
testemunhas, direta ou indiretamente, nem receber instruções das Partes;
(d) cumprir as "Normas de Conduta para a aplicação do entendimento relativo às normas e
procedimentos que regem a resolução de controvérsias" da Organização Mundial do Comércio
(OMC/DSB/RC/1, de 11 de dezembro de 1996), no que seja aplicável à controvérsia, ou qualquer outra
norma de conduta estabelecida pelo Comitê Conjunto”247.

Caberá a cada tribunal arbitral determinar seu próprio procedimento, no entanto, de
acordo com o ACFI com a Colômbia, subsidiariamente, será aplicado o Regulamento de
Arbitragem da UNCITRAL. De acordo com o ACFI com o Chile, em seu art. 5º, item 1 e 2:
“O tribunal arbitral poderá estabelecer, em consulta com as Partes, regras de procedimento
suplementares que não entrem em conflito com as disposições deste Artigo e com as Regras de
Procedimento.
2. As Regras de Procedimento deverão assegurar que:
(a) as Partes tenham a oportunidade de oferecer ao menos uma exposição por escrito e presenciar
qualquer exposição, declaração ou réplica durante o procedimento. Toda informação ou exposição
escrita apresentada por uma Parte ao tribunal arbitral e as respostas aos questionamentos do tribunal
arbitral serão colocadas à disposição da outra Parte;
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(b) o tribunal arbitral fará consultas às Partes quando necessário e oferecerá as oportunidades adequadas
para alcançar uma solução mutuamente satisfatória;
(c) mediante notificação prévia às Partes e sujeito aos termos e condições que as Partes possam acordar
nos dez (10) dias seguintes, o tribunal arbitral poderá buscar informações de qualquer fonte pertinente
e consultar especialistas para obter opinião ou assessoria sobre alguns aspectos da matéria. O tribunal
arbitral deverá oferecer às Partes uma cópia de cada opinião ou assessoria obtida, dando a oportunidade
de formular comentários;
(d) as deliberações do tribunal arbitral e os documentos entregues serão sigilosos, sempre que a Parte
que os tenha fornecido assim os qualificar;
(e) sem prejuízo do estabelecido no subparágrafo (d), qualquer das Partes poderá fazer declarações
públicas sobre seus pontos de vista em relação à controvérsia, porém deverá tratar como sigilosa toda
informação e exposições escritas entregues pela outra Parte ao tribunal arbitral qualificadas como
sigilosas; e
(f) cada Parte assumirá os custos dos árbitros por ela designados, assim como seus gastos. Os custos do
presidente do tribunal arbitral e outros gastos associados ao procedimento serão assumidos pelas partes
em proporções iguais”248.

As decisões serão tomadas pelos tribunais arbitrais pela regra da maioria e a decisão
prolatada será vinculante para as Partes. O prazo máximo estipulado para que o laudo arbitral
seja prolatado é de 6 meses após a nomeação do presidente do tribunal, salvo acordo entre as
Partes em contrário, prorrogáveis por 30 dias, e o laudo deverá ser publicado em 15 dias após
a data de sua emissão, sujeito ao requisito de proteção de informação de grau sigiloso. Segundo
o Anexo I, art. 8º, item 1 do ACFI com o Chile, qualquer das Partes poderá solicitar ao tribunal
arbitral, no prazo de 15 dias contados da notificação do laudo, um esclarecimento ou
interpretação do mesmo. A Parte reclamada cumprirá o laudo imediatamente, ou se assim não
for possível, dentro de um prazo razoável determinado de comum acordo entre as Partes.
Quando as Partes não puderem alcançar um acordo a respeito do prazo razoável no prazo de 90
dias seguintes à data de emissão do laudo, o tribunal arbitral determinará tal prazo razoável.
Quanto ao reconhecimento e execução do laudo arbitral, o ACFI com a Colômbia prevê
no art. 23, § 14, letra “c”, que estes serão realizados como se fossem sentença judicial transitada
em julgado, conforme a legislação processual de cada Parte em que se pretenda reconhecer e
executar o laudo, sempre observando acordos internacionais sobre a matéria, como a
Convenção de Nova Iorque para o Reconhecimento e Execução de Sentença Arbitral
Estrangeira de 1958.

248

BRASIL. Acordo e Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e
a República do Chile. Brasília, 23.11.2015. Acesso em: 03 jan. 2018.

82

Ressalta-se que os ACFIs estipulam exceções para a arbitrabilidade de algumas matérias.
Oa ACFIa com Colômbia e Chile destacam que não poderão ser objeto da arbitragem questões
envolvendo Responsabilidade Social e Corporativa, Medidas sobre Investimentos e Luta Contra
a Corrupção e Disposições sobre Investimentos e Meio Ambiente, Assuntos Trabalhistas, Saúde
e Segurança. Nesse caso, todos os itens elencados envolvem direitos indisponíveis e que não
podem ser transigidos, como por exemplo, meio ambiente, direitos trabalhistas, saúde e
segurança249. Também não poderá ser objeto da arbitragem controvérsia relativa a fato ocorrido
ou à medida adotada antes da entrada em vigor do acordo. Por fim, observa-se que os ACFIs
dispõem o prazo prescricional de cinco anos do conhecimento ou de quando se devesse ter
conhecimento dos fatos relativos à controvérsia.

c) Agendas Temáticas de Negociação

O último pilar que serve de base para os ACFIs é o das agendas temáticas de negociação,
criada para fomentar a cooperação e a facilitação de investimentos, bem como resolver as
demandas históricas arguidas pelo setor privado como entraves aos negócios. Dentre os pontos
a serem incluídos nas agendas, incluem-se os compromissos para melhores condições e
facilidade para a concretização de negócios e investimentos bilaterais entre os Estados-Partes,
como por exemplo, entraves na remessa de divisas e capitais, dificuldades nos procedimentos
para a concessão de vistos, licenciamentos e certificações ambientais e demais problemas legais
no que concerne à implementação das legislações setoriais.
De acordo com Panzini e Negri as agendas temáticas poderão focar em temas particulares
para auxiliar na redução da burocracia e dos custos das atividades econômicas dos investidores,
como o que ocorre atualmente, por exemplo, na facilitação de vistos entre Angola e
Moçambique250. Segundo Morosini e Badin as agendas temáticas de cooperação interestatal
“simbolizam o entendimento de que o benefício para o país de origem do investimento não deve
decorrer apenas da exportação do capital, mas do impacto total que o investimento terá no país
receptor, tais como emprego de mão de obra local”251.
249

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. A Proteção Jurídica dos Investimentos Brasileiros no Exterior. São
Paulo: Lex Editora: Aduaneiras, 2017, p.310.
250
PANZINI, Fabrizio; NEGRI, Constanza. O retorno dos acordos de investimentos na agenda comercial
brasileira. Revista Brasileira de Comércio Exterior, n. 123, p. 58-72, ano 29, Rio de Janeiro, abr.-jun. 2015,
p.70.
251
MOROSINI, Fábio; BADIN, Michelle Ratton Sanchez. O Acordo de Cooperação e Facilitação de
Investimentos: o que está por trás desta inovação regulatória? Pontes. v. 12, n.1. Disponível em:
<https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/o-acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-efacilita%C3%A7%C3%A3o-de-investimentos-o-que-est%C3%A1-por-tr%C3%A1s>. Acesso em: 05 jan. 2018.

83

Segundo o Anexo I do ACFI com a Colômbia, os temas e os objetivos a serem abrangidos
por essas agendas temáticas são:
“a. Vistos
i. As Partes cooperarão para facilitar a entrada e permanência dos gerentes, executivos e
empregados qualificados dos agentes econômicos, entidades, empresas e investidores da outra
Parte.
b. Regulamentos técnicos e ambientais
i. As Partes discutirão sobre a expedição de documentos, licenças e certificados relacionados
ao investimento da outra Parte.
c. Cooperação para a regulação e intercâmbio institucional
i. As Partes buscarão aprofundar a cooperação institucional para o intercâmbio de
experiências sobre o desenvolvimento e a aplicação da regulação.
d. Encadeamento produtivo
i. As Partes cooperarão na promoção de alianças estratégicas, incluindo encadeamentos
produtivos entre empresas privadas das Partes, favorecendo as alianças com as micro,
pequenas e médias empresas.
e. Investimento em logística
i. As Partes discutirão temas relacionados com os investimentos em logística e transporte” 252.

Além desses temas, identificou-se também em outros ACFIs o intuito de fomento nas
áreas de remessa de divisas e capitais entre as Partes, livre circulação de funcionários,
cooperação tecnológica, científica e cultural mediante ações mútuas, capacitação de mão de
obra por iniciativas conjuntas, criação de foros de cooperação para a troca de experiências de
economia solidária, com mecanismos de fomento para cooperativas, programas de agricultura
familiar, entre outros e cooperação institucional para o desenvolvimento e planejamento
energético, inclusive para gestão de entidades transfronteiriças, além de padrões de
sustentabilidade na preservação ambiental e gestão de carbono e água.
Por fim, a concretização, implementação e o estabelecimento de novos objetos
envolvendo as agendas temáticas serão realizadas através de diálogo entre as autoridades
governamentais competentes das Partes e, se progredirem, resultarão em protocolos adicionais
aos acordos ou instrumentos jurídicos próprios.
Portanto, a cooperação mútua em temáticas que visam a melhorar a burocracia, o
desbalanceado desenvolvimento entre as Partes e o auxílio para a persecução de objetivos
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comuns gerará maior intercâmbio institucional e de experiências em temas relevantes a todas
as Partes, gerando benefícios aos investidores e aos Estados.

7 CONCLUSÃO
Vera Thorstensen
Alebe Linhares Mesquita
Vivian Daniele Rocha Gabriel
Desse modo, conclui-se que o regime internacional de investimentos está em constante
evolução. Nas últimas décadas, nota-se um aumento exponencial de Acordos de Promoção e
Proteção de Investimentos seja em nível bilateral, seja em nível regional. Do ponto de vista
sistêmico, esse fenômeno deu margem ao surgimento de uma complexa e minuciosa teia de
acordos sem hierarquia nem coordenação entre si. Consequentemente, diferentes normas
coexistem e, em certo grau, sobrepõem-se, criando, assim, uma divergência regulatória sobre
investimento no plano internacional.
No âmbito multilateral, os países ainda não conseguiram entrar em consenso sobre a
adoção de um acordo específico que regule o tema de forma abrangente. A matéria é altamente
controversa, haja vista que toca em pontos centrais ligados à soberania estatal, à segurança
nacional e ao espaço político necessário à execução de políticas públicas. Os acordos TRIMS e
o GATS, negociados no plano da OMC, representam as duas mais bem-sucedidas tentativas de
normatizar duas áreas mutualmente complementares, quais sejam o comércio, serviços e
investimentos. Apesar de não abordar a questão do investimento de forma específica, os acordos
significam um importante passo na direção de um entendimento em um campo de interesses
altamente antagônicos, porém, que se tangenciam.
Enquanto isso, os países continuam a se articular para estabelecer os seus interesses e dar
continuidade ao círculo virtuoso da economia mundial. O aumento significativo na celebração
de BITs preenche o vácuo legal de um acordo multilateral sobre a questão. Os BITs representam
um instrumento jurídico, comparativamente flexível, por meio do qual as nações podem moldar
as suas cláusulas a partir dos seus objetivos. Permite-se, assim, uma maior maleabilidade no
estabelecimento dos níveis de abertura da economia dos países envolvidos. Por essas e outras
razões, os BITs são, hoje, os instrumentos mais comumente adotados no âmbito do regime
internacional de investimento. Além disso, visando aprofundar a integração e interdependência
econômica entre os países, os Acordos Preferenciais de Comércio também vêm,
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gradativamente, incluindo o tema dos investimentos estrangeiros nas suas tratativas. A geração
mais moderna de APCs aborda obrigatoriamente o assunto, avançando muitas vezes nos
padrões já estabelecidos, seja no âmbito dos BITs ou dos Acordos da OMC.
Modelo novos de APCs, como o TPP e o CETA trazem à baila abordagens tradicionais,
tais como aquelas envolvendo padrões de tratamento, livre transferência, expropriação na
acepção direta e indireta e a arbitragem investidor-Estado, contudo, possuem enfoques mais
aperfeiçoados, e o que mais se destaca é, sem dúvidas, o relativo à solução de controvérsias.
Enquanto ambas as iniciativas destacam a arbitragem de investimentos como mecanismo
primordial, o TPP opta por excluir determinadas matérias da arbitragem, em particular, as
envolvendo tabaco, e o CETA designa a criação de uma corte com duplo grau de jurisdição e
aberta a árbitros de nacionalidades distintas das europeias e canadense, abrindo espaço para a
participação de terceiros sempre primando pela transparência e troca de informações.
Nessa nova onda de APCs, destaca-se a atual negociação dos Mega Acordos Preferenciais
de Comércio que, caso concluídos com sucesso, apresentarão uma importante implicação
sistêmica ao regime internacional de investimentos. Se por um lado eles apresentam uma
oportunidade para consolidar a atual multifacetária rede de tratados, por outro eles também
podem criar novas inconsistências decorrentes da sobreposição dos seus dispositivos em
detrimento de outros acordos já existentes.
Cumpre destacar que os fluxos de capital entre Estados normalmente ocorriam entre
países desenvolvidos, normalmente, exportadores de capital, e países em desenvolvimento,
usualmente, receptores de capital. Os objetivos desses polos são profundamente contrastantes,
dificultando, assim, a adoção de um documento único. Contudo, destaca-se uma mudança, a
partir da crescente participação dos países emergentes como exportadores de capital, pelo que
estes Estados começaram a desenvolver sua própria gama de acordos a serem firmados entre os
próprios países em desenvolvimento. Essa é, portanto, a nova realidade do século XXI, em que
Estados em desenvolvimento não mais encontram-se apenas como espectadores do sistema
internacional de regulação de investimentos, mas também já atuam como desenvolvedores de
regras, padrões e tendências.
O Brasil, por sua vez, tem tomado medidas ativas no intuito de garantir seus interesses
no plano internacional. O país apresenta-se como um ator extremamente relevante na atual
dinâmica dos fluxos de capital, possuindo a envergadura necessária para influenciar os rumos
do regime internacional de investimentos. Nas últimas décadas, o Estado brasileiro não só se
consolidou como um importante polo de investimentos estrangeiros, como também entrou para
o rol dos investidores internacionais. Com o intuito de resguardar seus investidores e rumo a
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maior segurança jurídica e previsibilidade para suas empresas o país desenvolveu os Acordos
de Cooperação e Facilitação e Investimentos.
Os ACFIs têm se disseminado principalmente com parceiros africanos e latinoamericanos, contudo, não se limitam a esses países, porquanto já se tem notícia de que serão
assinados futuros acordos com países de outras regiões, como por exemplo, Ásia. Segundo
representantes governamentais e do setor privado, tem-se a expectativa de proliferação do
modelo e difusão de suas disposições em um futuro próximo com Marrocos, Índia, Etiópia,
sendo discutidas também aproximações com China, África do Sul, Argélia e Tunísia.
O modelo de acordo brasileiro tem se aprimorado conforme sua evolução. Os primeiros
ACFIs assinados possuem algumas lacunas, sem especificidades em algumas matérias e,
também, nos procedimentos arbitrais. Entretanto, ao se observar os últimos acordos assinados
já se nota uma maior completude do texto e de fechamento das arestas identificadas nos
primeiros acordos, como por exemplo, a indicação de que os ACFIs abrangem apenas
expropriação direta, excluindo-se a indireta, e maior detalhamento dos procedimentos de
solução de controvérsias arbitral.
Nesse sentido, a opção pela escolha do sistema solução de controvérsias contido nos
acordos brasileiros revela-se como uma frente alternativa aos modelos tradicionais mesmo
aperfeiçoados, tendo em conta o modelo preventivo adotado e a arbitragem Estado-Estado.
Como estudado, em um cenário em que os Estados, sejam desenvolvidos, sejam em
desenvolvimento, têm se esforçado para encontrar alternativas para o sistema tradicional de
regulação internacional de investimentos. Por meio de acordos preferenciais de comércio ou de
acordos bilaterais, tanto a escolha europeia, quanto brasileira são vistas como reações concretas
à ausência de acordo multilateral sobre investimentos, aos modelos tradicionais dos BITs dos
anos 1990 que são muito mais focados na proteção do que na promoção de investimentos, bem
como foram assinados em uma época que predominavam como investidores os países
desenvolvidos e à arbitragem investidor-Estado, que é muito importante para o Direito
Internacional, pois possibilita o acesso direto do investidor para que defenda seus interesses.
Porém, evidenciava-se que os principais utilizadores do sistema eram as empresas
transnacionais originárias de países desenvolvidas, e as principais partes condenadas eram os
Estados em desenvolvimento, que em função disso ficavam obrigados a se adequar às
obrigações dos BITs e a pagar altas indenizações, muitas vezes tendo, inclusive, que readequar
suas legislações internas, mesmo que isso restringisse sua liberdade para a adoção de políticas
públicas.
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Mesmo sendo cedo para se inferir o sucesso do modelo brasileiro, é inegável que ele
tem se expandido, inclusive, para o Mercosul, principal iniciativa regional que o Brasil faz
parte. No âmbito do Mercosul, foi assinado o Protocolo de Cooperação e Facilitação de
Investimentos à semelhança dos ACFIs, o que se coloca como elemento jurídico que tenta
resgatar o dinamismo do bloco.
Em suma, conclui-se que a regulação internacional dos investimentos é uma das vertentes
mais importantes do Direito Internacional, porquanto relaciona-se não somente com o
desenvolvimento dos países e fluxos de capitais, mas também por sua regulação fragmentada e
díspar. O Brasil, assim como outros países e blocos regionais, dispõe de espaço de manobra
suficiente para desenvolver uma política de investimentos internacionais ativa sem precisar,
necessariamente, modificar a sua legislação em vigor e se submeter a preceitos que contrariam
algumas premissas basilares do governo. Nesse sentido, a negociação de ACFIs ou mesmo no
âmbito de Acordos Preferencias de Comércio demonstra-se de extrema importância para
assegurar a vantagem competitiva do país em relação a outros países em desenvolvimento,
sempre se colocando como ator essencial e atento às mudanças e à regulação internacional.
Ademais, o país poderia utilizar as negociações sobre essa temática para aumentar o seu
poder de barganha em outros temas prioritários da política externa econômica. Desse modo o
Brasil pode firmar o seu lugar em uma futura governança regional e global de investimento,
consolidando-se como uma voz relevante e necessária à reestruturação das regras
internacionais.
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O Direito Internacional dos Investimentos passa por um momento de transformações. O sistema
foi arquitetado inicialmente a partir dos acordos de promoção e proteção de investimentos com
cláusulas protetivas e um sistema de solução de controvérsias pautado majoritariamente na
arbitragem investidor-Estado. Atualmente, a partir da entrada dos países em desenvolvimento
nessa sistemática, dos Acordos Preferenciais de Comércio de nova geração e da mudança de
posição de alguns atores internacionais relevantes, como o Brasil, o que se visualiza é um novo
cenário, com regras mais aperfeiçoadas ao contexto do século XXI e que, muitas vezes,
desafiam a sistemática estabelecida anteriormente.
Desse modo, o presente estudo foi desenvolvido com o intuito de se analisar a atual governança
da regulação mundial dos investimentos estrangeiros. As principais questões abordadas
abrangem como o Direito Internacional dos Investimentos tem se manifestado nos âmbitos
multilateral, regional e bilateral e quais são as inovações trazidas pelos novos acordos
preferenciais de comércio. O destaque também fica a cargo dos novos Acordos de Cooperação
e Facilitação de Investimentos (ACFI) assinados pelo Brasil, tendo em vista a mudança da
posição brasileira de mero receptor de investimentos para também investidor. O Brasil, que
durante muitos anos afastou-se da regulação internacional de investimentos, mudou de
posicionamento a partir de 2015, com a assinatura dos ACFIs com países africanos e latinoamericanos. Ressalta-se que o país tem como objetivo a manutenção e proliferação desse padrão
de proteção e promoção de investimentos, inclusive com países de outros continentes, o que faz
com que seja necessário, no atual panorama internacional, o estudo desses instrumentos
jurídicos internacionais.
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