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Resumo 

Brant, Maria A.C. (2020) Proteção ao investidor versus espaço político dos Estados: um 

estudo sobre as controvérsias relativas a medidas estatais de interesse público nos tribu-

nais de arbitragem internacional entre 1987 e 2019 (Tese de Doutorado). Instituto de Re-

lações Internacionais, Universidade de São Paulo 

 

O presente estudo teve como objetivo examinar se e de que forma controvérsias iniciadas 

por investidores contra Estados em tribunais de arbitragem no âmbito de acordos interna-

cionais de investimento restringiram a capacidade ou a disponibilidade de Estados para 

tomar medidas com o objetivo de salvaguardar direitos de seus cidadãos. Para tanto, ana-

lisamos todas as 1.023 controvérsias iniciadas entre 1987 e 2019 elencadas na base de 

dados da UNCTAD para identificar casos disparados por a tentativas do Estado de proteger 

direitos codificados em tratados internacionais. Encontramos 72 casos em que empresas 

acionaram países por implementação de leis e normas relativas a tentativas do Estado de 

proteger o direito à saúde, o direito à água, os direitos dos povos indígenas e o direito a um 

meio ambiente limpo. Concluímos que, na maior parte dos casos, a controvérsia restringiu 

a capacidade do Estado de legislar em matéria de interesse público, seja ao obrigar o país 

a ressarcir o investidor financeiramente, seja ao fazê-lo recuar na implementação ou na 

proposição de medidas para salvaguardar direitos – causando o chamado “resfriamento” 

ou constrangimento regulatório. Concluímos que o maior efeito “resfriador” das contro-

vérsias possivelmente advenha da imprevisibilidade quanto aos desfechos dos processos, 

decorrente de diversas características do regime de proteção ao investidor, entre elas a 

disparidade de critérios de definição da expropriação indireta, assim como de métodos de 

cálculo dos valores de indenização quando esta é constatada. Finalmente, analisamos os 

diferentes processos de reforma dos mecanismos de ISDSs em curso e concluímos que as 

reformas modificam algumas das características identificadas acima, mas não são sufici-

entes para salvaguardar o dever dos Estados de agir para defender os direitos individuais e 

coletivos de seus cidadãos. 

 

Palavras-chave: Relações Internacionais. Mecanismos de solução de controvérsia inves-

tidor-Estado. Acordos internacionais de investimento. Direitos humanos. Direitos ambien-

tais. Direito à saúde. 
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Abstract 

Brant, Maria A.C. (2020) Investor protection vs. States’ policy space: a study on the 

ISDS disputes triggered by public interest measures between 1987 and 2019 (PhD. The-

sis). Institute of International Relations, University of São Paulo, Brazil 

 

The present study aimed to examine whether and how disputes initiated by investors 

against States in arbitration tribunals under international investment agreements restricted 

the ability or the disposition of States to legislate to safeguard their citizens’ rights. To this 

end, we analyzed all investor-State disputes initiated between 1987 and 2019 listed in the 

UNCTAD database to identify those that were triggered by State attempts to legislate to 

protect rights codified in international treaties. We found 72 disputes, concerning the right 

to health, the right to water, the rights of indigenous peoples and the right to a clean envi-

ronment. We concluded that, in most cases, disputes have indeed restricted the States' abil-

ity to legislate in the public interest, either by making the country compensate the investor 

financially or withdraw measures to safeguard rights – causing the so-called “regulatory 

chill” effect. We conclude that, possibly, the greatest chilling factor is caused by the un-

predictability of outcomes, which results from several traits of the investor protection re-

gime, including the disparity of criteria for defining indirect expropriation, as well as the 

divergence in methods to calculate compensation when it is found by arbitral tribunals. 

Finally, we analyze the different ongoing ISDS reform processes and conclude that they 

do address some of the traits identified above, but the changes they intend to achieve, 

mostly regarding procedural aspects of the investment protection regime, are not sufficient 

to safeguard the duty of States to act to promote and protect their citizens’ individual and 

collective rights. 

Keywords: ISDS. International investment agreements. Regulatory chill. Human rights. 

Enviromental rights. Right to health. 
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Introdução 

 O papel dos chamados “grupos de interesse”, incluindo empresas e associações 

empresariais, no desenho e implementação de políticas públicas é objeto de interesse das 

ciências sociais há pelo menos quatro décadas. Marxistas apontam para o que chamam de 

poder estrutural das elites econômicas, tanto por sua dominação ideológica – ou seja, seu 

poder de neutralizar ideias contrárias a seus interesses (por exemplo, Poulantzas, 1973; e 

Miliband, 1969) – quanto por seu poder econômico. Segundo Przeworski e Wallestein 

(1988), por terem o poder de decidir aumentar ou reduzir seu investimento, criar ou reduzir 

empregos e determinar outros fatores cruciais para o desempenho das economias nacio-

nais, empresários não precisam agir para ter seus interesses defendidos por governantes 

temerosos dos efeitos eleitorais da retração econômica (Farnsworth, 2007). Também os 

teóricos pluralistas, que descreviam o sistema democrático como uma poliarquia de dife-

rentes grupos competindo cada um por seus próprios interesses (Dahl, 1973) admitiram as 

empresas como grupos particularmente aptos a exercer pressão política sobre os governos, 

principalmente por terem mais recursos para tanto (Dahl e Lindblom, 1976; Lindblom, 

1977).  

 Pesquisadores da área da economia também se dedicaram, desde Stigler (1971), 

a mapear os fatores que levam reguladores, supostamente guiados pelo interesse público, 

a desenhar e implementar normas favoráveis ao setor que deveriam regular. O foco da 

literatura sobre a chamada captura regulatória tem sido o mapeamento de incentivos e 

desincentivos para a captura dos reguladores e legisladores em âmbito doméstico, base-

ando-se na teoria da escolha racional (para um resumo das principais contribuições, ver 

Dal Bó, 2006).  

 Nem todas as empresas, contudo, detêm poder estrutural suficiente para determi-

nar as ações de governos em todos os setores. A pressão de outros grupos de interesse, tais 

como sindicatos, associações ambientalistas e outras, poderia contribuir para que governos 

decidam regular certas atividades empresariais. Caso sejam objeto de regulações que limi-

tem sua atuação, empresários podem passar então a se engajar ativamente para influenciar 

o desenho e a implementação de políticas – seja por meio de lobby, financiamento de cam-

panhas políticas, apoio a think tanks, cientistas ou institutos de pesquisa que contribuem 
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para a definição de agendas e issues, participação institucional em conselhos etc. (Far-

nsworth e Holden, 2006).  

 Nos últimos 30 anos, surgiram diversos novos grupos de interesse, tais como em-

presas transnacionais, organizações sociais internacionais e outras. O grande aumento no 

fluxo de capitais, bens e serviços – a chamada globalização econômica – também adicio-

nou novas dimensões à questão da captura ao reduzir o espaço político (policy space) de 

que dispõem os países para legislar1. Em primeiro lugar, a crescente mobilidade do capital 

e consequente competição por investimentos aumentou o poder estrutural do capital pri-

vado ao fazer com que grupos de investidores ganhassem o que Strange (1997) chamou de 

“autoridade para recompensar ou punir” políticas econômicas de países por sua simples 

capacidade de mover fábricas ou recursos de um país para outro. Quando regulações em 

nome do bem público são percebidas por governantes ou legisladores – ou apontadas por 

governos estrangeiros - como prejudiciais a esse “ambiente favorável” ou à competitivi-

dade do país nos mercados internacionais, elas podem ser abandonadas ou amenizadas, 

sendo o poder estrutural das empresas tão maior quanto a dependência desses governos de 

investimentos estrangeiros ou da exportação de poucas variedades de matérias-primas ou 

commodities (Farnsworth e Holden, 2006).  

 A redução do espaço político dos Estados ocorre ainda pela adesão voluntária dos 

países a tratados e códigos internacionais que exigem harmonização – ou seja, a adaptação 

da legislação internacional às normas internacionais – e pela atuação de outros atores trans-

nacionais, que os constrangem a legislar (ou a não legislar) sobre determinadas matérias, 

por vias jurídicas ou outras formas de pressão (Held e MacGrew, 2002; Rosenau, 2000; 

Pattberg, 2004; UNCTAD, 2004).  

 Do ponto de vista da atuação política das empresas, se, por um lado, algumas 

possibilidades presentes nos processos regulatórios nacionais, tais como o financiamento 

de campanhas políticas, não estão disponíveis na esfera de atuação internacional das 

 

1 O conceito de policy space apareceu pela primeira vez no início dos anos 2000 em documentos da UNC-

TAD e foi definido pela organização no Consenso de São Paulo, de 2004, como “o escopo para políticas 

nacionais, especialmente nas áreas de desenvolvimento comercial, industrial e de investimento”, que pode 

ser constrito por “disciplinas e compromissos internacionais e por considerações relativas ao mercado glo-

bal”.  
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corporações, o regime de governança global atual oferece algumas oportunidades adicio-

nais de influência, sendo algumas das principais obtidas por meio de acordos de investi-

mento e de comércio – multilaterais, regionais ou bilaterais. No campo normativo, por 

exemplo, empresas procuram influenciar o desenho dos acordos de comércio ou investi-

mento junto aos governos dos países onde estão sediadas de forma a favorecer sua própria 

atuação, seja por meio de cláusulas que retirem restrições ao comércio, seja pela inserção 

de regras de proteção à propriedade intelectual ou ao investimento. A obrigação das partes 

de “harmonizar” sua legislação ao acordo compele os outros países signatários a legislar 

ou deixar de legislar de forma a acomodar os princípios contidos nessas cláusulas.  

 A obrigação de harmonização gera conflitos normativos quando as cláusulas con-

tidas em acordos de comércio ou investimento contradizem instrumentos internacionais, 

tais como os pactos de direitos humanos ou tratados sanitários ou ambientais (Ventura, 

2011). Os instrumentos de que dispõem os Estados para gerir esses conflitos dependem do 

modelo de acordo em questão. No âmbito multilateral, a pressão de outros grupos de inte-

resse pode dar munição aos Estados para que consigam mudar as normas que reduzem seu 

espaço político. A entrada em vigor do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) – resultado de anos de lobby do Co-

mitê para a Propriedade Intelectual (IPC), um grupo de empresas farmacêuticas, tecnoló-

gicas, de entretenimento e outras – por exemplo, reduziu a capacidade dos Estados de as-

segurar o direito à saúde de seus cidadãos, especialmente por elevar o preço dos medica-

mentos e impedir o licenciamento compulsório de drogas necessárias para combater epi-

demias e outras emergências sanitárias. Nesse caso, a atuação de organizações da socie-

dade civil foi fundamental para municiar os países que defendiam a inclusão de exceções 

ao TRIPS no que diz respeito a seu dever de prover tratamento a seus cidadãos e, conse-

quentemente, para garantir a aprovação da Declaração de Doha (Hoen, 2009). No caso de 

acordos regionais e bilaterais, não regidos por instituições multilaterais, a capacidade dos 

Estados de negociar cláusulas depende majoritariamente de seu poder econômico. Além 

disso, a oportunidade para a atuação de outros grupos de interesse que não as empresas é 

muito reduzida, pois os termos dos acordos são negociados em sigilo. Esse problema é 

ampliado no caso de acordos regionais, nos quais é necessário obter a anuência de todos 

os signatários para mudar as cláusulas. No caso do TPP, ou Parceria Transpacífica, acordo 

envolvendo 12 países que representam 40% da economia mundial, o texto do acordo foi 
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mantido em segredo durante toda a fase de negociação, sendo que apenas congressistas 

com autorização especial de segurança (security clearance) podiam ler o texto, numa sala 

reservada, sem poder tomar notas, copiar o texto ou divulgar o que leram. A única fonte 

de informações sobre o TPP antes de seu anúncio oficial foi o Wikileaks, que publicou 

trechos sobre as cláusulas de proteção à propriedade intelectual. O texto do TTIP, Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento, entre EUA e União Europeia, foi mantido em 

sigilo durante todo o período de negociações – agora paralisadas -, mas a organização Cor-

porate Europe Observatory, por meio de pedidos via leis de acesso à informação, descobriu 

que, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2014, o departamento de comércio da Comissão 

Europeia, principal negociador pelo lado europeu, teve 528 reuniões a portas fechadas com 

representantes de empresas privadas e apenas 53 com grupos de interesse público como 

sindicatos e grupos de defesa do consumidor (Corporate Europe Observatory, 2015).  

 Empresas também interferem na capacidade regulatória dos países pela via litigi-

osa. Quando há “falhas de harmonização” – ou seja, quando um país aprova leis que sejam 

contraditórias com determinados termos dos acordos – ou quando um governo implementa 

políticas que outro(s) país(es) signatário(s) julguem violar as cláusulas do acordo, países 

podem ser acionados em órgãos de solução de controvérsias, tais como tribunais de arbi-

tragem, e condenados a pagar multas ou a chegar a acordos que incluem o ajuste de sua 

legislação.  

 A oportunidade de empresas influírem na política dos Estados pela via litigiosa 

também é ampliada pelos acordos bilaterais e regionais de investimento. Enquanto na 

OMC a resolução de conflitos se dá por meio de processos movidos exclusivamente por 

Estados contra Estados em seu sistema de solução de controvérsias, a maioria dos acordos 

de investimento regionais e bilaterais inclui hoje mecanismos de solução de controvérsias 

investidor-Estado – ou ISDSs, na sigla em inglês -, que permitem a empresas mover pro-

cessos contra Estados sem a necessidade de obter anuência dos governos dos países onde 

estão sediadas. 

 

Breve histórico da proteção internacional aos investimentos 

 O primeiro acordo bilateral de investimento nos modelos atuais foi assinado em 

1959 entre Alemanha e Paquistão, mas o recurso à arbitragem para resolver controvérsias 
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envolvendo investidores estrangeiros e Estados teve início no século XIX. O modelo típico 

dos tribunais da época era o adotado entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos para resol-

ver as controvérsias de seus respectivos cidadãos depois Guerra da Independência: dois 

árbitros nomeados por cada parte e um quinto por consenso dos quatro ou por sorteio a 

partir de nomes indicados pelas partes (Vandevelde, 2010). Entre 1840 e 1940, mais de 60 

tribunais desse tipo foram montados para resolver controvérsias relativas a investidores 

estrangeiros. A maior parte dos casos tinha a Grã-Bretanha e os Estados Unidos como 

reclamante e a Venezuela e o México como réus (Miles, 2013). 

 Em 1899, a Convenção para a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais 

estabeleceu uma Corte Permanente de Arbitragem em Haia, incluindo alguns mecanismos 

de arbitragem, e, entre 1900 e 1914, mais de 120 tratados bilaterais de arbitragem foram 

assinados entre países. Entre os princípios ou standards mais comumente presentes nesses 

tratados estavam o de sonegação de justiça (denial of justice), que, na época, incluía ações 

que hoje poderiam ser classificadas como expropriação; assim como o que hoje chamamos 

de tratamento nacional (national treatment), a obrigação de tratar investidores estrangeiros 

da mesma forma que investidores domésticos ou, caso a legislação nacional fosse consi-

derada inferior aos padrões do direito internacional, de acordo com as normas internacio-

nais (obrigação do padrão mínimo de tratamento, ou minimum standard of treatment). Es-

sas obrigações, porém, encontraram resistência entre alguns países, principalmente na 

América Latina, que se opunham a conceder proteção maior a investidores estrangeiros do 

que a nacionais. Esses países frequentemente invocavam a chamada doutrina Calvo: prin-

cípios formulados pelo jurista argentino Carlos Calvo, segundo os quais investidores es-

trangeiros não deveriam ter direito a um tratamento melhor do que investidores locais, 

controvérsias entre investidores e Estado deveriam ser resolvidas em tribunais domésticos 

do Estado em questão e Estados não tinham direito a intervir militarmente nem diplomati-

camente por conflitos gerados por expropriações (Vandevelde, 2010; Johnson & Gimblett, 

2011). 

 Em 1919, o Tratado de Versalhes estabeleceu Tribunais Mistos de Arbitragem 

entre a Alemanha e diversos outros países. Durante os anos 1920, foram expedidas diversas 

sentenças tratando de expropriações de propriedade estrangeira – tanto a partir de tratados 

bilaterais quanto dos tribunais estabelecidos pelo Tratado de Versalhes e da Corte Perma-

nente de Arbitragem – convergindo em alguns princípios. As sentenças não questionavam 
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o direito dos Estado de expropriar bens para fins públicos, principalmente aqueles relaci-

onados à segurança, mas afirmavam que a parte expropriada deveria ser indenizada, geral-

mente pelo “valor justo de mercado”, sendo que, em alguns casos, tais como os de expro-

priações consideradas discriminatórias, os investidores poderiam ter direito a indenizações 

maiores (Johnson & Gimblett, 2011). Uma sentença em particular, referente ao chamado 

caso da Fábrica de Chorzów, porém, que viria a ser citada em muitas outras decisões até 

os dias de hoje, afirmava que investidores estrangeiros sujeitos à expropriação ilegal ti-

nham direito à restituição de seus bens ou, caso isso não fosse possível, à “reparação inte-

gral pelo dano causado”, de forma a “restabelecer a situação que, com toda probabilidade, 

existiria se tal ato não tivesse sido cometido” (Chorzów Factory Case, 1928, p. 47).  

 Outro caso importante foi o que a mineradora britânica Lena Goldfields moveu 

contra a União Soviética. Sua importância se deve ao fato de ter sido um dos primeiros 

casos em que o investidor – e não o Estado, em seu nome – abriu um processo contra um 

Estado num tribunal de arbitragem. Isso foi possível porque o contrato de concessão entre 

a empresa britânica e o governo soviético previa a constituição de um tribunal de arbitra-

gem para resolver controvérsias entre as partes (Nussbaum, 1950). O Tratado de Versalhes 

também reconhecera o direito de indivíduos que fossem cidadãos dos países signatários de 

usar a arbitragem para fazer valer seus direitos diante de outros Estados (Treaty of Peace 

with Germany, 1919).  

 O caso Lena foi uma das muitas controvérsias geradas pela nacionalização de 

empresas que exploravam recursos naturais ou por programas de reforma agrária promo-

vidos na União Soviética e outros países do Leste Europeu, assim como no México.  Essas 

controvérsias desenvolveram-se de formas distintas. No caso Lena Goldfields, a União 

Soviética foi condenada a pagar 8,5 milhões de libras à empresa, mas o país nunca reco-

nheceu a dívida. No caso do México, o Estado reconheceu que deveria indenizar os antigos 

proprietários das terras expropriadas, mas que deveria fazê-lo de acordo com o que deter-

minava sua própria legislação. A resposta fornecida pelo secretário de Estado norte-ame-

ricano, Cordell Hull, foi a de que o direito internacional garantia que nenhum país tinha o 

direito de expropriar bens privados, para qualquer fim, sem oferecer uma compensação 

“imediata, adequada e efetiva” – formulação que viria a ficar conhecida como a doutrina 

ou princípio de Hull (Hull, 1928). 
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 Mas a maior parte das expropriações promovidas pelos Estados comunistas não 

foi levada a tribunais de arbitragem e sim resolvida por meio de acordos entre os Estados 

em que os países expropriadores pagavam uma quantia fechada (lump-sum) ao país dos 

donos das empresas nacionalizadas, que, então, distribuía essa quantia entre os reclaman-

tes. Esta também foi a via mais utilizada para lidar com as nacionalizações ocorridas du-

rante o movimento de descolonização de países da África e Ásia a partir da década de 1940 

(Dolzer, 1981). 

 O caso mais proeminente de arbitragem do período que vai do pós-Segunda 

Guerra até a queda do Muro de Berlim talvez tenha sido o estabelecimento dos tribunais 

entre os Estados Unidos e o Irã para resolver as expropriações de bens e investimentos 

norte-americanos realizadas no âmbito da revolução iraniana de 1979. Ainda neste caso, 

as partes eram os Estados, mas foi neste período que cláusulas de proteção ao investidor 

começaram a ser inseridas nos tratados de comércio entre países – os chamados tratados 

de Amizade, Comércio e Navegação. Essas cláusulas proibiam a expropriação sem com-

pensação e permitiam a investidores resolver diretamente suas controvérsias com Estados 

em tribunais de arbitragem (Caron, 1990). 

 Nos órgãos multilaterais, no entanto, o princípio de que países tinham a obrigação 

de indenizar investidores estrangeiros por expropriações não era consensual (Lillich, 

2011). Em 1962, uma controvérsia entre Estados Unidos e União Soviética acabou tor-

nando vago o texto da Resolução sobre a Soberania Permanente sobre Recursos Naturais. 

A resolução determinava que os Estados tinham o direito de expropriar interesses de entes 

privados em seus recursos naturais mediante “compensação apropriada”, sem definir o que 

significava isso. Em 1974, a Declaração sobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem 

Mundial (Resolução 3201) afirmou que os Estados tinham o direito de nacionalização ou 

transferência de propriedade de seus recursos naturais em nome do interesse de seus cida-

dãos, e que nenhum Estado poderia ser sujeito a nenhuma coerção política ou de qualquer 

outro tipo para impedir o exercício livre e integral desse direito inalienável, sem mencionar 

a necessidade de compensação (UNCTAD, 2000). 

 A resolução, contudo, não impediu que investidores invocassem a obrigatoriedade 

de compensação por atos de expropriação em tribunais de arbitragem previstos em acordos 

de concessão ou tratados bilaterais de Amizade, Comércio e Navegação nos anos que se 

seguiram. Além dos já mencionados casos Irã-EUA, cujos árbitros ignoraram a resolução 



 

17 

 

de 1974, uma série de casos abertos em decorrência da nacionalização ou do encerramento 

unilateral de contratos de concessão de petróleo em Estados do Oriente Médio e na Líbia 

no final dos anos 1970 e na década de 1980 apoiaram-se em cláusulas contratuais ou no 

direito consuetudinário internacional para determinar que os Estados tinham obrigação de 

compensar integralmente os investidores estrangeiros (Johnson & Gimblett, 2011). 

 Após o final da Guerra Fria, os fluxos de investimento estrangeiro para países em 

desenvolvimento aumentaram significativamente – de menos de US$ 40 bilhões anuais em 

1989 para US$ 200 bilhões em 1999, chegando a mais de US$ 600 bilhões em 2008. Na 

década seguinte, o investimento direto em economias em desenvolvimento continuou cres-

cendo, mas bem mais lentamente – chegando a US$ 706 bilhões em 2018 (UNCTAD, 

2019). O crescimento em investimentos direto a partir da década de 1990 - parte da inten-

sificação do processo de abertura de mercados e privatização de bens públicos conhecido 

como globalização - e o subsequente enfraquecimento dos mecanismos multilaterais de 

resolução de conflitos, especialmente a partir do fracasso da rodada de Doha, coincidem 

com a proliferação de TBIS e de controvérsias entre investidores e Estados, especialmente 

a partir dos anos 2000. Alguns autores atribuem o crescimento na assinatura de TBIs à 

necessidade dos países em desenvolvimento de atrair investimentos estrangeiros – e da 

competição entre esses países por recursos, como mencionamos acima -, por um lado, e à 

necessidade de investidores de obter certas garantias antes de investir em países em desen-

volvimento, especialmente naqueles considerados “politicamente voláteis”, especialmente 

diante da falta de respostas multilaterais consensuais (Vandevelde, 2016). 

 Hoje, há 2.654 acordos internacionais de investimento em vigor, incluindo trata-

dos bilaterais de investimento (TBIs) e outros acordos com cláusulas de proteção ao inves-

tidor (TIPs) (UNCTAD, 2020). Acompanhando essa tendência, também cresceu nos últi-

mos 20 anos o número de controvérsias investidor-Estado abertas com base nessas cláusu-

las. De um total de 43 casos na década de 1990 inteira – ou uma média de pouco mais de 

quatro controvérsias por ano -, o número de processos passou para uma média anual de 33 

casos na década de 2000, cifra que subiu para 65 na década de 2010, com um pico de 86 

controvérsias em 2015 (UNCTAD, 2020).   

 

A vulnerabilidade dos Estados aos ISDSs 
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 Nos últimos anos – e particularmente na última década e meia – empresas têm 

utilizado cláusulas de proteção ao investimento e à propriedade intelectual para contestar 

não apenas expropriações diretas de seus bens, mas também regulamentações sanitárias e 

ambientais que veem como prejudiciais aos seus negócios. A Philip Morris, por exemplo, 

propôs em 2010 ações contra os governos do Uruguai e da Austrália quando esses países 

aumentaram o tamanho das advertências de saúde em maços de cigarros, alegando que 

constituem expropriação de sua propriedade intelectual (sua marca) e que violam cláusulas 

de proteção ao investimento incluídas em acordos bilaterais com a Suíça e Hong Kong, 

respectivamente. Na Europa, a empresa sueca de energia Vatenfall está processando a Ale-

manha num tribunal de arbitragem – e pedindo € 3,7 bilhões de indenização – por ter de-

cidido acabar com suas usinas de energia nuclear após o acidente de 2011 em Fukushima 

para proteger a saúde pública. Como veremos mais adiante, tal montante representa metade 

do orçamento da Alemanha destinado à ajuda ao desenvolvimento. Seguradoras de saúde 

demandaram judicialmente contra a Polônia e a Eslováquia quando elas decidiram retro-

ceder em tentativas de abrir seus sistemas de saúde ao mercado privado. No Canadá, a 

empresa petrolífera americana Lone Pine processou o governo do Québec por ter imposto 

uma moratória à prática de faturamento hidráulico (fracking) por razões ambientais. Vinte 

mineradoras já abriram controvérsias contra Estados por ter licenças ambientais revogadas 

ou negadas. Examinaremos esses casos em detalhe no Capítulo 2. 

 Além de obrigar países a retroceder em tentativas de regulamentação que preju-

diquem a atuação de empresas, a arbitragem tem reduzido o espaço político dos países por 

seu caráter inibidor ou constrangedor. Sustenta-se que a simples ameaça por parte de em-

presas de recorrer à arbitragem ou a percepção de que uma empresa recorrerá à arbitragem 

pode fazer com que países deixem de regular ou amenizem normas, num fenômeno cha-

mado por alguns autores de “resfriamento” ou constrangimento regulatório (regulatory 

chill) (Tienhaara, 2011b). Após a abertura do processo da Philip Morris contra o governo 

da Austrália, por exemplo, a Nova Zelândia adiou a decisão de proibir marcas em maços 

de cigarros (Armitage, 2014). O Canadá desistiu de instituir uma lei semelhante quando 

empresas tabagistas americanas ameaçaram processar o governo pela “expropriação” de 

sua propriedade intelectual – ou seja, sua marca – sob o NAFTA (Labonte, 2003). A Na-

míbia aprovou uma lei antitabaco em 2010, mas reluta em regulamentar a matéria após ser 

ameaçada de processos (Tavernise, 2013).  
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 Com o crescimento do número de tratados e de controvérsias, multiplicaram-se 

também os estudos de caso procurando identificar efeitos da proliferação de tratados no 

fluxo de investimentos entre países, com resultados díspares (por exemplo, Neumayer & 

Spess, 2005; Egger & Pfaffermayr, 2004; Aisbett, Busse & Nunnenkamp, 2016). Além 

disso, algumas organizações da sociedade civil e pesquisadores – especialmente de países 

que foram alvos de controvérsias investidor-Estado – vêm se debruçando na última década 

e meia sobre os desdobramentos dessa explosão de tratados e controvérsias e seu potencial 

de constranger o “espaço político”, ou a margem de discricionariedade, do Estado para 

legislar em matéria de interesse público. Alguns estudos concentraram-se nos efeitos de 

determinados processos em determinados países particularmente afetados por controvér-

sias investidor-Estado, tais como Argentina e Indonésia (por ex, Burke-White, 2008 e 

Gross, 2003), ou sob determinado acordo, tal como o NAFTA (Yee, 2002), ou ainda sobre 

a capacidade dos Estados de legislar sobre determinado tema, consistindo principalmente 

de análises jurídicas sobre os conflitos entre as doutrinas dos investimentos e a legislação 

ambiental ou a proteção internacional dos direitos humanos (por exemplo, Pattberg, 2004; 

Tienhaara, 2006; Dupuy, 2009; Gordon & Pohl, 2011; Simma, 2011; e Levashova, 2020). 

Na área da saúde, apesar da existência de um número significativo de estudos sobre as 

estratégias de empresas farmacêuticas na esfera internacional, estudos aprofundados sobre 

os impactos dos acordos sobre a capacidade dos Estados de regular em matéria de saúde 

pública são raros, destacando-se as pesquisas de Koivusalo (ver, por exemplo, 2010, 2014, 

2015a; 2015b) e Drahos (Drahos et. al, 2004; Walls, Smith e Drahos, 2015), ambas as quais 

concentram-se no conflito entre mecanismos de defesa da propriedade intelectual e o dever 

de provisão de tratamento pelos Estados. Em 2014, Ottersen et al. publicaram um relatório 

sobre o que chamaram de “determinantes políticos de saúde globais”, definidos como “as 

normas, políticas e práticas transnacionais que advém de interações políticas em todos os 

setores que afetam a saúde”. O relatório foi resultado de anos de pesquisa de um grupo de 

acadêmicos – a chamada Comissão The Lancet –Universidade de Oslo sobre Governança 

Global para a Saúde – e destacou sete áreas nas quais a política global contribui para desi-

gualdades em saúde: políticas de austeridade, o regime de propriedade intelectual, tratados 

de investimento, o sistema alimentar global, a conduta de corporações transnacionais, po-

líticas de migração e conflitos armados. No que diz respeito a tratados sobre investimentos, 

o relatório fornece exemplos de ações movidas por empresas privadas contra países 



 

20 

 

tentando legislar em matéria de saúde, com atenção especial ao caso da Philip Morris con-

tra o Uruguai. 

 Diversos estudiosos da área do direito e da ciência política também têm se apoiado 

em análises jurídicas e estudos de caso para constatar uma “crise de legitimidade” mais 

geral dos mecanismos de resolução de controvérsia investidor-Estado (por exemplo, 

Franck, 2004; Brower & Schill, 2018; Dietz, Dotzauer & Cohen, 2019). Destacam-se os 

estudos de caso de Van Harten (2005, 2007, 2008, 2013 e 2017) e a análise de Tienhaara 

sobre o potencial “resfriador” dos tribunais de arbitragem (2011a, 2011b).  

 Diante das críticas ao sistema de ISDSs, da anulação de alguns tratados bilaterais 

e até mesmo da saída de alguns países do CIADI, organizações internacionais também têm 

realizado alguns estudos sobre os efeitos dos tratados bilaterais de investimento para in-

formar tentativas de reforma do sistema e, mais recentemente, preocupadas com a possibi-

lidade de inserção de uma cláusula de proteção ao investidor no hoje paralisado TTIP, 

organizações da sociedade civil europeias, tais como o Transnational Institute, o South 

Centre e o Corporate Europe Observatory, publicaram diversos relatórios sobre casos em 

que empresas se utilizaram de tratados bilaterais ou multilaterais para desafiar Estados 

tentando implementar leis ou normas sanitárias e ambientais (por exemplo, South Centre, 

2015; Eberhardt; 2012; Verheecke, Eberhardt, Olivet e Cossar-Gilbert, 2019). Uma publi-

cação das organizações SOMO, Both Ends e Madhyam reuniu, em 2016, uma série de 

estudos sobre o impacto dos tratados bilaterais de investimento em países como África do 

Sul, Índia, Moçambique e Indonésia, além de alguns balanços de tendências gerais a partir 

dos resultados de controvérsias entre investidores e Estados (Singh & Ilge, 2016). Do lado 

de cá do Atlântico, organizações canadenses, familiarizadas com as possibilidades das 

cláusulas de proteção ao investidor de interferir na atividade estatal por causa de sua expe-

riência em primeira mão com o Capítulo 11 do NAFTA, têm acompanhado as controvér-

sias investidor-Estado e relatado suas consequências, particularmente em matéria de meio 

ambiente (por exemplo, Johnson & Volkov, 2014). Os relatórios baseiam-se primordial-

mente em análises de controvérsias investidor-Estado específicas e evidências anedóticas.  

   

 Apesar da diversidade de estudos de caso mencionados acima, não há, até onde é 

de nosso conhecimento, pesquisas que tenham tentado examinar o conjunto inteiro dos 

casos relativos a matérias de interesse público levados a tribunais de arbitragem para 
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identificar tendências quanto aos tipos de ação estatal que dão origem a controvérsias, 

quais cláusulas de proteção ao investidor são mais invocadas, quais os montantes deman-

dados e outorgados etc. e tentar relacioná-las a seus efeitos políticos, ou verificar se os 

fatores identificados nos estudos de caso acima aplicam-se também à totalidade de casos 

iniciados por tentativas estatais de defender direitos de seus cidadãos. Alguns fatores po-

dem ajudar a explicar essa lacuna. Em primeiro lugar, o número de ações movidas por 

empresas contra Estados era relativamente baixo até recentemente, tendo sofrido um au-

mento pronunciado apenas na última década e meia – e, como sua resolução é demorada, 

muitas ainda estão pendentes (UNCTAD, 2020). Além disso, grande parte dos casos é total 

ou parcialmente confidencial, dificultando a pesquisa e a comparação entre eles. Adicio-

nalmente, provar o efeito dos acordos sobre a capacidade regulatória dos Estados implica 

a difícil tarefa de demonstrar que algo que poderia ter acontecido não aconteceu.  

 Procurando contribuir para preencher esta lacuna, procuramos, em primeiro lugar, 

identificar se haveria casos de controvérsias investidor-Estado e informações sobre eles 

suficientes para realizar tal estudo. Examinamos, então, todos os 1.023 casos de controvér-

sias investidor-Estado transcorridos entre 1987 e 2019 elencados na base de dados da 

UNCTAD, que reúne todas as controvérsias investidor-Estado já levadas a tribunais de 

arbitragem internacionais que foram tornadas públicas. Os anos correspondem a todo o 

período para o qual há dados oficiais sobre controvérsias investidor-Estado conhecidas. 

Este número não corresponde à totalidade das controvérsias transcorridas, pois é caracte-

rística dos processos levados a cabo nesses tribunais que corram em sigilo, sendo tornados 

públicos apenas quando ambas as partes o consentem. Constam da base de dados da UNC-

TAD, portanto, apenas os casos levados a público, e apenas as informações tornadas pú-

blicas a respeito de cada um dos casos – muitas vezes, não há dados sobre os montantes 

requeridos pelos investidores ou sobre a indenização determinada pelos tribunais ou nem 

mesmo o texto da decisão, por exemplo. A confidencialidade dos processos é, em si, de-

terminante para seus efeitos políticos, como veremos a seguir, e prejudica a capacidade de 

se extrair padrões e repetições e identificar peculiaridades de casos específicos. Acredita-

mos, porém, que o assunto tem importância e potencial suficiente de guiar futuras escolhas 

políticas para tornar seu estudo relevante, ainda que com essas limitações em mente. 

 Ao examinar o banco de dados, buscamos identificar os casos nos quais empresas 

acionaram países por implementação de leis e normas relativas a direitos entronizados em 
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instrumentos de proteção internacionais. É possível alegar que quase qualquer um dos pro-

cessos levados a cabo nos tribunais de arbitragem diz respeito a ações do Estado em nome 

do interesse público – políticas tributárias, escolhas de alocação orçamentária etc. também 

são, ao menos em teoria, escolhidas com base numa interpretação do que seria o interesse 

público. Em vez de debater se cada política ou normativa estatal de fato corresponde ao 

interesse público, optamos por focar em políticas que procuram salvaguardar direitos já 

consensuados pela comunidade internacional como sendo direitos fundamentais.  Escolhe-

mos, portanto, nos debruçar sobre os processos gerados em desafio a tentativas do Estado 

de proteger direitos codificados em tratados internacionais.  

Assim, para cada um dos casos constantes da base de dados da UNCTAD, exami-

namos as informações disponíveis buscando identificar o tipo de ação estatal que deu ori-

gem à controvérsia para verificar se dizia respeito à prerrogativa do Estado de proteger 

algum direito entronizado nos instrumentos internacionais de direitos humanos. Em caso 

positivo, incluíamos o caso em nossa seleção. Quando as informações disponíveis eram 

demasiado escassas para determinar a ação estatal que dera origem à controvérsia ou se o 

caso dizia respeito a outros tipos de ação estatal (por exemplo, tentativas de impor ou au-

mentar impostos sobre determinada indústria ou serviço, quebra de contrato de concessão 

por não cumprimento de cláusulas de desempenho e outros), optamos por não incluir o 

caso na seleção.  

Ao examinar a totalidade dos casos, encontramos 72 controvérsias disparadas por 

tentativas do Estado de legislar ou implementar medidas relativas a quatro classes de di-

reitos: o direito à saúde, o direito à água, os direitos dos povos indígenas e o direito a um 

meio ambiente limpo, sendo o direito à saúde entronizado no artigo 12 do Pacto Interna-

cional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC, 1966), entre vários outros 

instrumentos; o direito à água, na Resolução 64/292 da Assembleia Geral da ONU (2010) 

e no Comentário Geral no. 15 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

mesma organização (2002); os direitos dos povos indígenas, na Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). O direito a um meio ambiente limpo, 

apesar de ainda não ser sujeito de um tratado específico, é considerado parte indivisível do 

direito à saúde de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966), a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972) e a 

Resolução 75/94 das Nações Unidas, entre outros instrumentos (Shelton, 2002).  
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 Para cada caso selecionado, a partir da leitura da sentença – ou, caso a sentença 

não estivesse disponível, de outros documentos incluídos no processo, tais como notifica-

ções de arbitragem e petições –, colhemos informações tais como o país de origem do 

investidor e do Estado acionado, o tipo de ação estatal que deu origem ao processo (tenta-

tiva de implantar nova lei ou legislação existente), o princípio ou standard supostamente 

violado, o montante demandado, assim como dados sobre o resultado da arbitragem (vio-

lações constatadas e montantes outorgados). A partir dessas informações, procuramos de-

tectar padrões e tendências quanto aos diz respeito aos tipos de ação estatal que ensejaram 

processos, às alegações feitas pelas empresas, aos montantes demandados e outorgados, e 

às decisões tomadas pelos tribunais.  

 Examinamos ainda o conteúdo dos processos e, nos casos conhecidos, seus des-

dobramentos, para detectar se e como a controvérsia de fato restringiu a capacidade do 

Estado de legislar em matéria de interesse público – ou seja, se o obrigou a pagar indeni-

zações por medidas tomadas no interesse público ou fê-lo recuar na implementação ou na 

proposição de leis ou normas para salvaguardar direitos – causando o chamado “resfria-

mento” ou constrangimento regulatório.  

 Procuramos identificar também quais são as principais características dos proces-

sos de arbitragem que contribuem para esse efeito constrangedor sobre o espaço político 

dos Estados.  

 Apresentamos os resultados dessa análise no Capítulo 2. Primeiramente, porém, 

apresentaremos brevemente o sistema de proteção ao investidor, identificando os princí-

pios ou standards mais comumente presentes nos tratados em vigor hoje e, já que aspectos 

procedimentais são essenciais para compreender os processos e parecem ter papel funda-

mental no efeito das controvérsias no espaço político dos Estados, as principais caracterís-

ticas dos dois mecanismos de resolução de controvérsias investidor-Estado mais frequen-

temente utilizados pelos investidores.  E, após apresentar os principais achados da pes-

quisa, examinaremos, no Capítulo 3, tentativas recentes de os Estados de se tornarem me-

nos vulneráveis a processos por investidores, seja por meio do cancelamento de acordos, 

seja por meio de tentativas de reformar o sistema de resolução de controvérsias investidor-

Estado, procurando identificar se as mudanças pretendidas afetam ou não as características 

identificadas como mais propícias a constranger seu espaço político.   
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1. O regime de proteção ao investidor 

   

 O regime internacional de proteção ao investidor abrange, hoje, uma constelação 

de tratados bilaterais, que definem standards ou princípios substantivos de proteção ao 

investidor, e mecanismos de solução de controvérsia investidor-Estado, que determinam a 

forma pela qual devem ser resolvidos eventuais conflitos entre investidores e Estados no 

que diz respeito aos princípios mencionados. Como vimos na Introdução e veremos nos 

próximos capítulos, tanto o conteúdo dos standards de proteção dos tratados quanto os 

aspectos procedimentais dos ISDSs, parecem ser relevantes para os efeitos políticos das 

controvérsias.  

  Elencamos, a seguir, portanto, os principais princípios ou standards de proteção 

ao investidor contidos hoje nos tratados internacionais de investimento, apresentando, em 

seguida, os principais procedimentos envolvidos nos mecanismos de resolução de contro-

vérsia mais utilizados por investidores para iniciar controvérsias contra Estados: a Con-

venção e os Mecanismos Adicionais do CIADI e as Regras de Arbitragem da UNCITRAL. 

  

1.1 – Os standards de proteção ao investidor 

 Apesar de o conteúdo dos tratados internacionais de investimento variar de acordo 

para acordo, ao longo do tempo alguns standards de proteção ao investidor parecem ter se 

tornado quase consensuais, sendo que os tratados mais recentes tendem a entrar em mais 

detalhes sobre o significado de cada princípio – seja em reação à falta de consistência nas 

sentenças arbitrais relativas a determinada cláusula, seja por uma percepção por parte dos 

Estados de que cláusulas mais vagas ampliam sua vulnerabilidade a processos. Nos preâm-

bulos, por exemplo, praticamente todos os tratados fazem referência aos objetivos de pro-

mover e proteger investimentos, mas cada vez mais países incluem uma ressalva de que 

essas metas não podem ser perseguidas à custa do interesse público – ou seja, na defesa de 

objetivos tais como a saúde pública, a segurança, um meio ambiente limpo/a vida da flora 

e da fauna e os direitos trabalhistas, como veremos no Capítulo 3 (UNCTAD, 2020b).  

 Utilizando-nos da ferramenta de mapeamento de conteúdo de acordos internacio-

nais de investimento da UNCTAD (UNCTAD, 2020b), que elenca os princípios presentes 
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em 2.576 tratados de investimento, permitindo verificar quantos tratados incluem determi-

nado standard, identificamos aqueles mais presentes nos TBIs. Entre parênteses, indica-

mos o número de tratados que contém o princípio mencionado: 

• Tratamento justo e equitativo (fair and equitable treatment) A enorme maioria 

dos TBIs e acordos comerciais com cláusulas de proteção ao investidor  inclui 

o direito do investidor a um tratamento justo e equitativo (2.450 dos 2.576 

mapeados pela UNCTAD). Apenas 460 desses, porém, definem no que exata-

mente consiste o tratamento justo e equitativo, sendo que 348 afirmam se tratar 

do direito de ser tratado conforme as normas do direito internacional e 102, 

conforme as regras do direito consuetudinário internacional, sendo que so-

mente um quarto desses faz referência direta a quais normas seriam essas, ci-

tando princípios como o direito de tratamento não-discriminatório, de proteção 

e segurança integrais ou outros.  

Apesar de não haver uma definição uniforme e nem uma interpretação consen-

sual pelos tribunais de arbitragem sobre o que consiste o tratamento justo e 

equitativo, um estudo da OCDE detectou que um número significativo de au-

tores e árbitros têm interpretado essa cláusula como a obrigação de tratar in-

vestidores do país com o qual o tratado foi assinado de acordo com princípios 

mínimos estabelecidos pelo direito internacional (“tratamento justo”) e de 

forma não discriminatória em relação aos investidores nacionais (“equitativo”) 

(OECD, 2004). Não há, contudo, segundo a pesquisa, consenso sobre exata-

mente quais princípios e quais fontes de direito internacional devem ser usadas 

como parâmetro para determinar se um investidor recebeu tratamento justo ou 

não. A decisão sobre quais parâmetros adotar, portanto, tem cabido a cada tri-

bunal de arbitragem. Um princípio frequentemente interpretado como parte do 

tratamento justo e equitativo é o de devido processo legal (due process), inclu-

ída aí a interdição à sonegação de justiça (denial of justice)2. Dolzer (2005) 

identificou a “consistência da ação governamental”, particularmente a 

 

2 A própria UNCTAD, ao classificar as alegações levantadas nas controvérsias investidor-Estado em sua 

base de dados, agrupa num mesmo item alegações de violação ao “tratamento justo e equitativo”, e “padrão 

de tratamento mínimo, incluindo sonegação de justiça”. 
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verificação de se o Estado cumpriu as “expectativas legítimas” dos investido-

res no momento do investimento, como principal parâmetro utilizado nos tri-

bunais de arbitragem para decidir se houve ou não violação deste princípio. 

• Proteção contra expropriação direta e indireta: Outro princípio praticamente 

onipresente nos tratados de investimento é o da proteção contra expropriação 

direta (2.568) ou indireta (2.493). Quase todos os acordos admitem o direito 

dos Estados de expropriar interesses estrangeiros em nome do interesse pú-

blico, mas exigem o cumprimento de certas condições para que as expropria-

ções sejam consideradas legais.  

Segundo a UNCTAD, a expropriação direta é a transferência intencional, obri-

gatória e legal de um título de propriedade ao Estado. 

Desapropriação direta significa uma transferência compulsória do título do 

bem ou sua apreensão física. Normalmente, a desapropriação beneficia o 

próprio Estado ou uma terceira parte apontada pelo Estado. Nos casos de 

desapropriação direta, há uma intenção declarada, deliberada e inequívoca, 

refletida em uma lei ou decreto ou em um ato físico, de privar o proprietário 

de seu patrimônio, seja por meio da transferência de título ou de sua apre-

ensão. (UNCTAD, 2012, p. 7) 

Já a expropriação indireta envolve a alienação de um investimento por atos es-

tatais, mas sem a transferência formal do título de propriedade.  

Com base em práticas estatais, na doutrina e em sentenças arbitrais, [pode-

se dizer que] as desapropriações indiretas são caracterizadas pelos seguintes 

elementos cumulativos: (a) é um ato atribuível ao Estado; (b) interfere com 

direitos de propriedade ou outros interesses protegidos pela lei; (c) de tal 

forma que os direitos ou interesses relevantes percam todo ou a maior parte 

de seu valor ou o proprietário seja privado de controle sobre o seu investi-

mento; (d) ainda que que o proprietário mantenha o título legal ou perma-

neça em posse física do bem em questão. (UNCTAD, 2012, p. 12) 

A maioria dos TBIs e tratados de livre-comércio adota essa definição de ex-

propriação indireta ou texto similar, o que significa que praticamente qualquer 

ação governamental que incorra prejuízos significativos a um investidor pode, 

em teoria, ser classificada como expropriação indireta. A maior parte dos tra-

tados, contudo, também reserva aos Estados o direito de expropriar investi-

mentos no exercício de seu “poder de polícia” ou de “legislar em nome do 

interesse público”, contanto que tal expropriação ocorra: (a) para um fim pú-

blico (for a public purpose); (b) de forma não-discriminatória (ou seja, que 
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trate o investidor estrangeiro da mesma forma que trataria um investidor naci-

onal); (c) de acordo com o devido processo legal  (due processo of law); (d) 

diante do pagamento de uma indenização.  Segundo a UNCTAD, essa formu-

lação está presente tão uniformemente, em tantos tratados de investimento e há 

tanto tempo que já se tornou lei consuetudinária do direito de investimentos 

(UNCTAD, 2012, p. 27).  

Como veremos em maior profundidade no próximo capítulo, em quase todos 

os casos, além de ter fins públicos, a expropriação não pode ser discriminatória, 

precisa ocorrer mediante o pagamento de compensação “imediata, adequada e 

efetiva” e respeitar o devido processo legal, embora os tratados variem no que 

diz respeito ao método de cálculo e pagamento de indenizações.  

• Transferência de fundos: Um grande número de tratados (2.564) garante o di-

reito do investidor a transferir fundos relativos a seu investimento de forma 

rápida, tanto para dentro quanto para fora do país-anfitrião, e de usar determi-

nada moeda para isso (UNCTAD, 2020).  

• Nação mais favorecida (most favoured nation): Quase todos os tratados (2.539 

de 2.576 mapeados pela UNCTAD) incluem ainda o princípio da “nação mais 

favorecida”, o que significa que o país-anfitrião tem de conceder aos investi-

dores do outro país signatário tratamento nos mesmos padrões ou melhor que 

o concedido a investidores de outros países.  

Em tratados recentes, segundo a UNCTAD, o texto do tratado limita essa cláu-

sula aos direitos ou padrões substanciais do tratado – ou seja, sem incluir as 

cláusulas relativas à resolução de controvérsia ou outros aspectos procedimen-

tais, além de privilégios incluídos em tratados regionais de integração econô-

mica (UNCTAD, 2020). 

• Tratamento nacional: Grande parte dos tratados (2.198) também assegura ao 

investidor o direito ao tratamento nacional – ou seja, a ser tratado da mesma 

forma que investidores nacionais perante à legislação nacional. Segundo a 

UNCTAD (1999), diversos Estados incluem exceções às cláusulas de trata-

mento nacional para proteger setores industriais nascentes, mas a ferramenta 

de mapeamento de tratados não identifica quantos tratados incluem esse tipo 
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de mapeamento de tratados da UNCTAD não especifica quantos tratados in-

cluem tais reservas.  

A formulação mais comum da cláusula concede o direito de tratamento nacio-

nal a investidores apenas depois do estabelecimento do investidor no país, mas 

alguns acordos (168) o concedem mesmo antes de o investidor se estabelecer. 

• Umbrella clause: Diversos tratados (1108) incluem esta cláusula, que explicita 

a obrigação dos Estados signatários de respeitar quaisquer outros contratos e 

obrigações que possa ter assumido com investidores do outro Estado-parte. 

• Direito de recusa a outorgar benefícios (denial of benefits): Alguns tratados 

(221) incluem uma cláusula permitindo que o Estado-anfitrião negue a inves-

tidores de países que não são signatários ou que não possuam atividades co-

merciais substanciais nesses países o direito aos benefícios incluídos no tra-

tado. 

• Proibição a exigências de desempenho (performance requirements): Alguns 

tratados (215) proíbem que o Estado-anfitrião imponha condições para a ope-

ração do investidor, tais como contratar apenas pessoal local, comprar apenas 

matérias-primas locais, transferir certos tipos de tecnologia ou exportar uma 

certa proporção de sua produção etc.  

• Estabelecimento do investimento: A maioria dos TBIs concede ao país-anfi-

trião a liberdade de admitir ou não um o estabelecimento de determinado in-

vestimento, mas a partir do início dos anos 2000, com a liberalização dos mer-

cados, um número crescente de tratados passou a incluir um “direito de esta-

belecimento” aos investidores, seja por meio da concessão do direito de “tra-

tamento nacional” (168) ou de “nação mais favorecida” (194) mesmo antes do 

estabelecimento do investimento no Estado-anfitrião (UNCTAD, 2020). 

• Exceções e isenções: Como dito anteriormente, alguns tratados têm passado a 

incluir em seu texto advertências de que a promoção e proteção dos investi-

mentos não pode ocorrer em detrimento de outros objetivos de interesse pú-

blico. Certos tratados mencionam explicitamente que a redução de direitos so-

ciais, tais como os direitos trabalhistas (223), ou a flexibilização da legislação 

ambiental (143) para atrair investimentos estrangeiros é indesejável. Outros 



 

29 

 

acordos listam exceções gerais ao tratado, simplesmente salvaguardando ao 

Estado a liberdade de legislar para fins públicos (45). Outros ainda incluem 

exceções específicas a certas cláusulas, como a de expropriação indireta, afir-

mando que limitações às operações dos investidores decorrentes de medidas 

de proteção ao interesse público, tais como leis ou normas para proteger a sa-

úde ou o meio ambiente, não podem ser consideradas expropriação indireta ou 

não implicam direito a indenização (101), sendo que alguns (92) fazem refe-

rência direta à possibilidade de promover o licenciamento compulsório de me-

dicamentos de acordos com as normas da OMC. 

• Resolução de controvérsias: A maioria dos tratados apenas indica em linhas 

gerais as características do método de resolução de controvérsias investidor-

Estado que deve ser usada caso surjam controvérsias, indicando quais as con-

venções arbitrais que podem ser utilizadas pelas partes. Na enorme maioria dos 

casos, os tratados permitem que as controvérsias sejam resolvidas com base na 

Convenção ou no Mecanismo Complementar do CIADI ou ainda pelas regras 

da UNCITRAL.   

Em relação ao fórum para resolução de controvérsias, a maior parte dos trata-

dos indica o CIADI como fórum preferencial (2.185).  Muitos acordos também 

admitem a possibilidade de as partes recorrerem a tribunais de arbitragem ad 

hoc, de acordo com as normas da UNCITRAL (1.635). A Câmara de Comércio 

Internacional (ICC), com sede em Paris, e o Instituto de Arbitragem da Câmara 

de Comércio de Estocolmo também são citados em alguns acordos.  

Um pequeno número de tratados (88) permite que as partes recorram a tribu-

nais internacionais de arbitragem apenas se a controvérsia não tiver sido resol-

vida em tribunais nacionais até 18 meses depois de iniciadas, mas a maioria 

dos acordos não contém tal exigência, tratando os tribunais de arbitragem 

como uma forma alternativa e não subsidiária de resolução de controvérsias. 

Diversos acordos (185) estabelecem um período após o qual a suposta violação 

prescreve, geralmente de três anos após a suposta ocorrência. 
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 É importante notar que cláusulas de proteção ao investidor não são uma exclusi-

vidade de tratados bilaterais. Como dito anteriormente, os tratados de Amizade, Comércio 

e Navegação já incorporavam princípios equivalentes aos de proibição de expropriação 

sem compensação, tratamento discriminatório e outros. Mais recentemente, acordos de li-

vre comércio, como o NAFTA, ou setoriais, como o Tratado da Carta de Energia (Energy 

Charter), também incorporaram medidas de garantia a investidores estrangeiros. 

 No caso do NAFTA, que entrou em vigor em 1992, as proteções ao investidor 

estão listadas no Capítulo 11 do acordo. O tratado inclui praticamente todos os princípios 

listados acima: tratamento justo e equitativo – incluindo aí explicitamente o princípio de 

padrão mínimo de tratamento e de segurança e proteção integrais; tratamento nacional; 

nação mais favorecida; proibição à expropriação sem compensação – incluindo a expro-

priação indireta, ou, conforme o texto do NAFTA, medidas “equivalentes à expropriação” 

(tantamount to expropriation); proibição à exigências de desempenho; direito de recusa a 

outorgar benefícios; direito a transferência de fundos; entre outras. O artigo 1114 do 

NAFTA afirma explicitamente que: 

1. Nada do que está disposto neste capítulo deve ser interpretado como impedi-

mento a que uma Parte adote, mantenha ou execute qualquer medida, de resto 

compatível com este capítulo, que considere apropriada para assegurar que os 

investimentos em seu território se efetuem levando em conta preocupações 

em matéria ambiental.  

2. As Partes reconhecem que é inadequado fomentar investimentos por meio de 

um relaxamento das medidas internas aplicáveis à saúde ou à segurança ou 

relativas ao meio-ambiente. Consequentemente, nenhuma Parte deverá renun-

ciar-se a aplicar ou de qualquer outro modo derrogar, ou oferecer a investido-

res a possibilidade de renunciar ou derrogar, tais medidas como meio para 

induzir o estabelecimento, a aquisição, a expansão ou a conservação de um 

investimento em seu território (...). (NAFTA, 1992, Cap. 11) 

 

 Essa cláusula, contudo, não impediu que investidores iniciassem e vencessem 

controvérsias baseadas na implementação de normas ambientais ou sanitárias, como vere-

mos no próximo capítulo.  

 O NAFTA permite o uso da Convenção ou do Mecanismo Complementar do CI-

ADI ou das normas de arbitragem da UNCITRAL para reger eventuais controvérsias entre 

investidores e Estados-parte do tratado, não faz referência à necessidade de recorrer a 
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tribunais nacionais antes de iniciar uma arbitragem, mas impõe um limite de três anos após 

a suposta violação para dar início a uma controvérsia. 

 O Tratado da Carta de Energia, criado para facilitar investimentos específicos no 

setor de energia e vigente desde 1998, também traz todos os princípios contidos no NAFTA 

e permite a resolução de controvérsias via CIADI, no Instituto de Arbitragem da Câmara 

de Comércio de Estocolmo ou em tribunais ad hoc de acordo com as normas da UNCI-

TRAL. 

Críticas aos standards 

 Como afirmamos no capítulo anterior, a emergência de controvérsias em que Es-

tados foram condenados a pagar indenizações altas por tentar implementar leis de defesa 

ambiental ou sanitária deu origem a estudos e relatórios em que pesquisadores examinaram 

os sistemas de ISDSs e os tratados de investimento buscando identificar os elementos que 

tornavam os Estados mais vulneráveis a processos iniciados por investidores (Public Ser-

vices International, 2018; Consumers International, 2018; além dos estudos citados no ca-

pítulo anterior). A própria UNCITRAL realizou um processo de consulta aos Estados para 

mapear suas principais preocupações quanto aos princípios e procedimentos dos tratados 

em preparação para seu processo de reforma de suas normas de arbitragem, conforme ve-

remos no Capítulo 3.   

 Em relação aos princípios ou standards constantes dos TBIs – ou seja, os chama-

dos aspectos substantivos do regime de proteção aos investimentos –, tal vulnerabilidade 

dos Estados parece ter origem em cláusulas como aquelas que protegem o investidor contra 

a expropriação, particularmente as que preveem a expropriação indireta, assim como na 

ausência de obrigatoriedade de exaurir os recursos domésticos antes da abertura de proces-

sos em tribunais de arbitragem internacionais, entre outras (Cingotti et. al., 2016; South 

Center, 2014; Singh & Ilge, 2016). As críticas aos princípios substantivos dos TBIs serão 

examinadas em detalhe nos capítulos seguintes, ao discutirmos as particularidades dos ca-

sos examinados e as propostas de reforma do sistema. Antes de prosseguirmos, porém, 

apresentaremos brevemente outro elemento do regime de proteção aos investimentos que 

parece desempenhar um papel relevante na vulnerabilidade dos Estados a processos: os 

aspectos procedimentais dos ISDSs (ou seja, aqueles relativos às normas para abertura e 

condução de controvérsias investidor-Estado), que também têm sido alvo de críticas por 
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parte de pesquisadores e Estados e ao redor dos quais a maior parte das tentativas de re-

forma do sistema têm se concentrado. Na próxima seção, portanto, listaremos os principais 

procedimentos dos sistemas de resolução de controvérsia investidor-Estado mais utilizados 

pelos investidores.  

1.2 – Procedimentos de resolução de controvérsias investidor-Estado 

 Como dissemos anteriormente, a quase totalidade dos tratados prevê que, caso 

surja uma controvérsia quanto ao cumprimento de alguma cláusula, a controvérsia deve 

ser resolvida de acordo com a Convenção ou os Mecanismos Complementares do Centro 

Internacional de Arbitragem de Controvérsias Investidor-Estado (CIADI) ou segundo as 

Regras de Arbitragem da UNCITRAL. 

 O Centro Internacional de Arbitragem de Controvérsias Investidor-Estado é um 

órgão do Banco Mundial fundado em 1966 especificamente para lidar com controvérsias 

entre investidores e Estados. O CIADI não realiza as arbitragens em si, mas fornece apoio 

institucional a tribunais de arbitragem montados de acordo com o que determina sua Con-

venção ou seus Mecanismos Complementares. A Convenção é utilizada quando tanto o 

Estado-anfitrião quanto o Estado-origem do investidor são Estados-membros contratantes 

da Convenção, e os Mecanismos Complementares podem ser utilizados quando uma ou 

ambas as partes são Estados signatários (ou seja, assinaram a Convenção, mas não a rati-

ficaram).  O processo de arbitragem segundo os Mecanismos Complementares é pratica-

mente o mesmo do processo que segue a Convenção do CIADI, com algumas diferenças 

na abertura do processo e no pós-sentença, que veremos a seguir. Em outubro de 2020, o 

CIADI contava com 155 Estados-membros contratantes e 8 Estados signatários. (CIADI, 

2020).  

 Já a UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Inter-

nacional) elaborou, em 1976, um conjunto de regras para reger o estabelecimento e o fun-

cionamento de tribunais ad hoc estabelecidos para resolver controvérsias entre investidores 

e Estados. Enquanto o CIADI é um órgão que se responsabiliza pelos trâmites do processo, 

as Regras de Arbitragem da UNCITRAL são apenas isso: um conjunto de normas a ser 

seguidas por ambas as partes caso um investidor decida dar início a um processo de arbi-

tragem de controvérsia alegando a violação de alguma cláusula de um tratado dos quais as 
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partes sejam signatárias. De acordo com as regras da UNCITRAL, um tribunal ad hoc é 

formado a cada controvérsia. O CIADI também presta apoio a tribunais operando sob as 

normas da UNCITRAL. 

 Apresentamos a seguir uma tabela listando os principais procedimentos dos dois 

sistemas a cada uma das etapas do processo.  

  



 

 

 CIADI UNCITRAL 

Abertura da contro-

vérsia 

• A parte interessada em iniciar a controvérsia envia ao CIADI a do-

cumentação requisitando uma arbitragem, incluindo (a) a indica-

ção de qual é a violação alegada, e de qual tratado; (b) breve des-

crição dos fatos; (c) prova de consentimento das partes à arbitragem 

via CIADI (data de assinatura/ratificação do tratado ou outros). 

Além disso, a parte paga uma taxa de início de arbitragem, que, em 

2020, era de US$ 25.000. 

• O CIADI examina o pedido, verificando se realmente ambas as par-

tes consentiram à arbitragem pelo órgão, e notifica a outra parte. 

 

• A parte buscando abrir uma arbitragem deve enviar à outra parte 

uma notificação de arbitragem (notice of arbitration), incluindo: 

(a) uma demanda para que a controvérsia seja levada à arbitragem; 

(b) a identificação do tratado e da(s) cláusula(s) à qual a contro-

vérsia se refere; (c) qual é a alegação e a quantia demandada, se 

houver; (d) uma proposta quanto ao número de árbitros (um ou 

três) a formar o tribunal, caso isso já não esteja definido no tratado; 

 

 • O CIADI então registra o início da arbitragem e publica em seu 

website as informações básicas sobre o caso (partes envolvidas, tra-

tado invocado e data de início). 

 

• A arbitragem começa oficialmente na data em que a notificação é 

recebida pela outra parte. 

 

Formação do tribu-

nal 

• As partes indicam o método de formação do tribunal a ser adotado. 

O tribunal pode ser constituído de qualquer número ímpar de ár-

bitros.  

• Se as partes não tiverem entrado em acordo previamente, têm até 

quinze dias para decidir qual será o número de árbitros a constituir 

o tribunal. O número pode ser de um ou três árbitros.  
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 • O método-padrão do CIADI consiste na nomeação de três árbitros, 

a maioria dos quais deve ser de nacionalidade diferente da do in-

vestidor e do Estado. 

 

• Caso as partes não cheguem a um acordo, o tribunal deverá ser 

constituído por três árbitros. Não há exigências quanto à naciona-

lidade dos árbitros. 

 

 • Um árbitro é nomeado por uma parte, o outro por outra e, o terceiro, 

que servirá como presidente do tribunal, é nomeado por ambas as 

partes, em comum acordo. Em alguns casos, são os árbitros de cada 

lado que escolhem o terceiro árbitro. (O método de formação do 

tribunal deve ser indicado em até 60 dias após o registro da arbitra-

gem) 

• As partes decidem quem serão os árbitros. Segundo o método-pa-

drão do CIADI, a primeira parte a indicar seu(s) árbitro(s) indica 

também um nome para ser presidente do tribunal. A segunda parte 

então indica seu(s) árbitro(s) e informa se concorda ou não com a 

indicação do presidente do tribunal. Caso não concorde, indica ou-

tro nome, a ser analisado pela outra parte, e assim por diante.  

 

• Caso a escolha seja por um árbitro, as partes propõem uma à outra 

nomes de árbitros. Caso não cheguem a um acordo, apontam uma 

“autoridade nomeadora”. Caso não cheguem a um acordo sobre 

quem deverá ser essa autoridade, ela é apontada pelo secretário-

geral da Corte Permanente de Arbitragem em Haia.   

• Se as partes escolherem ter três árbitros, cada parte nomeia um ár-

bitro e os dois árbitros escolhidos nomeiam um terceiro. Mais uma 

vez, caso não haja acordo, uma “autoridade nomeadora” nomeia o 

terceiro árbitro. 

• As partes podem questionar a escolha do árbitro da outra parte em 

até 15 dias após a nomeação caso tenham dúvidas justificáveis so-

bre sua imparcialidade ou independência. A outra parte pode deci-

dir nomear outro árbitro ou não aceitar o questionamento. Caso 

não aceite, a autoridade nomeadora decide sobre a permanência ou 

não do árbitro no processo. 
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 • Os requisitos que os árbitros precisam cumprir são: devem gozar de 

“elevado caráter moral”; ter “reconhecida competência no campo 

do direito, do comércio, da indústria ou das finanças”; e “inspirar 

plena confiança em sua imparcialidade de juízo”. As partes têm 30 

dias após a indicação do método de formação do tribunal para che-

gar a um acordo sobre quem serão os árbitros. 

 

• Não há exigências prévias quanto à nacionalidade ou área de 

atuação dos árbitros. 

 

Processo • Em até 30 dias após a indicação dos árbitros, o CIADI forma o tri-

bunal, indicando um(a) secretário(a) e, em até 60 dias, realiza a pri-

meira sessão do tribunal. As partes têm até 30 dias da constituição 

do tribunal para levantar objeções preliminares. Cada parte também 

precisa depositar um pagamento antecipado das custas do processo 

– o valor varia de caso para caso, mas fica em uma média de US$ 

100.000 a US$ 150.000. A cada ano de processo, US$ 42.000, di-

vididos igualmente entre as partes, são descontados desse depósito 

antecipado. 

 

• Uma vez constituído, o tribunal decide qual vai ser o “local de ar-

bitragem” do processo, geralmente em consulta às partes. No caso 

das regras da UNCITRAL, o local de arbitragem tem bastante im-

portância porque o reconhecimento e execução da sentença depen-

dem da legislação local. 

 

 • Uma vez formado, o tribunal tem até 60 dias para realizar sua pri-

meira sessão. Em geral, a primeira sessão trata de assuntos proce-

dimentais, tais como a definição do idioma a ser adotado no pro-

cesso, o calendário de sessões etc. É também nesta fase que uma 

das partes pode requisitar que o processo seja extinto por falta de 

mérito ou incompetência do tribunal. Em alguns casos, o tribunal 

• O tribunal tem relativa liberdade no que diz respeito aos procedi-

mentos, que podem ou não incluir audiências, visitas etc. “O tri-

bunal pode escolher conduzir a arbitragem da forma que con-

siderar mais apropriada, contanto que as partes sejam tratadas 

com equidade e que, a qualquer momento do processo, cada parte 
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pode decidir nesse estágio pela bifurcação do processo (geralmente, 

separação entre um processo sobre jurisdição e admissibilidade do 

caso e outro sobre os méritos). 

• O tribunal em seguida recebe submissões por escrito das partes, 

incluindo memoriais dos fatos alegados, depoimentos de testemu-

nhas, relatórios escritos por especialistas e outros materiais, e rea-

liza audiências para ouvir as partes /ou interrogar testemunhas e 

especialistas. Em alguns casos, os árbitros podem visitar o local 

onde teria ocorrido a violação. As audiências ocorrem em sigilo, a 

não ser que as partes concordem em transmiti-las por áudio ou ví-

deo. 

tenha a oportunidade de apresentar integralmente seus argumen-

tos”, afirmam as Regras.  

• As audiências, se houver, são, por padrão, conduzidas em sigilo, a 

não ser que as partes concordem em realizá-las abertamente. 

• A qualquer momento antes da sentença, as partes podem entrar 

num acordo e decidir extinguir a controvérsia. Neste caso, o tribu-

nal pode, se requisitado por ambas as partes, registrar os termos do 

acordo na forma de uma sentença arbitral. Caso a parte que iniciou 

a controvérsia queira extinguir o caso por outros motivos, também 

pode fazê-lo, contanto que o faça antes da sentença. 

 

 • As partes podem entrar com contrademandas contra a parte que deu 

início ao processo, contanto que a contrademanda se origine direta-

mente da demanda original e esteja baseada numa cláusula do tra-

tado que deu origem à controvérsia. 

• Durante sua defesa, o Estado pode entrar com uma contrademanda 

baseada no mesmo tratado ou contrato que deu origem à contro-

vérsia.  

 

 • Também correm em sigilo as deliberações dos árbitros, seja pesso-

almente ou por correspondência. As decisões são tomadas por mai-

oria.  

• Ao final do processo, a sentença arbitral é expedida. A sentença 

inclui a argumentação jurídica, uma decisão sobre os méritos (ou, 

no caso de bifurcação, sobre a jurisdição ou admissibilidade do 

caso) e uma decisão sobre a divisão das custas do processo. Caso 

• Quando o tribunal é formado por três árbitros, as decisões são atin-

gidas por maioria. 

• As custas do processo devem, em princípio, ser pagas pela parte 

perdedora, mas o tribunal pode decidir dividir as despesas de outra 

forma.  
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um árbitro deseje fazê-lo, pode agregar uma opinião – divergente 

ou não – ao texto da sentença. 

• A sentença só pode ser divulgada caso as partes concordem em pu-

blicá-la, mas o CIADI pode publicar a argumentação jurídica que 

levou à sentença. 

 

• A sentença só pode ser divulgada caso as partes concordem em 

publicá-la 

Mecanismos de 

recurso/apelação 

• Não cabe recurso às sentenças expedidas pelos tribunais. Qualquer 

uma das partes pode pedir, porém, que o tribunal emita uma decisão 

suplementar ou retificação da sentença, caso entenda que os árbi-

tros deixaram de examinar algum ponto do caso; um esclareci-

mento sobre o significado da sentença; uma revisão da sentença, 

caso um fato até então desconhecido venha à tona; ou uma anula-

ção da sentença.  

• Para que o tribunal aceite rever a sentença, o novo fato deve ser 

desconhecido do Tribunal e da parte que pediu a revisão e o desco-

nhecimento anterior do fato não pode se dever à sua negligência. 

Os pedidos de revisão podem ser feitos até três anos depois da emis-

são da sentença. 

• Já os pedidos de anulação devem se fundar em uma ou mais das 

seguintes alegações: (a) o tribunal se constituiu incorretamente; (b) 

o tribunal manifestamente extrapolou suas funções; (c) houve cor-

rupção de algum integrante do tribunal; (d) alguma norma de pro-

cedimento foi gravemente rompida; (e) a sentença não explicitou os 

• Após o recebimento da sentença, cada parte pode pedir ao tribunal 

que forneça uma interpretação sobre pontos que não tenham fi-

cado claros a respeito do laudo arbitral; uma correção da sentença, 

caso encontre erros de cálculo, datilografia ou outros; uma com-

plementação do laudo, caso avalie que pontos da controvérsia não 

foram endereçados na sentença. 

• As regras de arbitragem dizem apenas que as “sentenças são fi-

nais”, mas também determinam que a execução da sentença devem 

seguir a lei que se aplica ao país/província escolhidos para ser o 

local de arbitragem, portanto, caso o local de arbitragem permita 

anulação ou revisão da sentença, as partes podem se utilizar 

desses recursos. 
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motivos nos quais se funda. Ou seja, a Convenção não admite que 

os méritos do caso sejam reexaminados. Caso haja anulação da sen-

tença, as partes podem entrar com novo pedido de arbitragem se 

assim o desejarem. Pedidos de anulação podem ser feitos até 120 

depois da emissão da sentença original. Caso a alegação seja de 

corrupção, o pedido tem de ser feito até 120 depois da descoberta 

do suposto ato de corrupção e, no máximo, três anos depois da 

emissão da sentença. 

 

Execução da sen-

tença 

• A sentença é vinculante e aplicável imediatamente em todos os 

países contratantes e signatários da Convenção do CIADI.  

• Se uma das partes não cumprir a sentença, a outra parte pode buscar 

ter as obrigações pecuniárias reconhecidas e executadas nos tribu-

nais de qualquer tribunal de qualquer Estado-membro do CIADI 

como se fosse uma sentença final dos tribunais daquele Estado. 

 

• As regras de execução de sentença são aquelas que se aplicam 

ao país/província escolhidos para ser o local de arbitragem. 



 

 Como é possível notar, à parte ligeiras diferenças quanto à abertura do processo e 

à formação do tribunal - nomeadamente, o número de árbitros -, a principal disparidade 

entre os dois sistemas é o fato de que ao se tornar signatárias do CIADI, as partes concor-

dam em se submeter ao caráter vinculante da sentença arbitral, sem possibilidade de re-

curso, enquanto que, segundo as regras da UNCITRAL, a sentença deverá ser aplicada de 

acordo com a lei do local escolhido pelas partes para ser o “local de arbitragem” no início 

do processo. Ou seja, se a legislação local permitir recurso, as partes poderão recorrer do 

laudo ou sentença arbitral. O mesmo se aplica à execução da sentença.  

Mecanismos Complementares do CIADI 

 Como dito anteriormente, caso uma das partes não seja um Estado-membro do 

CIADI, o órgão oferece apoio à arbitragem baseada em seus Mecanismos Complementares 

(Additional Facilities). O processo de arbitragem segundo os Mecanismos Complementa-

res é praticamente o mesmo do processo que segue a Convenção do CIADI, com algumas 

diferenças na abertura do processo e no pós-sentença. 

 Em relação à abertura do processo, o procedimento dos Mecanismos Complemen-

tares exige que a parte interessada consiga a anuência da outra parte e submeta o pedido 

de arbitragem à Secretaria Geral do CIADI, que então decide acatá-lo ou não. No início do 

processo, as partes também têm de escolher um “local de arbitragem”, como nas Regras 

da UNCITRAL. Para aceder aos Mecanismos Complementares, o CIADI exige que o local 

escolhido esteja num Estado-parte da Convenção de Nova York sobre o Reconhecimento 

e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. (CIADI, 2006b) 

 Tal como no caso dos laudos arbitrais emitidos sob a Convenção do CIADI, às 

sentenças dos processos obedecendo aos Mecanismos Complementares não cabe recurso, 

mas, depois que a sentença é emitida, as partes têm a opção de requisitar ao tribunal o 

esclarecimento de pontos quanto à interpretação da sentença; a correção de erros de cál-

culo, tipografia ou outros; ou a complementação da sentença, caso uma das partes ache que 

algum ponto do caso não foi endereçado no laudo arbitral. Neste caso, as partes não podem 

pedir a anulação da sentença conforme as regras da Convenção do CIADI, mas, como o 

local de arbitragem necessariamente se encontra num Estado-parte da Convenção de Nova 

York, as partes podem pedir a anulação ou suspensão da sentença por tribunais locais, já 
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que estas possibilidades são permitidas pela convenção (United Nations Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958).  A execução da sentença 

também se dá de acordo com a Convenção de Nova York, que determina que sentenças 

arbitrais serão reconhecidas e executadas de acordo com a lei do local de arbitragem. (CI-

ADI, 2006b)  

 

Críticas aos aspectos procedimentais dos ISDSs 

 Como dissemos na seção anterior, além dos princípios substantivos dos tratados 

de investimento, também os aspectos procedimentais dos ISDSs têm sido alvo de críticas 

de Estados e organizações da sociedade civil por, entre outros, conceder direitos de forma 

assimétrica às partes; por criar um sistema paralelo de justiça, à parte dos tribunais nacio-

nais; por deixar a interpretação das cláusulas inteiramente nas mãos dos árbitros a cada 

processo, sem criação de uma jurisprudência; e pela falta de mecanismos que permitam o 

controle social do regime, especialmente no que diz respeito à transparência dos procedi-

mentos e à participação de terceiros nos processos. 

 Em relação à assimetria entre as partes, por exemplo, o principal argumento dos 

críticos é o de que os ISDSs permitem que apenas investidores iniciem procedimentos de 

resolução de controvérsias. Ou seja, Estados não podem iniciar controvérsias contra inves-

tidores e, na maior parte das vezes, mesmo quando saem vencedores, têm de arcar com 

parte dos altos custos dos processos. Ou seja, quando acionados, os Estados nunca “ga-

nham” de fato. Isso fornece, por um lado, fortes incentivos aos Estados a entrar em acordo 

com os investidores – já que só têm a perder caso a controvérsia siga adiante – e altos 

incentivos aos investidores a iniciar controvérsias contra Estados – já que têm muito a 

ganhar (desde um acordo com o Estado até a totalidade da quantia demandada) e pouco a 

perder (no máximo, metade das custas do processo). Além disso, investidores têm altos 

incentivos a demandar montantes elevados, o que incentiva ainda mais os Estados a entrar 

em acordos (Van Harten, 2008; Tienhaara, 2011b; Eberhardt e Olivet, 2012). 

 Já o caráter paralelo, e não subsidiário, do sistema de proteção de investimentos 

– ou seja, o fato de quase a totalidade dos tratados não exigir o esgotamento dos recursos 

legais domésticos antes da abertura de uma controvérsia num tribunal de arbitragem inter-

nacional – vem sendo criticado por permitir que investidores estrangeiros, em especial 
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grandes empresas, como veremos no próximo capítulo, acessem um sistema de justiça ao 

qual investidores nacionais não têm acesso, e ao qual podem recorrer mesmo que tenham 

perdido causas em todas as instâncias dos tribunais nacionais do Estado-anfitrião do inves-

timento. Essa possibilidade, segundo alguns autores, transforma os ISDSs em um dos prin-

cipais pilares do que vêm chamando de “arquitetura da impunidade” de atores privados no 

sistema de governança global (Verheecke et al., 2019).  

 Outro aspecto procedimental que vem sendo apontado como problemático por 

dificultar o controle social dos processos, impedindo, por exemplo, que até mesmo os ci-

dadãos afetados pelas controvérsias – seja como contribuintes que arcarão com as despesas 

caso seu Estado seja condenado a pagar alguma indenização, seja como grupo diretamente 

afetado pela ação do investidor – é a falta de transparência dos procedimentos (Reiner & 

Schreuer, 2009; Chowdhury, 2008). Até recentemente, em ambos os sistemas, a publicação 

da existência das controvérsias, das violações alegadas e mesmo das sentenças ficavam 

totalmente a critério das partes – ou seja, se uma das partes não o consentisse, nada sobre 

o caso poderia ser publicado. Isso, além ir na direção contrária das leis de transparência e 

governo aberto adotadas por grande parte dos países nas últimas décadas, prevenia a mo-

bilização e a pressão social. O CIADI, como veremos no Capítulo 3, sugere em sua mais 

recente proposta de reforma de seus procedimentos, a ser votada no primeiro semestre de 

2021, que as audiências passem a ser realizadas abertamente, salvo objeção de alguma das 

partes, e que o consentimento das partes à publicação da sentença seja presumido, embora 

possa ser vetada por qualquer uma das partes. 

 Já a UNCITRAL decidiu rever em 2006 as regras para ampliar a eficiência dos 

tribunais e incluir algumas inovações procedimentais, como a possibilidade de uma das 

partes questionar a nomeação de um árbitro, mas sem alterar a estrutura do texto. As novas 

regras passaram a vigorar em 2010 e, portanto, regem controvérsias entre investidores e 

Estados baseadas em tratados assinados desde então. Em 2014, a comissão adotou as Re-

gras sobre Transparência em Arbitragens Investidor-Estado baseadas em Tratados, que se 

aplica às arbitragens baseadas em tratados assinados depois de 2014 ou cujas partes tenham 

aderido à Convenção sobre Transparência da UNCITRAL (UNCITRAL, 2020). 
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 As Regras sobre Transparência, aplicadas a controvérsias baseadas em tratados 

assinados após 2014, determinam as seguintes medidas, entre outras3: 

1. Logo após o recebimento da notificação de arbitragem, informações básicas sobre o 

processo (nome das partes, setor da economia envolvido e tratado invocado) são torna-

dos públicos no repositório da UNCITRAL. 

2. A não ser que, a pedido das partes, o tribunal considere que alguma informação deva 

permanecer em sigilo, as seguintes informações devem ser tornadas públicas: a notifi-

cação de arbitragem; a resposta à notificação de arbitragem; petições, contestações e 

quaisquer outras comunicações por escrito das partes; uma tabela listando todos os do-

cumentos, relatórios de peritos e depoimentos de testemunhas usados como meios de 

prova, caso essa tabela tenha sido preparada durante o processo, mas não os meios de 

prova em si; quaisquer comunicações por escrito de terceiros; transcrições das audiên-

cias, se houver; e despachos, decisões e sentenças do tribunal arbitral.  

Relatórios de peritos, depoimentos de testemunhas e outros meios de prova que não 

tenham sido considerados confidenciais pelo tribunal e que não tenham sido publicados 

também podem ser requisitados por qualquer pessoa.  

3. O tribunal, após consultar as partes, pode permitir que terceiros submetam peças escritas 

sobre uma matéria conexa com o litígio. Os terceiros devem declarar qualquer conexão, 

direta ou indireta, que tenham com as partes litigantes; e informações sobre qualquer 

governo, pessoa ou organização que tenha lhe disponibilizado (i) assistência financeira 

ou de outra natureza na preparação da peça; ou (ii) assistência material em qualquer um 

dos dois anos anteriores à submissão da peça. Devem também informar a natureza de 

seu interesse na arbitragem e identificar as questões concretas de fato ou de direito da 

arbitragem que desejam abordar na sua peça escrita. 

 Na decisão de admissão da peça escrita, o tribunal arbitral deve levar em consideração, 

entre outros fatores: a) Se o terceiro tem um interesse significativo no processo arbitral; 

e b) A medida em que a intervenção auxiliaria o tribunal arbitral a decidir uma questão 

 

3 Países que assinaram tratados antes da publicação dessas regras podem aderir a elas assinando a Convenção 

sobre Transparência da UNCITRAL, que entrou em vigor em 2017. 
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factual ou legal relacionada com o processo arbitral ao oferecer um ponto de vista, co-

nhecimento particular ou esclarecimento diferente do oferecido pelas partes em litígio. 

4. O tribunal arbitral admite ainda a intervenção de partes (Estados) do tratado não litigan-

tes na controvérsia em questão, ou, após consulta das partes litigantes, convida-as a 

intervir, a respeito de questões de interpretação do tratado ou outras questões abrangidas 

pelo âmbito do litígio.  

5. As audiências para apresentação de provas ou alegações orais (“audiências”) são públi-

cas. Sempre que seja necessário proteger informações confidenciais ou a integridade do 

processo arbitral, o tribunal arbitral deve tomar providências para manter secreta a parte 

da audiência que justifica essa proteção. O tribunal arbitral deve adotar os procedimen-

tos logísticos para facilitar o acesso público às audiências (incluindo, se for o caso, a 

disponibilização de links de vídeo ou outros meios que considere apropriados).  

 

 Finalmente, uma crítica que diz respeito tanto aos aspectos procedimentais quanto 

substantivos dos tratados diz respeito à inconsistência das sentenças arbitrais. A ausência 

de instrumentos que orientem a interpretação dos princípios ou standards e a inexistência 

de um tribunal unificado para resolver disputas ou julgar recursos tem sido apontada como 

uma das principais causas da grande variabilidade de interpretações e sentenças dos tribu-

nais arbitrais, mesmo quando dizem respeito a um mesmo standard de proteção ou de um 

mesmo procedimento, “criando incerteza e imprevisibilidade severas para a realização dos 

investimentos e para a tomada de decisões regulatórias por parte dos Estados” (Brown, 

Ortino & Arato, 2019) Esse aspecto foi apontado como uma das principais preocupações 

dos Estados ouvidos pela UNCITRAL em seu processo de reforma das Regras de Arbitra-

gem atualmente em curso, como veremos em detalhe no Capítulo 3. 

 Antes de examinarmos as tentativas de reforma do regime de proteção de investi-

mentos, contudo, analisaremos, no próximo capítulo, como a aplicação dos princípios 

substanciais e procedimentais dos tratados tem se dado na prática dos tribunais de arbitra-

gem, especificamente no caso de controvérsias geradas por tentativas dos Estados de agir 

pata proteger direitos de seus cidadãos consagrados em instrumentos internacionais. 
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2. Efeitos das controvérsias investidor-Estado na capacidade 

dos Estados de legislar para salvaguardar direitos: um es-

tudo dos casos transcorridos em tribunais de arbitragem 

entre 1987 e 2020  

 

Como vimos na Introdução, as pesquisas sobre o potencial do sistema de proteção 

ao investidor de constranger o espaço político dos Estados para aprovar ou implementar 

leis em defesa dos direitos de seus cidadãos têm se restringido a estudos de caso – seja 

focando em controvérsias específicas, seja em determinados países, seja nos litígios gera-

dos no âmbito de determinado tratado. Outros estudos procuraram verificar a interação dos 

acordos de proteção ao investidor com outros tratados internacionais, tais como aqueles 

destinados à proteção dos direitos humanos ou à preservação do meio ambiente. Não há, 

contudo, estudos que busquem examinar o conjunto inteiro de controvérsias conhecidas 

geradas por tentativas do Estado de agir para promover ou proteger os direitos de seus 

cidadãos para tentar identificar quais características dos sistemas de proteção ao investidor 

parecem ser mais propícias ao chamado resfriamento regulatório. 

Procurando contribuir para preencher esta lacuna, o presente estudo teve como ob-

jetivo examinar todos os casos conhecidos de controvérsias investidor-Estado que trami-

taram em tribunais de arbitragem nos últimos 33 anos, buscando identificar padrões e ten-

dências na abertura de processos e nas decisões tomadas e, a partir desses, verificar parti-

cularmente se e de que forma esses processos restringiram tentativas de países agirem com 

o objetivo de salvaguardar direitos individuais ou coletivos. 

Como dissemos anteriormente, para atingir esse objetivo, examinamos todos os 

1.023 casos de controvérsias investidor-Estado transcorridos entre 1987 e 2019 elencados 

na base de dados da UNCTAD. Identificamos, então, aqueles gerados por tentativas do 

Estado de aprovar ou implementar leis para salvaguardar direitos consensuados pela co-

munidade internacional como sendo direitos fundamentais: para cada um dos casos, exa-

minamos as informações disponíveis buscando identificar o tipo de ação estatal que deu 

origem à controvérsia. Em primeiro lugar, tratamos de verificar se o tipo de ação estatal 
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dizia respeito à prerrogativa do Estado de proteger algum direito entronizado nos instru-

mentos internacionais de direitos humanos. Em caso positivo, incluíamos o caso em nossa 

seleção. Quando as informações disponíveis eram demasiado escassas para determinar a 

ação estatal que dera origem à controvérsia ou se o caso dizia respeito a outros tipos de 

ação estatal (por exemplo, tentativas de impor ou aumentar impostos sobre determinada 

indústria ou serviço, quebra de contrato de concessão por não cumprimento de cláusulas 

de desempenho e outros), optamos por não incluir o caso na seleção.  

Encontramos 72 controvérsias motivadas por tentativas de Estados agirem para sal-

vaguardar direitos. Encontramos processos gerados em desafio a tentativas do Estado de 

proteger o direito à saúde (entronizado no artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, entre outros instrumentos); o direito à água 

(Resolução 64/292 da Assembleia Geral da ONU, de 2010, e no Comentário Geral no. 15 

do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 2002); os direitos dos povos 

indígenas (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2007) e 

o direito a um meio ambiente limpo (considerado parte indivisível do direito à saúde se-

gundo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a De-

claração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972) e a Resolução 75/94 das 

Nações Unidas, entre outros) (Shelton, 2002). 

Após identificar esses casos, procuramos detectar tendências no que diz respeito 

aos tipos de ação estatal que ensejaram processos (ou seja, se a ação estatal se tratava de 

uma tentativa de implementar uma lei ou norma já em vigor no país ou se dizia respeito à 

tentativa de implementar uma nova lei), às alegações de violação de tratados feitas pelas 

empresas, aos montantes demandados e outorgados, e às decisões tomadas pelos tribunais.  

A seguir, apresentamos os principais achados da pesquisa. Em seguida, discutimos 

as principais formas pelas quais as controvérsias parecem interferir com a capacidade dos 

Estados para legislar em matéria de saúde, meio ambiente, direito à água e direitos de 

povos indígenas, procurando apontar as características dos processos que parecem ter con-

tribuído para esses efeitos. No próximo capítulo, examinaremos tentativas recentes de re-

formar o sistema de resolução de controvérsias investidor-Estado, procurando identificar 

se as mudanças pretendidas respondem ou não a esses problemas.   

2.1 – Principais achados 
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Foram identificadas na base de dados da UNCTAD 72 controvérsias iniciadas em 

desafio a tentativas de Estados legislarem para garantir direitos.  Dessas, 21 casos dizem 

respeito a iniciativas para promoção ou proteção do direito à saúde, e 40, a tentativas do 

Estado de implementar novas leis ambientais ou fazer cumprir normas ou leis ambientais 

já existentes. Outros nove casos são relativos a leis ou normas de proteção do direito à 

água, e dois, respostas à tentativa de o Estado proteger direitos de comunidades indígenas.  

 

 

Casos decididos, total e por tema 

Do total de 72 casos, 22 ainda não foram decididos pelos tribunais de arbitragem, 

dois foram suspensos por questões procedimentais, e outros dois, suspensos por uma deci-

são dos árbitros de que o tribunal não tinha jurisdição para opinar sobre a questão.  
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Dos 50 casos que tiveram os méritos examinados e já decididos, 19 dizem respeito 

a leis e normas sanitárias, 21 a leis ambientais, 9 à tentativa de salvaguardar o direito à 

água e um à proteção de direitos de povos indígenas.  
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Resultados dos casos 

Do total de 674 casos registrados na UNCTAD de controvérsias entre empresas e 

países que foram resolvidas entre 1987 e 2019, apenas 37% tiveram deslinde favorável ao 

Estado-réu – enquanto a empresa litigante venceu 29% dos casos, e os 21% restantes ter-

minaram em acordos. Descontados os casos que terminaram em acordos, as empresas ven-

ceram 61% dos casos (UNCTAD, 2020). 

 Comparando com esse total de casos decididos, verifica-se que a proporção de 

vitórias do investidor é ainda maior nas controvérsias relativas a ações estatais de proteção 

a direitos (48%). A proporção de casos que resultaram em acordos é um pouco menor nos 

casos relativos a direitos (16%) do que no geral (21%), mas, ainda assim, a proporção de 

vitórias do Estado é menor no caso das controvérsias geradas por tentativas do Estado de 

proteger direitos (28%) do que nos casos considerando todos os temas (37%). 
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 Como afirmamos no capítulo anterior, é importante ressaltar que os acordos com 

cláusulas de proteção ao investidor não permitem que Estados processem empresas e, em 

grande parte dos acordos, o Estado têm de arcar com alguma indenização, comprometer-

se a voltar atrás na decisão que propiciou o processo ou, no mínimo, pagar metade das 

despesas do processo. Assim, pode-se alegar que o Estado é perdedor da ação mesmo 

quando há acordo. Além disso, mesmo casos que terminam em acordo podem ter efeitos 

“resfriadores” duradouros (ver próxima seção).  

 Subtraindo-se dos casos aqueles que foram suspensos, verificamos que o investi-

dor venceu mais da metade das disputas. Caso somemos os acordos às vitórias dos inves-

tidores, a proporção de vitórias do investidor chega a 69%. Ou seja, o Estado venceu menos 

de um terço das vezes em que foi acionado.   

 

Resultados por tema 

Desagregando os números por tema, nota-se que o investidor ganhou mais casos 

nas controvérsias relativas a todos os assuntos, mas que venceu uma proporção significa-

tivamente maior de controvérsias nos casos em que o Estado agiu baseado na proteção do 

direito à saúde. Ainda que o número de casos decididos no tema do direito à água repre-

sente a metade dos casos de saúde e meio ambiente, é notável que nenhum tenha sido 

decidido em favor do Estado. O único caso relativo a direitos de povos indígenas já deci-

dido foi favorável ao Estado.  
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Tratados invocados para iniciar controvérsias 

Dentre os acordos invocados para iniciar controvérsias, nota-se que os tratatos bi-

laterais representaram a grande maioria dos casos (51), seguidos pelo NAFTA e pelo 

Acordo da Carta de Energia. 
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Montantes demandados e outorgados 

Os investidores exigiram quantias variando de US$ 2 milhões a US$ 15 bilhões dos 

Estados por tentar legislar ou implementar leis de interesse público, chegando a um total 

de US$ 57 bilhões e uma média de US$ 950 milhões por caso.   

Nos casos já decididos, foram demandados US$ 31 bilhões em indenizações. Nos 

25 casos em que o investidor venceu e em que há informação sobre os valores outorgados, 

os tribunais ordenaram os Estados a pagar um total de US$ 3,1 bilhões, em indenizações 

variando de US$ 4 milhões a US$ 1,2 bilhão e chegando a uma média de US$ 125 milhões 

por caso. Não é possível detectar um padrão de montantes outorgados por tema da contro-

vérsia ou tipo de violação alegada pelo investidor, mas, curiosamente, os valores mais altos 

de indenizações foram impostos a dois países: Venezuela e Argentina. Os casos em que as 

indenizações foram mais altas foram dois casos de mineradoras contra o governo da Ve-

nezuela (Crystallex vs. Venezuela, com uma indenização de US$ 1,2 bilhão e Gold Reserve 

vs. Venezuela, com uma indenização de US$ 750 milhões), seguidos pelos casos de con-

sórcios ou empresas de fornecimento de água e esgoto que processaram a Argentina por 

medidas de congelamento do preço da água e outras tomadas durante a crise financeira do 

país no início dos anos 2000.  
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Além disso, um estudo de 2016 concluiu que os principais beneficiários das con-

trovérsias investidor-Estado foram empresas com faturamento maior que US$ 1 bilhão por 

ano – particularmente aquelas com receita maior que US$ 10 bilhões, que tendem a vencer 

casos muito mais frequentemente que outros demandantes – e indivíduos com patrimônio 

maior que US$ 100 milhões (Van Harten & Malysheuski, 2016).  

Países mais acionados e países mais demandantes 

 O país mais demandado por medidas para defender direitos de seus cidadãos foi 

o Canadá, acionado 11 vezes por investidores (10 delas por investidores dos Estados Uni-

dos, utilizando-se do Nafta), seguido por Argentina e México. A região mais acionada é, 

de longe, a América Latina: 40 das 72 controvérsias tiveram algum país latino-americano 

como réu. Canadá e Estados Unidos, juntos, foram acionados 14 vezes. Estados europeus, 

11 vezes, sendo que, em 8 casos, os demandados são países do Leste Europeu. Adicional-

mente, dois países africanos (Quênia e Tanzânia) e dois asiáticos (Índia e Tailândia) foram 

alvos de controvérsias, além da Austrália.  
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 Já os países de onde procederam mais demandas foram Estados Unidos, de longe, 

sendo o país de origem de investidores que iniciaram 28 controvérsias, seguidos por Ca-

nadá e Espanha.  
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 Chama atenção o fato de que a maior parte das controvérsias têm origem em paí-

ses desenvolvidos, enquanto a maior parte dos acionados vêm de países em desenvolvi-

mento, principalmente da América Latina, apesar da liderança do Canadá como país mais 

acionado. O quadro se repete no total de casos. E, além do fato de a maior parte das con-

trovérsias terem origem em países desenvolvidos, aquelas que têm origem em países em 

desenvolvimento são dirigidas a países também em desenvolvimento. Até janeiro de 2020, 

não havia nenhum caso de arbitragem com decisão conhecida em que um investidor de um 

país em desenvolvimento tivesse acionado um país desenvolvido (Behn, Langford, Laura 

& Létourneau-Tremblay, 2010; Singh & Ilge, 2016). O padrão se repete neste estudo, 

sendo que o único caso, dentre as 72 controvérsias examinadas, em que um país em desen-

volvimento iniciou uma controvérsia contra um país desenvolvido foi o caso Corcoesto vs. 

Espanha (2016), que diz respeito a uma mineradora canadense, a Edgewater, que é subsi-

diária da Corcoesto, uma empresa com sede no Panamá, um paraíso fiscal.  

 O uso de determinada empresa parte de uma mesma holding para iniciar uma 

controvérsia, como fez a Edgewater, ou a mudança de sede para utilizar-se de um TBI 
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específico é conhecida como treaty shopping. Essa estratégia também foi utilizada pela 

Philip Morris para iniciar controvérsias contra Austrália e Uruguai, como veremos adiante. 

E, não por acaso, os Países Baixos, que oferece facilidades e vantagens fiscais a empresas 

que se instalam no país – abrigando uma estimativa de 14.000 “empresas de caixa-postal” 

– e, ao mesmo tempo, é signatário de mais de 95 TBIs, é o segundo país de onde mais se 

originam controvérsias-investidor-Estado (Fernandez, 2018).  

Alegações dos investidores 

No que diz respeito às alegações das empresas, aquela utilizada mais frequente na 

abertura de controvérsias contra Estados foi a de violação da obrigação de tratamento justo 

e equitativo (ou padrão mínimo de tratamento), levantada em 55 casos, ou 90% dos casos 

para os quais há informações disponíveis sobre as acusações dos investidores. A expropri-

ação indireta foi invocada 52 vezes (ou em 85% dos 61 casos), e a direta, 11 vezes (ou 

18%). Outras alegações comuns foram violação da obrigação de tratamento nacional (45 

casos) ou de fornecer proteção e segurança integrais ao investidor (28 casos), e, em menor 

medida, de tratamento da nação mais favorecida (13) e de não tomar medidas arbitrárias 

ou discriminatórias (12). 
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A frequência da acusação de violação do tratamento justo e equitativo se deve, em 

parte, ao fato de que esse princípio é a pedra fundamental dos tratados bilaterais de inves-

timento – ou seja, é para garantir o tratamento justo equitativo dos investidores estrangeiros 

em determinado país que os tratados existem – e, portanto, quaisquer outras violações im-

plicam a quebra desse princípio (Dolzer, 2005). Alguns tratados se referem ao tratamento 

justo e equitativo de forma genérica, outros fazem referência a um “padrão mínimo de 

tratamento”, e outros ainda especificam que esse padrão mínimo deve seguir os princípios 

do direito internacional. Apesar de não haver uma definição uniforme para o que consiste 

o tratamento justo e equitativo, alguns autores e árbitros têm interpretado essa cláusula 

como a obrigação de tratar investidores do país com o qual o tratado foi assinado de acordo 

com princípios mínimos estabelecidos pelo direito internacional (“tratamento justo”) e de 

forma não discriminatória em relação aos investidores nacionais (“equitativo”) (OECD, 

2004). Não há, contudo, consenso sobre exatamente quais princípios e quais fontes de 
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direito internacional devem ser usadas como parâmetro para determinar se um investidor 

recebeu tratamento justo ou não, portanto a decisão sobre quais parâmetros adotar tem 

cabido a cada tribunal de arbitragem. Um princípio frequentemente interpretado como 

parte do tratamento justo e equitativo é o de devido processo legal (due process), incluída 

aí a interdição à sonegação de justiça (denial of justice)4. Outros autores identificaram a 

“consistência da ação governamental”, particularmente a verificação de se o Estado cum-

priu as “expectativas legítimas” dos investidores no momento do investimento, como prin-

cipal parâmetro utilizado nos tribunais de arbitragem para decidir se houve ou não violação 

deste princípio (Dolzer, 2005). Nas controvérsias examinadas neste estudo, os tribunais 

constaram violação do tratamento justo e equitativo em 17 casos, dentre as 41 controvér-

sias resolvidas em que esta foi uma das alegações. 

Já a frequência da alegação de expropriação provavelmente se deve ao fato de que 

esse é o princípio que permite, por excelência, a demanda de indenização por parte dos 

investidores. Relembrando, segundo a UNCTAD, a expropriação direta é a transferência 

intencional, compulsória e legal de um título de propriedade ao Estado. Já a expropriação 

indireta envolve a alienação de um investimento por atos estatais, mas sem a transferência 

formal do título de propriedade (UNCTAD, 2012) 

Como explicado no capítulo anterior, a definição de expropriação indireta significa 

que qualquer ação governamental que incorra prejuízos significativos a um investidor 

pode, em teoria, ser classificada como expropriação indireta. Os tratados também reservam 

aos Estados, porém, o direito de expropriar investimentos no exercício de seu “poder de 

polícia” ou de “legislar em nome do interesse público”, contanto que tal expropriação 

ocorra: (a) para um fim público; (b) de forma não-discriminatória; (c) de acordo com o 

devido processo legal; (d) diante do pagamento de uma indenização. Esta formulação, para  

a UNCTAD, aparece tão frequentemente e há tanto tempo nos nos tratados tratados de 

investimento que já se tornou lei consuetudinária do direito de investimentos (UNCTAD, 

2012).  

 

4 A própria UNCTAD, ao classificar as alegações levantadas nas controvérsias investidor-Estado em sua 

base de dados, agrupa num mesmo item alegações de violação ao “tratamento justo e equitativo”, e “padrão 

de tratamento mínimo, incluindo sonegação de justiça”. 
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Nos casos examinados no presente estudo, porém, investidores utilizaram a prote-

ção contra expropriação indireta para exigir indenização dos Estados mesmo em situações 

em que o país agiu em nome de razões sanitárias, ambientais ou em defesa de direitos 

fundamentais de sua população – ou seja, para fins públicos -, cabendo ao país o ônus de 

provar que: a aplicação da lei se deu por razões de interesse público; e que houve indeni-

zação proporcional às perdas incorridas pelo investidor. Em alguns casos, os tribunais re-

conheceram a legitimidade do “poder de polícia” do Estado. No caso Chemtura vs. Canadá 

(2002), por exemplo, o tribunal considerou que  

“as medidas desafiadas pelo Reclamante constituíram um exercício válido dos 

poderes de polícia do Réu. (…) [a Prefeitura] tomou medidas cabíveis dentro de 

seu mandato, de forma não-discriminatória, motivadas pela crescente conscienti-

zação sobre os perigos apresentados pelo lindano para a saúde humana e o meio 

ambiente. Uma medida adotada em tais circunstâncias é um exercício válido dos 

poderes de polícia do Estado e, consequentemente, não constitui uma expropria-

ção.” (Chemtura Corporation v. Canada, 2010) 

Em outros casos, porém, o tribunal decidiu que o fato de o Estado ter agido de 

forma consistente com seu direito de legislar ou com seu poder de polícia, mesmo que em 

defesa do interesse público, não necessariamente significa que não houve expropriação. 

No caso Tecmed vs. México, por exemplo, os árbitros alegaram que, além de verificar se 

havia ou não interesse público por trás da medida governamental, era necessário verificar 

se havia proporcionalidade entre o interesse público e o impacto sobre o investimento. O 

tribunal concluiu que não havia proporcionalidade, já que as violações ambientais e sani-

tárias por parte da empresa de manejo de resíduos haviam sido “pequenas”, enquanto a 

não-renovação de uma licença para a empresa operar seu aterro sanitário em determinado 

local neutralizava totalmente o seu investimento. Assim, constatou que houve expropria-

ção indireta. Além disso, os árbitros afirmaram que, apesar de o México ter agido em con-

formidade com sua legislação nacional ao não outorgar a licença, e embora a Tecmed sou-

besse que a licença estava sujeita a renovação anual, o país rompeu com as “expectativas 

legítimas” que a empresa tinha fazer o investimento, e portanto violou o princípio de tra-

tamento justo e equitativo.  

Como dito acima, investidores alegaram ter sido alvo de expropriação indireta em 

52, ou 85%, dos 72 casos estudados e direta em 11 casos. Dez desses casos ainda estão 
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pendentes. Das 42 controvérsias resolvidas, os tribunais constataram expropriação indireta 

em 10 casos e direta em dois.  

Em face dessa vulnerabilidade à variação de interpretações do tribunal em acusa-

ções de expropriação, mesmo quando os Estados procuraram agir para proteger direitos e 

o interesse público, alguns TBIs, TBIs-modelo e tratados de livre comércio passaram a 

fazer referência explícita à premissa do Estado de legislar em defesa do meio ambiente, da 

saúde e outros direitos fundamentais, como veremos no próximo capítulo5. Canadá, Mé-

xico e Estados Unidos começaram a incluir essa linguagem em seus acordos bilaterais em 

meados dos anos 1990, talvez em consequência de sua experiência de processos baseados 

na cláusula 11 do NAFTA provocados por medidas sanitárias ou ambientais. Outros países 

passaram a inclui-las principalmente a partir de meados dos anos 2000. Ainda assim, a 

proporção de tratados que menciona essas premissas como exceção para alegações de ex-

propriação é baixa. Um estudo que examinou 1.623 tratados com cláusulas de proteção ao 

investidor, por exemplo, encontrou referências à importância da proteção ambiental em 

8,2% deles, sendo que 5,2% mencionam genericamente o direito do Estado de legislar em 

matéria ambiental e somente 0,75% a listam explicitamente o objetivo de proteger o meio 

ambiente como excludente para alegações de expropriação indireta – ou seja, protegem o 

Estado de ter de pagar indenizações por aplicar legislação ambiental existente ou imple-

mentar novas leis que interfiram com o valor do investimento (Gordon & Pohl, 2011). Essa 

é uma distinção relevante porque a vulnerabilidade ao pagamento de indenizações altas 

parece ser um dos principais fatores para o chamado resfriamento ou constrangimento re-

gulatório, como veremos adiante.  

Não há, tampouco, nos tratados, critérios explícitos para o cálculo do valor da in-

denização devida, uma vez que a expropriação for constatada. A principal diferenciação 

que influi no cálculo do valor da indenização parece ser a determinação de se a expropria-

ção foi legal ou ilegal – ou seja, se seguiu ou não os princípios de: ter sido realizada por 

fins públicos, não ter sido discriminatória, ter seguido o devido processo legal e ter sido 

 

5 Por exemplo, os acordos Canadá-Peru, de 2006; Canadá-Jordânia e Colômbia-Índia, de 2009; Canadá-

Eslováquia, de 2010; e o TBI-modelo da Turquia, de 2009. Os acordos Índia-Cingapura, 2005; Estados Uni-

dos-Coréia, de 2007; e Austrália-Chile e Nova-Zelândia-China, de 2008, chegam a incluir o licenciamento 

compulsório de medicamentos, contanto que sigam as condições do TRIPS, como excludente das cláusulas 

de expropriação. 
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feita mediante compensação (OECD, 2004b). Quando a expropriação é considerada legal, 

a tendência é calcular o valor da indenização apenas como a restituição dos valores já 

investidos. Quando é considerada ilegal, a prática tem sido a de adicionar também o cálculo 

de lucros cessantes – ou lucros previstos - e danos materiais. Essa prática é herdeira do 

princípio do Caso da Fábrica de Chorzów, que determinou que  

A reparação deve, tanto quanto possível, eliminar todas as consequências do ato 

ilegal e restabelecer a situação que, em toda probabilidade, teria existido se tal ato 

não tivesse sido cometido. A restituição em espécie, ou, se isso não for possível, 

o pagamento de uma soma correspondente ao valor que uma restituição em espé-

cie custaria. (Chorzów Factory Case, 1928)  

Acontece que os critérios para decidir se a expropriação foi legal ou ilegal, princi-

palmente se a lei ou norma que deu origem à controvérsia foi implementada em nome de 

um fim público ou se é ou não discriminatória, não são claros no texto dos tratados, sendo, 

portanto, quase sempre estabelecidos ad hoc, a cada vez, pelo próprio tribunal responsável 

por julgar o caso em questão (OECD, 2004b). Como também não há “jurisprudência” nos 

tribunais de arbitragem – ou seja, os árbitros não precisam dialogar com decisões anterio-

res, nem mesmo relativas ao mesmo tratado, apesar de alguns o fazerem (Dolzer, 2005) – 

a classificação de um ato de governo como expropriação indireta ou não se torna altamente 

imprevisível. Nos casos examinados, tribunais chegaram a conclusões opostas diante de 

fatos muito semelhantes. Em casos movidos por empresas de fornecimento de água e sa-

neamento contra a Argentina por conta da mesma norma que congelou o preço da água – 

parte de uma Lei de Emergência implantada durante a crise financeira de 2001 -, por exem-

plo, tribunais chegaram a diferentes conclusões sobre as violações alegadas, mesmo 

quando o TBI invocado foi o mesmo. No caso Suez e Interágua vs. Argentina (2003), 

aberto sob os tratados do país com a França e com a Espanha, o tribunal concluiu que, ao 

congelar o preço da água, o Estado violou as cláusulas de tratamento justo e equitativo e 

padrão mínimo de tratamento, mas não cometeu expropriação. Já no caso SAUR vs. Argen-

tina (2004), aberto também sob o tratado com a França, o congelamento do preço foi con-

siderado uma forma de expropriação indireta.  E, mesmo quando um tribunal constata ex-

propriação, os valores de indenização variam muito de caso para caso. Em duas controvér-

sias semelhantes, Copper Mesa vs. Equador e Crystalex vs. Venezuela, ambas iniciadas 

por mineradoras que tiveram sua licença ambiental para operar negada, no mesmo ano 

(2011) e nas quais os tribunais constataram expropriação indireta, um Estado (Equador) 
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foi condenado a pagar US$ 19,4 milhões ao investidor, e o outro (Venezuela), US$ 1,2 

bilhão. 

Essa variação se dá, em parte, porque os tribunais utilizam diferentes métodos para 

calcular a indenização devida. Em primeiro lugar, apesar de, como dito acima, quase todos 

os tratados adotarem alguma variação do princípio do Caso da Fábrica de Chorzów, se-

gundo o qual investidores vítimas de expropriações legais merecem ser compensados pelo 

valor investido e aqueles que sofreram expropriações ilegais merecem reparação, incluindo 

lucros cessantes, um estudo recente sobre como os tribunais de arbitragem calculam os 

valores de indenização devida demonstrou que os árbitros não procuram mais distinguir 

entre expropriações legais e ilegais, mas apenas avaliam se a empresa que foi objeto de 

expropriação era lucrativa ou não. Investidores que tinham negócios lucrativos costumam 

receber indenizações por lucros cessantes, enquanto os não eram lucrativos recebem ape-

nas o valor investido. Isso é problemático porque o critério principal pelo qual um Estado 

é punido passa a ser não mais o de se agiu ou não no interesse público e de forma discri-

minatória, mas sim se interferiu com um investimento que era lucrativo (Nouvel, 2003). 

Outros tratados adotam o chamado princípio de Hull como um dos parâmetros para calcu-

lar o valor da indenização devida. De acordo com esse princípio, baseado num pronuncia-

mento do secretário de Estado americano Cornell Hull ao falar sobre bens americanos ex-

propriados pelo México em 1917, investidores devem receber compensação “imediata, 

adequada e efetiva” (prompt, adequate and effective) por expropriações sofridas. Isso tam-

bém é problemático porque, na maior parte dos casos, os Estados não consideram que co-

meteram expropriação ao implementar certa lei ou norma, e é exatamente por isso que são 

acionados nos tribunais. Caso o tribunal decida que houve expropriação e que o investidor 

não foi compensado imediatamente, o Estado é punido apenas por não ter considerado 

inicialmente que sua ação se tratava de expropriação. Outros tratados ainda determinam 

que o cálculo da indenização deve ser baseado no “valor justo de mercado” (fair market 

value) do investimento, deixando para os tribunais determinarem o que isso significa. 

Além dessas diferenças entre abordagens para decidir qual tipo de indenização é 

devida e da ampla margem de discricionariedade concedida aos tribunais no cálculo dos 

valores a ser ressarcidos, os árbitros frequentemente delegam a escritórios de contabilidade 

o cálculo do valor exato da indenização. Alguns desses escritórios baseiam-se no “valor de 

mercado” do investimento, outros fundamentam-se no inventário dos bens (assets) 
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expropriados e outros ainda calculam a indenização de acordo com o chamado fluxo de 

caixa descontado (discounted future cash flow), que prevê quais seriam os lucros futuros 

das empresas e que, por sua vez, comporta uma ampla variedade de métodos de cálculo 

(UNCTAD, 2012). 

Tipo de ação estatal que deu origem à controvérsia 

Em relação ao tipo de ação estatal que deu origem aos processos, pode-se dividir 

os casos em dois grupos: aqueles ensejados por tentativas de o Estado implementar leis ou 

normas já existentes (39 controvérsias) e aqueles iniciados em reação à implementação de 

nova legislação (33 controvérsias). 

 

 

 Aplicação de legislação existente 

Como dito acima, em 39 casos, dos 72 selecionados, o processo de arbitragem se 

deu por tentativas de o Estado aplicar normas e leis sanitárias ou ambientais já existentes. 

A grande maioria desses casos – 33 – foram iniciados por empresas após negativas do 

Estado de conceder ou renovar licenças ambientais para operação de seus negócios, sendo 

que 20 deles foram abertos por mineradoras6, quatro por empresas de gestão de resíduos 

 

6 Gold Mining vs. Armenia, 2007; Commerce vs. El Salvador, 2009; Gold Reserve vs. Venezuela, 2009; 

Pacific Rim vs. El Salvador, 2009; Copper Mesa vs. Equador, 2011; Crystallex vs. Venezuela, 2011; South 

American Silver vs. Bolívia, 2013; Bear Creek vs. Peru, 2014; Corona Materials vs. República Dominicana, 

2014; Infinito Gold vs. Costa Rica, 2014; Cortec Mining vs. Quênia, 2015; Gabriel Resources vs. Romênia, 

39; 54%

33; 46%

Tipo de ação estatal que gerou a controvérsia

Norma/lei já existente Nova norma/lei
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tóxicos7, três por empresas tentando construir ou operar resorts de luxo8, dois por empresas 

de geração de energia9, um por uma fábrica de alimentos10, um por uma pedreira11, um por 

uma fabricante de tubos para transporte de petróleo12; e um por uma produtora de etanol13.  

 

A alegação de violação do tratado mais frequente nesses casos foi a de expropria-

ção. Entre as mineradoras, por exemplo, 17 das 20 empresas alegaram ter sofrido expro-

priação indireta de seus bens ao ter tido sua licença de operação revogada ou negada14, 

uma alegou expropriação direta15 e, em dois casos, não há informações públicas sobre as 

 

2015, Corcoesto vs. Espanha, 2016, Eco Oro vs. Colômbia, 2016; Rakia vs. Índia, 2016; Kingsgate vs. Tai-

lândia, 2017; Galway Gold vs. Colômbia, 2018; Gran Colombia vs. Colômbia, 2018; Kappes vs. Guatemala, 

2018; Odyssey vs. México, 2019 

7 Metalclad vs. México, 1997; Tecmed vs. México, 1997; Abengoa vs. México, 2009; Lajún vs. República 

Dominicana, 2018 

8 Aven e outros vs. Costa Rica, 2014; Ballantine vs. República Dominicana, 2014; Elitech vs. Cróacia, 2017 

9 Vattenfall vs. Alemanha – caso I, 2009; Windstream Energy vs. Canadá, 2013 

10 Industria Nacional de Alimentos vs. Peru, 2003 

11 Clayton/Bilcon vs. Canadá, 2008 

12 Transcanada vs. EUA, 2016 

13 AgroEcoEnergy vs. Tanzania, 2017 

14 Gold Mining vs. Armenia, 2007; Commerce vs. El Salvador, 2009; Gold Reserve vs. Venezuela, 2009; 

Pacific Rim vs. El Salvador, 2009; Copper Mesa vs. Equador, 2011; Crystallex vs. Venezuela, 2011; South 

American Silver vs. Bolívia, 2013; Bear Creek vs. Peru, 2014; Corona Materials vs. República Dominicana, 

2014; Infinito Gold vs. Costa Rica, 2014; Gabriel Resources vs. Romênia, 2015; Eco Oro vs. Colômbia, 

2016; Rakia vs. Índia, 2016; Kingsgate vs. Tailândia, 2017; Galway Gold vs. Colômbia, 2018; Kappes vs. 

Guatemala, 2018; Odyssey vs. México, 2019 

15 Cortec Mining vs. Quênia, 2015 

15%

79%

3% 3%

Controvérsias geradas por tentativas de o Estado 
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Saúde Meio ambiente Direito à água Direitos indígenas
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alegações dos investidores16 - ou seja, em 100% das controvérsias sobre as quais há dados 

sobre as alegações, as mineradoras alegaram que a não renovação ou não concessão de 

licença ambiental para operar constituiu expropriação. Dos 20 casos, quatro foram decidi-

dos em favor do investidor, três foram favoráveis ao Estado e um resultou em acordo – os 

outros 12 ainda não foram decididos. 

Como dito acima, em 33 casos dos 39 casos de controvérsias geradas por tentativas 

de implantar legislação já existente, o Estado foi acionado por aplicar normas ambientais. 

Em muitos casos, uma fiscalização mais rigorosa resultou na suspensão da licença17. Em 

outros casos, a licença nem chegou a ser concedida, por causa de avaliações de impacto 

ambiental negativas. Em pelo menos 25 dos casos, a não-renovação ou não outorga da 

licença se deu após pressões das comunidades afetadas, que se mobilizaram nacionalmente 

e conseguiram ter seu direito à saúde ou a um meio-ambiente limpo reconhecidos pelo 

Estado. Essas mobilizações, contudo, não são vistas pelos tribunais como razões suficien-

tes para justificar o “fim público” da ação governamental. No caso Tecmed vs. México, por 

exemplo, o tribunal decidiu que a oposição e mobilização de grupos locais à permanência 

de um aterro sanitário não caracterizava uma situação de emergência suficiente para que o 

Estado invocasse seu poder de polícia e afirmou que as motivações sócio-políticas do go-

verno (ou seja, atender às demandas das comunidades) não se enquadravam como exceções 

legítimas à expropriação indireta. 

(…) a proteção da saúde e do meio ambiente é onde a função preventiva do [de-

partamento governamental] deveria se concentrar. Quanto à questão sobre quais 

fatores ou parâmetros o departamento deveria levar em conta para decidir renovar 

autorizações tais como a Licença em questão, a recusa da testemunha a renovar a 

Licença neste caso foi de fato utilizada para fechar permanentemente um local 

cuja operação havia se tornado um problema por razões políticas relacionadas à 

oposição da comunidade ao seu funcionamento, expressa de várias formas. (Tec-

nicas Medioambientales Tecmed S.A. v.  The United Mexican States, 2003)  

 

 

16 Corcoesto vs. Espanha, 2016; Gran Colombia vs. Colômbia, 2018 

17 Por exemplo, Copper Mesa vs. Equador, 2011; South American Silver vs. Bolívia, 2013; Gabriel Resources 

vs. Romênia, 2015; Eco Oro vs. Colômbia, 2016; Kingsgate vs. Tailândia, 2017; Elitech vs. Croácia, 2017; 

Kappes vs. Guatemala, 2018; Galway Gold vs. Colômbia, 2018; Gran Colombia vs. Colômbia, 2018. 
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Além de tenderem a não considerar mobilizações populares como fator de legiti-

midade para a ação estatal, diferentemente de sistemas multilaterais que também têm como 

função avaliar a conduta de governos, tais como a OMC, o Conselho de Direitos Humanos 

e outros, o sistema de resolução de controvérsias investidor-Estado tampouco facilita a 

participação de terceiros – como comunidades afetadas ou associações da sociedade civil 

organizada – nos processos de arbitragem. A partir do caso Methanex vs. EUA (2000) al-

guns tribunais passaram a aceitar alguns pedidos de especialistas e órgãos de governo para 

participar como amicus curiae, especialmente depois dos primeiros casos em que terceiros 

requisitaram participação nas controvérsias no âmbito do CIADI (Suez e Vivendi vs. Ar-

gentina e Suez e Interagua vs. Argentina, em 2005 e 2006) (Mohamadieh, 2019).18 Em 

2006, o CIADI, o sistema mais utilizado por investidores para solucionar controvérsias 

investidor-Estado, reformou suas regras de arbitragem e incluiu a possibilidade de receber 

contribuições de partes não envolvidas na controvérsia. O artigo 37 afirma que o tribunal, 

depois de consultar as partes, pode ou não aceitar a participação de terceiros (CIADI, 

2003). Já a UNCITRAL, segundo sistema mais usado, não permitia a participação de amici 

curiae até a revisão de suas regras em 2013. A partir de então, passou a permitir, por es-

crito, mas os tribunais não têm obrigação de levar em conta os argumentos ou fatos apre-

sentados por terceiros (UNCITRAL, 2013, Art. 4). 

Apesar de a decisão final ficar a cargo dos árbitros, os tribunais dão grande peso à 

anuência das partes ao decidir se permitem ou não a participação de amici curiae nos pro-

cessos (Born & Forrest, 2019). Dos 72 casos estudados, em pelo menos 11 houve pedidos 

de participação de terceiros no processo. Os tribunais rejeitaram ao menos dois, aceitaram 

cinco e os outros quatro pedidos ainda estão pendentes ou a decisão não foi divulgada.  

O sigilo quanto aos processos é outra característica do sistema de controvérsias 

investidor-Estado que dificulta a participação de grupos afetados. A própria existência do 

processo muitas vezes não vem a público, impedindo eventual participação ou pressão por 

parte de outros grupos de interesse ou até mesmo dos cidadãos dos países acionados – ou 

seja, dos contribuintes que arcarão com a indenização caso o Estado venha a ser 

 

18 Esta medida também ajudou a mitigar uma outra característica vista frequentemente como problemática, 

como vimos no capítulo anterior, que é a de que os árbitros são quase sempre advogados de direito comercial 

e com muito pouca ou nenhuma experiência com temas de interesse público, e que as interpretações costu-

mam ser baseadas em direito comercial e não no direito público. 
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condenado. O CIADI registra todos os casos e publica a existência da controvérsia, o nome 

das partes e as datas de início e fim da controvérsia. Dados como decisões e sentenças, 

valor da indenização requerida e outorgada e outros detalhes, contudo, são divulgados ape-

nas a pedido de pelo menos uma das partes. Já as regras da UNCITRAL não incorporavam, 

até recentemente, nenhuma exigência de publicidade sobre nenhum aspecto dos casos, que 

só podiam ser divulgados com o consentimento de ambas as partes. Em 2014, entraram em 

vigor novas regras de arbitragem ampliando a transparência do processo, como vimos no 

capítulo anterior (UNCITRAL, 2014). As normas, contudo, se aplicam apenas a contro-

vérsias relativas a tratados assinados depois de abril de 2014. Para que países que assina-

ram tratados antes da publicação dessas regras pudessem aderir a elas, foi criada também 

a Convenção sobre Transparência, que entrou em vigor em 2017 e, por enquanto, foi rati-

ficada por apenas seis países.  

A falta de transparência sobre os processos dificulta o controle social das contro-

vérsias e a mobilização da sociedade civil e dos grupos de afetados. Apesar de não ser 

possível provar que os resultados das controvérsias seriam outros se os processos não ti-

vesse corrido em sigilo, alguns casos que foram altamente divulgados fornecem indícios 

de que a pressão pública pode influenciar o resultado – tanto por meio da produção de 

dados que podem ser incorporados aos processos por amici curiae e levados em conta pelos 

árbitros ao tomar a decisão, quanto pela preocupação dos investidores de preservar sua 

imagem pública. No caso Águas del Tunari vs. Bolívia, que examinaremos em mais deta-

lhes abaixo, por exemplo, há relatos de que a exposição negativa do investidor nos meios 

de comunicação, assim como por meio de petições e denúncias a partir de uma ampla mo-

bilização internacional da sociedade civil, foi decisiva para que a empresa fizesse um 

acordo e retirasse a queixa contra o país (Verheecke, Eberhardt, Olivet & Cossar-Gilbert, 

2019). Os casos movidos pela Philip Morris contra Uruguai e Austrália também foram 

amplamente divulgados na imprensa internacional. No caso do Uruguai, a publicidade do 

caso contribuiu para que o país angariasse apoio até mesmo de fundações estrangeiras, tais 

como a Fundação Bloomberg e a Fundação Bill e Melinda Gates, que viram na controvér-

sia o potencial de se tornar um caso emblemático e financiaram sua defesa (Davies, 2015). 

A controvérsia também foi, dentre os casos estudados, aquela na qual os árbitros admitiram 

o maior número de contribuições de terceiros. O caso terminou com uma decisão favorável 

ao Estado.  
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Dos seis casos restantes de processos movidos por tentativas de implementar legis-

lação vigente, mas não relacionados a outorga de licença ambiental, um diz respeito a di-

reitos indígenas, um ao direito à água, um à proteção ambiental e três ao direito à saúde.  

O caso de direitos indígenas foi aberto após o governo do Panamá não outorgar 

uma licença para exploração turística de um terreno situado dentro de uma reserva indí-

gena. A empresa alegou expropriação ilegal e exigiu uma indenização de US$ 

100.000.000. O tribunal deu ganho de causa ao Estado, mas o Panamá teve de arcar com 

cerca de US$ 8 milhões em custas judiciais19.   

O caso de direito à água se trata da controvérsia entre a empresa Águas del Tunari 

(controlada pelo consórcio Bechtel, Edison e Abengoa) e a Bolívia. O consórcio foi o ven-

cedor de uma licitação para prover serviços de fornecimento de água e esgoto depois de 

um processo de privatização do sistema realizado em 1999 como condição para que a Bo-

lívia pudesse receber fundos do Banco Mundial. No ano seguinte, contudo, o governo do 

país decidiu encerrar o contrato com o consórcio após a eclosão de uma onda de protestos 

populares pelo aumento de mais de 200% nas tarifas de água, principalmente na cidade de 

Cochabamba. O episódio ficou conhecido como “a guerra da água”. O consórcio mudou 

então sua sede das Ilhas Cayman para Amsterdam e, em 2002, deu início a um processo 

de arbitragem sob o tratado bilateral entre os Países Baixos e a Bolívia alegando ter sofrido 

expropriação20. O valor do pedido de indenização não foi divulgado. A única parte do pro-

cesso tornada pública foi a decisão do tribunal sobre sua jurisdição para julgar o caso, que 

havia sido questionada pela Bolívia, já que a concessão original havia sido outorgada a 

uma empresa que não teria possibilidade de recurso a tribunais de arbitragem, pois a Bolí-

via não possuía acordos bilaterais com as Ilhas Cayman. O tribunal não aceitou a argumen-

tação do Estado, mas um dos árbitros publicou sua opinião divergente, na qual afirmava 

que seria impossível exigir da Bolívia que cumprisse os termos de um acordo que não era 

aplicável na época pois o consórcio não incluía nenhuma empresa holandesa quando ven-

ceu a licitação – ou seja, que, nas circunstâncias, suas obrigações eram “imprevisíveis” 

 

19 Álvarez y Marin vs. Panamá, 2015 

20 A mesma estratégia foi utilizada pela Philip Morris, escolheu sua sede na Suíça para abrir o processo contra 

o Uruguai e moveu suas operações na Oceania para Hong Kong para acionar a Austrália.  
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(Aguas del Tunari S.A. v. Bolivia, 2005). O caso foi encerrado com um acordo entre as 

partes, cujos valores não foram tornados públicos, em 200621.  

O caso relacionado à proteção do meio-ambiente foi aberto pela Chevron, após ser 

condenada a pagar US$ 9,5 bilhões pelos tribunais equatorianos por poluir rios da região 

amazônica com quase 70 bilhões de litros de resíduos tóxicos e 18 milhões de litros de 

petróleo durante 19 anos. O caso difere de todos os outros casos levados a tribunais de 

arbitragem porque a demanda da empresa não era apenas por indenização, mas também 

pela anulação da sentença no Equador, que, segundo a empresa, foi baseada em atos frau-

dulentos. O tribunal deu ganho de causa à empresa, afirmando que a sentença da Suprema 

Corte do Equador não deveria ser seguida em nenhum país, abrindo um precedente inédito 

no direito de investimentos22. A sentença também afirma que a Chevron tem direito a re-

ceber indenização pelos custos incorridos e outros danos. O valor será decidido na fase 

final do julgamento, ainda pendente. 

 Dos três casos de saúde, um foi aberto após o fechamento de uma fábrica de ali-

mentos por não-cumprimento de normas sanitárias na Costa Rica23. Outro é um caso em 

que uma empresa americana de saúde privada processou o governo do Canadá por discri-

minação e expropriação, entre outras alegações, ao impor “obstáculos politicamente moti-

vados” às suas operações, especialmente na Colúmbia Britânica. A “motivação política” 

alegada eram manifestações de diversas associações da sociedade civil contrárias à per-

missão de que uma empresa privada de saúde operasse um hospital em Victoria. Segundo 

a empresa, o governo do Canadá discriminou a empresa ao impor regras e normas para 

operação diferentes das impostas aos prestadores de serviços de saúde nacionais (no caso, 

o próprio governo do Canadá). O caso foi suspenso por razões procedimentais (a empresa 

não cumpriu os prazos e nem pagou as taxas necessárias para levar o caso adiante), mas 

ilustra a possibilidade aberta por tratados com cláusulas de proteção ao investidor a que 

empresas questionem a margem de discricionariedade do Estado até mesmo para optar 

entre ter um sistema inteiramente – ou primordialmente – público de saúde ou permitir a 

 

21 Águas del Tunari vs. Bolívia, 2002 

22 Chevron vs. Equador, 2009 

23 Díaz Gaspar (Ibérico) vs. Costa Rica, 2019 
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participação de empresas privadas24. Esta mesma possibilidade foi utilizada em dois casos 

contra o governo da Eslováquia, como veremos na próxima seção. 

Finalmente, o terceiro caso de saúde se deu quando o Canadá se recusou a renovar 

a patente de dois medicamentos da empresa Eli Lilly que não passaram no “teste de utili-

dade” exigido por sua lei de patentes. A empresa alegou que a lei de patentes do Canadá 

havia mudado drasticamente desde sua entrada no NAFTA, tornando-se mais restritiva, o 

que contrariava suas “expectativas legítimas” ao fazer o investimento no país, e exigiu uma 

indenização de US$ 483 milhões do país por expropriação direta e indireta, entre outras 

violações. O tribunal deu ganho de causa ao Estado. Na sentença, os árbitros afirmaram 

que a mudança na lei canadense havia sido paulatina, e não drástica, e que a empresa sabia 

que estava sujeita à não renovação de sua patente desde o início da vigência do tratado.  

  

As empresas que tornaram público esse dado exigiram um total de US$ 

32.598.910.000 em indenização dos Estados por tentar implantar normas já existentes, 

sendo que US$ 15 bilhões são relativos a apenas um caso: Transcanada vs. Estados Unidos 

(2016). Neste caso, a empresa canadense entrou com pedido de indenização contra os Es-

tados Unidos depois que o país decidiu não conceder licença para a construção de um 

oleoduto por razões ambientais, já que transportaria um petroquímico altamente poluente 

e passaria por mais de mil lagos e rios. O caso terminou em acordo depois que Donald 

Trump assumiu a Presidência dos EUA e seu governo decidiu autorizar a construção do 

oleoduto. 

 

24 Centurion vs. Canadá, 2009 
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Dez desses casos foram decididos em favor do investidor (sendo que os Estados 

tiveram de pagar um total de US$ 2.072.100.000 em indenização às empresas), quatro ter-

minaram em acordo, sete foram decididos em favor do Estado e três foram suspensos (em 

dois casos, o tribunal decidiu que não tinha jurisdição para examinar os méritos do caso e 

um caso foi suspenso por questões procedimentais). Os outros 15 ainda estão pendentes. 

 

Tentativa de implementar nova lei ou norma 

Em 33 casos, do total de 72 controvérsias iniciadas, a abertura do processo de ar-

bitragem se deu pela tentativa do Estado de implementar novas leis ou normas para pro-

teger a saúde, o meio ambiente, o direito à água ou os direitos indígenas.  

A maior parte dos casos diz respeito à implementação de leis ou normas de saúde 

(15), nove são relacionadas à proteção ambiental e uma a direitos de povos indígenas. No-

tavelmente, uma única medida por parte do governo argentino deu origem a oito processos 

relacionados ao direito à água. 

29%

42%

17%

4%
8%

Vencedor das controvérsias movidas por tentativas do Estado de 
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Dos casos relacionados à proteção ambiental, quatro dizem respeito à criação de 

zonas de preservação ambiental (reservas ou parques) em territórios em que investidores 

operavam ou pretendiam operar25, um trata da proibição de exportação de uma substância 

tóxica por riscos de contaminação do meio ambiente durante o manejo26, uma da proibição 

da prática de faturamento hidráulico (fracking) na província de Quebec por ser prejudicial 

ao meio ambiente27, e três, de anúncio de medidas de transição para o uso de fontes ener-

gias menos poluentes ou perigosas para o ambiente e a saúde28. Entre os últimos, estão os 

casos Vattenfall vs. Alemanha – caso 2 (2012) e Aura Energy vs. Suécia (2019). No pri-

meiro caso, os legisladores da Alemanha decidiram, após o acidente nuclear em Fukus-

hima, não utilizar mais energia nuclear, anunciando planos de transição para outros tipos 

de energia. A empresa sueca Vattenfall, que operava dois reatores nucleares no país, entrou 

então com uma ação pedindo uma indenização de US$ 5 bilhões por danos causados pela 

perda do valor dos seus investimentos – o dobro do orçamento total da Alemanha para 

ações de proteção ambiental (BMU, 2018). No caso Aura Energy, a empresa deu início a 

uma controvérsia pedindo US$ 1,8 bilhão de indenização depois que a Suécia decidiu 

 

25 Marion Unglabe vs. Costa Rica, 2008; Berkowitz vs. Costa Rica, 2013; Dominion Materials vs. Panamá, 

2016; Rockhopper vs. Itália, 2017 

26 Myers vs. Canadá, 2008 

27 Lone Pine vs. Canadá,  

28 Vattenfall vs. Alemanha, 2012; Westmoreland vs. Canadá, 2018; Aura Energy vs. Suécia, 2019 
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fechar suas minas de urânio – o triplo do que o país escandinavo reserva para o meio am-

biente (Swedish Ministries of the Environment & Entreprise and Innovation, 2018). Am-

bos os casos estão pendentes. 

Em relação aos 15 casos de saúde, quatro dizem respeito ao banimento do uso de 

substâncias tóxicas ou suspeitas de ser tóxicas29 e um, à proibição de importação de carne 

bovina do Canadá depois da confirmação de um caso de encefalopatia bovina espongi-

forme (“doença da vaca louca”) em Alberta30. Em todos esses casos, as empresas alegaram 

sofrer expropriação e exigiram indenização pelos prejuízos sofridos. Em alguns dos casos, 

o Estado não apenas teve de ressarcir os investidores financeiramente como também voltar 

atrás na legislação que deu origem à controvérsia. No caso Ethyl vs. Canadá (1997), por 

exemplo, a empresa americana processou o país vizinho, exigindo uma indenização de 

US$ 251 milhões, por proibir o MMT, um aditivo usado na gasolina, depois que estudos 

demonstraram que a substância era neurotóxica. O caso encerrou com um acordo, no qual 

o Canadá foi condenado a pagar US$ 13 milhões, voltar atrás na proibição e dizer publi-

camente que o MMT não era prejudicial à saúde. Doze anos depois, outra empresa ameri-

cana, a Dow Agrosciences, voltou a processar o Canadá quando a província de Quebec 

proibiu o uso dos chamados “pesticidas cosméticos” – ou pesticidas utilizados apenas para 

melhorar a aparência de jardins – em propriedades privadas, parques e escolas, baseada no 

princípio da precaução, depois que estudos demonstraram que a utilização de pesticidas 

poderia causar efeitos negativos sobre a saúde de crianças e adolescentes. O processo ter-

minou num acordo em que o Canadá afirmava que o nível de risco à saúde causado pelo 

pesticida fabricado pela Dow era “aceitável” se a substância fosse usada de acordo com as 

instruções do fabricante (Cooper, Bell-Pasht, Nadarajah, & McClenaghan, 2014).  

Outra classe de processo na área da saúde pública, mas que também terminou num 

acordo que teve efeitos amplos e duradouros foi o caso Gilead vs. Ucrânia (2016), iniciado 

quando o país decidiu autorizar a venda de uma versão genérica do sofobusvir, um remédio 

utilizado para tratar a hepatite C, por um oitavo do preço de sua versão comercial, o So-

valdi. A Gilead tinha a patente da substância, mas o governo ucraniano alegou que não 

 

29 Ethyl vs. Canadá, 1997; Methanex vs. EUA, 1999; Chemtura vs. Canadá, 2002; Dow Agrosciences vs. 

Canadá, 2009. 

30 Canadian Cattlemen vs. EUA, 2005 
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podia arcar com os custos da versão produzida pela farmacêutica, que chegavam a US$ 

850 por comprimido, ou US$ 50 mil por paciente por 12 semanas de tratamento. A con-

trovérsia terminou em um acordo no qual a Gilead se comprometeu a vender o Sovaldi a 

preços mais baixos ao governo da Ucrânia, e o governo anulou a autorização de venda de 

genéricos da substância. 

Duas outras controvérsias que ganharam notoriedade após ser tornadas públicas 

foram as abertas pela Philip Morris contra os governos da Austrália e do Uruguai depois 

que os países decidiram, seguindo recomendações da OMS e da Convenção-Quadro para 

o Controle do Tabaco, adotar embalagens únicas para cigarros (plain packaging)31. Nos 

dois casos, a empresa mudou sua sede para poder se utilizar de tratados bilaterais. No caso 

da Austrália, a Philip Morris transferiu a sede de suas operações australianas para Hong 

Kong. Por causa desse movimento, o tribunal de arbitragem responsável pelo caso austra-

liano aceitou a alegação da Austrália de que não tinha jurisdição para examinar o caso e 

rejeitou a controvérsia. Ainda assim, o país teve de arcar com metade dos custos do pro-

cesso – US$ 17 milhões. No caso do Uruguai, a empresa decidiu usar sua subsidiária Suíça 

para iniciar a controvérsia, utilizando-se do TBI entre os dois países. Neste caso, o tribunal 

admitiu examinar os méritos da controvérsia mas, seis anos depois, deu ganho de causa 

para o Estado. 

Algumas vezes, uma mesma lei ou norma pode dar origem a mais de um processo. 

No México, uma norma aumentando os impostos sobre refrigerantes com xarope de frutose 

de milho por causa de estudos ligando a substância à obesidade gerou três controvérsias 

com empresas americanas, que alegaram expropriação indireta e violação da obrigação de 

tratar investidores americanos da mesma forma que investidores nacionais, já que o im-

posto não se aplicava a bebidas com açúcar de cana. Nos três casos, os tribunais deram 

ganho de causa aos investidores, e o México teve de pagar quase US$ 170 milhões em 

indenizações às empresas32. 

Na Eslováquia, duas seguradoras de saúde privada abriram um processo contra o 

país quando o governo decidiu retomar o monopólio da saúde após estudos constatarem 

 

31 Philip Morris vs. Austrália, 2010; Philip Morris vs. Uruguai, 2011 

32 ADM vs. México, 2004; Corn Products vs. México, 2004; Cargill vs. México, 2005. 
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aumento dos custos e resultados piores em índices de saúde pública depois da privatização 

do sistema33.  Num deles, EURAM Bank vs. Eslováquia, o tribunal deu ganho de causa ao 

Estado por uma questão de jurisdição, sem examinar os méritos, e, no outro, Achmea vs. 

Eslováquia, ao investidor34.  

O caso talvez mais extremo nesse sentido seja o das controvérsias abertas contra a 

Argentina por causa de medidas tomadas pelo governo durante e após a crise financeira de 

2001-2002. O país foi alvo de mais de 50 controvérsias, sendo oito delas relativas a medi-

das de congelamento do preço da água tomadas pelo governo durante a crise. Apesar de a 

Argentina ter invocado o “princípio da necessidade”, do direito consuetudinário dos inves-

timentos, e sua obrigação de garantir o direito à água a seus cidadãos, os investidores ga-

nharam todas as controvérsias, e o país foi condenado a pagar mais de US$ 856 milhões 

em indenizações às empresas de água e saneamento. Em praticamente todas as sentenças, 

os árbitros adotaram a lógica de que apesar de a Argentina ter sido movida a agir por mo-

tivos legítimos (crise econômica e direito à água de seus cidadãos), poderia ter tomado 

outras medidas que não as que tomou para proteger esse direito, medidas essas que não 

violassem as cláusulas de seus tratados com os investidores. Segundo o tribunal que julgou 

o caso Suez e Vivendi vs. Argentina, por exemplo, as obrigações dos Estados em matéria 

de direitos humanos não têm precedência sobre suas obrigações para com os investidores: 

os Estados devem respeitar as duas obrigações igualmente (Suez, Sociedad General de 

Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. & The Argentine Republic, 2015).  

 É importante ressaltar que os ISDSs, diferentemente de outras instituições de di-

reito internacional, tais como as jurisdições especializadas em direitos humanos, não exi-

gem que sejam exauridos os remédios legais nacionais antes que uma ação possa ser aberta 

contra um Estado. Ou seja, mesmo depois de ter indeferida uma ação no mais alta jurisdi-

ção de um país, uma empresa pode recorrer a um tribunal de arbitragem privado. É muito 

difícil, porém, que o país acionado consiga reverter a decisão do tribunal. As cláusulas do 

CIADI, por exemplo, não permitem recurso das decisões arbitrais. É possível, contudo, 

anular uma decisão “se o tribunal não tiver sido constituído de acordo com as regras de 

 

33 Achmea vs. Eslováquia, 2008; EURAM Bank vs. Eslováquia, 2009 

34 Neste caso, o país recorreu a tribunais na Alemanha, que recorreram ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia, que acabou dando ganho de causa ao Estado por uma questão de conflito da lei europeia com o 

tratado, como veremos em detalhe mais adiante. 
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arbitragem da instituição; se o tribunal tiver excedido seus poderes; se algum integrante do 

tribunal esteve envolvido em corrupção; ou se a decisão (award) não explicitou as razões 

nas quais foi baseada” (CIADI, 2006, Art. 50). O processo de anulação, contudo, é um 

mecanismo de controle muito mais limitado que o sistema de recurso, porque o tribunal 

responsável por julgar o pedido de anulação não pode reexaminar os méritos do caso.  

A função da anulação não é corrigir os erros do tribunal relacionados aos fatos ou 

à lei, mas sim de policiar a integridade da sentença e do processo que levou à 

sentença. A escolha que tem um comitê ad hoc – ou seja, o painel que supervisiona 

um processo de anulação – é bastante limitada: pode anular a sentença (ou uma 

parte dela) ou mantê-la intacta. O comitê não pode substituir o julgamento do 

tribunal anterior por seu julgamento e corrigir a sentença. (UNCTAD, 2014, 

p.154) 

Caso uma decisão seja anulada, o investidor pode abrir nova controvérsia sobre o 

mesmo caso. Árbitros, contudo, parecem ser bastante relutantes em conceder anulações. 

Nos últimos 33 anos, o CIADI acolheu integral ou parcialmente 19, ou 16%, dos 116 pe-

didos de anulação registrados. Dos 72 casos examinados no presente estudo, houve pedido 

de anulação em 7 controvérsias – quatro que haviam sido orginalmente vencidas pelo in-

vestidor (todas casos de direito à água na Argentina35), e três, pelo Estado36. Todos os 

pedidos de anulação pelo Estado (Argentina) foram rejeitados. Dos três pedidos registrados 

por empresas, um está pendente, um foi suspenso pelo CIADI e o terceiro foi rejeitado.  

As regras da UNCITRAL e dos tratados não regidos pelas regras do CIADI, que 

podem incluir aqueles que adotaram os Mecanismos Complementares do CIADI, tam-

pouco prevêem recurso, mas a decisão pode ser anulada (set aside) por tribunais nacionais 

do local escolhido como sede da arbitragem no início da controvérsia. A Lei-Modelo da 

UNICTRAL determina que:  

(2) A sentença arbitral só pode ser anulada pelo tribunal referido no artigo 6.º se: 

(a) A parte que faz o pedido fizer prova de que:  

(i) Uma parte da convenção de arbitragem referida  no  artigo  7.º era in-

capaz; ou que a convenção de arbitragem não é válida nos termos da lei  a  

 

35 Suez e Vivendi vs. Argentina, 2003; Suez e Interagua vs. Argentina, 2003; SAUR vs. Argentina, 2004; 

Impregilo vs. Argentina, 2007 

36 Industria Nacional de Alimentos vs. Peru, 2003; Commerce Group vs. El Salvador, 2009; Cortec Mining 

vs. Quênia, 2015. 
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que  as  partes a tenham  subordinado  ou,  na  falta  de  qualquer indicação 

a este respeito, nos termos da lei do presente Estado; ou  

(ii) A parte que requer a anulação da sentença arbitral não foi devidamente 

informada  da  nomeação  de  um  árbitro  ou  do procedimento arbitral,  

ou que  lhe  foi  impossível  fazer  valer  os  seus  direitos  por  qualquer  

outra razão; ou  

(iii) A sentença tem por objeto uma controvérsia não referida ou  não 

abrangida pela convenção de  arbitragem ou contém decisões sobre maté-

rias que ultrapassam o âmbito da convenção, a menos que a parte da sen-

tença que  contém  decisões  sobre  matérias  não  submetidas à arbitragem 

possa  ser  anulada,  caso  as  decisões  sobre  matérias  submetidas à 

arbitragem  possam  ser  tratadas  de  forma  separada  das  que  o  não 

foram; ou  

(iv) A  constituição  do  tribunal  arbitral  ou  o procedimento arbitral  não  

estão conformes  ao  acordo entre  as partes,  a  menos  que referido acordo 

contrarie  uma  disposição  da  presente Lei que  as  partes  não  possam 

derrogar,  ou  que, na  falta  de tal acordo, não  estão  conformes  à presente 

Lei; ou  

(b) O tribunal estatal constatar:  

(i) Que  o objeto da controvérsia não é susceptível de ser decidido por 

arbitragem nos termos da lei do presente Estado; ou  

(ii) Que a sentença arbitral contraria a ordem pública do presente Estado. 

A Convenção de Nova York e a maior parte dos outros instrumentos que regem 

essas controvérsias adotam regras similares, permitindo que um tribunal local anule uma 

sentença arbitral quando constatar que um tribunal de arbitragem violou o devido processo 

legal ou a legalidade do processo.  

Sentenças podem ser contestadas no evento da ausência ou da invalidade do con-

sentimento inicial à arbitragem, ou caso tenha havido alguma irregularidade na 

constituição do tribunal de arbitragem, ou caso tenha havido irregularidades pro-

cedimentais graves que tenham comprometido a equidade fundamental do proce-

dimento, ou se o tribunal arbitral excedeu sua jurisdição ou deixou de honrar o 

acordo entre as partes. (Lew, Mistelis & Kröll, 2003, p. 152).  

Em resumo, tanto nas controvérsias regidas pelas normas do CIADI quanto naque-

las regidas pela Lei-Modelo da UNCITRAL ou similares, para que o tribunal de arbitragem 

ad hoc (no caso do CIADI) ou o tribunal doméstico (nos outros casos) possa anular uma 

sentença de arbitragem, precisa constatar que houve erro ou má-fé no processo, ou que o 

tribunal aplicou a legislação incorreta ao caso, mas não cabe anulação se o processo tiver 



 

78 

 

preservado a legalidade e a legislação correta tiver sido aplicada à controvérsia, ainda que 

a interpretação dessa lei possa ter sido incorreta (Fernández-Armesto, 2011).  

Tribunais locais também parecem relutar em anular decisões. Entre as 72 contro-

vérsias analisadas no presente estudo, 11 das partes vencidas pediram anulação da sentença 

por tribunais nacionais. Destes casos, dois ainda estão pendentes. Dos nove restantes, sete 

pedidos foram rejeitados – ou seja, a sentença original foi mantida -, um foi parcialmente 

concedido e um foi aceito. No caso parcialmente concedido, Metalclad vs. México, a Su-

prema Corte da Colúmbia Britânica rejeitou todas as alegações do México para anulação 

da sentença, mas reconheceu um erro no cálculo dos juros aplicáveis à indenização devida. 

Assim, determinou que US$ 1,6 milhão deveria ser descontado do valor da indenização 

original (US$ 16,7 milhões). O caso anulado é a própria controvérsia Achmea vs. Eslová-

quia, mencionada acima, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu em 2018 

que, em controvérsias entre investidores e Estados da União Europeia, a lei europeia tem 

precedência sobre qualquer tratado bilateral, e que, de acordo com a legislação europeia, 

qualquer decisão judicial envolvendo Estados-parte da EU tem de permitir recurso a ins-

tâncias superiores de acordo com o que determinam os Tratados da EU. O tribunal concluiu 

que o tratado bilateral em entre Países Baixos e Eslováquia, no qual a controvérsia se ba-

seava, não provia essa possibilidade, portanto não poderia ser aplicado. Dado que o tratado 

em questão é similar aos outros tratados baseados na Lei-Modelo da UNCITRAL e nas 

regras do CIADI, a medida possivelmente terá consequências para todas as arbitragens 

baseadas em tratados entre membros da União Europeia.  

Outra possibilidade que Estados têm de limitar abusos por parte do investidor é a 

abertura de contrademandas (counterclaims) dentro de uma controvérsia. Os tribunais, 

contudo, têm sido refratários a aceitar esses pedidos. A enorme maioria dos casos conhe-

cidos de contrademandas foi rejeitada – principalmente pela constatação do tribunal que 

não tinha jurisdição para avaliar a demanda ou pela falta de provas de consentimento da 

outra parte. Até agora, há apenas um caso conhecido de contrademanda por razões de in-

teresse público que foi aceita e na qual que o Estado venceu: aquela iniciada pelo Equador 

no âmbito do caso Burlington vs. Equador. O caso original se tratava de uma controvérsia 

iniciada pela empresa petrolífera depois que o Equador mudou seu regime tributário, que 

a Burlington alegou se tratar de expropriação e violar a obrigação de tratamento justo e 

equitativo. O Equador negou as acusações e deu início a uma contrademanda alegando que 
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a empresa não cumprira com suas obrigações de conservar a infraestrutura de suas instala-

ções e que havia causado graves danos ambientais. O tribunal acatou parcialmente as ale-

gações do investidor, afirmando que o país havia incorrido em expropriação e condenando-

o a pagar uma indenização de US$ 379,8 milhões, mas também aceitou parcialmente as 

alegações do Estado em sua contrademanda, constatando que a empresa violara obrigações 

contratuais e leis ambientais, ainda que de forma não tão grave quanto o Equador alegara, 

e outorgando uma indenização de US$ 41,7 milhões a ser paga pela Burlington ao país. 

Dentre os 72 casos examinados no presente estudo, apenas em um deles o Estado 

entrou com uma contrademanda. Trata-se da controvérsia Urbaser vs. Argentina (2007), 

em que o país alegou que, ao não investir o suficiente nos sistemas de provimento de água 

e esgoto, a empresa havia violado o direito humano à água. O tribunal deu ganho de causa 

ao investidor, mas, no texto da sentença, afirmou que tribunais de arbitragem podem ter, 

sim, jurisdição para examinar contrademandas abertas por Estados baseadas em instrumen-

tos internacionais de direitos humanos e que entidades não estatais podem ter obrigações 

em matéria de direitos humanos, especialmente negativas (ou seja, não cometer ativamente 

violações de direitos). Como não há jurisprudência no sistema de resolução de controvér-

sias investidor-Estado, é difícil prever se outros tribunais interpretarão as obrigações dos 

investidores da mesma maneira, mas o simples fato de o tribunal ter aceito examinar um 

caso baseado no direito internacional dos direitos humanos foi considerado significativo 

(Crow & Escobar, 2018). 

 

Os investidores venceram 14 dos casos que moveram em desafio à implementação 

de novas leis de interesse público, os Estados ganharam sete, quatro terminaram em acordo 

e um foi suspenso por questões procedimentais. Os outros sete estão pendentes. Os inves-

tidores demandaram US$ 22.716.200.000 dos países. Os Estados tiveram que pagar, até o 

final de 2019, US$ 1,080 bilhão em indenizações.  
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2.2 – Formas pelas quais as controvérsias interferiram em tentativas de Estados le-

gislarem em matérias de interesse público 

 A partir dos dados acima, pode-se dizer que, na maioria dos casos examinados 

que já foram decididos, o Estado perdeu as controvérsias e teve seu poder de legislar redu-

zido, seja por ter de pagar indenização, seja por voltar atrás em leis e normas já aprovadas, 

e, em alguns casos, até mesmo por deixar de propor novas leis de interesse público. 

Exigência de ressarcimento 

Os investidores demandaram um total de US$ 57 bilhões dos Estados nos 72 casos 

estudados, sendo que, em nove casos, a quantia demandada ultrapassou o US$ 1 bilhão. 

Nos 46 casos que já foram decididos e sobre os quais há informações sobre quantias exi-

gidas e outorgadas, países foram condenados a pagar US$ 3 bilhões, de US$ 31 bilhões 

demandados. 

O simples fato de tribunais de arbitragem decidirem impor multas é um constran-

gimento ao espaço político dos Estados porque compromete fundos públicos que, de outra 

forma, poderiam ter sido utilizados para outros fins de interesse público decidido pelos 

legisladores. Em alguns casos, a multa é tão alta que supera orçamentos de ministérios 

29%

52%

15%

4%

Vencedor da controvérsia gerada por tentativas de o Estado implantar 
nova lei

Estado Investidor Acordo Suspenso por questões procedimentais
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inteiros, como vimos, por exemplo nos casos da Vattenfall vs. Alemanha (2012) e Aura 

Energy vs. Suécia (2019). 

Não apenas os altos valores em indenizações pesam para os Estados, mas os pró-

prios custos de arbitragem podem representar porções significativas de seus orçamentos. 

Um estudo de 2017 concluiu que os países gastam, em média, US$ 4,9 milhões por pro-

cesso de arbitragem, e os investidores, US$ 6 milhões (Hodgson & Campbell, 2017). Mas 

os custos podem ser bem mais altos. O Equador, por exemplo, gastou US$ 90 milhões de 

dólares em advogados para se defender de casos entre 2007 e 2012 (Valencia, 2013). O 

governo do Uruguai admitiu que não teria condições de se defender da controvérsia aberta 

pela Philip Morris se os custos não tivessem sido pagos pela Fundação Bill e Melinda 

Gates e pela Fundação Bloomberg, que decidiram financiar a defesa do país como caso de 

litígio estratégico contra a indústria do tabaco (Ranald, 2019)37. 

O alto custo dos processos, aliado à imprevisibilidade tanto dos resultados – já que 

os tribunais não operam com jurisprudência – quanto das quantias a ser ressarcidas caso o 

Estado perca a controvérsia – já que não há um método definido de cálculo para indeniza-

ções por expropriação – contribuem para o efeito “resfriador” ou inibidor das controvér-

sias, como veremos abaixo. A ausência de parâmetros para calcular as demandas e as in-

denizações outorgadas também pode estimular empresas a pedir altas quantias para persu-

adir os Estados a fazerem acordos pelos quais aceitam prover indenizações mais baixas ou 

voltar atrás na lei ou norma que deu origem à controvérsia. 

Anulação de leis ou normas em vigor 

Outra forma de constrangimento do espaço político dos Estados para legislar em 

matéria de interesse público causada pelas controvérsias investidor-Estado é a anulação de 

leis ou normas em vigor. 

Como visto acima, os casos Ethyl vs Canadá (1997), Dow Agrosciences vs. Canadá 

(2009) e Gilead vs. Ucrânia (2016) todos terminaram em acordos pelos quais o país acio-

nado não apenas teve de pagar indenização ao investidor, mas também voltar atrás na 

 

37 Os custos da defesa do Uruguai foram estimados em US$ 10 milhões. Numa decisão inédita, o tribunal 

afinal condenou a Philip Morris a pagar US$ 7 milhões ao Uruguai para custear essas despesas. (Philip 

Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A &.Andabal Hermanos S.A vs. The Oriental Republic Of 

Uruguay, 2016, Award) 
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legislação que ensejou o processo. Também o caso Vattenfall vs. Alemanha (caso 1) ter-

minou num acordo em que o país mudou a legislação ambiental para permitir que a água 

utilizada para resfriar um reator fosse jogada num rio – a controvérsia foi iniciada quando 

o país negou a outorga de licença ambiental à empresa porque a temperatura da água des-

cartada no rio ameaçava algumas espécies de peixes.  

Inibição na proposição de novas leis (efeito “resfriador”) 

Apesar de ser difícil medir o efeito resfriador, ou inibidor, das controvérsias inves-

tidor-Estado – ou seja, sua influência na não-proposição de novas leis ou normas -, já que 

é desafiador atribuir causas para o não-acontecimento de algo, é possível identificar alguns 

indícios de que Estados deixaram de legislar em nome do interesse público por temer pro-

cessos de arbitragem.  

 É importante notar que o efeito resfriador não se dá apenas quando o investidor 

sai vitorioso de uma controvérsia. Além dos fatores detectados acima pela análise dos ca-

sos, é possível identificar características estruturais do sistema de proteção ao investidor 

que contribuem para uma assimetria fundamental do sistema e, portanto, contribuem para 

seu potencial de inibir a ação estatal. Um deles é o fato de que a premissa de iniciar pro-

cessos em órgãos de solução de controvérsias é exclusiva dos investidores. Esta possibili-

dade não é recíproca – ou seja, Estados não podem iniciar processos contra empresas. E, 

quando os casos são decididos em favor do investidor, os países devem pagar indenizações 

a eles, mas, quando são decididos favoravelmente ao Estado, as empresas não devem in-

denização ao país acusado, apesar de alguns juízes decidirem que elas devem restituir parte 

das custas do processo aos países-réus.  

 Isso faz com que os Estados tenham apenas ônus com a abertura das controvérsias 

e, portanto, tenham um incentivo a evitá-las ou a entrar em acordos, que podem incluir o 

pagamento pelo país de um montante menor do que o valor da ação e/ou o comprometi-

mento de ajustar sua conduta (por meio da revogação de uma norma que prejudique a 

empresa, por exemplo). Como vimos, no caso da Ethyl vs. Canadá, a empresa americana 

moveu uma ação contra o governo do país vizinho por expropriação por ter banido um 

aditivo da gasolina por razões ambientais e de saúde pública, incluindo estudos demons-

trando danos ao sistema nervoso de crianças que inalaram a substância. Depois que o tri-

bunal de arbitragem decidiu que o caso era admissível, o Canadá decidiu aceitar um acordo 
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proposto pela empresa, que incluía a retirada da proibição, uma declaração pública de que 

o aditivo não apresentava riscos ambientais nem para a saúde e o pagamento de uma inde-

nização de US$ 19 milhões (Van Harten, 2008). 

Às vezes, mesmo quando o caso termina em acordo, legisladores sentem-se inibi-

dos a aprovar novas leis semelhantes às que provocaram as controvérsias. Após o caso 

Ethyl, por exemplo, o Canadá passou a ter de se apoiar em medidas voluntárias de regula-

ção do uso do aditivo MMT, pois nenhuma província voltou a aprovar medidas de proibi-

ção da substância (Van Harten, 2015, p. 107-111). Em alguns casos, o efeito atravessa as 

fronteiras do próprio país que sofreu o processo. No caso Philip Morris vs. Austrália, o 

primeiro-ministro da Nova Zelândia afirmou publicamente que havia colocado em pausa 

seu projeto de aprovar uma lei antitabaco semelhante, já que um processo em tribunais de 

arbitragem representaria um prejuízo muito alto para o país (Crosbie & Thomson, 2018).   

 Não apenas a ameaça de terem de arcar com altas indenizações pode inibir os 

Estados, mas também o fato de os próprios processos de arbitragem serem longos e dis-

pendiosos, principalmente no caso de países menores ou em desenvolvimento (Tienhaara, 

2011b; Van Harten, 2008). Os ISDSs são altamente especializados, e grandes escritórios 

de advocacia com sede nos EUA e no Reino Unido concentram a expertise no assunto. A 

média de custos advocatícios em processos de arbitragem é de US$ 8 milhões, tendo che-

gado a US$ 30 milhões em alguns casos, e, amiúde, os tribunais de arbitragem obrigam as 

partes a compartilhar os custos do processo – ou seja, o Estado-réu acaba tendo que pagar 

embora o caso termine em seu favor (Eberhardt e Olivet, 2012). Ao explicar por que deci-

diu aguardar o resultado da controvérsia entre a Philip Morris e a Austrália para tentar 

regular a comercialização de cigarros em seu território, por exemplo, o primeiro-ministro 

neozelandês alegou que o custo de um possível processo seria cerca de US$ 5 milhões - 

caro demais para a Nova Zelândia (The Australian, 2014; INTA Bulletin, 2013). O Uruguai 

também afirmou que só pôde resistir a fechar um acordo com a Philip Morris porque o ex-

prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, criou um fundo em parceria com a Fundação 

Bill e Melinda Gates para custear a sua defesa (Davies, 2015).  

 O resfriamento ou constrangimento regulatório também pode advir da percepção 

de que o envolvimento em controvérsias comerciais pode provocar uma evasão industrial 

ou de investimentos – já que o simples fato de ter sido acionado é visto como sinal de “má 

prática” comercial por investidores (Tienhaara, 2011b) – ou dificultar a assinatura de 
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acordos com determinados países. Documentos vazados à imprensa britânica em 2015 re-

velaram que a Comissão Europeia desistiu de propor uma lei banindo pesticidas com dis-

ruptores endócrinos por pressão de empresários americanos que advertiram que a legisla-

ção teria impacto sobre o TTIP (Neslen, 2015).    

Outro indício do efeito resfriador das controvérsias investidor-Estado é o de que a 

simples ameaça de um processo pode fazer com que Estados voltem atrás em suas inten-

ções de legislar em nome do interesse público. Grande parte dessas ameaças provavel-

mente não chega a ser conhecida, mas alguns casos que vieram a público demonstram o 

potencial inibidor das controvérsias.  

Em 2016, por exemplo, a Novartis ameaçou o governo da Colômbia de abrir uma 

controvérsia num tribunal de arbitragem caso o país fosse adiante em sua intenção de ou-

torgar o licenciamento compulsório do medicamento Glivec (Public Eye, 2017). O remé-

dio, nome comercial da substância imatinib, é usado no tratamento da leucemia. Por sua 

eficácia, foi incluído na lista de medicamentos essenciais da OMS. Apesar de o tratamento 

com esse remédio ter custo estimado de produção de US$ 180 por paciente por ano, ele era 

vendido na Colômbia por US$ 19 mil por paciente por ano. Entre 2008 e 2014, o país 

gastou US$ 200 milhões só com o Glivec. Para viabilizar o tratamento de seus cidadãos, o 

país utilizou o mecanismo do licenciamento compulsório previsto no TRIPs e declarou o 

remédio como medicamento de interesse público, o que permitiria o licenciamento com-

pulsório e a autorização de venda da versão genérica do remédio. Mas, após receber a 

ameaça da Novartis, o país decidiu apenas negociar o preço do medicamento com a farma-

cêutica, obtendo um desconto de 44% (Verheecke et. Al., 2019).  

Na França, uma lei que baniria o uso de todos os hidrocarbonos após 2020 foi re-

vista e o prazo estendido até 2040 depois que a empresa canadense Vermillion ameaçou o 

governo de abrir uma controvérsia investidor-Estado em 2017. O Canadá também deixou 

de propor uma lei de embalagens uniformes de cigarros, como a uruguaia e a australiana, 

após ser ameaçado com um processo por uma firma de advocacia contratada pela Philip 

Morris, e funcionários do governo do país admitiram que deixaram de implementar diver-

sas políticas ambientais por medo de sofrer processos de arbitragem (Greider, 2001). Um 

estudo constatou ainda um efeito resfriador dos processos de arbitragem na proposição de 

novas leis ambientais que restringissem as atividades de mineradoras multinacionais em 

Gana (Tienhaara, 2006). E, na Indonésia, o governo voltou atrás na declaração de uma área 
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de proteção ambiental depois de sofrer uma ameaça de abertura de processo de arbitragem 

pela mineradora australiana Newcrest (Hamby, 2016).  

O caso da Indonésia, assim como o de controvérsias abertas contra a Líbia e o Egito 

por mudanças no regime tributário, por exemplo, demonstram outro efeito inibidor das 

controvérsias investidor-Estado: já que os tratados protegem as empresas de mudanças le-

gislativas que diminuam o valor de seus investimentos, não importa o ambiente político 

que reinava quando os acordos foram assinados, países governados por regimes autoritá-

rios, quando se tornam democráticos, encontram obstáculos para implementar políticas de 

interesse público, tais como sistemas tributários mais progressivos, leis ambientais mais 

estritas etc. 

2.3 – Conclusões  

Com base nos dados dos 72 casos examinados, constatamos que os investidores 

venceram duas vezes mais casos em tribunais de arbitragem do que os Estados – três vezes 

mais, se considerarmos os acordos entre as partes como desfechos favoráveis ao investidor. 

Verificamos ainda que as ações governamentais que mais ensejam processos são tentativas 

de implementar leis ou normas já existentes, principalmente recusas de renovar ou outorgar 

licenças ambientais – em grande parte dos casos, em consequência de mobilizações popu-

lares ou da sociedade civil. Também concluímos que mineradoras transnacionais são as 

empresas que mais movem processos contra Estados nos tribunais; que as alegações mais 

comuns e mais bem-sucedidas dos investidores são as de violação do princípio de trata-

mento justo e equitativo e a da proibição à expropriação direta ou indireta; e que há enorme 

variação entre os montantes demandados e também entre as indenizações determinadas 

pelos tribunais.  

Examinando o conteúdo dos processos e, em alguns casos conhecidos, seus desdo-

bramentos, pudemos verificar ainda que, na maior parte dos casos, a controvérsia investi-

dor-Estado de fato restringiu a capacidade do Estado de legislar em matéria de interesse 

público ao, em pelo menos 23 casos, dos 50 resolvidos, obrigar o país a ressarcir o inves-

tidor financeiramente por medidas tomadas no interesse público ou, mais gravemente, 

como ocorreu em pelo menos nove casos, ao fazê-lo recuar na implementação ou na 
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proposição de leis ou normas para salvaguardar direitos – causando o chamado “resfria-

mento” ou constrangimento regulatório.  

Algumas características dos tratados bilaterais e de livre comércio que incluem 

cláusulas de proteção ao investidor, assim como dos mecanismos de resolução de contro-

vérsias investidor-Estado, parecem contribuir para esse constrangimento da margem dis-

cricionária dos Estados.  

A principal delas parece ser a que diz respeito ao conceito de expropriação e de sua 

aplicação pelos Estados. Como vimos acima, o fato de não haver critérios claros para a 

determinação de se houve ou não expropriação e, caso ela seja constatada, do cálculo da 

indenização devida, por um lado, permite que investidores exijam a quantia que desejarem, 

e, por outro, contribui para a imprevisibilidade dos valores que os Estados podem vir a ser 

condenados a pagar. Essa imprevisibilidade, aliada ao histórico de vitórias muito mais fre-

quentes do investidor nos tribunais de arbitragem, pode causar hesitação dos Estados para 

adotar políticas públicas ou executar normas ou leis que possam vir a ser interpretadas 

como expropriação, ou seja, quase qualquer iniciativa que possa impor prejuízos signifi-

cativos a investidores provenientes de países com o qual tenham assinado tratados – ou  

até mesmo, como ocorreu em casos como os dois iniciados pela Philip Morris ou o aberto 

pelo consórcio Aguas del Tunari contra a Bolívia, que venham a transferir sua sede poste-

riormente para esses países. Esse quadro de incerteza faz com que, às vezes, a simples 

ameaça de um processo faça o Estado deixar de propor ou executar uma lei ou norma, tal 

como quando a Novartis e a Vermillion ameaçaram a Colômbia e a França de abrir con-

trovérsias em tribunais de arbitragem.  

 “O investidor externo espera que o Estado-anfitrião aja de forma consistente, livre 

de ambiguidade e de forma totalmente transparente em suas relações com o investidor”, 

afirmaram os árbitros no caso Tecmed vs. EUA. O exame dos casos estudados parece de-

monstrar, contudo, que o sistema criado para gerir essas relações parece atuar de forma 

oposta a essa. O custo de assegurar a previsibilidade para os investidores – objetivo pri-

mordial das cláusulas de proteção ao investidor – parece ser o de gerar a imprevisibilidade 

para o Estado.  

Contribuem ainda para a “vulnerabilidade” dos Estados perante os tribunais de ar-

bitragem a falta de mecanismos de controle externo dos sistemas de resolução de 
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controvérsia investidor-Estado (tais como o sigilo e os obstáculos à participação de tercei-

ros), alimentada pela falta de transparência dos processos, e a dificuldade para recorrer das 

decisões desses tribunais e conter abusos dos investidores.  O ônus de provar de que deter-

minada ação governamental se deu em nome do interesse público - e a submissão dos 

Estados a critérios de interesse público definidos pelos árbitros – também parece afetar a 

capacidade dos Estados de agir para proteger os direitos de seus cidadãos. 

Tendo em vista o potencial das cláusulas de proteção ao investidor constantes dos 

TBIs e tratados de livre comércio de constranger o espaço político dos Estados, assim como 

dúvidas sobre seu real poder de trazer ganhos econômicos, diversos países vêm cancelando 

tratados bilaterais com essas cláusulas e/ou se engajando em tentativas de reforma do sis-

tema de resolução de controvérsias investidor-Estado (UNCTAD, 2020). No capítulo se-

guinte, examinaremos as principais reformas propostas, analisando se, e em que medida, 

contemplam os principais fatores de constrangimento identificados acima. 
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3. Tentativas recentes de reformar tratados bilaterais de inves-

timento e o sistema de solução de controvérsias investidor-Es-

tado 

 

 Segundo a UNCTAD, a função central dos acordos internacionais de investimento 

é “contribuir para a previsibilidade, a estabilidade e a transparência” nas relações entre 

investidores e Estados (UNCTAD, 2018). Como vimos nos capítulos anteriores, contudo, 

o sistema de proteção ao investidor não parece estar cumprindo nenhum desses três pro-

pósitos. Ao contrário, são justamente a sua falta de transparência e a sua imprevisibilidade 

que parecem ter contribuído para seus efeitos danosos sobre a capacidade dos Estados de 

agir no interesse público e sua ampla crise de legitimidade. 

 O quadro de vulnerabilidade dos Estados às controvérsias iniciadas por investi-

dores tem suscitado duas classes de reação. De um lado, diversos países passaram a rever 

sua política de investimentos estrangeiros, cancelando, deixando de renovar ou reformando 

tratados. De outro, órgãos de solução de controvérsias como o CIADI e a UNCITRAL 

deram início a processos de reforma dos próprios mecanismos de ISDS. Paralelamente, a 

União Europeia criou um novo Sistema de Tribunal de Arbitragem (ICS, na sigla em in-

glês) para gerir potenciais controvérsias entre investidores e Estados, que já incluiu em 

acordos com países como o Canadá e o Vietnã, e tem advogado pela criação de um Tribu-

nal Multilateral de Investimentos (MIC, na sigla em inglês). Também o Brasil, que nunca 

ratificou TBIs com cláusulas de ISDSs, vem propondo na arena internacional outro modelo 

de tratado para gerir a política de investimentos entre Estados: os Acordos de Cooperação 

e Facilitação de Investimentos. 

 Na próxima seção, descreveremos brevemente esses esforços, com atenção espe-

cial às mudanças e propostas de mudança com potencial de incidir sobre o espaço político 

dos Estados para legislar em matéria de interesse público. Em seguida, analisaremos as 

reformas para verificar se e em que medida elas têm o potencial de evitar o esfriamento ou 

contenção regulatória que identificamos no capítulo anterior.  

3.1 – Revisão e cancelamento de tratados por Estados 
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 Em 2013, um ano depois de ser condenado a pagar US$ 2,3 bilhões à companhia 

petrolífera Occidental por decisão de um tribunal de arbitragem, o Equador montou uma 

comissão cidadã para avaliar se os tratados bilaterais de investimento que havia assinado 

estavam realmente trazendo vantagens econômicas ao país. A Comissão para a Auditoria 

Integral Cidadã dos Tratados de Proteção Recíproca de Investimentos e do Sistema de Ar-

bitragem Internacional em Matéria de Investimentos (CAITISA), formada por integrantes 

do governo e organizações não-governamentais, concluiu em 2017 que os tratados não 

aumentaram significativamente o fluxo de investimentos ao Equador e colocaram a esta-

bilidade econômica do país e capacidade do Estado de legislar em matéria de interesse 

público em risco.  

 Quando a comissão concluiu seus trabalhos, o Equador já havia sido acionado 26 

vezes em tribunais de arbitragem baseados em cláusulas de proteção ao investidor, sendo 

que investidores haviam demandado US$ 21,20 bilhões em indenizações – 86% do orça-

mento total do governo federal para aquele ano. Apenas a multa devida à Occidental re-

presentava 135% do orçamento do país para a saúde e 60% do orçamento para a educação. 

Em resposta aos achados da comissão, o Equador cancelou todos os seus tratados com 

cláusulas de proteção ao investidor. O país abandonou ainda a sua membresia do CIADI 

(Olivet, 2017). 

 Também a África do Sul decidiu cancelar grande parte de seus tratados bilaterais 

de investimento após analisar seus efeitos políticos e econômicos e aprovou em 2015 a 

South African Protection of Investment Act (Lei Sul-Africana de Proteção ao Investi-

mento), que subordina o estímulo ao investimento e a proteção ao investidor aos objetivos 

da Constituição do país. A legislação afirma textualmente que, entre seus objetivos, estão 

a tentativa de “equilibrar o interesse público e os direitos e obrigações dos investidores”, a 

afirmação do “direito soberano de legislar do Estado” e a confirmação de que as leis que 

se aplicam aos investidores têm de respeitar os direitos entronizados na Constituição do 

país. Entre outras medidas, a lei restringe os foros de resolução de controvérsias investidor-

Estado aos tribunais domésticos, permitindo a resolução de controvérsias em tribunais de 

arbitragem internacionais apenas em casos extraordinários, e mesmo assim apenas entre 

Estados. Também impõe limites à indenização por expropriação ao afirmar que a proprie-

dade dos investidores será protegida nos termos da seção 25 da Constituição – que res-

guarda o direito do Estado de expropriar propriedade para fins públicos ou no nome do 
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interesse público – e que a indenização devida por atos de expropriação deve ser determi-

nada de comum acordo entre o Estado e os afetados ou por um tribunal e precisa refletir 

um “equilíbrio entre o interesse público e o interesse dos afetados” (The Constitution of 

the Republic of South Africa, 1996, Sect. 25). Além disso, a nova lei de investimentos 

resguarda especificamente o direito do Estado de legislar para diversos fins públicos: 

12. (1) Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Lei, o governo ou 

qualquer órgão do Estado pode, de acordo com a Constituição e a legislação apli-

cável, tomar medidas com o objetivo de - 

(a) corrigir as desigualdades e injustiças históricas, sociais e econômicas; 

(b) defender os valores e princípios adotados na seção 195 da Constitui-

ção; 

(c) zelar pelos direitos garantidos na Constituição; 

(d) promover e preservar o patrimônio, as práticas culturais, o conheci-

mento indígena e os recursos biológicos com eles relacionados; ou o pa-

trimônio nacional; 

(e) fomentar o desenvolvimento econômico, a industrialização e o benefi-

ciamento; 

(f) alcançar a realização progressiva dos direitos econômicos e sociais; ou 

(g) proteger o meio ambiente e a conservação e uso sustentável dos recur-

sos naturais. 

(2) O governo ou qualquer órgão do Estado pode tomar as medidas necessárias 

para o cumprimento das obrigações da República no que diz respeito à manuten-

ção, cumprimento ou restauração da paz e segurança internacional, ou à proteção 

dos interesses de segurança, incluindo a estabilidade financeira da República.38; 

 Bolívia, Venezuela e Nicarágua já haviam cancelado tratados e decidiram aban-

donar em conjunto o CIADI em 2007. A Indonésia, em 2014, também decidiu rever e 

anular, ou não renovar, todos os seus tratados bilaterais de investimento com cláusulas de 

 

38 Basic values and principles governing public administration. (1)  Public administration must be gov-

erned by the democratic values and principles enshrined in the Constitution, including the following princi-

ples: (a) A high standard of professional ethics must be promoted and maintained. (b)  Efficient, economic 

and effective use of resources must be promoted. (c)  Public administration must be development-oriented. 

(d) Services must be provided impartially, fairly, equitably and without bias. (e)  People’s needs must be 

responded to, and the public must be encouraged to participate in policy-making. (f ) Public administration 

must be accountable. (g) Transparency must be fostered by providing the public with timely, accessible and 

accurate information. (h)  Good human-resource management and career-development practices, to maxim-

ise human potential, must be cultivated. (i) Public administration must be broadly representative of the 

South African people, with employment and personnel management practices based on ability, objectivity, 

fairness, and the need to redress the imbalances of the past to achieve broad representation. (The Constitu-

tion of the Republic of South Africa, 1996, Sect. 195). 
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proteção ao investidor e, em 2016, a Índia advertiu 58 países com quem mantinha tratados 

de que pretendia anulá-los ou não renová-los. Segundo a UNCTAD, 349 tratados de in-

vestimento já foram cancelados, e a tendência tem se intensificado nos últimos anos – 221 

desses cancelamentos ocorreram desde 2010 (UNCTAD, 2019), sendo que, de 2017 para 

cá, mais acordos foram cancelados do que novos tratados assinados (UNCTAD, 2020c). 

3.2 – Novos tratados 

3.2.1 - Tratados-modelo 

 Além de cancelar os tratados, vários países decidiram elaborar ou revisar seus 

tratados-modelo – que servem como base para a redação de novos acordos – para incluir: 

proteções ao direito do Estado de legislar, especialmente em matéria ambiental; definir 

mais detalhadamente o conteúdo de algumas cláusulas; excluir algumas proteções ao in-

vestidor; e incluir o requisito de que investidores precisam passar por tribunais nacionais 

antes de recorrer à arbitragem internacional.  

 O novo tratado-modelo da Índia, por exemplo, não contém a cláusula de trata-

mento justo e equitativo e exige que investidores usem as cortes indianas antes de iniciar 

controvérsias em tribunais internacionais (Model Text for the Indian Bilateral Investment 

Treaty, s.d.). O tratado-modelo do Marrocos inclui a exigência de que todo investimento 

contribua para o desenvolvimento sustentável e exclui a possibilidade de indenizar inves-

tidores por medidas estatais não-discriminatórias e de boa-fé com o objetivo de proteger 

objetivos de interesse público, tais como o meio ambiente, a saúde e os direitos trabalhistas 

(Accord entre le Royaume du Maroc et … pour la Promotion et la Protection Réciproques 

des Investissements, s.d.). 

3.2.2 - Novos TBIs   

 Medidas para proteger o direito do Estado de legislar em matéria de interesse pú-

blico também têm sido incorporadas em novos tratados bilaterais.  

 Ao verificar se essas medidas incluem aquelas identificadas no capítulo anterior 

como as mais relevantes para a vulnerabilidade dos Estados ao constrangimento regulató-

rio, constatamos que, dos 2.576 tratados constantes da base de dados da UNCTAD, 460 

qualificam o princípio de tratamento justo e equitativo, seja fazendo referência a princípios 
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do direito internacional (348), ao padrão mínimo de tratamento (82) ou de forma mais geral 

ao direito consuetudinário internacional (20) ou ainda relacionando-o a standards como 

tratamento nacional ou tratamento de nação mais favorecida (61). Apenas 16 – todos eles 

assinados desde 2005 – listam os tipos exatos de medidas que considerariam ferir (ou não 

ferir) o padrão tratamento justo e equitativo. Já a expropriação indireta é detalhada de al-

guma forma em 154 tratados, tendo 93 deles sido assinados desde 2005. Desses 154, 110 

incluem exceções na cláusula de expropriação indireta para algum tipo de medida estatal, 

e 92 excluem especificamente o licenciamento compulsório de medicamentos de acordo 

com as regras da OMC (interessante notar que 35 deles têm o Canadá como uma das partes, 

e 17, a Colômbia). E 13 tratados assinados desde 2005 não incluem cláusulas de expropri-

ação indireta, sendo que 7 deles têm o Brasil como uma das partes. Em relação a mecanis-

mos de controle social, 50 tratados – 49 dos quais assinados nos últimos quinze anos – 

exigem que os documentos relativos às controvérsias sejam publicados, e 39 – todos pos-

teriores a 2005 -, que as audiências sejam abertas ao público. Além disso, 39 tratados per-

mitem a submissão de amicus curiae, sendo que 38 foram assinados desde 2005. (UNC-

TAD, 2020b)  

 Segundo a UNCTAD, exceções no sentido de proteger o espaço político dos Es-

tados têm sido adotadas de forma praticamente unânime nos tratados assinados nos últimos 

anos. Dos 15 novos tratados assinados em 2019 cujo texto estava disponível, por exemplo, 

nove incluíam exceções gerais (por exemplo, a medidas para proteger a saúde ou a conser-

vação de recursos naturais finitos) e 14 circunscreviam a obrigação de tratamento justo e 

equitativo e detalhavam ou omitiam a cláusula de expropriação indireta para preservar o 

espaço político dos Estados para agir em nome da preservação da saúde e do meio ambi-

ente. (UNCTAD, 2020c) 

 Os dados demonstram a tendência observada pela UNCTAD em anos recentes de 

revisão de tratados pelos Estados (UNCTAD, 2019), o que levou a instituição a lançar uma 

cartilha com orientações para países que desejassem rever sua política de investimentos no 

sentido de salvaguardar seu direito de legislar em matéria de interesse público e, ao mesmo 

tempo, manter garantias aos investidores. A publicação inclui algumas trilhas possíveis 

para a reforma (por exemplo: cancelamento de tratados, reforma de acordos existentes e/ou 

elaboração de novos instrumentos) e exemplos de redação de cláusulas específicas deta-

lhando os standards de proteção ao investidor (UNCTAD, 2018). 
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 Na seção de sugestões de reforma com o objetivo de proteger o espaço político 

dos Estados, a UNCTAD seleciona alguns princípios que classifica como mais instrumen-

tais. O primeiro é o que diz respeito ao direito do investidor de receber tratamento de nação 

mais favorecida. Segundo o órgão da ONU, essa cláusula, originalmente concebida para 

evitar a elaboração ou implementação de políticas que promovessem a discriminação de 

investidores de certo país frente a outros, tem sido usada por investidores para iniciar con-

trovérsias baseadas em cláusulas mais favoráveis presentes em tratados que o Estado-an-

fitrião assinou com outros países (UNCTAD, 2018). No caso mais conhecido deste uso da 

cláusula, Maffezini vs. Espanha (2000), um cidadão argentino que havia investido numa 

empresa química espanhola iniciou uma controvérsia contra a Espanha. A Espanha afir-

mou que o tratado bilateral entre Argentina e Espanha exigia que ele tivesse levado o caso 

a tribunais espanhóis e esperado por 18 meses antes de levá-lo à arbitragem internacional. 

O investidor, porém, alegou que o tratado entre Chile e Espanha não exigia o esgotamento 

dos recursos internos antes da abertura de uma controvérsia internacional e que, portanto, 

investidores argentinos, baseados na cláusula de nação mais favorecida no tratado Argen-

tina-Espanha, também tinham direito ao mesmo tratamento. O tribunal deu razão ao inves-

tidor. O mesmo ocorreu na controvérsia iniciada pela Siemens contra a Argentina em 2002, 

quando a empresa alemã alegou que o tratado entre Chile e Argentina não exigia que in-

vestidores recorressem primeiro a tribunais nacionais (Siemens vs. Argentina, 2002). A 

recomendação da UNCTAD, baseada nestes casos, é a de que a cláusula de nação mais 

favorecida especifique que o princípio não se aplica a cláusulas procedimentais de outros 

tratados bilaterais, ou pelo menos de tratados mais antigos do que o “tratado base” (o 

acordo com base no qual a controvérsia foi iniciada). 

 Outra cláusula considerada importante pela UNCTAD para preservar o espaço 

político dos Estados é a de tratamento justo e equitativo. Também neste caso a instituição 

recomenda que o princípio seja detalhado para evitar que investidores possam utilizá-lo 

para contestar qualquer política estatal que aleguem ser “injusta” ou contrariar suas “ex-

pectativas legítimas”. O órgão recomenda que os países listem especificamente os tipos de 

política/ação estatal cobertas (ou, alternativamente, não cobertas) pela cláusula e/ou defi-

nam por quais critérios o tribunal deve avaliar se uma medida consistiu ou não de trata-

mento justo e equitativo (por exemplo, princípios do direito consuetudinário internacional, 

padrão de tratamento mínimo etc.). 
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 Também o standard de expropriação indireta é visto pela UNCTAD como crucial. 

Mais uma vez, o órgão sugere que os Estados estabeleçam critérios para que o tribunal 

possa avaliar se houve expropriação indireta ou não, ou excluam certas medidas (tais como 

iniciativas para proteger a saúde, o meio ambiente etc.) do escopo do que pode ser consi-

derado expropriação, ou ainda excluam a cláusula completamente do tratado – opção que 

indicam também para as cláusulas de tratamento justo e equitativo e tratamento de nação 

mais favorecida. 

 A cartilha também aventa a possibilidade de inclusão de uma cláusula de exceção 

para políticas públicas nos TBIs. A cláusula pode listar os objetivos políticos cobertos pelo 

item (por exemplo: preservação do meio ambiente ou da saúde pública, fornecimento de 

serviços essenciais como água ou tratamento médico, prevenção da evasão fiscal, ou 

mesmo satisfação das necessidades econômicas ou de desenvolvimento do país); o grau de 

relação das medidas com os objetivos listados (que pode variar de medidas no “sentido de” 

a “necessárias para” atingir os objetivos); e determinar quem pode definir se uma medida 

foi ou não tomada para atingir os objetivos listados (estabelecendo, por exemplo, a neces-

sidade de o tribunal levar em conta a opinião de um comitê conjunto, que inclua represen-

tantes de ambas as partes, sobre o assunto).(UNCTAD, 2018)  

 A UNCTAD afirma ter prestado assistência a 75 países em busca de reformar seus 

tratados de investimento de 2012 (UNCTAD, 2020c). 

3.3 – Reformas em tratados multilaterais  

3.3.1 – Transição do NAFTA para o USMCA 

 Em julho de 2020, entrou em vigor o Acordo entre Estados Unidos, México e 

Canadá (USMCA), substituindo o NAFTA. O mecanismo de solução de controvérsias in-

vestidor-Estado do novo tratado se aplica somente a Estados Unidos e México, e apenas 

controvérsias por alegações de expropriação direta e tratamento discriminatório podem ser 

levadas a tribunais de arbitragem – excetuando-se investidores com contratos governamen-

tais em alguns setores (gás e petróleo, geração de energia, telecomunicações, transporte e 

infraestrutura), que podem se utilizar da arbitragem para tratar de violações de qualquer 

cláusula incluída no tratado. 
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 Outra inovação do USMCA é exigir que, antes de iniciar uma controvérsia inter-

nacional, investidores tentem resolver a questão em tribunais nacionais por pelo menos 30 

meses.  

 O Canadá permanece atrelado às cláusulas de ISDSs do NAFTA por três anos 

após o término oficial do acordo. Após julho de 2023, investidores dos Estados Unidos 

terão de recorrer aos tribunais canadenses para fazer valer seus direitos. Já no caso do 

México, como o país é co-signatário do Acordo Transpacífico com o Canadá, investidores 

de ambos os países poderão iniciar controvérsias em tribunais de arbitragem de acordo 

com as regras desse tratado. (United States-Mexico-Canada Agreement, 2020) 

3.3.2 - Acordo da Carta da Energia 

 Em 2019, a Conferência da Carta de Energia adotou um plano de trabalho para 

modernizar o acordo, incluindo a revisão de cláusulas para redefinir o direito de legislar 

dos Estados, as cláusulas de tratamento justo e equitativo, tratamento de nação mais favo-

recida e expropriação indireta e, possivelmente, incluir referências ao desenvolvimento 

sustentável e à responsabilidade social corporativa no tratado (Energy Charter Secretariat, 

2018). O Grupo de Modernização do ACE começou a discutir cada uma dessas definições 

em 2020, mas não tem previsão de quando terminará o processo de reforma do tratado 

(International Energy Charter, 2020). 

3.4 - Novos modelos de ISDS 

3.4.1 – O Sistema de Tribunal Internacional (ICS) e o Tribunal Multilateral de Investi-

mentos (MIC), da União Europeia 

 Diante de forte oposição da sociedade civil e de alguns governos europeus à in-

clusão de mecanismos de solução de controvérsias investidor-Estado no Acordo de Parce-

ria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), então em processo de negociação 

com os Estados Unidos, a Comissão Europeia realizou em 2014 uma consulta pública so-

bre ISDSs, com o objetivo de decidir quais cláusulas incluir no tratado. O órgão recebeu 

mais de 150 mil respostas, tanto por parte de governos quanto de organizações da socie-

dade civil e de cidadãos. A partir desta consulta, a comissão identificou quatro grandes 

áreas de preocupação: (a) a proteção do direito dos Estados a legislar; (b) o estabelecimento 

e o funcionamento dos tribunais arbitrais; (c) a possibilidade de recorrer de sentenças 
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arbitrais; (d) a relação entre os sistemas judiciários nacionais e os tribunais de arbitragem. 

(European Commission, 2015)  

 Em maio de 2015, a Comissão publicou um concept paper intitulado “O investi-

mento no TTIP e além – o caminho para a reforma”, que sugeria políticas de proteção ao 

investimento e de resolução de controvérsias investidor-Estado, incluindo o estabeleci-

mento de um sistema de tribunal de arbitragens a ser incluído em acordos bilaterais (Euro-

pean Commission, 2015b). Em novembro do mesmo ano, a União Europeia aprovou uma 

política europeia em relação à proteção ao investimento. A política determina a substitui-

ção dos mecanismos de solução de controvérsias correntes por um Sistema de Tribunal de 

Investimento (ICS, na sigla em inglês) consistindo de um tribunal de primeira instância e 

um tribunal de apelações com juízes permanentes nomeados pela EU e pelos países par-

ceiros, além de tratados com cláusulas delineando mais precisamente os limites dos stan-

dards de proteção ao investidor, particularmente no que diz respeito ao espaço político dos 

Estados, para “atingir um equilíbrio entre a garantia de um alto grau de proteção aos in-

vestimentos e a salvaguarda do direito dos Estado de legislar em matéria de interesse pú-

blico” (European Commission, 2016). Segundo a Comissão Europeia, o ICS resolveria 

alguma das principais preocupações relativas aos ISDSs levantadas pelos Estados-mem-

bros da UE: a da independência dos árbitros; a da consistência das interpretações das cláu-

sulas dos tratados e, consequentemente, das sentenças; e a da possibilidade de recorrer das 

sentenças arbitrais (European Commission, 2017). Em 2016, a UE integrou esse modelo 

ao Tratado Econômico e Comercial Global com o Canadá (CETA, na sigla em inglês) e ao 

Tratado de Livre Comércio UE-Vietnã. Segundo o bloco, o CETA tornou-se, assim, um 

“piloto” para a nova política de investimentos da UE. 

 O modelo do ICS difere dos sistemas “tradicionais” de resolução de controvérsias, 

tais como o CIADI e as regras da UNCITRAL, principalmente por incluir um tribunal 

permanente e um tribunal de apelações. Uma das principais críticas aos ISDSs é o fato de 

que as controvérsias são em geral resolvidas por painéis de advogados especializados em 

direito comercial, e não por magistrados. Ora, a magistratura é uma carreira estável na 

ampla maioria dos países por ser considerada uma proteção contra pressões econômicas 

ou políticas. Além disso, não raro, advogados atuam em escritórios internacionais que têm 

grandes empresas como clientes, com pouco conhecimento sobre direito público, ambien-

tal ou outros. O ICS responde a essas críticas formando um tribunal permanente de juízes. 
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No caso do CETA, o tribunal é formado por 15 juízes, sendo cinco indicados pelo governo 

canadense, cinco pela União Europeia e cinco provenientes de outros países. Os juízes 

“neutros” são nomeados pelo Comitê Misto do CETA, um grupo formado por integrantes 

do governo canadense e de suas províncias e por membros da União Europeia e de gover-

nos de seus Estados-membros. No caso do tratado entre EU e Vietnã, a lógica é a mesma, 

mas o tribunal tem apenas 9 integrantes. Para cada controvérsia, o presidente ou o vice-

presidente do tribunal – que são escolhidos dentre os cinco integrantes “neutros” do tribu-

nal – nomeiam aleatoriamente três juízes, um da UE, um canadense e um de outro país. Os 

juízes devem ter “as qualificações exigidas para servir como juiz em seu próprio país”, 

servem mandatos de cinco anos e são remunerados para ficar à disposição do tribunal. O 

tribunal de apelação também é permanente e pode rever quaisquer sentenças do tribunal. 

(Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá, por um lado, e a União 

Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, 2017; EU-Vietnam Trade and Investment 

Agreements, 2018)  

 Outra característica do ICS é a obrigação de dar transparência a todo o processo. 

As audiências são abertas a qualquer cidadão, e a abertura das controvérsias e o texto de 

todas as petições, assim como o de outras comunicações por escrito, despachos e sentenças, 

são publicados integralmente, resguardada a possibilidade do tribunal de determinar a con-

fidencialidade de parte das informações a pedido de uma das partes.  

 Em relação aos princípios substantivos de proteção ao investidor, o CETA inclui 

as cláusulas de tratamento nacional, tratamento de nação mais favorecida, tratamento justo 

e equitativo, proteção e segurança integrais, proteção contra a expropriação e proibição de 

requisitos de desempenho. No que diz respeito às proteções do Estado-anfitrião, além da 

cláusula de recusa de benefícios, há um artigo (8.9) especificamente dedicado a proteger o 

direito do Estado de legislar no interesse público:  

1. Para efeitos do presente capítulo, as Partes reiteram o direito de regularem nos 

seus respetivos territórios para realizar objetivos políticos legítimos, em domínios 

tais como a proteção da saúde pública, a segurança, o ambiente, a moral pública, 

a proteção social e a defesa dos consumidores ou a promoção e proteção da diver-

sidade cultural; 

2.   Para maior clareza, o simples facto de uma Parte regular, inclusive mediante 

a alteração da sua legislação, de uma forma que afete negativamente um investi-

mento ou interfira nas expetativas de um investidor, entre as quais as suas 
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expetativas em termos de lucros, não constitui uma violação das obrigações de-

correntes da presente secção. 

 Além disso, na cláusula sobre expropriação, o CETA exclui explicitamente da 

definição de expropriação indireta medidas tomadas pelo Estado em nome do interesse 

público: “exceto nas raras circunstâncias em que o impacto de uma medida ou série de 

medidas é tão severo relativamente ao seu objetivo que parece ser manifestamente exces-

sivo, as medidas não discriminatórias de uma Parte concebidas e aplicadas para proteção 

de objetivos de interesse público legítimos, como a saúde pública, a segurança e o ambi-

ente, não constituem uma expropriação indireta”. Por outro lado, o CETA protege o direito 

do investidor de receber compensação “rápida, adequada e efetiva” no caso de expropria-

ção, de acordo com o “justo valor de mercado” (sendo que “os critérios de avaliação devem 

incluir o valor de cedência global, o valor do ativo, nomeadamente o valor fiscal declarado 

dos bens corpóreos e, se for caso disso, outros critérios necessários para determinar o justo 

valor de mercado”), mais os juros acumulados entre a data da expropriação e o pagamento 

da indenização. 

 Apesar de o CETA ter entrado provisoriamente em vigor em 2017, o capítulo 

sobre investimentos só valerá quando todos os Estados-membros da UE tiverem ratificado 

o tratado. Até outubro de 2020, apenas metade dos países do bloco europeu tinha assinado 

o acordo. O capítulo sobre investimentos é justamente o que mais tem gerado resistência, 

como veremos abaixo.  

 Segundo a Comissão Europeia, na consulta pública de 2014, alguns stakeholders 

propuseram a criação de um sistema multilateral para a solução de controvérsias relacio-

nadas a investimentos. Com base nisso, a Comissão afirmou em um comunicado em 2015 

que, em paralelo à política acima, empreenderia esforços junto a seus parceiros para “cons-

truir consenso” ao redor de um tribunal internacional de investimentos permanente, o Tri-

bunal Multilateral de Investimentos (MIC, na sigla em inglês). A possível futura transição 

para um modelo de solução de controvérsias por meio desse tribunal já foi incluída no 

CETA e no acordo com o Vietnã, e a UE decidiu ainda levar a proposta a fóruns multila-

terais como a OCDE, a UNCTAD e, principalmente, a UNCITRAL (European Commis-

sion, 2017b). 

 O MIC seria como o ICS no que diz respeito à inclusão de um tribunal de primeira 

instância e um tribunal de apelações, ambos formados por juízes independentes nomeados 
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pelos Estados-parte, mas outros detalhes sobre seu funcionamento seriam acordados com 

os países que decidissem fazer parte dessa corte. Alguns dos dispositivos que poderiam ser 

incluídos seriam: a possibilidade de Estados-parte decidirem em conjunto – bilateral ou 

multilateralmente – sobre a interpretação de princípios substantivos dos tratados, sendo 

que os juízes teriam apenas de implementá-los e mecanismos de mediação antes da aber-

tura de controvérsias (European Parliamentary Research Service, 2020). Segundo a própria 

UE, o modelo tem sido recebido com boa vontade por países como Cingapura e México, 

além de Canadá e Vietnã, mas outros importantes parceiros comerciais da Europa, tais 

como Japão e Estados Unidos, têm demonstrado resistência ao MIC (European Union, 

s.d.).  

3.4.2 – Os Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos do Brasil 

 O Brasil, apesar de ter assinado alguns tratados bilaterais incluindo cláusulas de 

proteção ao investidor e a possibilidade de recorrer a ISDS nos anos 1990, nunca os ratifi-

cou. Isso decorreu de uma conjunção de fatores, sendo decisiva a oposição do Congresso 

Nacional a esses acordos. Entre as principais preocupações dos legisladores estavam a 

cláusula de expropriação e o mecanismo de solução de controvérsias investidor-Estado, 

ambos os quais foram classificados por congressistas como inconstitucionais (Morosini & 

Xavier Jr, 2015).  

 No que diz respeito à expropriação, os princípios contidos nos tratados contraria-

riam a Constituição porque concederiam tratamento privilegiado a investidores estrangei-

ros em relação a investidores nacionais, já que, pela lei brasileira, a expropriação pode ser 

compensada com títulos da dívida pública ou títulos da reforma agrária, possibilidade ve-

tada pelos tratados de investimento. Os legisladores também levantaram ressalvas quanto 

à liberdade dada aos investidores para transferir recursos ao exterior sem considerar a dis-

ponibilidade de divisas pelo país, mais um privilégio não concedido aos investidores bra-

sileiros. Outra cláusula considerada inconstitucional era a que dava possibilidade de inves-

tidores estrangeiros recorrerem a tribunais internacionais antes de esgotarem os recursos 

judiciais internos no Brasil (Morosini & Xavier Jr, 2015). 

 Outros pontos controversos presentes nos TBIs assinados pelo Brasil eram a de-

finição de investimento, que, segundo opositores, facilitava a entrada de capital especula-

tivo, e a cláusula de tratamento de nação mais favorecida, que inviabilizaria a possibilidade 
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de o Brasil negociar tratados com condições especiais com outros países em desenvolvi-

mento sem estender as mesmas vantagens a investidores de países desenvolvidos (Lemos 

& Campello, 2013).  

 Além da oposição no Legislativo, o próprio Executivo teria colocado pouco em-

penho na ratificação dos tratados por uma série de motivos convergentes: necessidade de 

concentrar esforços em outras prioridades no Congresso; informação sobre críticas ao mo-

delo de ISDSs expostas em discussões internacionais sobre a adoção de um tratado multi-

lateral de investimento na OCDE e sobre a capacidade duvidosa dos TBIs de aumentar os 

fluxos de investimento; e a realização de reformas que atingiram grande parte dos mesmos 

fins dos tratados propostos, tais como o livre movimento de capital e o fim do monopólio 

estatal e abertura dos mercados nos setores de mineração, gás e petróleo, geração de ener-

gia e telecomunicações (Lemos & Campello, 2013, pp. 25-26). 

 Pelos motivos acima, e por permanecer sendo receptor de investimentos diretos 

mesmo sem assinar TBIs, o país permaneceu até recentemente à margem do sistema inter-

nacional prevalecente de proteção ao investidor – seja no que diz respeito à assinatura de 

acordos bilaterais, seja no que concerne aos mecanismos de resolução de controvérsias 

investidor-Estado. Foi apenas na década de 2010, por outra conjunção de fatores, incluindo 

a manifestação de interesse por investidores nacionais que ampliavam sua presença em 

países estrangeiros, particularmente na América Latina e na África, que o Estado brasileiro 

começou a trabalhar para estabelecer acordos de fomento ao investimento direto. O modelo 

de tratado elaborado pelo país levou em conta: as demandas e necessidades percebidas 

pelos investidores brasileiros; a experiência de países em desenvolvimento em controvér-

sias investidor-Estado e as tentativas de reforma dos ISDSs; e a intenção de compatibilizar 

o estímulo ao investimento direto com as garantias constitucionais brasileiras (Morosini & 

Badin, 2015).  

 Nesse sentido, Ministério do Desenvolvimento, Investimento e Comércio 

(MDIC) procurou, ao elaborar o novo modelo  

(1) restringir o conceito de expropriação apenas à expropriação direta e a indeni-

zação por expropriação ao permitido pela Constituição brasileira (...); (2) limitar 
o mecanismo de solução de controvérsias a controvérsias entre Estados; (3) ad-

mitir exceções à cláusula de transferência de recursos, com o objetivo de salva-

guardar o balanço de pagamentos dos Estado-anfitrião; (4) limitar as proteções 

contidas nos tratados a investimentos produtivos, de acordo com as definições do 
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FMI e sob as condições determinadas pela legislação interna do Estado-anfitrião; 

(5) garantir o espaço político dos Estados na definição das exceções aos princípios 

de tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida. (Morosini & Ba-

din, 2015).  

 Assim, o país chegou ao modelo dos Acordos de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (ACFIs). O modelo baseia-se em dois princípios fundamentais: o da coope-

ração entre governos e o da deferência às legislações nacionais (Morosini & Badin, 2015). 

Os acordos criam duas instâncias de cooperação: os Ombudsmen e os Comitês Conjuntos 

(Joint Committees). Ambos têm a função primordial de facilitar os investimentos entre as 

partes, mas também têm papéis importantes na resolução de controvérsias que possam sur-

gir.  

 O escritório do Ombudsman funciona como um mediador entre investidores es-

trangeiros e os Estados receptores dos investimentos. Suas funções são: apoiar e orientar 

os investidores, esclarecendo dúvidas e recomendando soluções para eventuais questiona-

mentos apresentados (policy advocacy) e propor aos órgãos e/ou agências de governo pos-

síveis melhorias na legislação ou em procedimentos administrativos. A ideia é que inves-

tidores possam acessar o Estado-anfitrião tão logo avaliem que possa ter havido ou haverá 

uma violação do tratado, permitindo que o Estado ajuste sua conduta ou que um acordo 

seja estabelecido rapidamente.  

 No Brasil, o Ombudsman de Investimentos Diretos é um escritório lotado na Câ-

mara de Comércio Exterior do Ministério da Economia (CAMEX). Conta com uma secre-

taria-executiva, exercida pela secretaria-executiva da CAMEX; um grupo assessor, for-

mado por representantes dos ministérios que compõem a câmara; e uma rede de pontos 

focais, que são representantes dos órgãos e entidades da administração pública apontados 

pelo grupo assessor. O escritório do Ombudsman também recebe consultas e questiona-

mentos dos investidores nacionais com relação aos seus investimentos nos países com os 

quais o Brasil tenha ACFIs em vigor. (CAMEX, s.d.) 

 O Comitê Conjunto é uma instância intergovernamental formada por representan-

tes dos governos de ambos os países signatários. Suas funções são: monitorar a implemen-

tação do acordo; contribuir para o estabelecimento de agendas temáticas de cooperação e 

facilitação de investimento, além de coordenar sua implementação; e atuar na prevenção 

de controvérsias e na solução amigável de eventuais controvérsias envolvendo os 
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investimentos bilaterais. Caso uma controvérsia entre um investidor e o Estado receptor 

não tenha sido resolvida pelo Ombudsman, o investidor pode optar por levar o caso ao 

Comitê Conjunto. O comitê elabora então um relatório e um parecer, com recomendações 

às partes. (Ministério da Economia, s.d.)  

 Caso nenhuma dessas tentativas de solucionar controvérsias funcione, a contro-

vérsia pode ser levada a um tribunal de arbitragem ad hoc, embora só possa ser iniciada 

pelo Estado originário do investidor. Ou seja, os ACFIs permitem a solução de controvér-

sias em instâncias internacionais, mas apenas entre Estados. Os ACFIs também limitam as 

alegações de violação que podem ser levadas a arbitragem, deixando de fora controvérsias 

geradas por medidas estatais de segurança pública e combate à corrupção ou cujo objetivo 

seja o de proteger a saúde, o meio ambiente ou direitos trabalhistas.39  

 Em termos dos standards de proteção ao investidor, os ACFIs incluem a maior 

parte das cláusulas encontradas em TBIs, tais como o tratamento nacional e o tratamento 

de nação mais favorecida, o direito à transferência de recursos – ainda que permitindo 

exceções no caso de crises de balanço de pagamentos – e o de receber indenização por 

expropriação direta, mas omitem o princípio do tratamento justo e equitativo e não menci-

onam a expropriação indireta. Além disso, alguns ACFIs incluem explicitamente algumas 

salvaguardas ao direito do Estado de legislar em matéria de interesse público. O artigo 17 

do ACFI com o Chile e por exemplo, determina que 

1. Uma Parte poderá adotar, manter ou fazer cumprir qualquer medida que consi-

dere apropriada para garantir que as atividades de investimento no seu território 

se efetuem tomando em conta a legislação trabalhista, ambiental ou de saúde 

dessa Parte, de maneira consistente com o disposto neste Acordo. 

2. As Partes reconhecem que não é apropriado estimular o investimento dimi-

nuindo os padrões de sua legislação trabalhista, ambiental ou de saúde. Como 

consequência, as Partes não deverão se recusar a aplicar ou de qualquer modo 

derrogar, flexibilizar ou oferecer renunciar, flexibilizar ou derrogar as citadas me-

didas como meio para incentivar o estabelecimento, a manutenção ou a expansão 

de um investimento em seu território. (Acordo de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile, 

2015) 

 

39 Ver, por exemplo, o ACFI entre Brasil e Chile, assinado em 2015. (Acordo de Cooperação e Facilitação 

de Investimentos entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile, 2015) 
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 O ACFI com o Equador, assinado em 2019, inclui ainda medidas de direitos hu-

manos nessa lista (Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República 

Federativa do Brasil e o Equador, 2019). Do acordo com a Índia constam apenas medidas 

trabalhistas ou para a preservação da saúde (Acordo de Cooperação e Facilitação de Inves-

timentos entre a República Federativa do Brasil e a República da Índia, 2020). Já alguns 

acordos como os ACFIs com o Chile e com a Colômbia foram além e inseriram exceções 

específicas para o licenciamento compulsório de medicamentos de acordo com as regras 

do TRIPs (UNCTAD, 2020b). 

 Os ACFIs incluem ainda capítulos sobre responsabilidade social corporativa, afir-

mando que os investidores devem “se empenhar” para realizar “o maior nível possível de 

contribuições ao desenvolvimento sustentável do Estado receptor e da comunidade local, 

por meio da adoção de um elevado grau de práticas socialmente responsáveis”. 

 O Brasil assinou 13 ACFIs desde 2012, mas apenas um, com Angola, está em 

vigor (UNCTAD, 2020b). O país também tem proposto seu modelo de tratado de investi-

mento como alternativa aos TBIs tradicionais a fóruns multilaterais, tais como a UNCI-

TRAL (UNCITRAL, 2019). 

3.5 - Tentativas de reforma do sistema de resolução de controvérsias investidor-Es-

tado 

3.5.1 – A reforma das Regras de Arbitragem da UNCITRAL 

 Em 2015, foi apresentado na UNCITRAL um paper elaborado pelo Center for 

International Dispute Settlement (CIDS)40 que examinava se o modelo das Regras de 

Transparência – ou seja, o de normas aplicáveis a tratados assinados a partir de certa data, 

mas passíveis de incorporação a acordos anteriores contanto que os países envolvidos as-

sinassem uma convenção - poderia servir para implementar outras reformas do sistema de 

resolução de controvérsias investidor-Estado sem que fosse necessário reformar cada um 

dos tratados em vigor (UNCITRAL, 2015). O estudo incluía uma pesquisa junto a gover-

nos e organizações não-governamentais sobre suas percepções sobre o ISDS. O levanta-

mento detectou diversas insatisfações com o sistema – entre elas, a ausência de um 

 

40 Centro de pesquisas do Graduate Institute of International and Development Studies e da Faculdade de 

Direito da Universidade de Genebra 
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mecanismo de recurso, o alto custo dos processos e a falta de transparência e de consistên-

cia na interpretação das cláusulas ou princípios dos tratados (UNCITRAL, 2017). Diante 

disso, em 2017, em sua 50ª Sessão, a comissão da ONU decidiu, com o objetivo de “res-

taurar a confiança no sistema”, delegar ao Grupo de Trabalho III a tarefa de pesquisar de 

forma mais aprofundada quais eram as principais preocupações dos países em relação aos 

mecanismos de solução de controvérsias investidor-Estado, examinar se uma reforma dos 

ISDSs seria necessária e, em caso positivo, propor soluções para os problemas levantados. 

A assembleia decidiu ainda que o processo de deliberação sobre o tema seria liderado pelos 

governos e baseado no consenso (UNCITRAL, 2017b, p. 46). 

 O Grupo de Trabalho III (Working Group III) se reuniu sete vezes desde então. 

Ao longo do processo, diversos países apresentaram críticas estruturais ao sistema e apon-

taram a necessidade de repensar standards de proteção ao investidor, tais como as cláusu-

las de tratamento nacional, nação mais favorecida e expropriação indireta, e refletir sobre 

a própria existência dos mecanismos de solução de controvérsias, mas o grupo de trabalho 

decidiu se concentrar em aspectos procedimentais dos ISDSs, afirmando que o mandato 

concedido pela UNCITRAL ao grupo era o de considerar possíveis caminhos para a re-

forma do sistema de resolução de controvérsias, e não dos princípios substantivos dos tra-

tados de investimento (UNCITRAL, 2019b).  

 O Grupo de Trabalho III, assim, ateve-se a aspectos procedimentais dos ISDSs, e 

identificou insatisfações que agrupou em três campos: (a) falta de consistência, coerência, 

previsibilidade e correção das sentenças arbitrais; (b) preocupações relativas aos árbitros e 

outros tomadores de decisão; (c) o custo e a duração das controvérsias investidor-Estado. 

(UNCITRAL, 2019c) 

 A partir daí, o GT decidiu dedicar as suas três sessões seguintes a diversas opções 

de reforma relativas a vários assuntos concernentes aos pontos acima. Os primeiros pontos 

a ser considerados foram: a possibilidade de adotar um mecanismo de recurso; a criação 

de um tribunal permanente multilateral de arbitragem – conforme proposto pela UE; e mu-

danças nas normas para selecionar e nomear árbitros. Na sessão seguinte, o grupo debateu 

a criação de um centro de aconselhamento sobre arbitragem para os governos acionados; 

a criação de um código de conduta para árbitros; e possíveis soluções para a questão do 

financiamento de controvérsias por terceiros, seja como réus ou como demandantes. Na 

última sessão de 2020, realizada em outubro, o grupo elencou como pontos para discussão: 
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mediação, prevenção de controvérsias e outros métodos alternativos de resolução de con-

trovérsias; formas de lidar com “demandas frívolas”; e outras questões procedimentais.  

 Por enquanto, a UNCITRAL sistematizou e publicou apenas as propostas relati-

vas à possibilidade de adoção de um mecanismo de recurso, de nomeação de árbitros e de 

adoção de um código de conduta para árbitros. Em relação ao mecanismo de recurso, os 

países propuseram três modalidades principais de reforma: (a) a inclusão da possibilidade 

de recurso em cada tratado bilateral, com regras particulares, a ser estabelecidas em con-

junto pelas partes; (b) o estabelecimento de tribunais de apelação ad hoc de acordo com 

normas no âmbito do CIADI ou da UNCITRAL, da mesma forma que são estabelecidos 

os tribunais de arbitragem hoje; ou (c) a criação de um tribunal permanente de apelação, 

seja como segunda instância de um tribunal permanente de arbitragem ou como órgão in-

dependente. 

 Em relação ao processo de nomeação dos árbitros, o grupo de trabalho menciona 

na proposta, de forma genérica, a necessidade levantada por alguns Estados de ampliar a 

diversidade geográfica, de gênero e de área de experiência dos árbitros (incluindo, por 

exemplo, árbitros especialistas em desenvolvimento sustentável), mas não incluiu nas pos-

sibilidades concretas de reforma nenhum método para atingir esse objetivo, limitando-se a 

propor formas diferentes de nomear árbitros (a partir de listas pré-aprovadas ou de forma 

ad hoc; pelas Partes ou por “autoridades nomeadoras” etc). Finalmente, a sugestão de có-

digo de conduta dos árbitros, elaborado em conjunto com o CIADI, além de estabelecer 

padrões éticos de comportamento e obrigações de informar possíveis conflitos de interesse, 

inclui um artigo proibindo os árbitros de exercer “papéis múltiplos”, mas não chega a de-

finir quais são esses papéis e se o artigo se aplica apenas ao período da controvérsia ou 

estabelece “quarentenas” prévias ou posteriores. 

 As propostas estão abertas para comentários dos Estados-membros da UNCI-

TRAL e outros stakeholders, e a discussão sobre a adoção de cada uma das possibilidades 

apresentadas deve ocorrer a partir de 2021. 

3.5.2 – Reforma das Regras de Arbitragem do CIADI 

 Outro processo de reforma atualmente em curso é aquele capitaneado pelo CIADI. 

Após um processo de quatro anos de consulta e recebimento de propostas dos Estados-

parte sobre suas Regras de Arbitragem, a entidade publicou em setembro de 2020 seu 
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Working Paper número 4 com as propostas de mudança, que deve colocar em votação no 

primeiro semestre de 2021 (CIADI, 2020).  

 Entre as principais alterações propostas estão medidas para dar mais agilidade aos 

procedimentos, tais como prazos reduzidos para o início das sessões e a emissão da sen-

tença arbitral, e medidas para ampliar a transparência e evitar controvérsias por motivos 

frívolos, entre outras. Destacamos a seguir as mudanças relacionadas a características dos 

ISDSs apontadas como problemáticas ou indutoras de contenção regulatória (regulatory 

chill):  

a. Para reduzir conflitos de interesse, as partes ficam obrigadas a divulgar nomes e 

endereços de quaisquer terceiros dos quais recebam dinheiro, direta ou indireta-

mente, durante a controvérsia. 

b. A Convenção do CIADI exige o consentimento de ambas as partes para publicar 

sentenças. A alteração das Regras de Arbitragem não tem poder de afetar a Con-

venção, mas, para ampliar a transparência dos procedimentos, uma alteração pro-

posta sugere que o tribunal passe a considerar que cada parte deu seu consentimento 

à publicação da sentença a menos que expresse sua objeção em até 60 dias após a 

expedição da decisão. Audiências também passam a ser realizadas abertamente, a 

não ser que uma das partes manifeste sua objeção.  

c. As partes podem requisitar em conjunto a formação de um comitê de apuração de 

fatos (fact-finding committee) para decidir sobre protocolos a ser adotados ou rea-

lizar quaisquer outras tarefas de apuração factual.  

d. Para evitar que investidores iniciem controvérsias como forma de pressionar Esta-

dos a voltar atrás em medidas tomadas, se o tribunal determinar que uma contro-

vérsia deve ser suspensa por manifesta ausência de mérito, o investidor deve arcar 

com os custos do processo. Para evitar que Estados recorram a essa possibilidade 

levianamente, caso o Estado tenha alegado ausência de mérito legal na controvérsia 

e o tribunal determine o contrário, quem deve pagar a conta é o Estado.  

e. As Regras de Arbitragem passam a incluir novas regras sobre processos de media-

ção, ampliando os instrumentos disponíveis para a solução de controvérsias. O 

ICSID passa a poder administrar processos de mediação relacionados a investimen-

tos, contanto que ambas as partes deem seu consentimento para tanto.  
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3.6 – Potencial das reformas para reduzir as assimetrias e o potencial “resfriador” 

dos TBIs e ISDSs 

 No capítulo anterior, identificamos algumas características dos tratados de inves-

timentos e dos mecanismos de solução de controvérsias investidor-Estado que parecem 

contribuir para reduzir o espaço político dos Estados para agir com o objetivo de proteger 

os direitos de seus cidadãos. A amplitude da cláusula sobre expropriação indireta, a falta 

de transparência dos processos e as dificuldades para a participação da sociedade civil e de 

outros grupos de afetados - ambos obstáculos ao controle social das controvérsias -, assim 

como a ausência de mecanismos que permitam ao Estado recorrer da decisão dos tribunais, 

parecem ser decisivos para o potencial “resfriador” das controvérsias na disposição ou ca-

pacidade dos Estados de legislar em matérias de interesse público.  

 Como vimos acima, em suas tentativas de reforma de seus tratados e TBIs-modelo 

e de sua legislação de investimento, diversos Estados parecem estar se esforçando para 

delimitar o escopo da proteção aos investidores, excluindo, por exemplo, certas medidas 

estatais da proteção contra expropriação indireta, detalhando outros princípios substantivos 

e ampliando a transparência dos processos. Os países, porém, têm – ou parecem perceber 

ter – pouca governabilidade sobre a possibilidade de incluir mecanismos que os permitam 

recorrer de sentenças dos tribunais de arbitragem, já que isso é um tema que tem tradicio-

nalmente sido tratado apenas no nível das regras de arbitragem do CIADI e da UNCI-

TRAL. A inclusão dessa possibilidade no novo modelo de ISDS proposto pela UE e até 

mesmo nas propostas de reforma sendo discutidas na UNCITRAL, contudo, pode estimu-

lar países a incluírem essa possibilidade em seus tratados bilaterais.  

 Os esforços de reforma dos mecanismos de resolução de controvérsias existentes 

também parecem tocar ao menos em parte das características acima e incorporam tentati-

vas de ampliar a transparência das controvérsias (UNCITRAL, CIADI, ICS/MIC) e de 

incluir mecanismos para que as partes possam recorrer das decisões do tribunal de arbitra-

gem (UNCITRAL, ICS/MIC). Outra reforma proposta com a intenção de prevenir o uso 

de controvérsias como forma de pressão contra Estados tem sido a inclusão de cláusulas 

para evitar a abertura de “demandas frívolas”, determinando que investidores que iniciem 

controvérsias manifestamente sem mérito legal arquem com uma parte maior dos custos 

do processo (CIADI, ICS/MIC).  
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 Quanto à participação de terceiros, a reforma das regras do CIADI mantém a pos-

sibilidade de participação de terceiros (como amicus curiae, por exemplo), a critério do 

tribunal, mas sugere que, caso um terceiro seja autorizado a participar, ganhe automatica-

mente o direito a acessar todos os materiais do processo (CIADI, 2020, p. 337). Pelas re-

gras antigas, o tribunal poderia vetar o acesso a certas partes do processo. O Grupo de 

Trabalho III da UNCITRAL mencionou em uma de suas discussões a possibilidade de 

incluir o assunto no pacote de reformas, mas concluiu que as Regras de Transparência já 

definiam procedimentos para a participação de terceiros - permitindo a submissão de co-

municações por escrito, a critério do tribunal e em consulta a ambas as partes (UNCITRAL, 

2013, Art. 4) - e que o tema poderia ser encaixado nos debates sobre a reforma das Regras 

de Arbitragem no âmbito do tema da “inconsistência” das sentenças (UNCITRAL, 2019b, 

p. 7). Na mesma linha, as regras do ICS afirmam apenas de forma genérica que a partici-

pação de terceiros em controvérsias é regida pelas Regras de Transparência da UNCITRAL 

(Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá, por um lado, e a União 

Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, 2017, cap. 5). Já a proposta do MIC con-

tida no TTIP permitia a intervenção de quaisquer terceiros – pessoas ou organizações – 

que conseguissem demonstrar “interesse presente e direto” na controvérsia, incluindo a 

permissão para submeter comunicações por escrito e depoimentos orais, contanto que a 

intervenção consistisse no “apoio ou não ao pleito de uma das partes” e que o pedido de 

intervenção fosse registrado em até 90 dias após o início da demanda por arbitragem (Eu-

ropean Commission, 2015c, Art. 23).  

 Mais um instrumento para inibir a abertura de demandas sem mérito é a oportu-

nidade de o Estado iniciar contrademandas contra o investidor que o acionou. Como vimos 

no capítulo anterior, essa possibilidade existe formalmente, mas os tribunais são muito 

relutantes a concedê-la. A proposta de reforma das normas do CIADI torna esse meca-

nismo um pouco mais acessível aos Estados ao sugerir que o consentimento das partes às 

contrademandas passe a ser considerado implícito – ou seja, os tribunais de arbitragem 

estariam autorizados a admitir contrademandas a não ser que o investidor faça uma objeção 

(CIADI, 2020, p. 55). Quanto ao MIC, a comissária europeia para o Comércio, Cecilia 

Malmstrom, afirmou que os debates e negociações sobre o tribunal se atêm a questões 

procedimentais e que, sendo questão da admissibilidade de contrademandas uma questão 

substantiva, não diz respeito às regras do MIC e sim dos tratados entre os países que virão 
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a fazer parte da corte, e que, portanto, o tribunal admitirá contrademandas dos Estados se 

o tratado em questão assim o prever (União Europeia, 2017). O secretariado do Grupo de 

Trabalho III da UNCITRAL afirmou que “ao considerar as questões relacionadas a con-

trademandas abertas por Estados em ISDSs, o entendimento geral foi o de que o Grupo de 

Trabalho não deveria rejeitar de antemão a possibilidade de que demandas sejam iniciadas 

contra um investidor, onde houver possibilidade legal para fazê-lo”. O documento, que 

resume as propostas sobre o assunto enviadas pelos países e teoricamente serve como base 

para discussões do GT3, também registra a sugestão por alguns Estados de que obrigações 

do investidor relativas a direitos humanos, preservação ambiental e outras sejam incluídas 

nos tratados, mas afirma que outros países rejeitam a possibilidade de discutir o assunto 

por se tratar de mudança nos princípios substantivos dos tratados, o que estaria fora da 

alçada do GT (UNCITRAL, 2020, pp. 7-9). O assunto não foi debatido desde então e nem 

submetido à assembleia da UNCITRAL.    

 Notadamente, nenhum dos dois principais mecanismos de solução de controvér-

sias, a UNCITRAL e o CIADI, inclui em suas tentativas de reforma o aperfeiçoamento de 

princípios substantivos de proteção ao investidor. 

 A decisão da UNCITRAL de concentrar-se em aspectos procedimentais dos tra-

tados foi alvo de críticas de diversos países. A Indonésia, por exemplo, afirmou que a di-

cotomia substância-procedimento adotada pela UNCITRAL impede a promoção de uma 

reforma significativa, já que “as provisões substantivas e procedimentais dos acordos são 

entrelaçadas por natureza” (UNCITRAL, 2019d). Já a África do Sul alegou que o foco em 

aspectos procedimentais evita uma reflexão sobre qual é o objetivo da adoção dos tratados 

de investimento – que, para o país, deveria ser o fomento ao desenvolvimento sustentável, 

e não apenas à livre mobilidade do capital (UNCITRAL, 2019d).   

 Diversos outros países e organizações governamentais também têm criticado o 

processo de reforma da UNCITRAL por não considerar possibilidades de mudanças que 

lidem com as principais questões de fundo dos ISDSs, como a assimetria de poder entre 

investidores e Estados propiciada pelo atual sistema e consequente erosão da soberania dos 

países para legislar, e nem mesmo aventar a possibilidade de eliminar os ISDSs e deixar, 

por exemplo, que as controvérsias sejam resolvidas sempre em tribunais nacionais do Es-

tado receptor dos investimentos, como fez o Canadá no acordo que substitui o NAFTA.  
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 A questão do potencial “resfriador” dos ISDS e do caráter inerentemente assimé-

trico das controvérsias chegou a ser mencionada nos debates do Grupo de Trabalho III, sob 

o tema “Outras questões”, mas o grupo decidiu que o tema não seria discutido como uma 

questão separada, embora tenha afirmado que o impacto dos ISDSs sobre o espaço político 

dos Estados deva guiar os trabalhos de reforma do sistema (UNCITRAL, 2019b, p. 7).  

 Alguns observadores do processo de reforma das regras da UNCITRAL alegam 

que o debate está sendo dominado por dois blocos de países poderosos. Um deles, liderado 

pela União Europeia, quer direcionar os debates na direção do estabelecimento do tribunal 

permanente multilateral de arbitragem, o MIC. Do outro lado estariam países como os Es-

tados Unidos e o Japão, que pressionam pela adoção de reformas pontuais nos ISDSs. Já 

as propostas de países com visões mais críticas do sistema de tratados de proteção ao in-

vestidor, segundo os observadores, nem mesmo aparecem nos relatórios das reuniões. 

(Mohamedieh, K., 2020) 

 Diante da recusa do Grupo de Trabalho III em lidar com aspectos substantivos 

dos ISDSs, um grupo de mais de 300 organizações da sociedade civil de 73 países publicou 

um manifesto pedindo aos governos dos países-membro da UNCITRAL que parassem de 

discutir pequenos ajustes procedimentais e debatessem os problemas estruturais dos me-

canismos de solução de controvérsias e soluções coletivas para a anulação dos tratados 

com ISDSs. O grupo também rejeitou a proposta de adoção do tribunal multilateral per-

manente proposto pela Europa, afirmando que o MIC consolidaria o sistema de ISDS, cor-

rigindo algumas falhas procedimentais sem lidar com seus principais problemas, que são 

a ausência de obrigações dos investidores, o fato de que apenas investidores podem iniciar 

controvérsias e que podem fazê-lo passando por cima dos sistemas judiciários dos Estados 

receptores (Public Services International, 2018). 

 As mesmas críticas foram feitas por uma aliança de organizações de proteção do 

consumidor europeias e norte-americanas (Consumers International, 2018) e também por 

um grupo de organizações da sociedade civil que “testou” se alguns dos casos mais con-

troversos limitando o espaço político dos Estados - Clayton/Bilcon vs. Canadá (2008), 

Philip Morris vs. Uruguay (2010), Vattenfall vs. Alemanha (2012), Lone Pine vs. Canadá 

(2013), Transcanada vs. Estados Unidos (2016) – poderiam ter sido iniciados sob o 

ICS/MIC. O grupo utilizou como base para estudo o texto do capítulo sobre investimentos 

da proposta da UE para o TTIP e concluiu que sim. Além disso, criticou a proposta 
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europeia por usar linguagem vaga ao definir princípios como o de tratamento justo e equi-

tativo e do direito do Estado de legislar e, diferentemente da grande maioria dos tratados, 

introduzir o conceito de “expectativas legítimas” dos investidores no texto do acordo. “O 

ônus da prova continua recaindo sobre os governos, que têm de provar que as medidas que 

tomaram foram ‘necessárias’, ‘não-discriminatórias’ e que almejavam satisfazer objetivos 

‘legítimos’”, afirma o relatório (Cingotti et. al., 2016, p. 5). 

3.7 - Conclusões 

 Como vimos acima, as reformas dos principais sistemas de solução de controvér-

sias investidor-Estado têm, de fato, tocado em parte das características procedimentais dos 

ISDSs que contribuem para a constrição do espaço político dos Estados para legislar em 

matéria de interesse público, e a proposta de tribunal permanente aventada pela União Eu-

ropeia incorpora algumas dessas mudanças. Grande parte das novas sugestões, contudo, 

mantém decisões cruciais nas mãos dos tribunais – tais como a definição de se uma medida 

estatal foi ou não tomada no interesse público e a de se organizações da sociedade civil ou 

comunidades afetadas podem ser ouvidas durante os processos – ou contribuem apenas 

marginalmente para diminuir a assimetria entre investidores e Estados. É duvidoso se a 

possibilidade de “punir” investidores com o pagamento de uma parcela maior das custas 

do processo caso a controvérsia seja considerada manifestamente sem mérito, por exemplo, 

terá mesmo algum efeito inibidor, já que, como vimos, grande parte dos investidores que 

iniciam controvérsias são grandes empresas com muitos recursos à disposição – muitas 

vezes maiores do que alguns Estados – e os montantes outorgados como indenização, caso 

ganhem a controvérsia, são quase sempre dezenas de vezes maiores que as custas do pro-

cessos.  

 Uma coalizão de organizações ambientais europeias fez algumas sugestões para 

tornar as reformas propostas pelo Grupo de Trabalho III mais robustas e efetivas. Além de 

garantir a possibilidade de Estados entrarem com contrademandas e da participação de 

terceiros como amici curiae, o grupo sugere que grupos ou comunidades diretamente afe-

tadas pelo tema que deu origem à controvérsia possam entrar como interventores no pro-

cesso, tal como sugeria a proposta europeia para o TTIP. A figura do interventor teria 

direitos de participação mais amplos que a de “amigo da corte”, tal como a possibilidade 

de levar ou interrogar testemunhas e peritos, receber indenizações e outros. O grupo 
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também propôs a retirada da possibilidade de investidores recorrerem a tribunais de arbi-

tragem para contestar certos tipos de medida de interesse público. As iniciativas poderiam 

ser listadas especificamente – por exemplo, “medidas de combate ao tabagismo” – ou mais 

amplamente – como “medidas em conformidade com tratados ambientais, de direitos hu-

manos ou sanitários ratificados pelo país”. Outra reforma sugerida pelo grupo é a de deter-

minar a obrigatoriedade de investidores esgotarem os recursos legais internos do país re-

ceptor do investimento antes de poderem recorrer à arbitragem internacional. Adicional-

mente, caso o tribunal local determine que a medida estatal sendo contestada foi tomada 

em cumprimento às obrigações internacionais do país em matéria ambiental, sanitária, de 

direitos humanos ou outras, o investidor não poderia recorrer aos ISDSs (Transport and 

Environment, CIEL, Client Earth and SOMO, s.d.). 

 Como têm afirmado os países e organizações da sociedade civil críticos ao sis-

tema de ISDSs, contudo, um mecanismo pelo qual apenas um lado tem obrigações e apenas 

o outro lado pode iniciar controvérsias e ser recompensado financeiramente é inerente-

mente desequilibrado. A única forma de corrigir essa assimetria seria introduzir obrigações 

aos investidores e a possibilidade de recorrer ao tribunal também ao Estado. Mesmo isso, 

porém, não corrigiria o caráter antidemocrático dos ISDSs, pois colocaria Estados – grande 

parte dos quais governados por representantes democraticamente eleitos para promover e 

proteger os direitos de seus cidadãos – e empresas privadas estrangeiras em pé de igual-

dade. 

 Um número significativo de países já se deu conta dos perigos e da injustiça in-

trínseca aos ISDSs começou a cancelar tratados bilaterais com mecanismos de solução de 

controvérsias investidor-Estado. Diante dos indícios de que os TBIs tampouco são instru-

mentais para aumentar os fluxos de investimento direto41, cada vez mais Estados têm op-

tado por se desligar do sistema, como demonstram os números da UNCTAD apresentados 

na seção anterior. 

 Conforme apontaram algumas das organizações da sociedade civil citadas acima, 

o grande perigo de investir em reformas dos ISDSs é acabar dando novo fôlego a um 

 

41 Um estudo de 2018 sobre o fluxo de investimentos para Equador, África do Sul, Indonésia, Bolívia e Índia, 

por exemplo, concluiu que o cancelamento dos tratados não teve consequências negativas para os países e, 

na maioria dos casos, o investimento estrangeiro aumentou nos anos subsequentes ao cancelamento. (Public 

Citizen, 2018)  
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sistema que estava morrendo ou, caso a proposta de um tribunal permanente vá adiante, 

consolidando-o em uma estrutura muito mais estável.  

 Nesse sentido, talvez o modelo proposto pelo Brasil possa fornecer um caminho 

intermediário um pouco menos desequilibrado que o fornecido pelo sistema atual de cons-

telação de tratados bilaterais apoiados nas regras de ISDS do CIADI e da UNCITRAL. Os 

ACFIs contemplam preocupações citadas por países no âmbito da reforma das regras da 

UNCITRAL e algumas das sugestões de organizações da sociedade civil citadas acima – 

tais como a retirada da cláusula de expropriação indireta e o detalhamento de alguns prin-

cípios substantivos – e, principalmente, não contém mecanismos de solução de controvér-

sias investidor-Estado. 

 O formato pode ser aperfeiçoado. Algumas organizações e pesquisadores afir-

mam que a manutenção da cláusula de tratamento de nação mais favorecida, por exemplo, 

impede que sejam realizados acordos regionais incluindo vantagens aos países-membros, 

e que os ACFIs não requerem que investidores esgotem os recursos judiciais internos antes 

de recorrer a tribunais internacionais (Picard, 2015, pp. 30-36). Outros apontam que sua 

cláusula de responsabilidade social empresarial é “inócua” porque lista apenas princípios 

voluntários, e não vinculantes (Borges, 2015, p. 47). Para Estados, porém, o modelo do 

ACFI parece ser preferível à alternativa de manter o atual modelo de ISDSs – na melhor 

das hipóteses, com alguns aperfeiçoamentos – porque reduz significativamente as chances 

de ser acionados por medidas tomadas em seu dever de defender o interesse público. E, 

para investidores, pode ser preferível à possibilidade de contar apenas com as proteções 

gerais do direito consuetudinário internacional – caso a tendência de cancelamento de TBIs 

se mantenha – já que oferece garantias e um sistema de mediação de controvérsias especí-

ficos, incluindo a possibilidade de recorrer à arbitragem em última instância.  
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4. Conclusão 

 O presente estudo teve como objetivo examinar se e de que forma controvérsias 

abertas por investidores contra Estados no âmbito de acordos internacionais de investi-

mento com cláusulas de proteção ao investidor restringiram a capacidade ou disponibili-

dade de Estados para tomar medidas com o objetivo de salvaguardar direitos individuais 

ou coletivos. Para tanto, analisamos todos os casos conhecidos de controvérsias investidor-

Estado que tramitaram em tribunais de arbitragem nos últimos 33 anos, buscando identifi-

car padrões e tendências na abertura de processos. 

 Após resgatar brevemente as origens do sistema de proteção internacional dos 

investimentos de estrangeiros e apresentar os principais standards contidos hoje nos acor-

dos internacionais de investimento, além dos mecanismos de resolução de controvérsia 

mais utilizados por investidores para iniciar controvérsias contra Estados, examinamos to-

dos os 1.023 casos de controvérsias investidor-Estado transcorridos entre 1987 e 2019 

elencados na base de dados da UNCTAD.  Selecionamos os casos nos quais empresas 

acionaram países por implementação de leis e normas relativas a tentativas do Estado de 

proteger direitos codificados em tratados internacionais: o direito à saúde, o direito à água, 

os direitos dos povos indígenas e o direito a um meio ambiente limpo.  

 A partir dos casos selecionados, procuramos detectar tendências no que diz res-

peito aos tipos de ação estatal que ensejam processos, às alegações de violação de tratados 

feitas pelas empresas, aos montantes demandados e outorgados, e às decisões tomadas pe-

los tribunais, buscando identificar as características dos ISDSs e dos princípios de proteção 

ao investimento que contribuem para o constrangimento do espaço político dos Estados.   

 Concluímos que os investidores venceram o dobro de processos em tribunais de 

arbitragem do que os Estados; que as medidas que mais ensejam processos são tentativas 

de implementar leis ou normas já existentes, particularmente normas ambientais; que as 

alegações mais comuns e mais bem-sucedidas dos investidores são as de violação do prin-

cípio de tratamento justo e equitativo e a da proibição à expropriação direta ou indireta; e 

que há enorme variação entre os montantes demandados e também entre as indenizações 

determinadas pelos tribunais.  

 Analisando os 50 casos de controvérsias cujos tribunais já emitiram sentenças, 

concluímos ainda que, na maior parte das vezes, a controvérsia obrigou o Estado acionado 
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a ressarcir o investidor financeiramente por medidas tomadas no interesse público ou fez 

com que recuasse da implementação ou da proposição de leis ou normas para salvaguardar 

direitos. Constatamos que os litígios afetaram o espaço político dos países para legislar em 

matérias de interesse público – mais especificamente de defesa de direitos – de duas for-

mas: (a) obstruindo a aplicação de leis e normas de interesse público já aprovadas no pro-

cesso democrático; ou (b) dificultando a aprovação ou inibindo a proposição de novas leis 

e normas destinadas a salvaguardar a saúde, o direito à água e o meio ambiente de deter-

minado país – o chamado “efeito resfriador”. Em alguns casos, esse efeito resfriador atin-

giu não apenas o país em questão, mas outros Estados.  

Tentamos identificar, ademais, quais são as principais características dos processos 

de arbitragem que contribuem para esse efeito constrangedor sobre o espaço político dos 

Estados. Concluímos que, possivelmente, o maior efeito inibidor advenha da imprevisibi-

lidade quanto aos desfechos dos processos, incerteza esta que decorre da ausência de cri-

térios uniformes para definir no que consiste a expropriação indireta, assim como para 

calcular valores de indenização quando ela é constatada pelos tribunais. Essa imprevisibi-

lidade é acirrada pelo fato de que não há jurisprudência no sistema de controvérsias inves-

tidor-Estado, nem mesmo em decisões concernentes a um mesmo tratado: cada tribunal 

decide cada caso conforme critérios próprios, sem necessidade de dialogar com decisões 

anteriores. Esse quadro de incerteza, aliado ao histórico de vitórias muito mais frequentes 

dos investidores, parece fazer com que a simples ameaça de abrir uma controvérsia inves-

tidor-Estado constranja países a voltar atrás em decisões já tomadas de implementar leis 

ou normas de interesse público, ou, em alguns casos, que a simples existência de tratados 

contendo cláusulas de proteção ao investidor refreie a proposição de novas leis ou normas 

que possam causar prejuízos a investidores estrangeiros. 

 Finalmente, analisamos as recentes tentativas de reformar os mecanismos de so-

lução de controvérsias investidor-Estado, verificando se e em que medida endereçam os 

problemas identificados em nosso levantamento e, portanto, têm potencial de tornar os 

Estados menos vulneráveis ao chamado constrangimento regulatório. 

 Concluímos que as reformas dos principais sistemas de solução de controvérsias 

investidor-Estado têm, de fato, tocado em parte das características procedimentais dos IS-

DSs que contribuem para a constrição do espaço político dos Estados para legislar em 

matéria de interesse público, e que a proposta de tribunal permanente aventada pela União 
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Europeia incorpora algumas dessas mudanças. Grande parte das novas sugestões, contudo, 

mantém decisões cruciais nas mãos dos tribunais – tais como a definição de se uma medida 

estatal foi ou não tomada no interesse público e a de se organizações da sociedade civil ou 

comunidades afetadas podem ser ouvidas durante os processos – ou contribuem apenas 

marginalmente para diminuir a assimetria entre investidores e Estados.  

 Como têm afirmado os países e organizações da sociedade civil críticos ao sis-

tema de ISDSs, contudo, um mecanismo pelo qual apenas um lado tem obrigações e apenas 

o outro lado pode iniciar controvérsias e ser recompensado financeiramente é inerente-

mente desequilibrado. A única forma de corrigir essa assimetria seria introduzir obrigações 

aos investidores e a possibilidade de recorrer ao tribunal também ao Estado. Mesmo isso, 

porém, não corrigiria o caráter antidemocrático dos ISDSs, pois colocaria Estados – grande 

parte dos quais governados por representantes democraticamente eleitos para promover e 

proteger os direitos de seus cidadãos – e empresas privadas estrangeiras em pé de igual-

dade. 

 Um número significativo de países já se deu conta dos perigos e da injustiça in-

trínseca aos ISDSs começou a cancelar tratados bilaterais com mecanismos de solução de 

controvérsias investidor-Estado. Diante dos indícios de que os TBIs tampouco são instru-

mentais para aumentar os fluxos de investimento direto42, cada vez mais Estados têm op-

tado por se desligar do sistema. 

 Conforme apontaram algumas das organizações da sociedade civil citadas no ca-

pítulo anterior, o grande perigo de investir em reformas dos ISDSs é acabar dando novo 

fôlego a um sistema que estava morrendo ou, caso a proposta de um tribunal permanente 

vá adiante, consolidando-o em uma estrutura muito mais estável.  

 Nesse sentido, propusemos que, talvez, o modelo proposto pelo Brasil, com al-

guns aperfeiçoamentos, possa fornecer um caminho intermediário um pouco menos dese-

quilibrado que o fornecido pelo sistema atual de constelação de tratados bilaterais apoiados 

nas regras de ISDS do CIADI e da UNCITRAL.  

 

42 Um estudo de 2018 sobre o fluxo de investimentos para Equador, África do Sul, Indonésia, Bolívia e Ín-
dia, por exemplo, concluiu que o cancelamento dos tratados não teve consequências negativas para os 
países e, na maioria dos casos, o investimento estrangeiro aumentou nos anos subsequentes ao cancela-
mento https://www.citizen.org/wp-content/uploads/pcgtw_fdi-inflows-from-bit-termination_1.pdf   
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Considerações finais 

 Quando comecei a escrever este projeto de pesquisa, em 2015, vários dos casos 

examinados neste estudo ainda estavam pendentes, a literatura sobre os ISDSs era bem 

menos vasta, e a percepção sobre os perigos do sistema para a soberania dos Estados para 

legislar no interesse público apenas começava a se disseminar mais amplamente. 

 Desde então, o potencial dos ISDSs para constranger o espaço político dos Esta-

dos ficou ainda mais evidente, e importantes passos foram dados para tentar reduzir a vul-

nerabilidade dos países ao constrangimento regulatório, tais como as iniciativas de reforma 

mencionadas no capítulo anterior e também as importantes mobilizações da sociedade civil 

e de governos de alguns países no sentido de denunciar os perigos do sistema de proteção 

aos investimentos e propor alternativas a esse modelo. Com essa pesquisa, espero ter con-

tribuído para dar ainda mais embasamento empírico para a identificação de quais caracte-

rísticas dos ISDSs são particularmente danosas não apenas ao espaço político dos Estados 

para legislar, mas especificamente para tomar medidas com o objetivo de proteger direitos 

de seus cidadãos.  

 Nos próximos anos, será interessante acompanhar, por um lado, o desenvolvi-

mento das reformas dos ISDSs, observando se as mudanças serão suficientes para manter 

a confiança dos Estados no sistema e, por outro, a aplicação prática dos acordos de coope-

ração e facilitação de investimentos propostos pelo Brasil, para verificar se seus mecanis-

mos alternativos de prevenção e resolução de controvérsias serão eficazes e, em caso po-

sitivo, se ganharão aderência na esfera internacional. 
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Anexo I – Tabela de casos selecionados 

Empresa País acionado Ano Assunto Status Indenização 
demandada 
(US$) 

Indenização 
outorgada 
(US$) 

Tipo de ação estatal 

Ethyl Canadá 1997 Saúde Acordo 251.000.000 13.000.000 Nova lei 

Metalclad México 1997 Meio ambiente Investidor 90.000.000 16.700.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Myers Canadá 1998 Meio ambiente Investidor 70.900.000 3.800.000 Nova lei 

Methanex Estados Unidos 1999 Saúde Estado 900.000.000    Nova lei 

Tecmed México 2000 Saúde Investidor 52.000.000 5.500.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Azurix Argentina 2001 Direito à água Investidor 685.000.000 165.200.000 Nova lei 

Águas del Tunari Bolívia 2002 Direito à água Acordo     Anulação de contrato de 
fornecimento de água 

Chemtura Canadá 2002 Saúde Estado 100.000.000   Nova lei 

Aguas Cordobesas Argentina 2003 Direito à água Acordo 112.000.000   Nova lei 

AWG Argentina 2003 Direito à água Investidor 34.100.000 21.000.000 Nova lei 

Industria Nacional de 
Alimentos 

Peru 2003 Meio ambiente Estado     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Suez e Interagua Argentina 2003 Direito à água Investidor 257.700.000 225.700.000 Nova lei 

Suez e Vivendi Argentina 2003 Direito à água Investidor 834.100.000 383.600.000 Nova lei 

ADM México 2004 Saúde Investidor 100.000.000 33.500.000 Nova lei 

Corn Products México 2004 Saúde Investidor 325.000.000 58.000.000 Nova lei 
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SAUR Argentina 2004 Direito à água Investidor 143.000.000 39.900.000 Interferência no preço da 
água 

Canadian Cattlemen Estados Unidos 2005 Saúde Estado 235.000.000   Nova lei 

Cargill Mexico 2005 Saúde Investidor 123.800.000 77.300.000 Nova lei 

Global Gold Mining Armenia 2007 Meio ambiente Acordo     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Impregilo Argentina 2007 Direito à água Investidor 119.000.000 21.290.000 Nova lei 

Urbaser Argentina 2007 Direito à água Investidor 211.200.000 0 Nova lei 

Achmea (1) Eslováquia 2008 Saúde Investidor 84.700.000 28.800.000 Nova lei 

Clayton/Bilcon Canadá 2008 Saúde Investidor 443.400.000 7.000.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Marion Unglabe Costa Rica 2008 Meio ambiente Investidor 4.400.000 4.000.000 Nova lei 

Abengoa México 2009 Meio ambiente Investidor 70.000.000 40.300.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Centurion Canadá 2009 Saúde Suspenso 
por questões 
procedimen-
tais 

160.000.000   Aplicação de lei existente 

Chevron Equador 2009 Meio ambiente Pendente     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Commerce El Salvador 2009 Meio ambiente Tribunal de-
cidiu que não 
tinha jurisdi-
ção. 

100.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 
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Dow Agrosciences Canadá 2009 Saúde Acordo 2.000.000   Nova lei 

EURAM Bank Eslováquia 2009 Saúde Estado 178.000.000   Nova lei 

Gold Reserve Venezuela 2009 Meio ambiente Investidor 1.735.000.000 713.000.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Pacific Rim El Salvador 2009 Meio ambiente Estado 314.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Servier Polônia 2009 Saúde Investidor 300.000.000 5.000.000 Nova lei 

Vattenfall (1) Alemanha 2009 Meio ambiente Acordo 1.400.000.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Philip Morris Uruguai 2010 Saúde Estado 22.300.000   Nova lei 

Copper Mesa Equador 2011 Meio ambiente Investidor 70.000.000,00 19.400.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Crystallex Venezuela 2011 Meio ambiente Investidor 3.160.000.000 1.202.000.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Philip Morris  Austrália 2011 Saúde Estado não revelado   Nova lei 

Vattenfall (2) Alemanha 2012 Meio ambiente Pendente 5.140.000.00,00   Nova lei 

Achmea (2) Eslováquia 2013 Saúde Estado 93.000.000   Nova lei 

Berkowitz Costa Rica 2013 Meio ambiente Suspenso 
por questões 
procedimen-
tais 

33.600.000   Nova lei 

Eli Lily Canadá 2013 Saúde Estado 483.400.000,00   Aplicação de lei existente 

Lone Pine Canadá 2013 Meio ambiente Pendente 109.800.000,00   Nova lei 
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South American Sil-
ver  

Bolívia 2013 Meio ambiente Investidor 385.700.000 18.700.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Windstream Energy Canadá 2013 Meio ambiente Investidor 522.100.000 19.100.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Aven e outros Costa Rica 2014 Meio ambiente Estado 69.100.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Ballantine República Do-
minicana 

2014 Meio ambiente Tribunal de-
cidiu que não 
tinha jurisdi-
ção. 

    Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Bear Creek Peru 2014 Meio ambiente Investidor 18.200.000,00 30.400.000 Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Corona Materials República Do-
minicana 

2014 Meio ambiente Estado 100.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Infinito Gold Costa Rica 2014 Meio ambiente Pendente 93.800.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Álvarez y Marín Canadá 2015 Direitos indí-
genas 

Estado 100.000.000   Aplicação de lei existente 

Cortec Mining Quênia 2015 Meio ambiente Estado 2.000.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Gabriel Resources Romênia 2015 Meio ambiente Pendente 5.700.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 
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Corcoesto Espanha 2016 Meio ambiente Pendente     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Cosigo Resources e 
outros 

Colômbia 2016 Direitos indí-
genas 

Pendente 16.511.000.000   Nova lei 

Dominion Minerals Panamá 2016 Meio ambiente Pendente 268.300.000   Nova lei 

Eco Oro Colômbia 2016 Meio ambiente Pendente 736.000.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Rakia Índia 2016 Meio ambiente Pendente 44.710.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

TransCanada Estados Unidos 2016 Meio ambiente Acordo 15.000.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Gilead Ucrânia 2016 Saúde Acordo 800.000.000   Nova lei 

Agro EcoEnergy Tanzania 2017 Meio ambiente Pendente     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Elitech Croácia 2017 Meio ambiente Pendente 500.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Kingsgate Tailândia 2017 Meio ambiente Pendente     Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Rockhopper Itália 2017 Meio ambiente Pendente 350.000.000   Nova lei 

Galway Gold Colômbia 2018 Meio ambiente Pendente 196.000.000   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 
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Gran Colombia Colômbia 2018 Meio ambiente Pendente 700.000.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Kappes Guatemala 2018 Meio ambiente Pendente 300.000.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Lee-Chin (Lajún) República Do-
minicana 

2018 Saúde Pendente     Aplicação de lei existente 

Díaz Gaspar (Ibérico) Costa Rica 2019 Saúde Pendente 100.000.000,00   Aplicação de lei existente 

Odyssey México 2019 Meio ambiente Pendente 3.540.000.000,00   Aplicação de lei existente 
(não concessão/renova-
ção de licença ambiental) 

Westmoreland Canadá 2018 Meio ambiente Pendente 357.300.000   Nova lei 

Aura Energy Suécia 2019 Meio ambiente Pendente 1.800.000.000   Nova lei 

 


