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RESUMO 

 

MILANI, Naíma Perrella. Arbitragem de investimentos e meio ambiente. 2019. 186 

páginas. Mestrado em Direito do Comércio Internacional – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A arbitragem de investimentos é um meio de resolução de disputas que atravessa uma crise 

de legitimidade, sendo comumente criticada por privilegiar os interesses privados do 

investidor estrangeiro sobre o espaço regulatório do Estado em questões de interesse 

público. Neste contexto, a presente dissertação analisa diversos aspectos da resolução de 

litígios ambientais em sede de arbitragem de investimentos e avalia se este meio de solução 

de controvérsias contribui para a proteção do meio ambiente ou a desfavorece. 

Inicialmente, apresenta-se um breve histórico do regime internacional de investimentos, e 

são identificados os principais tipos de dispositivos dos tratados para a promoção e a 

proteção de investimentos que tutelam o meio ambiente, bem como os principais 

instrumentos de soft law que incentivam o investimento sustentável. Na sequência, analisa-

se a adequação da arbitragem de investimentos para a resolução de disputas de natureza 

ambiental, tecendo-se considerações sobre a arbitrabilidade destas disputas, a busca por 

uma maior transparência dos procedimentos arbitrais, a participação de terceiros nestes 

procedimentos e a proposta para a criação de cortes permanentes de investimentos. Ao 

final, é analisada a jurisprudência arbitral internacional em matéria ambiental e conclui-se 

com um balanço crítico das deficiências que devem ser superadas para, dos pontos de vista 

procedimental e material, fortalecer a proteção ao meio ambiente em sede de arbitragem de 

investimentos. 

Palavras-chave: arbitragem internacional; investimento estrangeiro direto; meio ambiente; 

espaço regulatório do Estado. 
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ABSTRACT 

 

MILANI, Naíma Perrella. Investment arbitration and the environment. 2019. 186 pages. 

Master’s Degree in International Trade Law – Law School, University of São Paulo, São 

Paulo, 2019. 

 

Investment arbitration is a means of dispute resolution that currently faces a legitimacy 

crisis, being commonly criticized for favoring the private interests of foreign investors over 

the State’s policy space on issues of public interest. In this context, this dissertation 

analyzes several aspects of environmental dispute resolution through investment 

arbitration, and assesses whether it contributes to or impairs environmental protection. This 

work presents a brief history of the international investment regime and identifies the main 

environmental provisions in the treaties for the promotion and protection of investments, as 

well as the main soft law instruments that encourage sustainable investment. The adequacy 

of investment arbitration for the resolution of environmental disputes is analyzed 

considering the arbitrability of these disputes, the search for greater transparency in arbitral 

proceedings, the participation of third parties in these proceedings and the proposal for the 

creation of permanent investment courts. Last, this dissertation examines international 

arbitral case law concerning environmental matters and concludes with a critical 

assessment of the shortcomings that must be overcome from the procedural and material 

point of view in order to improve environmental protection in investment arbitration. 

Keywords: international arbitration; foreign direct investment; environment; policy space. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema a ser desenvolvido e suas delimitações 

 

A dissertação de mestrado terá por objeto um amplo estudo da resolução de 

disputas ambientais em sede de arbitragem de investimentos. O tema que será abordado na 

dissertação é exposto a seguir. 

A arbitragem de investimentos é um meio de solução de disputas criado para 

permitir um julgamento imparcial e qualificado das demandas do investidor estrangeiro 

contra o Estado receptor de investimentos. Diferentemente dos Poderes Judiciários 

nacionais, os tribunais arbitrais de investimento têm uma natureza internacional que lhes 

confere independência e distanciamento da causa para julgá-la de forma isenta. 

Reconhecidamente, o maior desafio da arbitragem de investimentos é equilibrar os 

interesses públicos e privados, sem privilegiar um em detrimento do outro. 

Neste cenário, a tutela do meio ambiente se coloca como um interesse público 

de primeira importância. O meio ambiente não é apenas objeto de direitos do Estado 

nacional, tais como os decorrentes da soberania, mas é também objeto de deveres do 

Estado, como o dever primário de sua preservação. 

Por vezes, os Estados são demandados em arbitragem de investimentos em 

função de medidas regulatórias adotadas por autoridades públicas em prol da proteção do 

meio ambiente. Nestes casos, os direitos do particular enquanto investidor são contrapostos 

aos direitos do Estado enquanto ente soberano sobre os bens ambientais nacionais. As 

atividades de legislação, regulação e proteção do meio ambiente são inerentes ao Estado, 

mas não podem, entretanto, ser objeto de abuso, ou contrariar pactos internacionais 

firmados com outros Estados para fins de atração de investimentos. Neste contexto, o 

alcance do equilíbrio entre direitos públicos e privados é uma tarefa complexa. 

Ademais, não se pode perder de vista que a proteção do meio ambiente não é 

apenas um dever dos Estados nacionais, como também um fim a ser perseguido por toda a 

humanidade, em prol da própria preservação da vida humana, animal e vegetal no planeta. 

Com base nesta premissa, a questão a que se pretende responder na dissertação de 

mestrado é a seguinte: a resolução de disputas em arbitragem de investimentos contribui 

para a proteção do meio ambiente? 
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Esta análise será conduzida ponderando-se a configuração atual da tutela do 

meio ambiente nas normas jurídicas que disciplinam os investimentos internacionais e o 

arcabouço jurisprudencial de arbitragem de investimentos em matéria ambiental. Ademais, 

será objeto de estudo a própria configuração dos procedimentos das arbitragens de 

investimentos e como eles contribuem para o deslinde das disputas ambientais. 

 

1.2. Justificativa da escolha do tema e sua importância 

 

A resolução de disputas de natureza ambiental em sede de arbitragem de 

investimentos é progressivamente objeto de debate no direito do comércio internacional. 

Todavia, o debate ainda é recente, e os árbitros internacionais especialistas em matéria 

ambiental são poucos, sendo que a grande maioria destes profissionais são conhecedores 

profundos do direito do comércio internacional e do direito administrativo. Entretanto, não 

são poucos os casos de arbitragem de investimentos em que a tutela do meio ambiente é 

objeto da demanda. 

A arbitragem faz parte da história da resolução de disputas ambientais, tendo 

contribuído para a pacificação deste tipo de conflito desde o surgimento da consciência 

ecológica no início do século XX. A título ilustrativo, pode-se citar o caso Trail Smelter, 

de 16 de abril de 1938 e 11 de março de 1941, em que Canadá e Estados Unidos se 

enfrentaram em uma disputa acerca de poluição transfronteiriça.
1
 

Atualmente, a arbitragem é um meio utilizado com frequência para a solução 

de controvérsias ambientais internacionais. A inexistência de uma única corte internacional 

para matérias ambientais faz com que as disputas sejam pulverizadas em diversas searas – 

nos contenciosos da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal Internacional do Direito do 

Mar, da Organização Mundial do Comércio e em cortes de direitos humanos. No que diz 

respeito à arbitragem, um número expressivo de disputas é levado à Corte Permanente de 

Arbitragem, a arbitragens de investimentos administradas por instituições privadas, a 

arbitragens ad hoc, e a arbitragens sob tratados regionais, tais como o Mercosul. 

O estudo das contribuições feitas pela arbitragem de investimentos à resolução 

de conflitos ambientais internacionais é necessário para que este meio específico possa ser 

                                                 
1
 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Trail smelter case (United States, Canada). 16 abr. 1938 e 11 

mar. 1941. Reports of International Arbitral Awards. Vol. III. 2006. 
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avaliado e aprimorado para se amoldar e atender progressivamente às demandas 

particulares das disputas ambientais. 

E por último, mas não menos importante, há muito o que se dizer sobre 

arbitragem em matéria ambiental porque ainda há muito a se fazer pela proteção do meio 

ambiente. A iminência dos problemas ambientais que assolam o planeta deve impulsionar 

o seu estudo em todas as dimensões, inclusive no que concerne a resolução de disputas, e 

fazer da tomada de ações com base nesse estudo uma prioridade. Esta prioridade é 

inescapável enquanto estes problemas não forem revertidos e não pode ser relegada ao 

segundo plano em nome do desenvolvimento ou em momentos de crise econômica, como é 

o momento presente. 

 

1.3. Principais questões a serem analisadas 

 

A título introdutório, será feita uma exposição sobre a arbitragem enquanto 

meio pacífico de solução de controvérsias no Direito Internacional e a sua contribuição 

histórica para a resolução de disputas ambientais. Expõe-se um breve histórico da proteção 

jurídica conferida aos investimentos internacionais, o que são investimentos e o que é a 

arbitragem de investimentos. Ademais, discorre-se acerca do posicionamento peculiar do 

Brasil no que diz respeito à proteção de investimentos internacionais. 

Na sequência, será comentado como questões ambientais podem ser objeto de 

disputas submetidas a arbitragens de investimentos e quais os principais tipos de 

dispositivos dos tratados de investimentos que preservam o espaço regulatório do Estado e 

conferem proteção ao meio ambiente. Serão abrangidos neste estudo os tratados 

plurilaterais, dentre os quais se destacam o Acordo de Livre Comércio da América do 

Norte (1994) e o Tratado da Carta da Energia (1994); os tratados bilaterais que 

disciplinam a questão de forma específica; bem como alguns tratados bilaterais modelo de 

Estados nacionais que se valem frequentemente da arbitragem de investimentos, tais como 

o tratado bilateral modelo dos Estados Unidos (2012). Ademais dos tratados internacionais, 

serão comentadas brevemente leis nacionais sobre investimentos que tutelam o meio 

ambiente. 
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Também serão tecidos comentários com relação à realização de investimentos 

sustentáveis segundo diretivas de soft law,
2
 sobre a adoção de medidas sustentáveis que 

restringem o livre comércio internacional e a respeito das propostas de utilização da 

arbitragem para a resolução de disputas relativas a mudanças climáticas. 

Ademais, será realizada uma análise acerca da adequação da arbitragem de 

investimentos enquanto meio de resolução de disputas internacionais sobre o meio 

ambiente. Em um primeiro momento, será avaliada a arbitrabilidade subjetiva e objetiva 

das disputas ambientais. A arbitrabilidade subjetiva em sede de arbitragem de 

investimentos será analisada em vista do fato de que os Estados nacionais são entes 

soberanos. Por sua vez, a arbitrabilidade objetiva será ponderada considerando-se a 

indisponibilidade dos direitos ambientais, bem como a soberania estatal e o interesse 

público sobre os bens ambientais. 

Em um segundo momento, a análise versará sobre aspectos procedimentais tais 

como a busca pela transparência em sede de arbitragem de investimentos, a possibilidade 

de participação de terceiros tais como amici curiae e a população local, e as propostas para 

a criação de cortes de investimentos. 

Por fim, na última parte deste trabalho, será analisado se as decisões proferidas 

em sede de arbitragem de investimentos efetivamente contribuem para a proteção do meio 

ambiente, conforme reforcem ou desestimulem a adoção de medidas sustentáveis pelos 

Estados. O estudo visa a aferir, a partir dos principais julgados proferidos por tribunais 

                                                 
2
 Para os fins do presente trabalho, soft law é compreendida como: 

“1. normas, jurídicas ou não, dotadas de linguagem vaga, ou de noções com conteúdo variável ou aberto, ou 

que apresentam caráter de generalidade ou principiológico que impossibilite a identificação de regras 

específicas e claras; 

2. normas que preveem, para os casos de descumprimento, ou para a resolução de litígios delas resultantes, 

mecanismos de conciliação, mediação, ou outros, à exceção da adjudicação; 

3. atos concertados, produção dos Estados, que não se pretende sejam obrigatórios. Sob diversas formas e 

nomenclaturas, esses instrumentos têm em comum uma característica negativa: em princípio, todos eles não 

são tratados; 

4. as resoluções e decisões dos órgãos das organizações internacionais, ou outros instrumentos por elas 

produzidos, e que não são obrigatórios; 

5. instrumentos preparados por entes não estatais, com a pretensão de estabelecer princípios orientadores do 

comportamento dos Estados e de outros entes, e tendendo ao estabelecimento de novas normas jurídicas.” 

NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a soft law. São Paulo: 

Atlas, 2005. p. 25. 

Ademais, conforme ensina Tercio Sampaio Ferraz Jr., as normas permissivas podem ser qualificadas 

juridicamente como facultativas. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2000. p. 65. No mesmo sentido, Von Wright afirma que as normas permissivas podem 

ser fracas, caso em que abrangem aquilo que não é proibido, ou fortes, caso em que se referem àquilo que 

não é proibido, mas está sujeito a regulação. VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and action: a logical 

inquiry. Londres: Routledge and Kegan Paul; Nova Iorque: Humanities Press, 1963. Neste contexto, a soft 

law se coloca como normas permissivas fortes. 
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arbitrais de investimentos, qual o tratamento por eles conferido na prática à tutela do meio 

ambiente. Em particular, será analisado se os Estados nacionais são condenados a indenizar 

os investidores estrangeiros por adotar medidas protetivas do meio ambiente que, na visão 

do tribunal arbitral, resultaram em prejuízo ao investimento realizado – ou se, pelo 

contrário, estas medidas são vistas como legítimas e não ensejam o dever de reparação pelo 

Estado que adotou medidas sustentáveis. 

 

1.4. Metodologia 

 

Um dos enfoques conferidos à presente dissertação é a análise de casos práticos 

relativos ao tema, que se revelam como fontes primárias. Estes casos serão agrupados 

segundo sua temática principal e examinados em conjunto. Os principais julgados de 

arbitragens de investimentos envolvendo disputas ambientais estão disponíveis em bases 

de dados de organizações internacionais e das principais instituições arbitrais. Dentre estas 

se destacam o Centro Internacional para a Resolução de Diferendos relativos a 

Investimentos (CIRDI), a Corte Permanente de Arbitragem (CPA) e a Câmara de 

Comércio de Estocolmo (na sigla em inglês, SCC). 

Ademais, serão objeto de estudo os tratados e convenções internacionais, assim 

como as leis nacionais acerca da proteção de investimentos internacionais. Da mesma 

forma, também serão examinados os documentos oficiais emitidos pelos Estados 

receptores de investimentos acerca das disputas em que sejam parte, bem como 

informações disponibilizadas pelos investidores. Além disso, será estudada a doutrina 

nacional e internacional acerca do tema. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1. A arbitragem enquanto meio pacífico de solução de controvérsias 

no Direito Internacional 

 

A arbitragem é um meio de solução de controvérsias heterocompositivo 

renomado por sua celeridade em comparação com os procedimentos judiciais, bem como 

pela flexibilidade procedimental e pela eficácia das decisões, que via de regra são 

irrecorríveis. Ademais, a arbitragem possibilita a escolha dos árbitros pelas partes, de 

forma que as disputas sejam resolvidas por especialistas na matéria objeto da disputa. Da 

mesma forma, o procedimento pode ser confidencial e as partes podem escolher o idioma, 

a sede da arbitragem e a lei aplicável ao procedimento e ao mérito conforme sua 

conveniência.
3
 

A arbitragem enquanto meio pacífico de resolução de controvérsias tem 

relevância histórica no direito internacional. Após a Paz de Vestfália (1648), os chefes das 

monarquias dos Estados nacionais, assim como o Papa, eram frequentemente indicados 

para arbitrar disputas internacionais de grande escala. Ao final do século XIX, a Corte 

Permanente de Arbitragem (CPA) foi institucionalmente concebida segundo a Convenção 

sobre a Resolução Pacífica de Controvérsias Internacionais (Convenção da Haia de 1899), 

com os propósitos de tentar preservar a paz entre os países e de limitar o desenvolvimento 

dos armamentos existentes. Atualmente, a CPA é uma organização intergovernamental 

com 121 Estados membros.
4
 

A Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1945, cita a arbitragem 

em seu artigo 33(1) como um meio pacífico de solução de controvérsias que possam vir a 

constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, assim como a negociação, o 

inquérito, a mediação, a conciliação, a solução judicial e o recurso a organismos ou 

acordos regionais.
5
 

                                                 
3
 MILANI, Naíma Perrella. Arbitrabilidad objetiva de los derechos de autor y derechos conexos. Revista 

Brasileira de Arbitragem, São Paulo, edição especial sobre arbitragem e mediação em matéria de 

propriedade intelectual, pp. 74-92, set. 2014. p. 75. 
4
 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM. Contracting parties. Disponível em: <https://pca-

cpa.org/en/about/introduction/contracting-parties/>. Acesso em: 14 jul. 2018. 
5
 “Solução pacífica de controvérsias 

Artigo 33(1) As partes em uma controvérsia, que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança 

internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, 
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Ademais, é digno de nota que as decisões proferidas em sede de arbitragem 

também podem se tornar fontes do Direito Internacional, em aplicação analógica do artigo 

38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (1945).
6
 Além disso, o artigo 66(a) da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) prevê a arbitragem como um 

possível meio de resolução de disputas referentes à nulidade, extinção, retirada ou 

suspensão da execução de tratados internacionais.
7
 

Atualmente, a arbitragem é utilizada para a resolução de disputas domésticas e 

internacionais, entre particulares e entre Estados, assim como disputas entre particulares e 

Estados, neste último caso notadamente no contexto do regime internacional de 

investimentos. Accioly, Silva e Casella ensinam que a arbitragem é aplicável a todas as 

controvérsias internacionais, estendendo-se muitas vezes para além da dimensão jurídica 

do litígio.
8
 

O procedimento arbitral pode ser institucional ou ad hoc, cada uma destas 

modalidades apresentando suas próprias vantagens.
9
 No primeiro caso, o procedimento é 

administrado e organizado por uma instituição arbitral, que conta com um conjunto de 

regras segundo as quais a arbitragem é conduzida. Já na arbitragem ad hoc o procedimento 

é organizado pelas próprias partes, o que de acordo com Fouchard, Gaillard e Goldman é 

preferível, pois está em consonância com a primazia das intenções das partes.
10

 

No que diz respeito especificamente às disputas ambientais, o Princípio 26 da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) dispõe que “os 

                                                                                                                                                    
conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a organismos ou acordos regionais, ou a qualquer outro 

meio pacífico à sua escolha.” 
6
 “Artigo 38. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe 

forem submetidas, aplicará: (...) 

d. sob ressalva da disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados 

das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. (...)” 
7
 “Artigo 66. Processo de Solução Judicial, de Arbitragem e de Conciliação 

Se, nos termos do parágrafo 3 do artigo 65, nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes à data na 

qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado: 

a)qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, mediante 

pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem, de 

comum acordo, submeter a controvérsia a arbitragem; (...)”. 
8
 ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, Geraldo E. do Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de 

direito internacional público. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. pp. 837-844. 
9
 RUBINO-SAMMARTANO, Mauro. International arbitration: law and practice. Haia: Kluwer Law 

International, 2001. p. 4. 
10

 FOUCHARD, Philippe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. Fouchard, Gaillard, Goldman 

on international commercial arbitration. GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John (Eds.). Haia: Kluwer 

Law International, 1999. p. 535. 
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Estados solucionarão todas as suas controvérsias ambientais de forma pacífica, utilizando-

se dos meios apropriados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas”. 

A arbitragem é prevista como meio de solução de controvérsias em diversos 

Acordos Multilaterais Ambientais (em inglês, Multilateral Environmental Agreements – 

MEAs),
11

 dentre eles a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio 

(1985),
12

 aplicável também ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio (1987), e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC – 1992),
13

 também aplicável ao Protocolo de Quioto (1997) e à 

Convenção de Paris sobre Mudanças Climáticas (2016).
14

 

Outros MEAs que preveem a utilização da arbitragem são a Convenção da 

Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE/ONU) sobre Acesso à 

Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça 

em Matéria de Ambiente (mais conhecida como “Convenção de Aarhus” – 1998),
15

 a 

                                                 
11

 A respeito, v. o artigo SAVAŞAN, Zerrin. Settlement of environmental disputes – two different systems: 

MEAs’ DSPs and WTO’s DSP. Acta Universitatis Danubius – Relationes Internationales, Galati, vol. 7, n. 

1, pp. 55-76, 2014. 
12

 No original em inglês: “Article 11 – Settlement of disputes 

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or 

regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not 

resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means 

of dispute settlement as compulsory: 

a. Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties at its first 

ordinary meeting; 

b. Submission of the dispute to the International Court of Justice”. 
13

 Na sigla em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dispõe o 

artigo 14 da Convenção-Quadro: 

“2. Ao ratificar, aceitar, ou aprovar esta Convenção ou a ela aderir, ou em qualquer momento posterior, 

qualquer Parte que não seja uma organização de integração econômica regional pode declarar, por escrito ao 

Depositário, que reconhece como compulsório ipso facto, e sem acordo especial, com respeito a qualquer 

controvérsia relativa à interpretação ou a aplicação desta Convenção e em relação a qualquer Parte que aceite 

a mesma obrigação: 

(a) Submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça e/ou 

(b) Arbitragem, de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos pela Conferência das Partes, o mais 

breve possível, em anexo sobre arbitragem. 

Uma Parte que seja uma organização de integração econômica regional pode fazer uma declaração com 

efeito similar em relação à arbitragem em conformidade com os procedimentos mencionados na alínea (b) 

acima.” 
14

 V. Artigo 24. 
15

 No original em inglês: “Article 16 - Settlement of disputes (…) 

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a 

Party may declare in writing to the Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 

above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any 

Party accepting the same obligation: 

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; 

(b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex II. 3. If the parties to the dispute have 

accepted both means of dispute settlement referred to in paragraph 2 above, the dispute may be submitted 

only to the International Court of Justice, unless the parties agree otherwise.” 
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Convenção da Basileia para o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 

Perigosos e sua Disposição (1992),
16

 a Convenção sobre Avaliação dos Impactos 

Ambientais num Contexto Transfronteiriço (mais conhecida como “Convenção de Espoo” 

– 1991)
17

 e a Convenção sobre Diversidade Biológica (1992).
18

 

No que concerne o meio ambiente, a arbitragem se revela prima facie como um 

meio potencialmente proveitoso de resolução de disputas, em face do aspecto transnacional 

do direito ambiental. Este ramo do direito requer a adoção de uma visão transnacional, vez 

que os fenômenos naturais transcendem fronteiras. Assim, qualquer abordagem de 

questões ambientais deve reconhecer que a divisão do espaço é artificial e que o meio 

ambiente é uma unidade contínua, de forma que a efetiva solução dos problemas 

ambientais depende da atuação conjunta e da cooperação entre os Estados. 

A natureza internacional da arbitragem de investimentos está em consonância 

com esta necessidade do direito ambiental,
19

 evitando que sejam proferidas decisões 

contraditórias, bem como permitindo a efetividade das sentenças arbitrais pelo seu 

reconhecimento e homologação nos termos dos ordenamentos jurídicos nacionais e da 

Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

                                                 
16

 No original em inglês: “Article 20 – Settlement of disputes (…) 

2. If the Parties concerned cannot settle their dispute through the means mentioned in the preceding 

paragraph, the dispute, if the Parties to the dispute agree, shall be submitted to the International Court of 

Justice or to arbitration under the conditions set out in Annex VI on Arbitration. However, failure to reach 

common agreement on submission of the dispute to the International Court of Justice or to arbitration shall 

not absolve the Parties from the responsibility of continuing to seek to resolve it by the means referred to in 

paragraph 1. 

3. When ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to this Convention, or at any time 

thereafter, a State or political and/or economic integration organization may declare that it recognizes as 

compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation: 

(a) submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or 

(b) arbitration in accordance with the procedures set out in Annex VI.” 
17

 V. Artigo 15. 
18

 No original em inglês: “Article 27 - Settlement of disputes (…) 

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or 

regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not 

resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means 

of dispute settlement as compulsory: 

(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II; 

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.” 
19

 No mesmo sentido, afirmam Aboim e Clay: “Um sobrevoo das fontes clássicas, tanto em matéria de 

arbitragem quanto de meio ambiente, demonstra bem que cada uma das duas disciplinas é estranha, para não 

dizer hermética, à outra. (...) Poderíamos, portanto, deduzir que se tratam de dois mundos diferentes, que 

repousam sobre duas lógicas opostas. 

Mas a realidade é mais sutil, porque a arbitragem é a justiça do mundo globalizado, e o meio ambiente, por 

sua vez, é precisamente a questão mais global desse mesmo mundo.” ABOIM, Luiz Claudio; CLAY, 

Thomas. Arbitragem e meio ambiente. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre/Curitiba, v. 1, n. 4, 

pp. 32-43, 2004. p. 32. 
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Estrangeiras (1958), que atualmente conta com o número expressivo de 159 Estados 

membros,
20

 o que fortalece a exequibilidade das decisões proferidas em sede de 

arbitragem. 

 

 

Figura 1: Mapa dos Estados membros da Convenção de Nova Iorque, em azul 

 

2.2. A contribuição histórica da arbitragem para o direito internacional 

do meio ambiente 

 

A arbitragem enquanto meio de resolução de disputas tem uma importância 

inegável no direito internacional do meio ambiente. Diversos julgados paradigmáticos 

nesta matéria foram resolvidos por meio de arbitragem, dentre os quais se destaca o caso 

da Fundição Trail, arbitragem de 1938 e 1941 entre Estados Unidos e Canadá relativa à 

poluição atmosférica e aquática transfronteiriça. Outros julgados relevantes são o caso do 

Mar de Bering, arbitragem de 1893 entre Reino Unido e Estados Unidos relativo à pesca 

                                                 
20

 UNCITRAL. Status – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 

(New York, 1958). Disponível em: 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html>. Acesso em: 16 

jul. 2018. 
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predatória de focas, o caso da Pesca Costeira no Atlântico Norte de 1910 entre Grã 

Bretanha e Estados Unidos e o caso do Lago Lanoux, arbitragem de 1957 entre França e 

Espanha relativa a bem ambiental compartilhado. 

Com a finalidade de ilustrar a contribuição da arbitragem para o 

desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente, apresenta-se a seguir um 

breve relato destes casos históricos. 

 

2.2.1. O caso da Fundição Trail 

 

Conforme ensina Guido Fernando Silva Soares, o caso da Fundição Trail é 

apontado por grande parte da doutrina como a primeira manifestação formal do direito 

internacional do meio ambiente no que diz respeito às relações bilaterais e “serviria de 

precedente a inúmeras decisões arbitrais posteriores”.
21

 

O caso consistiu em uma arbitragem referente aos danos causados nos Estados 

Unidos pela poluição transfronteiriça atmosférica e aquática originária da Fundição Trail, 

localizada no Canadá. Em 15 de abril de 1935 os dois países celebraram a Convenção de 

Ottawa entre Estados Unidos e Canadá para a Solução de Dificuldades Provenientes da 

Operação da Fundição em Trail, que determinou a resolução da disputa por arbitragem. 

Em seu artigo I, a Convenção de Ottawa determinou que o Canadá pagasse aos 

Estados Unidos USD 350 mil a título de reparação dos danos causados pela poluição 

transfronteiriça até 1º de janeiro de 1932. Os danos causados a partir de então seriam 

apurados em sede de arbitragem. No artigo II da Convenção, as partes pactuaram a 

resolução continuada da disputa por meio de um procedimento arbitral. Ademais, a 

Convenção fixou quatro questões que deveriam ser analisadas pelo tribunal arbitral, nos 

termos do artigo III.
22

 Segundo o artigo IV da Convenção, a lei aplicável ao caso era a lei e 

                                                 
21

 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 

responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. pp. 44-45. Segundo afirma o autor: “Na verdade, a preocupação 

generalizada de toda a sociedade (ademais dos cientistas, não apenas dos biólogos) com o meio ambiente, 

bem como a consciência da necessidade de sua proteção no âmbito internacional, como se tem dito, é um 

fenômeno do século XX, mais precisamente, dos arredores dos anos 60. O precedente da Fundição Trail, de 

um contencioso arbitral bilateral restrito a EUA e Canadá, estender-se-ia, a partir dessa data, a outras 

situações bi ou multilaterais (que se multiplicariam, em função de controvérsias entre Estados na Europa 

Ocidental e, em alguns casos, entre particulares e Estados estrangeiros) e passaria a ser invocado, em especial 

por tribunais arbitrais, como fundamentação de normas que passaram a ter um alcance global.” 
22

 “(1) Se houve danos causados pela Fundição Trail no Estado de Washington a partir de 1 de janeiro de 

1932 e, em caso afirmativo, qual a indenização a ser paga? 
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a prática dos Estados Unidos com relação a questões semelhantes, bem como o direito e a 

prática internacionais. 

 

 

Figura 2: Fundição Trail em 1929, na Colúmbia Britânica, Canadá 

 

A Convenção conferiu amplos poderes para o tribunal arbitral atuar no caso, e 

as quatro questões delimitadas pelas partes foram abordadas por duas sentenças arbitrais, a 

primeira proferida em 16 de abril de 1938 e a segunda em 11 de março de 1941, das quais 

se apresenta um breve relato a seguir. 

Nos termos da sentença de 1938, o tribunal entendeu que houve danos às terras 

preparadas e não preparadas para uso agropecuário, e buscou avaliar qual a causa destes 

danos. Fez-se referência a diversos estudos científicos e foram refutadas as alegações dos 

Estados Unidos de que o dióxido de enxofre emitido pela Fundição Trail na atmosfera foi 

                                                                                                                                                    
(2) Caso a resposta à primeira parte da questão precedente seja afirmativa, se a Fundição Trail deve ser 

obrigada a abster-se de causar danos ao Estado de Washington no futuro e, em caso afirmativo, em que 

medida? 

(3) À luz da resposta à pergunta anterior, quais as medidas ou o regime de operação, se necessário, que 

devem ser adotados ou mantidos pela Fundição Trail? 

(4) Qual indenização ou compensação, se necessário, deve ser paga em razão de qualquer decisão ou decisões 

proferidas pelo Tribunal de acordo com as duas perguntas precedentes?” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS. Trail smelter case (United States, Canada). 16 abr. 1938 e 11 mar. 1941. Reports of International 

Arbitral Awards. Vol. III. 2006. p. 1908. 
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levado até Washington pelos ventos de superfície. O tribunal entendeu, pelo contrário, que 

o dióxido de enxofre era transportado por correntes de ar em altitudes mais elevadas, que 

tinham maior velocidade.
23

 

Com relação aos danos, o tribunal arbitral entendeu que ficou comprovada uma 

redução na produtividade das colheitas, dano ao solo e às terras destinadas à extração 

madeireira. Por outro lado, entendeu que não foram comprovados danos a pomares, ao 

capim selvagem usado para pasto, o impedimento da germinação de sementes ou da 

produção de sementes pelas árvores, bem como os danos ao gado ou à produção de lã e 

leite, aos negócios locais ou às águas do rio Columbia. Ademais, os Estados Unidos não 

comprovaram danos a partir de 1937. 

O Canadá foi condenado a pagar aos Estados Unidos o montante de USD 78 

mil pelos danos causados de 1º de janeiro de 1932 a 1º de outubro de 1937.
24

 A medida 

utilizada para cálculo do dano foi a redução no valor do uso ou no valor de aluguel das 

propriedades afetadas pela poluição emitida pela Fundição Trail.
25

 

Ademais, o tribunal arbitral estabeleceu um regime provisório de operação da 

Fundição Trail, determinando que os cientistas indicados pelas partes passassem a agir 

como consultores técnicos da Fundição, que deveria também contratar um meteorologista 

para acompanhar as condições climáticas da região. O tribunal estabeleceu também que a 

Fundição deveria instalar aparelhos que medissem a emissão de dióxido de enxofre e fixou 

limites máximos para esta emissão. Os consultores técnicos deveriam enviar 

periodicamente ao tribunal arbitral relatórios sobre o quanto averiguado.
26

 

Devido ao fato de que o tribunal entendeu que não tinha elementos suficientes 

para proferir uma decisão final, a sentença de 1938 foi exarada em caráter provisório, até a 

sentença arbitral proferida em 1941. O tribunal arbitral determinou que a Fundição Trail 

não causasse mais danos ao Estado de Washington até 1º de outubro de 1940. 

Em 1941, o tribunal arbitral proferiu a sentença definitiva, na qual analisou 

todos os dados colhidos acerca da emissão de dióxido de enxofre pela Fundição Trail na 

atmosfera desde a sentença provisória. 

                                                 
23

 Ibidem. pp. 1921-1924. 
24

 Os Estados Unidos haviam requerido a condenação do Canadá no pagamento de USD 1.849.156,16, com 

juros de USD 250.855,01, o que soma o total de USD 2.100.011,17. 
25

 Ibidem. p. 1933. 
26

 Ibidem. p. 1934-1936. 
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Os Estados Unidos requereram a majoração da indenização fixada pelo tribunal 

arbitral na sentença de 1938 para USD 89.655,00, pedido que foi negado. O tribunal citou 

precedentes estadunidenses e da Corte Internacional de Justiça segundo os quais a fixação 

de indenização consolidou res judicata. 

Além disso, os Estados Unidos pleitearam a fixação de indenização de USD 

34.807,00 pelos danos causados a partir de 1937 até 1º de outubro de 1940. Considerando 

todos os dados científicos coletados na área do conflito durante este período, o tribunal 

arbitral entendeu que os danos não foram comprovados, de sorte que não era cabível 

condenar o Canadá ao pagamento de indenizações adicionais. 

Segundo a sentença arbitral, este é o primeiro caso internacional referente a 

poluição atmosférica transfronteiriça, tampouco havendo precedentes com relação a 

poluição aquática transfronteiriça. O tribunal arbitral afirmou que a lei dos Estados Unidos 

acerca dos direitos quase-soberanos dos seus Estados federados, no que diz respeito à 

poluição atmosférica, estava em conformidade com as regras genéricas de Direito 

Internacional. São citados também precedentes suíços com relação à proibição de que a 

poluição emitida em um cantão cause danos aos demais.
27

 

O principal trecho da sentença, que lança as bases para a proibição da poluição 

transfronteiriça, afirma que “[n]enhum Estado tem o direito de usar ou de permitir o uso de 

seu território de modo a gerar danos por emissões atmosféricas ao território de outros 

Estados ou a suas propriedades ou pessoas, quando gerar sérias consequências e o dano 

estiver demonstrado por provas claras e convincentes.”
28

 

Em resumo, o tribunal arbitral decidiu que sob o Direito Internacional o 

Canadá era responsável pela conduta da Fundição Trail. A sentença arbitral determinou 

que a Fundição se abstivesse de causar novos danos e que eventuais indenizações futuras 

fossem fixadas de comum acordo pelas partes. 

Alexandre Kiss e Jean-Pierre Beurier ressaltam a importância do caso da 

Fundição Trail em função de responsabilizar um Estado pelos atos praticados por um 

particular em seu território, mesmo que estes atos não sejam diretamente imputáveis ao 

Estado ou a órgãos estatais. Ademais, também é digno de nota que a sentença arbitral, 

especialmente a proferida em 1941, estabelece o dever de cooperação entre Estados Unidos 

e Canadá e afirma que o regime de cooperação deve ser mutável e flexível, conforme as 

                                                 
27

 Ibidem. pp. 1963-1965. 
28

 Ibidem. p. 1965. 
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circunstâncias se modifiquem e novos conhecimentos científicos venham à tona,
29

 o que é 

sintomático da adaptabilidade do direito internacional do meio ambiente em busca de 

eficiência. 

Por sua vez, Nguyen, Daillier e Pellet chegam a afirmar que no caso da 

Fundição Trail o tribunal arbitral assumiu papel equiparado ao de legislador.
30

 Estes 

autores afirmam que, na ausência de um regime geral que regule a responsabilidade sobre 

o exercício de uma determinada atividade econômica, pode-se adotar uma regulamentação 

convencional, como foi feito no caso da Fundição Trail.
31

 

Ademais, a tentativa do tribunal arbitral de se basear em elementos 

cientificamente comprovados, a despeito dos limites dos conhecimentos técnicos à época, 

permite entrever um entendimento alinhado com o princípio da prevenção, mesmo nesta 

fase inicial do direito internacional do meio ambiente. 

Ainda de acordo com Alexandre Kiss e Jean-Pierre Beurier, para impedir que 

um país cause danos a outro através da poluição transfronteiriça, atualmente não é mais 

necessário recorrer ao princípio geral de direito segundo o qual é proibido o abuso de um 

direito – especificamente, o direito de usar o território de um Estado para desenvolver 

atividades econômicas. Isto porque a proibição da poluição transfronteiriça se tornou uma 

                                                 
29

 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre. Droit International de l’Environnement. 2ª ed. Paris: Pedone, 

2000. p. 106. Afirmam os autores: “On ne saurait trop insister sur l’importance de l’affaire de la Fonderie de 

Trail. Le compromis d’arbitrage constitue en lui-même un précédent non négligeable de la pratique étatique, 

en tant qu’il énonce deux principes. Il reconnaît d’une part la responsabilité de l’État pour des actes de 

pollution ayant leur origine sur son territoire et causant des dommages sur le territoire d’autres États, même si 

les actes de pollution ne sont pas imputables à l’État lui-même ou à ses organes. D’autre part, le compromis 

va au-dèla de la responsabilité internationale pour régler le problème posé, vers une réglementation 

commune, donc vers une coopération entre les États intéressés. Quant à la sentence elle-même, elle constate 

l’existence d’une règle de droit international interdisant les pollutions transfrontières, fait d’importance 

fondamentale. Conformément à son mandat, le tribunal élabore aussi une réglementation pour l’avenir, mais 

en reconnaissant la nécessité d’une cooperation entre les États intéressés, peut-être va-t-il au-delà des termes 

de la lettre du compromis. En édictant la réglementation, la sentence identifie ce qui deviendra une exigence 

générale du droit de l’environement : les règles adoptées doivent être souples et doivent être adaptées à 

l’évolution de la situation ou des connaissances.” 
30

 NGUYEN, Dinh; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. 2ª ed. Trad. de 

Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 896. Afirmam os autores: 

“Afastando-se ainda mais do papel habitual do juiz, certos compromissos autorizam os árbitros a estabelecer 

regras de direito aplicáveis no futuro e destinadas a prevenir conflitos semelhantes ao que necessitou da sua 

intervenção. O órgão arbitral torna-se um verdadeiro legislador. A cláusula de compromisso que concede um 

tal poder designa-se por cláusula de resolução de interesses. 

Esta hipótese permanece excepcional. Pudemos observá-la no processo das Pescas de Focas para peles no 

Mar de Bering (15 de Agosto de 1893, Clunet, 1893, p. 1259), no das Pescas do Atlântico (7 de Setembro de 

1910, R.S.A., vol. XI, p. 173) e no da Fundição de Trail (1938, R.S.A., vol. III, p. 1911).” 
31

 Ibidem. p. 834. 
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regra autônoma a partir dos precedentes que tratam sobre este tema, dentre os quais o caso 

da Fundição Trail foi o primeiro.
32

 

Com efeito, a proibição da poluição transfronteiriça tornou-se uma norma 

independente, sendo que as repercussões do caso da Fundição Trail no direito internacional 

do meio ambiente foram amplas. Além de constituir um precedente relevante para o 

julgamento do caso do Canal de Corfu em 1949, a disputa também influenciou diretamente 

a elaboração de declarações internacionais sobre meio ambiente, inspirando o Princípio 21 

da Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972.
33

 Este princípio é 

reiterado quase que literalmente pelo Princípio 2 da Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, de 1992.
34

 

Ademais, segundo Gerald F. Fitzgerald, o caso da Fundição Trail influenciou 

também a elaboração das Regras de Helsinki (1966) acerca do gerenciamento de recursos 

hídricos, os Princípios da OCDE sobre Poluição Transfronteiriça (1974 e 1976) e a 

Declaração Conjunta de Canadá e Estados Unidos sobre a Qualidade do Ar 

Transfronteiriço (1979).
35

 

 

2.2.2. Outros casos relevantes 

 

Além do caso da Fundição Trail, outras arbitragens foram relevantes para o 

desenvolvimento histórico do direito internacional do meio ambiente. 

No caso do Mar de Bering, arbitragem entre Estados Unidos e o Reino Unido, 

discutiu-se a extensão territorial dos direitos de Canadá e Estados Unidos a pescar focas no 

mar em questão. A guarda costeira dos Estados Unidos havia apreendido embarcações 

canadenses destinadas à caça de focas e o Reino Unido interviu em favor do Canadá. A 

                                                 
32

 KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre. Droit International de l’Environnement. 2ª ed. Paris: Pedone, 

2000. p. 103. 
33

 “De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados têm o 

direito soberano de explorar seus próprios recursos, de acordo com a sua política ambiental, desde que as 

atividades levadas a efeito, dentro da jurisdição ou sob seu controle, não prejudiquem o meio ambiente de 

outros Estados ou de zonas situadas fora de toda a jurisdição nacional.” 
34

 “Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, têm o 

direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de 

desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou seu controle não 

causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional.” 
35

 FITZGERALD, Gerald F. Le Canada et le développement du droit international : la contribution de 

l’affaire de la fonderie de Trail à la formation du nouveau droit de la pollution atmosphérique transfrontière. 

Institut Québécois des Hautes Études Internationales, Quebeque, vol. 11, n. 3, pp. 393-419, 1980. pp. 409-

410; 413-416. 
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sentença arbitral, de 15 de agosto de 1893, deu ganho de causa ao Reino Unido, delimitou 

o local e a época do ano nos quais poderia ocorrer a pesca de focas, e determinou que os 

Estados Unidos limitassem a sua pesca ao território no qual realizava esta atividade antes 

do surgimento da disputa.
36

 

Outro caso semelhante e relevante para o direito internacional do meio 

ambiente é a arbitragem de 1910, administrada pela Corte Permanente de Arbitragem, 

sobre a Pesca Costeira no Atlântico Norte.
37

 Neste caso, a Grã Bretanha demandou os 

Estados Unidos, requerendo que os pescadores estadunidenses obedecessem a normas 

relativas, entre outros, à forma de pesca, ao local e às épocas do ano em que é permitida a 

atividade de pesca no Atlântico Norte. O tribunal arbitral decidiu que o direito da Grã 

Bretanha de regular a pesca é inerente à sua soberania, bem como determinou a forma de 

se calcular a extensão do mar em que a pesca era permitida. 

No caso do Lago Lanoux, arbitragem entre a França e a Espanha de 1956, 

discutiu-se a respeito da possibilidade de a França utilizar as águas do referido lago, 

localizado nos Pirineus franceses, de forma que não se diminuísse o volume de água dos 

rios que percorrem a Espanha e que são alimentados por esse lago. Neste caso, ponderou-

se a possibilidade de que a substituição das águas originais do lago por outras águas, para 

que não houvesse diminuição de volume, poderia gerar poluição transfronteiriça, vez que 

as novas águas teriam uma composição química, ou uma temperatura, ou alguma outra 

característica distinta que impactaria os interesses espanhóis. Todavia, o tribunal arbitral 

decidiu que a utilização das águas pela França não prejudicaria os interesses espanhóis, vez 

que a reposição das águas havia sido planejada de forma adequada. 

 

                                                 
36

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Award between the United States and the United Kingdom 

relating to the rights of jurisdiction of United States in the Bering’s sea and the preservation of fur seals. 

Reports of International Arbitral Awards. 2007. Vol. XXVIII. pp. 263-276. 
37

 ______. The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain, United States). Reports of International 

Arbitral Awards. 2006. Vol. XI. pp. 167-226. 
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Figura 3: Lago Lanoux e sua barragem nos Pirineus, França 

 

Em todos estes casos relatados, diante da inexistência de um órgão adjudicante 

institucionalizado para a resolução das disputas, bem como da ausência de legislação e de 

acordos entre os Estados em matéria ambiental até as décadas mais recentes, a arbitragem 

se mostrou o meio natural para a solução dos litígios. As partes casuisticamente 

celebravam acordos específicos e o tribunal arbitral era instaurado para a solução da 

questão, tendo a arbitragem se revelado um meio flexível e satisfatório para proporcionar 

uma solução definitiva à disputa. O que estes casos demonstram, em suma, é que a 

arbitragem pode ser um meio adequado para a solução de disputas ambientais. 

Ademais, ao longo das últimas décadas, a arbitragem também tem sido 

utilizada como meio de solução de controvérsias ambientais nos tratados regionais que 

visam à liberalização do comércio, como pode ser exemplificado pelos casos dos 

pneumáticos
38

 e das papeleiras
39

 no Mercosul. Da mesma forma, a temática ambiental 

também se mostra relevante em procedimentos arbitrais perante o Tribunal Internacional 

                                                 
38

 Argentina v. Uruguai. Proibição de importação de pneumáticos remodelados. Mercosul. Laudo arbitral de 

25 out. 2005. Laudo arbitral do Tribunal Permanente de Revisão de 20 dez. 2005. 

Uruguai v. Brasil. Proibição de importação de pneumáticos remodelados. Mercosul. 9 jan. 2002. 
39

 Argentina v. Uruguai. Omissão do Estado Argentino em adotar medidas apropriadas para prevenir e/ou 

fazer parar os impedimentos impostos à livre circulação pelas barreiras em território argentino de vias de 

acesso às pontes internacionais Gral. San Martin e Gral. Artigas que unem a República Argentina com a 

República Oriental do Uruguai (“Caso das papeleiras”). Mercosul. 6 jul. 2006. 



 

 

19 

do Direito do Mar, tal como no caso Mox Plant,
40

 e perante a Corte Permanente de 

Arbitragem, tal como nos casos Kishenganga,
41

 Iron Rhine,
42

 Bay of Bengal
43

 e no caso 

Arctic Sunrise.
44

 

 

2.3. Breve histórico da proteção dos investimentos internacionais 

 

A regulamentação jurídica da promoção e da proteção dos investimentos 

internacionais é relativamente fragmentada, o que resulta do fracasso histórico nas 

negociações multilaterais para regular os investimentos de maneira uniforme. 

A primeira proposta que abrangia a regulação multilateral de investimentos 

data da década de 1940. Trata-se da Carta de Havana (1948), que criava a Organização 

Internacional do Comércio (OIC), e que não prosperou devido à retirada dos Estados 

Unidos das negociações. A Carta de Havana priorizava o desenvolvimento econômico do 

Estado sobre os padrões internacionais de proteção de investimentos, motivo pelo qual 

sofreu uma forte oposição das multinacionais estadunidenses.
45

 

Em 1961, a Resolução E/RES/836(XXXII) do Conselho Econômico e Social 

da Organização das Nações Unidas buscava uma continuidade dos estudos do fluxo de 

capital privado para a promoção do desenvolvimento e do crescimento sustentável dos 

países menos desenvolvidos.
46

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

tampouco teve sucesso na negociação do Acordo Multilateral de Investimentos (em inglês, 

Multilateral Agreement on Investment – MAI), que ocorreu de 1995 a 1998.
47

 O fracasso 

                                                 
40

 Irlanda v. Reino Unido. Mox Plant. Tribunal Internacional do Direito do Mar. 3 dez. 2001. 
41

 Paquistão v. Índia. Indus Waters Kishenganga Arbitration. Corte Permanente de Arbitragem. Sentença 

arbitral. 20 dez. 2013. 
42

 Bélgica v. Holanda. Iron Rhine Arbitration. Corte Permanente de Arbitragem. Sentença arbitral. 24 mai. 

2005. 
43

 Bangladesh v. Índia. Bay of Bengal Maritime Boundary. Corte Permanente de Arbitragem. Sentença 

arbitral. 7 jul. 2014. 
44

 Holanda v. Rússia. Arctic Sunrise Arbitration. Corte Permanente de Arbitragem. 
45

 DATTU, Riyaz. A journey from Havana to Paris: the fifty-year quest for the elusive multilateral agreement 

on investment. Fordham International Law Journal, Nova Iorque, vol. 24, pp. 275-316, 2000-2001. p. 288. 
46

 TANAKA, Aurea Christine. A arbitragem do Centro Internacional para a Resolução de Controvérsias 

relativas a Investimentos. In: MERCADANTE, Araminta de Azevedo; MAGALHÃES, José Carlos de 

(Coords.). Solução e prevenção de litígios internacionais. São Paulo: NECIN – Projeto CAPES, pp. 71-91, 

1998. p. 75. 
47

 Disponível em: 

<http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/multilateralagreementoninvestment

.htm>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
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do MAI é atribuído à resistência oferecida ao texto do acordo pelos países em 

desenvolvimento e pelas organizações não governamentais.
48

 Ademais, José Augusto 

Fontoura Costa pondera que os Estados tampouco chegaram a um consenso em função de 

suas preocupações com relação à perda de sua soberania e de seus poderes regulatórios.
49

 

Por sua vez, o Acordo sobre Medidas de Investimentos Relacionadas ao 

Comércio (na sigla em inglês, TRIMs), celebrado pelos Estados membros da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), não regula substancialmente os investimentos devido ao 

fato de os Estados não terem alcançado um consenso sobre normas mais abrangentes 

durante a Rodada Uruguai.
50

 

A iniciativa de celebração de um acordo multilateral de investimentos no 

âmbito da Rodada Doha também falhou até o presente. Para Riyaz Dattu, a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) é um foro adequado para a negociação de um tratado 

multilateral de investimentos, em virtude de sua natureza inclusiva. A proliferação de 

tratados bilaterais, regionais e inter-regionais que preveem a proteção de investimentos 

indica que a grande maioria dos membros da OMC tem interesse na manutenção de 

políticas receptivas do investimento estrangeiro.
51

 Por outro lado, Umberto Celli Jr. 

pondera que há receio por parte dos países em desenvolvimento de que regras multilaterais 

de investimentos restrinjam suas opções de políticas de desenvolvimento.
52

 

Para José Augusto Fontoura Costa, a perspectiva de uma disciplina multilateral 

do regime de investimentos no futuro depende antes da convergência de padrões 

                                                 
48

 XAVIER JR., Ely Caetano. Direito internacional dos investimentos: o tratamento justo e equitativo dos 

investidores estrangeiros e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Gramma, 2016. Seção 8. 
49

 COSTA, José Augusto Fontoura. Direito internacional do investimento estrangeiro. 2008. 288f. Tese 

(Livre Docência em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008. p. 247. 
50

 Nas palavras de Stefan Amarasinha e Juliane Kokott: “No âmbito da OMC, dois dos acordos da chamada 

Rodada do Uruguai contêm disposições que dizem respeito diretamente a investimentos estrangeiros, 

nomeadamente o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) e o Acordo sobre Medidas de 

Investimentos Relacionadas ao Comércio (TRIMs). No entanto, ambos os acordos lidam com o investimento 

estrangeiro de forma um tanto fragmentada.” (Tradução livre.) AMARASINHA, Stefan D.; KOKOTT, 

Juliane. Multilateral investment rules revisited. In: MUCHLINSKI, Peter; ORTINO, Federico; 

SCHREUER, Christoph. The Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford: Oxford 

University Press, 2008. p. 123. 
51

 DATTU, Riyaz. A journey from Havana to Paris: the fifty-year quest for the elusive multilateral agreement 

on investment. Fordham International Law Journal, Nova Iorque, vol. 24, pp. 275-316, 2000-2001. pp. 

315-316. 
52

 CELLI JR., Umberto. Os Acordos de Serviços (GATS) e de Investimentos (TRIMs) na OMC: espaço para 

políticas de desenvolvimento. CEBRI Artigos, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ano II, vol. 1, 

pp. 7-19, jan.-mar. 2007. p. 15. 
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regulatórios internacionais em temas sensíveis, tais como proteção ambiental, social e 

trabalhista, para que o projeto seja apoiado pelos Estados e pela sociedade civil.
53

 

Em vista da inexistência de um tratado multilateral de investimentos, a 

promoção e a proteção dos investimentos estrangeiros são majoritariamente disciplinados 

de forma plurilateral ou bilateral. Com relação aos tratados plurilaterais, alguns dos 

diplomas jurídicos mais relevantes que preveem a proteção de investimentos são o Acordo 

de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA – 1994), o Acordo Econômico e 

Comercial Global (CETA – 2017), o Tratado da Carta da Energia (ECT – 1994), o Acordo 

Abrangente sobre Investimentos da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN – 

2012), o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPATPP – 

2018) e a versão negocial do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP – 2018). 

No que diz respeito aos Tratados Bilaterais de Investimentos (TBIs), de acordo 

com o Investment Policy Hub da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), os Estados até o presente celebraram 2.970 (dois mil 

novecentos e setenta) TBIs, dos quais atualmente 2.367 (dois mil trezentos e sessenta e 

sete) estão em vigor.
54

 

Também é digno de nota que os investimentos internacionais são incentivados 

pela Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (na sigla em inglês, MIGA), uma 

das cinco organizações do Banco Mundial, que desempenha um papel relevante na 

“promoção do investimento estrangeiro direto (IED) nos países em desenvolvimento, 

proporcionando garantias (seguro contra riscos políticos e melhoria do crédito) a 

investidores e mutuantes”.
55

 Os riscos políticos segurados pela MIGA abrangem as 

restrições a investimentos causadas por inconversibilidade e transferência de moedas, 

desapropriações, quebras de contrato, guerras, terrorismo e distúrbios civis, sendo que não 

há um limite mínimo de investimento exigido. 
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Do ponto de vista ambiental, tem-se que a sustentabilidade dos projetos de 

investimentos é um dos critérios utilizados para a concessão de garantias pela MIGA. A 

MIGA exige padrões de desempenho com relação a riscos ambientais e sociais, condições 

de trabalho, saúde, segurança, aquisição de terras e reassentamento involuntário, povos 

indígenas e patrimônio cultural, dentre outros. A Política de Sustentabilidade Ambiental e 

Social da MIGA de 2007 foi atualizada para uma nova versão em 2013
56

 e, além disso, a 

MIGA segue as Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial 

(2007).
57

 

 

2.4. Investimentos e arbitragem de investimentos 

 

Embora os ordenamentos jurídicos nacionais contem com definições 

categóricas de investimentos, há grande controvérsia acerca do conceito no plano 

internacional. Conforme o caso paradigmático Salini v. Marrocos,
58

 o investimento 

estrangeiro direto é uma contribuição de certa duração que envolve riscos, feitos por um 

investidor estrangeiro em um Estado receptor, que promove o desenvolvimento deste 

Estado receptor. Todavia, nem todos os tribunais arbitrais aceitam estes critérios como 

necessários, e alguns acrescentam outros critérios para que o investimento seja 

caracterizado. 

Sébastien Manciaux questiona até mesmo a utilidade de se buscar uma 

definição fechada de investimento e identifica seus elementos caracterizadores segundo os 

entendimentos mais recentes.
59

 De acordo com o autor, a doutrina concorda que os dois 

elementos nucleares da definição de investimento são a realização de uma contribuição e a 

geração de um retorno. Outros elementos sobre os quais há maior controvérsia são a 

duração necessária do investimento, a existência de riscos envolvidos e a necessidade de 

que o investimento contribua para o desenvolvimento do Estado receptor.
60
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Para os fins desta dissertação, adota-se a definição abrangente da OCDE, 

segundo a qual o investimento estrangeiro direto “reflete o objetivo de uma empresa 

sediada em uma economia (investidor direto) de estabelecer um interesse duradouro em 

uma empresa (empresa de investimento direto) que é sediada em uma economia distinta 

daquela do investidor direto”.
61

 O Fundo Monetário Internacional (FMI) conta com uma 

definição no mesmo sentido.
62

 

Na prática, os tribunais arbitrais adotam em seus julgamentos a noção de 

investimento individualmente delimitada pela redação do instrumento legal que rege a 

relação jurídica sob exame. Por exemplo, em uma disputa sobre investimentos entre um 

investidor estadunidense e o Estado argentino, o tribunal arbitral deverá adotar o conceito 

de investimento previsto no TBI celebrado entre Estados Unidos e Argentina em 1991. 

Os diplomas legais protetivos de investimentos comumente contam com um 

dispositivo que lista de forma exemplificativa ou taxativa os ativos, direitos e atividades 

que são de propriedade, titularidade, ou estão sob o controle direto ou indireto do 

investidor, e que correspondem ao investimento. Conforme ensina Noah Rubins,
63

 a 

Convenção de Washington de 1965 propositadamente não conta com uma definição de 

investimento para que os países possam decidir segundo seus próprios critérios quais os 

ativos que desejam proteger. Ademais, segundo Aurea Tanaka, o fato de que as partes 

definem o que é investimento não exclui a competência do tribunal arbitral constituído 

para apreciar a relação entre as partes, avaliando se a disputa pode ou não ser submetida a 

arbitragem.
64
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A arbitragem é um dos meios de resolução de disputas tradicionalmente 

referidos nos tratados para a promoção e a proteção de investimentos. As cláusulas de 

resolução de controvérsias se apresentam geralmente no formato fork in the road, 

nomenclatura que reflete uma bifurcação das possibilidades para solucionar a disputa, 

permitindo-se às partes optar entre a arbitragem e outros meios de resolução de 

controvérsias, ou entre procedimentos arbitrais administrados por diferentes instituições 

arbitrais ou, alternativamente, procedimentos arbitrais ad hoc, como os que são conduzidos 

de acordo com as Regras de Arbitragem da UNCITRAL.
65

 

O Acordo Abrangente sobre Investimentos da ASEAN (2012), por exemplo, 

permite que as partes escolham entre resolver a disputa perante foros judiciais ou 

administrativos do Estado receptor de investimentos, por meio de arbitragem segundo as 

regras do CIRDI ou o seu Mecanismo Complementar, as Regras de Arbitragem da 

UNCITRAL, do Centro Regional de Arbitragem de Kuala Lumpur, de qualquer instituição 

arbitral dos Estados da ASEAN, ou do mundo.
66

 

Neste contexto, a arbitragem de investimentos é um meio extrajudicial e 

heterocompositivo de resolução de disputas entre o investidor, geralmente uma pessoa 

física ou jurídica de natureza privada,
67

 e o Estado receptor de investimentos. Como visto 

anteriormente, trata-se de um meio alternativo de solução de litígios que se apresenta como 

vantajoso em função de proporcionar um foro mais imparcial que os Poderes Judiciários 

nacionais, o julgamento do litígio por profissionais especializados na matéria e a resolução 

da demanda de forma rápida e definitiva, vez que as sentenças arbitrais via de regra são 

irrecorríveis e exequíveis em um número muito expressivo de países. 
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 O investidor também pode ser um Estado. 
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Uma porção considerável de arbitragens de investimentos é administrada pelo 

Centro Internacional para a Resolução de Diferendos relativos a Investimentos (CIRDI ou, 

na sigla em inglês, ICSID), uma das cinco organizações do Banco Mundial, criado em 

1965 pela Convenção para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos entre 

Estados e Nacionais de Outros Estados, também conhecida como Convenção de 

Washington. Outras instituições que desempenham um papel relevante na administração de 

procedimentos arbitrais referentes a disputas sobre investimentos são a Corte Permanente 

de Arbitragem (CPA) e o Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio de Estocolmo 

(na sigla em inglês, SCC). 

A arbitragem de investimentos é vista com muita reserva e crítica por alguns 

setores do Estado e da sociedade. A mera possibilidade de que um país seja demandado em 

sede de arbitragem de investimentos por adotar uma ação em prol do meio ambiente é 

objeto de uma reprovação considerável, em vista da legitimidade de tais medidas, bem 

como das quantias vultosas despendidas pelo Estado apenas para apresentar sua defesa. 

Para muitos autores, o caminho para a maior proteção do meio ambiente é o 

fortalecimento do interesse público dos Estados a partir da reformulação dos tratados de 

investimentos, a busca por maior transparência e abertura em sede de arbitragem de 

investimentos e, para alguns, a substituição dos tribunais arbitrais por cortes permanentes 

de investimentos. 

A arbitragem de investimentos atualmente enfrenta uma crise de 

legitimidade,
68

 sendo que um grupo de trabalho da UNCITRAL se dedica a estudar quais 

as reformas cabíveis para que este meio de resolução de disputas se aprimore.
69

 Além 

disso, segundo dados divulgados pela UNCTAD, em 2017 foram celebrados apenas 18 

tratados de investimentos, o número mais baixo desde 1983. Ademais, pela primeira vez o 

número de denúncias de tratados de investimentos superou o número de celebração de 

novos tratados.
70
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A Bolívia, o Equador e a Venezuela denunciaram a Convenção de Washington 

(1965), e o Equador e a Indonésia denunciaram diversos TBIs. Por sua vez, África do Sul e 

Índia promovem uma reforma de seu arcabouço de TBIs, buscando um quadro normativo 

mais adequado para a proteção dos interesses destes Estados.
71

 

Ademais, recentemente tem-se observado, ao menos no ambiente acadêmico, 

um debate crescente acerca da utilização da mediação como meio de resolução de disputas 

relativas a investimentos internacionais. Na visão de Nancy Welsh e Andrea Kupfer 

Schneider, a mediação se mostra como uma alternativa mais econômica que a arbitragem, 

capaz de superar problemas tais como a recusa por parte de alguns Estados de executar as 

sentenças arbitrais, a oposição de alguns setores da população à arbitragem de 

investimentos e a recusa de alguns Estados em assinar novos tratados para a proteção de 

investimentos.
72

 

Com efeito, a eficiência dos meios autocompositivos de solução de 

controvérsias é inegável. A título exemplificativo, pode-se citar os dados da primeira 

edição do ICSID Caseload Statistics de 2018, segundo a qual 66% de todas as disputas 

submetidas ao CIRDI foram resolvidas por arbitragem e 34% foram resolvidas por acordo 

ou descontinuadas.
73

 

 

2.5. O posicionamento brasileiro com relação à arbitragem de 

investimentos 

 

É notório o fato de que o Brasil é um país em desenvolvimento que recebe um 

montante expressivo de investimentos estrangeiros e não ratificou tratados para a 

promoção e a proteção de investimentos que prevejam a resolução de disputas por meio de 

arbitragem. 

                                                 
71

 Veja-se a respeito MILANI, Naíma Perrella. Foreign direct investment. In: LEAL FILHO, Walter (Editor-

in-Chief). Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. ÖZUYAR, Pinar Gökçin (Section 

Editor). Reduced inequalities. Nova Iorque: Springer. No prelo. 
72

 WELSH, Nancy; SCHNEIDER, Andrea Kupfer. The thoughtful integration of mediation into bilateral 

investment treaty arbitration. Harvard Negotiation Law Review, Vol. 18, pp. 71-144. jul. 2013. p. 71. 
73

 CENTRO INTERNACIONAL PARA A RESOLUÇÃO DE DIFERENDOS RELATIVOS A 

INVESTIMENTOS (CIRDI). ICSID Caseload Statistics. No. 2018-1. Disponível em: 

<https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202018-1(English).pdf>. 

Acesso em: 24 mar. 2018. 



 

 

27 

O posicionamento do Brasil com relação a esta questão é frequentemente 

considerado oportunista, sendo que os críticos consideram que o país se aproveita do fato 

de ser um receptor de investimentos com grande potencial comercial para se isentar de 

qualquer responsabilidade com relação ao tratamento justo e equitativo que deve ser 

conferido aos investimentos estrangeiros. Com efeito, de 1994 a 1999 o Brasil assinou 

catorze tratados bilaterais para a proteção de investimentos,
74

 mas nunca ratificou nenhum 

deles. Além disso, o Brasil é uma das poucas grandes economias do mundo que não 

aderiram à Convenção de Washington (1965), que até agosto de 2018 conta com 154 

Estados membros e 8 Estados que são apenas signatários.
75

 

 

 

Figura 4: Mapa dos Estados membros (em azul), signatários (em amarelo) e não membros 

(em cinza) da Convenção de Washington 
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Um exemplo comumente citado de ocasião na qual o Brasil evitou responder a 

demanda decorrente de expropriação de investimentos é a quebra da patente do 

medicamento Efavirenz, em maio de 2007, pelo governo brasileiro. A patente, de 

titularidade da empresa estadunidense Merck Sharp & Dohme, foi quebrada para que o 

medicamento fosse amplamente utilizado pelo governo brasileiro no tratamento da AIDS.
76

 

Ao mesmo tempo em que o Brasil se furta à possibilidade de ser demandado 

em arbitragem de investimentos, as empresas brasileiras têm a possibilidade de demandar 

outros Estados através de suas subsidiárias em países estrangeiros. É o que ocorreu, por 

exemplo, na arbitragem de investimentos requerida por uma subsidiária espanhola da 

empresa brasileira Odebrecht contra a Colômbia. Neste caso, a subsidiária espanhola se 

valeu de um tratado bilateral de investimentos celebrado entre a Colômbia e a Espanha 

para pleitear a condenação da Colômbia ao pagamento de 3,8 bilhões de pesos pela alegada 

expropriação de ativos durante uma investigação acerca de corrupção praticada pela 

empresa.
77

 

Como alternativa aos tratados bilaterais de investimentos,
78

 o Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro elaborou o modelo nacional de Acordo de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos (ACFI), sendo que em 2015 e 2016 o Brasil celebrou sete 

ACFIs com outros Estados.
79

 

Este modelo de acordo tem sido criticado por buscar promover a realização de 

investimentos estrangeiros no Brasil sem efetivamente protegê-los. Nos termos dos ACFIs, 

os conflitos entre o investidor estrangeiro e o Estado brasileiro devem ser prevenidos ao 

máximo e, no caso de surgimento de uma disputa, esta deve ser objeto de tentativas de 

resolução por meios políticos. A adjudicação de conflitos não está prevista nos ACFIs, o 
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que na prática implica que em último caso o investidor deverá recorrer ao Poder Judiciário 

brasileiro, um meio que se mostra muito limitado (quando não parcial) para resolver este 

tipo de demanda. 

Vale ressaltar que o preâmbulo do acordo modelo brasileiro afirma que este é 

celebrado “[r]econhecendo o papel essencial do investimento na promoção do 

desenvolvimento sustentável, do crescimento econômico, da redução da pobreza, da 

criação de empregos, da expansão da capacidade produtiva e do desenvolvimento 

humano”.
80

 Além disso, o acordo menciona brevemente a proteção do meio ambiente, 

ressalvando que a emissão de documentos e licenças ambientais deve respeitar o 

ordenamento jurídico nacional.
81

 

Por fim, o ACFI conta com uma observação final acerca do incentivo à conduta 

empresarial sustentável por parte do investidor, enfatizando a sua responsabilidade social 

corporativa, ao estabelecer que os investidores empreenderão os seus melhores esforços 

para atuar de forma consistente com as leis adotadas pelo Estado Parte receptor do 

investimento e “[i]ncentivar o progresso econômico, social e ambiental com o propósito de 

chegar ao desenvolvimento sustentável”.
82

 

A despeito da intenção declarada do acordo de proteger o meio ambiente e dos 

dispositivos legais mencionados neste sentido, tem-se que estas normas são muito tímidas 

e insuficientes para garantir a efetiva preservação ambiental, especialmente se comparadas 

às normas estabelecidas por diversos acordos plurilaterais de comércio e tratados bilaterais 

de investimento, que garantem o espaço regulatório do Estado em matéria ambiental de 

forma mais consistente. 

Ademais, ainda que a redação dos ACFIs proporcionasse uma proteção sólida 

ao meio ambiente, o fato de que o mecanismo de solução de controvérsias previsto nos 
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acordos é de uma eficiência questionável também dificulta essa proteção, uma vez que não 

há garantia de que este mecanismo assegure a aplicação efetiva das cláusulas do acordo.
83

 

A nosso ver, é lamentável que o Brasil se mantenha alheio ao sistema 

internacional de promoção e proteção de investimentos com um mecanismo de resolução 

de disputas efetivo e imparcial como a arbitragem, ainda que este sistema esteja 

estruturado de forma primordialmente bilateral. Conquanto o Brasil seja um destino 

atrativo para investimentos estrangeiros, e desta forma conte com certa vantagem 

comparativa com relação a outros Estados, é desejável que todos adotem normas 

harmônicas em nível internacional para a resolução de problemas globais. 

Em paralelo, outros pontos dignos de nota com relação ao posicionamento do 

Brasil relativamente à sua submissão a procedimentos arbitrais (embora não 

necessariamente relativos a investimentos) foram evidenciados pela reforma da Lei 

Brasileira de Arbitragem, a Lei nº 9.307/1996, pela Lei nº 13.129/2015. 

Em primeiro lugar, esta reforma inseriu na lei um dispositivo que 

expressamente permite a participação da administração pública direta e indireta em 

procedimentos arbitrais, mesmo que anteriormente esta conduta não fosse proibida.
84

 

Em segundo lugar, a reforma acrescentou à Lei Brasileira de Arbitragem o 

artigo 2º, § 3º, que afirma que “[a] arbitragem que envolva a administração pública será 

sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.” 

A previsão de que arbitragens envolvendo entes públicos devem obedecer ao 

princípio da publicidade está em consonância com a transparência que é essencial a tudo 
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que concerne o interesse público, e está alinhada com a progressiva busca por esta 

transparência nas arbitragens de investimentos. 

Por sua vez, a imposição de que a arbitragem seja de direito, isto é, julgada 

conforme lei positiva, afasta a possibilidade de julgamento ex aequo et bono previsto pelo 

caput do artigo 2º da mesma lei. Conforme ensina Carlos Alberto Carmona, o árbitro 

autorizado a julgar por equidade pode decidir em sentido contrário à lei posta se a 

aplicação desta lei gerar, no caso concreto, uma situação injusta. Isto não significa, 

entretanto, que o árbitro deva decidir de forma contrária à lei, tratando-se apenas de uma 

faculdade.
85

 

Esta proibição, imposta pela reforma legislativa, de que casos envolvendo a 

administração pública sejam julgados por equidade, foi criticada por Selma Lemes, que 

entende que é preciso preservar a flexibilidade inerente à arbitragem,
86

 de forma que os 

entes públicos que atuam no exterior possam se conformar às regras do comércio 

internacional, que não necessariamente estão previstas em leis positivadas. 
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3. A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO REGIME JURÍDICO 

DE INVESTIMENTOS 

 

3.1. A resolução de disputas ambientais por meio de arbitragem de 

investimentos 

 

Em um mundo globalizado, os mesmos problemas são compartilhados por 

todas as nações, na medida em que o problema de uma nação se torna rapidamente um 

problema das demais.
87

 Desta forma, a globalização requer que se encontre para os 

problemas uma solução compartilhada em nível internacional, por uma questão de 

coerência e eficiência. 

Um dos problemas atuais mais prementes que devem ser enfrentados é a 

proteção e a recuperação do meio ambiente. Conforme a visão de James Lovelock sobre a 

Terra enquanto um sistema, o meio ambiente é uma unidade indivisível,
88

 de sorte que a 

solução dos problemas ambientais deve ser global. O ecossistema não conhece fronteiras 

ou limites físicos, e um acidente ambiental local potencialmente repercute em todo o 

planeta. Neste cenário, é preciso que os esforços para a preservação do meio ambiente, 

assim como a resolução de disputas a respeito, sejam coordenados e uniformes. 

Todavia, uma característica do direito internacional do meio ambiente que se 

destaca é a dificuldade na elaboração normativa em vista do embate de interesses que 

dividem Estados em diferentes níveis de desenvolvimento. Conforme ensina Klaus Töpfer, 

as normas ambientais internacionais resultam de um equilíbrio delicado entre as demandas 

do meio ambiente físico, de acordo com a ciência, e as ações adotadas com o 

consentimento de inúmeros governos com diferentes interesses e preocupações.
89
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Outra característica do direito internacional do meio ambiente que se destaca é 

a dispersão dos centros decisórios das disputas internacionais de natureza ambiental, vez 

que não há uma única corte competente para julgá-las, e as questões ambientais permeiam 

diversas faces das relações jurídicas, tais como o comércio internacional, os direitos 

humanos, os direitos trabalhistas e os direitos soberanos dos Estados, dentre outros. 

Em Os desafios da arbitragem internacional, Philippe Fouchard afirma que os 

árbitros, se pretenderem ser juízes da globalização, devem cuidar tanto do interesse dos 

agentes privados quanto do interesse dos Estados. Nesse cenário, Fouchard destaca que se 

deve equilibrar de um lado o desenvolvimento econômico e, de outro, a proteção ao meio 

ambiente.
90

 Tal dificuldade decorre do fato de que, conforme ensina Gustavo Ferraz de 

Campos Mônaco, o direito do comércio internacional é um ramo especial do conhecimento 

jurídico derivado tanto do direito internacional público quanto do direito internacional 

privado.
91

 

Alfred Rest pondera que os foros internacionais existentes para a resolução de 

disputas ambientais
92

 não oferecem uma solução ótima para a proteção do meio ambiente e 

a tutela dos indivíduos, embora desempenhem um papel importante e complementar.
93

 

Segundo o autor, os tribunais estatais não resolvem estas disputas de forma eficiente e, na 

ausência de uma corte ambiental internacional, a Corte Permanente de Arbitragem se 

mostra como o foro mais adequado para a resolução destas disputas, embora dependa da 

vontade dos Estados em se submeter a um procedimento arbitral.
94

 

Em 19 de julho de 2011, os 95 Estados membros da Corte Permanente de 

Arbitragem adotaram as Regras Opcionais para Arbitragem de Disputas Relacionadas a 

Recursos Naturais e/ou o Meio Ambiente, bem como as Regras Opcionais para 
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Conciliação de Disputas Relacionadas a Recursos Naturais e/ou o Meio Ambiente.
95

 As 

primeiras regras foram baseadas nas Regras de Arbitragem da UNCITRAL e contam com 

dispositivos específicos voltados à resolução de disputas ambientais. 

Dentre estes dispositivos, Matthew Vespa destaca a previsão de participação de 

múltiplas partes no procedimento, a concessão de medidas protetivas em caráter liminar e a 

participação opcional de árbitros e cientistas especialistas na conservação de recursos e em 

matérias ambientais.
96

 Consta no website da Corte Permanente de Arbitragem uma lista 

dos árbitros e cientistas credenciados, bem como sua qualificação.
97

 

Por outro lado, como observa Charles Wu, o fato de que a jurisdição da Corte 

não é compulsória, bem como outras limitações do procedimento arbitral, fazem com que a 

efetividade e a aplicabilidade das Regras seja comprometida. O autor menciona, por 

exemplo, o fato de que as organizações governamentais podem ser parte de uma 

arbitragem, mas raramente terão a oportunidade de celebrar um contrato com um Estado no 

qual seja inserida uma cláusula arbitral.
98

 

Além disso, é relevante mencionar também a existência de uma instituição 

arbitral voltada especificamente para a resolução de disputas ambientais, a Corte 

Internacional de Arbitragem e Conciliação Ambiental (CIACA).
99

 Esta instituição foi 

criada em novembro de 1994, tem instalações permanentes no México e na Espanha, é 

composta por 28 juízes e advogados originários de 22 países e busca solucionar disputas 

submetidas por Estados e particulares, inclusive organizações não governamentais, além de 

emitir opiniões consultivas.
100

 

Neste cenário, os tribunais arbitrais que julgam arbitragens de investimentos 

também se colocam como possíveis centros decisórios de disputas ambientais, exercendo 

uma jurisdição temporária de natureza privada, que deriva da vontade dos investidores e 
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dos Estados receptores de investimentos, sendo que estes últimos, nos tratados ratificados 

voluntariamente, concordam em se submeter a eventuais procedimentos arbitrais futuros. 

Além de os centros decisórios com relação às disputas ambientais serem 

dispersos, tem-se um agravante com relação às disputas ambientais que dizem respeito a 

investimentos estrangeiros, vez que a regulamentação jurídica da proteção a investimentos 

é relativamente fragmentada, como se viu no breve histórico da proteção internacional aos 

investimentos estrangeiros. Uma vez que há centenas de TBIs em vigor, o tratamento de 

questões ambientais em sede de arbitragem de investimentos corre o risco de ser casuístico, 

já que fatos semelhantes não se subsumem a uma única norma, mas a centenas de normas 

diferentes. 

Como mencionado anteriormente, o principal desafio enfrentado pelos árbitros 

nas arbitragens de investimentos é o estabelecimento de um equilíbrio entre o interesse 

público e os direitos privados. Por um lado, o investidor tem direito a que seu investimento 

receba um tratamento justo e equitativo, e por outro lado o Estado receptor de 

investimentos deve preservar seus poderes regulatórios e poder definir e aplicar suas 

políticas públicas em matérias de interesse nacional.
101

 

Neste contexto, as questões ambientais são particularmente sensíveis. A 

proteção do meio ambiente é uma prerrogativa dos Estados nacionais, sendo que um dos 

princípios tradicionais do direito internacional do meio ambiente é a soberania dos Estados 

sobre seus recursos naturais. Ademais do valor intrínseco dos recursos naturais como parte 

integrante do ecossistema, estes recursos também têm um valor monetário, e sua 

exploração econômica é realizada muitas vezes sob o monopólio do Estado. 

Conforme ensina Philippe Sands, o princípio da soberania dos Estados sobre os 

recursos naturais permite que os Estados, nos limites estabelecidos pelo direito 

internacional, conduzam ou autorizem o desenvolvimento de atividades em seu território 

de forma discricionária, inclusive as atividades que tenham efeitos adversos sobre o seu 

próprio meio ambiente.
102
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Os Estados podem privilegiar práticas não sustentáveis em detrimento do meio 

ambiente, editando propositadamente uma legislação que confira níveis inferiores de 

proteção ambiental para aumentar seu lucro ou atrair um maior número de investidores, 

reduzindo-se o custo da exploração dos recursos naturais devido aos exíguos parâmetros 

que devem ser observados na execução das atividades econômicas. 

Por outro lado, os Estados podem optar por preservar seu meio ambiente e 

estabelecer no exercício de seu poder regulatório uma ordem jurídica que condicione a 

prática de atividades econômicas à observação de padrões rígidos de sustentabilidade. 

Neste caso, é editada legislação específica que detalhe os requisitos que devem ser 

respeitados em cada setor da economia, tais como agricultura, mineração, energia e 

saneamento,
103

 dentre outros. 

Caso o Estado deliberadamente opte por preservar seus recursos naturais e 

promulgue uma legislação protetiva do meio ambiente, quais as consequências se um 

investimento estrangeiro for afetado direta ou indiretamente pela aplicação desta nova 

legislação? O Estado receptor de investimentos deve ser obrigado a compensar o investidor 

por sua perda, ou deve ser negada compensação ao investidor em vista da legitimidade e da 

necessidade dos atos praticados pela administração pública direta e indireta? 

Com efeito, a atividade regulatória do Estado pode ser considerada 

expropriatória de investimentos. Como afirmou o tribunal arbitral no caso Pope & Talbot 

v. Canadá, as “[r]egulações podem efetivamente ser exercidas de forma a constituir uma 

expropriação progressiva (...) De fato, expropriações progressivas consideráveis podem 

decorrer de atos regulatórios, e a criação de uma exceção abrangente para medidas 

regulatórias resultaria em uma brecha escancarada na proteção internacional contra a 

expropriação [de investimentos]”.
104

 

Algumas sentenças arbitrais condenam o Estado no pagamento de indenização 

por ter dispensado ao investimento estrangeiro um tratamento que supostamente não é 

                                                                                                                                                    
vazamento de gases de uma fábrica de pesticidas, é um exemplo notório de investimento estrangeiro que se 

beneficiava de uma regulação mais fraca do Estado receptor de investimentos. 
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justo e equitativo, a despeito de este tratamento ser realizado com a finalidade de proteger 

o meio ambiente e em estrita observância às leis ambientais nacionais. 

As sentenças arbitrais nesse sentido comumente incitam uma desaprovação 

expressiva por parte da população do Estado receptor de investimentos, das organizações 

não governamentais e do próprio Estado, que veem de forma muito negativa o fato de que 

estão sendo coletivamente penalizados por adotar medidas legítimas em prol da 

preservação de seus recursos naturais, ao passo que um estrangeiro que indevidamente 

causa danos a estes recursos é financeiramente recompensado por ser impedido de 

continuar a fazê-lo. 

Conforme afirmou Nigel Blackaby, as sentenças arbitrais podem ter um 

impacto direto e significativo na conduta futura do Estado e no seu orçamento, afetando o 

contribuinte, que pode questionar o quanto ocorrido, não se tratando apenas de um discurso 

inflamado de opositores à globalização.
105

 

Um episódio notável que ilustra esse fenômeno foi a indignação da população 

alemã com relação à arbitragem de investimentos requerida pelo grupo econômico sueco 

Vattenfall contra a República Federal da Alemanha. Após o acidente nuclear ocorrido em 

Fukushima, no Japão, em 11 de março de 2011, a Alemanha se mobilizou para desativar 

suas usinas nucleares e recorrer a fontes alternativas de energia. Uma alteração à Lei de 

Energia Atômica alemã previu que as usinas de energia nuclear fossem fechadas até 

2022.
106

 

A desativação progressiva de usinas nucleares geridas pelo grupo sueco 

Vattenfall e suas subsidiárias alemãs é objeto de uma arbitragem de investimentos 

requerida por estas empresas contra a Alemanha e administrada pelo CIRDI.
107

 O fato de 

que o grupo Vattenfall já havia requerido a instauração de uma arbitragem de 

investimentos contra a Alemanha anteriormente, em um caso relativo à operação de uma 

usina de energia a carvão em Hamburgo, agravou ainda mais a situação.
108

 A arbitragem 
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permanece pendente e seus andamentos individuais não podem ser acompanhados pela 

população alemã, embora a audiência arbitral tenha sido transmitida ao público pela 

internet.
109

 O caso gera um forte debate acerca da possibilidade de a Alemanha ser 

penalizada pela adoção de uma medida legislativa em prol do meio ambiente e da 

segurança de sua população. 

A posição defendida pela população alemã, com efeito, está alinhada com a 

substituição do paradigma individualista pelo paradigma da solidariedade, que decorre da 

tomada de consciência acerca do fato de que os recursos naturais são limitados e precisam 

ser utilizados de forma ordenada
110

 e racionada. 

O resultado das arbitragens de investimentos relacionadas a questões 

ambientais depende de múltiplos fatores. Um deles é o conteúdo e a extensão da cláusula 

que define o tratamento justo e equitativo que deve ser dispensado ao investimento. Um 

segundo fator relevante é a presença no tratado de proteção de investimentos de uma 

cláusula que preserve o espaço regulatório do Estado para atuar com relação a questões de 

interesse público. Um terceiro fator importante é a expressa previsão, nestes instrumentos, 

do direito do Estado de proteger o meio ambiente, promover práticas sustentáveis e coibir 

as não sustentáveis. 

Em paralelo, outra variável que impacta o resultado das arbitragens de 

investimentos é a compreensão pessoal dos árbitros sobre estas questões. Um dos fatores 

que dificulta a resolução de disputas ambientais relacionadas a investimentos são as 

diferentes perspectivas segundo as quais os especialistas em direito comercial e os 

especialistas em direito ambiental percebem a mesma realidade. Nas palavras de Alberto 

do Amaral Jr., “[o] conflito entre políticas comerciais e ambientais, óbice para a adoção de 

medidas que as integrem de forma coerente, advém, em última análise, de valores 

discrepantes professados pelos especialistas dos respectivos setores”.
111
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3.2. Cláusulas protetivas do meio ambiente nos tratados relativos a 

investimentos 

 

Os primeiros tratados bilaterais para a promoção e a proteção de investimentos 

foram celebrados durante os primórdios do direito internacional do meio ambiente e 

antecedem a própria tomada de consciência ecológica na década de 1960. O primeiro 

período histórico do direito internacional do meio ambiente, conhecido como período 

antropocêntrico, estendeu-se do século XIX até o início do século XX. Trata-se de um 

período de caráter utilitário, no qual se protegia os recursos naturais conforme a sua 

utilidade para o homem, e não enquanto recursos que têm um valor intrínseco. 

A inserção de cláusulas protetivas do meio ambiente nos tratados para a 

promoção e a proteção de investimentos é uma tendência apenas recentemente 

implementada, e centenas de tratados de investimentos não contam com cláusulas neste 

sentido. Conforme estudo realizado por Kathryn Gordon e Joachim Pohl, nenhum tratado 

de investimento celebrado entre 1958 e 1985 continha referências ao meio ambiente, e 

menos de 10% dos tratados celebrados entre 1985 e 2001 continha tais referências. Os 

autores afirmam que houve um aumento expressivo desta porcentagem a partir de 2002, 

sendo que 89% dos tratados celebrados em 2008, por exemplo, contavam com referências 

expressas ao meio ambiente.
112

 

Conforme outro estudo conduzido pela Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), apenas 8% dos 2.432 TBIs celebrados entre 

1959 e 2010 faziam referência em seu preâmbulo à tutela da saúde, da segurança, dos 

direitos trabalhistas, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Esta 

porcentagem aumentou para 56% dos 110 TBIs celebrados entre 2011 e 2016.
113

 Ademais, 

o meio ambiente também é tutelado em 12 dos 13 tratados para a promoção e a proteção de 

investimentos celebrados em 2017.
114
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Os tratados relativos a investimentos devem conter dispositivos-chave que 

permitam ao Estado atuar de forma a preservar seus recursos naturais. Estes tratados 

conferem diferentes níveis de proteção ao meio ambiente e garantem a preservação do 

espaço regulatório do Estado em diferentes medidas. A fim de ilustrar a proteção conferida 

ao meio ambiente pelos principais tratados relativos a investimentos, trataremos 

brevemente dos principais tipos de dispositivos legais que concretizam este objetivo. 

Em primeiro lugar, é de extrema relevância que a busca da sustentabilidade 

seja mencionada de forma expressa nos preâmbulos dos tratados como um propósito a ser 

perseguido, visto que em caso de dúvida interpretativa a função do preâmbulo é esclarecer 

as intenções originais das partes e direcionar o adjudicador a resolver a disputa de acordo 

com as mesmas. 

No plano plurilateral, o NAFTA (1994) confere destaque à proteção ambiental 

em seu preâmbulo, afirmando que os objetivos de cunho econômico devem ser alcançados 

de forma compatível com a proteção e a conservação do meio ambiente. Ademais, o 

NAFTA afirma expressamente que duas de suas finalidades são a proteção do 

desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do desenvolvimento e aplicação das leis e 

regulações ambientais.
115

 

No mesmo sentido, o Acordo Econômico e Comercial Global (CETA – 2017) 

celebrado entre o Canadá e a União Europeia afirma em seu preâmbulo que a proteção a 

investimentos não debilitará o direito dos Estados de regular as questões de interesse 

público em seus territórios, bem como declara que os Estados se comprometem a promover 

o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental, e que o 

Acordo deverá ser aplicado em consonância com as leis ambientais e trabalhistas.
116

 Por 
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sua vez, o preâmbulo do Tratado da Carta da Energia (1994) afirma que um dos objetivos 

dos Estados membros é alcançar o desenvolvimento sustentável da energia.
117

 

Sob o mais recente modelo de TBI dos Estados Unidos, datado de 2012, as 

partes declaram no preâmbulo que desejam alcançar seus objetivos “de forma consistente 

com a proteção da saúde, da segurança e do meio ambiente, e com a promoção dos direitos 

trabalhistas internacionalmente reconhecidos”.
118

 

Para além do preâmbulo, um tipo de cláusula corrente, comumente referida 

como “cláusula de não derrogação”, afirma que os Estados não irão renunciar, nem relegar 

a um segundo plano ou de qualquer forma afastar ou suprimir suas legislações nacionais 

ambientais com os fins de atrair investimentos. 

Historicamente, a Carta de Havana (1948) já previa em seu artigo 12(1)(c)(i)
119

 

que um membro da Organização Internacional do Comércio (OIC) tinha o direito de adotar 

todas as medidas necessárias para assegurar que o investimento estrangeiro não interferisse 

em seus assuntos internos ou políticas nacionais. 

Neste sentido, no plano plurilateral, o artigo 1114 do NAFTA (1994) prevê que 

“[n]ada neste Capítulo deve ser interpretado como impedimento a que uma Parte adote, 

mantenha ou faça cumprir qualquer medida compatível com este Capítulo que considere 

apropriada para garantir que a atividade de investimento em seu território seja realizada de 

forma sensível a preocupações ambientais”.
120

 O Acordo Estados Unidos-México-Canadá 

(USMCA – 2018) manteve a mesma redação deste artigo, acrescentando às preocupações 

                                                                                                                                                    
IMPLEMENTING this Agreement in a manner consistent with the enforcement of their respective labour and 

environmental laws and that enhances their levels of labour and environmental protection, and building upon 

their international commitments on labour and environmental matters”. 
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ambientais aquelas relacionadas à saúde, à segurança e, de forma abrangente, a outros 

objetivos regulatórios.
121

 

Da mesma forma, o artigo 9.16 da Parceria Transpacífica (na sigla em inglês, 

TPP), cujo nome foi atualizado após a retirada dos Estados Unidos para Acordo 

Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (na sigla em inglês, CPATPP – 

2018),
122

 prevê que nada em seu capítulo 9, referente a investimentos, será interpretado de 

forma a impedir uma Parte de adotar, manter ou executar qualquer medida que considere 

apropriada para garantir que os investimentos em seu território sejam realizados 

considerando seus objetivos ambientais, referentes à saúde ou a outros objetivos 

regulatórios.
123

 

Igualmente, o projeto do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (na sigla em inglês, TTIP – 2018), cujas tratativas foram temporariamente 

interrompidas enquanto Donald Trump ocupa a presidência dos Estados Unidos, também 

prevê a proteção ao meio ambiente em seu artigo 2(1), afirmando que os dispositivos da 

seção referente à proteção de investimentos
124

 não afetarão o direito das partes de 

disciplinar em seus territórios as medidas necessárias para alcançar objetivos legítimos de 

políticas públicas, tais como a proteção da saúde pública, a segurança, o meio ambiente, a 

moral pública, a proteção dos consumidores e da diversidade cultural.
125

 

No mesmo sentido, o artigo 12 do modelo de TBI dos Estados Unidos de 2012 

afirma que as partes “reconhecem que suas leis e políticas ambientais (...) desempenham 

um papel importante na proteção do meio ambiente” e que “é inadequado incentivar o 

investimento pelo enfraquecimento ou redução das proteções previstas nas leis ambientais 

nacionais”.
126
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 Artigo 14.16. 
122

 Em inglês, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPATPP). 2018. 
123

 Conforme o original em inglês: “Article 9.16: Investment and Environmental, Health and other 

Regulatory Objectives 

Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining or enforcing any 

measure otherwise consistent with this Chapter that it considers appropriate to ensure that investment activity 

in its territory is undertaken in a manner sensitive to environmental, health or other regulatory objectives.” 
124

 Seção II do Capítulo II do TTIP. 
125

 No original em inglês: “Article 2(1). The provisions of this section shall not affect the right of the Parties 

to regulate within their territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as 

the protection of public health, safety, environment or public morals, social or consumer protection or 

promotion and protection of cultural diversity.” 
126

 Conforme a redação do artigo original: “Article 12: Investment and Environment 

1. The Parties recognize that their respective environmental laws and policies, and multilateral environmental 

agreements to which they are both party, play an important role in protecting the environment. 
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Os tratados de investimentos e a arbitragem de investimentos são 

frequentemente criticados por conferirem prerrogativas excessivas aos investidores e 

limitarem a atuação dos Estados. Todavia, as cláusulas de não derrogação se voltam mais 

aos próprios Estados, orientando-os a não abrirem mão de seus direitos, que ao mesmo 

tempo também são seus deveres ambientais. Esta visão está em consonância com a 

obrigação do Estado de desenvolver suas atividades de planejamento econômico, político, 

social, científico e tecnológico de forma a garantir a preservação do meio ambiente, 

conforme ensina Elizabeth de Almeida Meirelles.
127

 

Além disso, conforme estudo promovido pela Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), é cada vez mais comum que os TBIs 

prevejam de forma expressa que as partes não devem reduzir seus padrões relativos a 

saúde, segurança ou meio ambiente para atrair investimentos, sendo que dos 18 tratados de 

investimentos celebrados em 2016, 11 contavam com uma cláusula neste sentido. 

Ainda, é essencial que o tratado contenha uma cláusula especificamente 

destinada à garantia da proteção do meio ambiente que ao mesmo tempo preserve 

expressamente o espaço regulatório do Estado em matérias de interesse público. Assim, 

outra cláusula comum em tratados plurilaterais e bilaterais de investimentos exclui 

expressamente a possibilidade de que algumas medidas regulatórias sejam consideradas 

expropriações, buscando impedir o requerimento de arbitragens que visem ao recebimento 

de indenizações pela adoção destas medidas. 

Por exemplo, o Acordo Abrangente sobre Investimentos da ASEAN (2012) 

afirma no artigo 4 de seu Anexo II que as medidas não discriminatórias de um Estado 

membro que visem à proteção dos objetivos legítimos referentes ao bem-estar público, tais 

como a saúde pública, a segurança e o meio ambiente, não constituem uma expropriação 

indenizável.
128

 

                                                                                                                                                    
2. The Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by weakening or reducing the 

protections afforded in domestic environmental laws. Accordingly, each Party shall ensure that it does not 

waive or otherwise derogate from or offer to waive or otherwise derogate from its environmental laws in a 

manner that weakens or reduces the protections afforded in those laws, or fail to effectively enforce those 

laws through a sustained or recurring course of action or inaction, as an encouragement for the establishment, 

acquisition, expansion, or retention of an investment in its territory. (…)”. 
127

 MEIRELLES, Elizabeth de Almeida. O princípio da precaução e o aporte de Guido Fernando Silva 

Soares. In: CASELLA, Paulo Borba; CELLI JR., Umberto; ______; POLIDO, Fabrício (Orgs.). Direito 

internacional, humanismo e globalidade: Guido Fernando Silva Soares: amicorum discipilorum liber. São 

Paulo: Editora Atlas, 2008. pp. 353-372. 
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 Conforme a versão do Acordo em inglês: 

“ANNEX 2 – Expropriation and Compensation (…) 
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De forma relativamente imprecisa, o modelo de TBI dos Estados Unidos de 

2004 afirmava que, exceto em circunstâncias excepcionais, ações regulatórias não-

discriminatórias por parte de um Estado, concebidas e aplicadas para proteger propósitos 

legítimos de bem-estar público, tais como a proteção a saúde pública, segurança e meio 

ambiente, não constituem expropriações indiretas.
129

 A mesma redação foi adotada pelo 

USMCA (2018).
130

 

Alguns diplomas ainda preveem especificidades do procedimento arbitral para 

que as disputas ambientais sejam resolvidas de forma mais precisa e eficiente. A título 

ilustrativo, o Acordo Abrangente sobre Investimentos da ASEAN (2012) permite que as 

partes requeiram ao tribunal arbitral a nomeação de experts para que informem o tribunal a 

respeito de questões fáticas relativas ao meio ambiente, à saúde pública, à segurança e a 

outros temas de natureza científica arguido pelas partes.
131

 

No mais, uma tendência atual dos tratados para a promoção e a proteção de 

investimentos é a inserção de uma cláusula que afirma expressamente a responsabilidade 

corporativa do investidor sobre suas atividades econômicas e seu impacto social no Estado 

receptor de investimentos. 

Pode-se citar como exemplo o artigo 9.17 do CPATPP (2018), segundo o qual 

as empresas devem incorporar em suas políticas internas os padrões internacionais de 

responsabilidade social corporativa endossados pelo seu Estado de origem.
132

 Da mesma 

forma, o modelo brasileiro de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos 

                                                                                                                                                    
4. Non-discriminatory measures of a Member State that are designed and applied to protect legitimate public 

welfare objectives, such as public health, safety and the environment, do not constitute an expropriation of 

the type referred to in sub-paragraph 2(b).” 

É digno de nota que o primeiro Acordo sobre Investimentos da ASEAN, celebrado em Manila em 15 de 

dezembro de 1987, não continha nenhuma referência ao meio ambiente, omissão que foi suprida nos 

instrumentos legais subsequentes pactuados pelos Estados membros. 
129

 No original em inglês: “Annex B – 4(b) Except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory 

actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives such as public 

health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriations.” 
130

 Anexo 14-B – Expropriação. Item 3(b). 
131

 Conforme a versão do Acordo em inglês: “Article 38 – Expert Reports 

Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where authorised by the applicable arbitration 

rules, the tribunal, at the request of the disputing parties, may appoint one or more experts to report to it in 

writing on any factual issue concerning environmental, public health, safety or other scientific matters raised 

by a disputing party in a proceeding, subject to such terms and conditions as the disputing parties may agree.” 
132

 Conforme o original em inglês: “Article 9.17: Corporate Social Responsibility 

The Parties reaffirm the importance of each Party encouraging enterprises operating within its territory or 

subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognised 

standards, guidelines and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are 

supported by that Party.” 
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(ACFI) afirma que os investidores devem adotar uma conduta empresarial responsável e 

incentivar o progresso ambiental do Estado receptor de investimentos.
133

 

Ademais, segundo estudo realizado por Kathryn Gordon e Joachim Pohl, 

alguns tratados para a promoção e a proteção de investimentos reproduzem as 

preocupações ambientais constantes do GATT 1947, sendo que os autores identificaram 45 

cláusulas que visam à proteção da vida e da saúde humana, animal ou vegetal, bem como 

25 cláusulas que visam à proteção de recursos naturais não renováveis. 

Nesse sentido, o Acordo-Quadro da ASEAN sobre a Área de Investimentos 

(1998) reproduz em seu artigo 13(b) o artigo XX(b) do GATT 1994, segundo o qual é 

permitida a adoção de medidas comerciais discriminatórias em situações específicas, tais 

como as medidas necessárias para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal. 

Assim, por um lado, as medidas em prol do meio ambiente podem ser adotadas 

como exceção às normas de comércio internacional. Por outro lado, não se pode adotar 

estas medidas para pretensamente proteger o meio ambiente quando na realidade o seu 

objetivo é a prática de um protecionismo comercial camuflado. 

O CPATPP (2018), por exemplo, proíbe que medidas em prol do meio 

ambiente sejam adotadas enquanto restrições disfarçadas ao comércio internacional, e a 

nota de rodapé nº 10 deste tratado exclui da definição de “autorização de investimentos” as 

medidas adotadas por uma Parte para a execução de normas de aplicação geral, tais como 

normas concorrenciais, ambientais, relativas à saúde, ou outras normas regulatórias. 

Ainda, Kathryn Gordon e Joachim Pohl afirmam que objetivos ambientais mais 

recentes tais como o impedimento das mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade 

praticamente não são contemplados nos tratados de investimentos.
134

 

Também é digna de nota uma iniciativa da ONG International Institute for 

Sustainable Development (IISD), que elaborou um Tratado Modelo Internacional sobre 

Investimento para o Desenvolvimento Sustentável. Este modelo contém todos os 

dispositivos tradicionais dos TBIs com adaptações para priorizar a promoção do 
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 Anexo II. 
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 GORDON, Kathryn; POHL, Joachim. Environmental concerns in international investment agreements: a 

survey. OECD Working Papers on International Investment, nº 1, 2011. Disponível em: 

 <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2011_1.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. p. 6. 
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investimento em prol do desenvolvimento sustentável, em especial nos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos.
135

 

Ademais dos tratados internacionais, os investimentos também são regulados 

em diversos ordenamentos jurídicos por leis nacionais específicas. A Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) promoveu um estudo no 

qual foram analisadas 111 leis nacionais sobre investimentos
136

 e identificou-se que das 86 

leis que explicitamente declaram os seus objetivos, apenas 4 mencionam a proteção 

ambiental como um fim a ser perseguido, e 13 se referem explicitamente no preâmbulo ao 

desenvolvimento sustentável. 

O mesmo estudo constatou que, das 111 leis nacionais de investimento 

analisadas, 21 contam com restrições de entrada de investimentos por motivos 

ambientais.
137

 Ademais, 25 leis impõem obrigações aos investidores com relação a 

questões ambientais e de saúde, mas estas obrigações são genéricas e possivelmente devem 

ser aplicadas em conjunto com leis nacionais ambientais específicas.
138

 

 

3.3. Soft law, proteção do meio ambiente e investimentos 

 

Os tratados para a promoção e a proteção de investimentos, uma vez 

ratificados, têm força impositiva para as partes. Além destas normas e das leis nacionais 

sobre investimentos, que têm caráter vinculante, há também instrumentos de soft law que 

buscam promover a proteção do meio ambiente no que concerne à realização de 

investimentos internacionais.
139
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 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. IISD Model International 

Agreement on Investment for Sustainable Development. Winnipeg, abr. 2005. Disponível em: 

<https://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf>. Acesso em: 16 set. 2018. 

Conforme o artigo 1: “Article 1: Objective 

The objective of this Agreement is to promote foreign investment that supports sustainable development, in 

particular in developing and least-developed countries.” 
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 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO 

(UNCTAD). World Investment Report 2017: investment and the digital economy. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2018. p. 106. 
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 Ibidem. p. 107. 
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 Ibidem. p. 109. 
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 Um breve panorama acerca deste tema também consta em MILANI, Naíma Perrella. Foreign direct 

investment. In: LEAL FILHO, Walter (Editor-in-Chief). Encyclopedia of the UN Sustainable Development 

Goals. ÖZUYAR, Pinar Gökçin (Section Editor). Reduced inequalities. Nova Iorque: Springer. No prelo. 
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Dentre estes instrumentos, destacam-se os Princípios para o Investimento 

Responsável (2006),
140

 um projeto desenvolvido de forma conjunta entre investidores, a 

Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio Ambiente (UNEP-FI) e o Pacto 

Global da ONU. Os seis princípios
141

 são voltados à atuação dos investidores e visam a 

“compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais e de 

governança, além de oferecer suporte para os signatários na integração desses temas com 

suas decisões de investimento e propriedade de ativos”.
142

 

Ao aderirem aos princípios, os investidores internacionais se comprometem a 

incorporar preocupações ambientais em suas políticas de investimento, por exemplo, 

aderindo a normas e padrões ambientais internacionais, revendo suas relações com 

empresas que não respeitam o meio ambiente, bem como publicando relatórios acerca do 

impacto das ações pró-ambientais em suas atividades econômicas. Os princípios contam 

com mais de 1.400 signatários em mais de 50 países.
143

 

Por sua vez, os Princípios sobre o Investimento Agrícola Responsável 

(2010)
144

 foram formulados em conjunto pela Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (na sigla em inglês, FAO), o Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola (na sigla em inglês, IFAD) e o Banco Mundial. 

Trata-se de sete princípios que abordam questões de natureza material, tais 

como o respeito aos direitos sobre terras, a proteção e o uso sustentável de recursos 

naturais e o fortalecimento da segurança alimentar, bem como questões procedimentais 

referentes à realização de investimentos. Dentre estas últimas, é relevante mencionar a 

busca por transparência e monitoramento dos investimentos, garantindo-se a consulta a 

todos aqueles afetados pelos investimentos.
145
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 No original em inglês, United Nations Principles for Responsible Investment (PRI). 
141

 Os seis Princípios são os seguintes: “1. Incorporaremos os temas ESG [ambientais, sociais e de 

governança] às análises de investimento e aos processos de tomada de decisão. 

2. Seremos proativos e incorporaremos os temas ESG às nossas políticas e práticas de propriedade de ativos. 

3. Buscaremos sempre fazer com que as entidades nas quais investimos divulguem suas ações relacionadas 

aos temas ESG. 

4. Promoveremos a aceitação e implementação dos Princípios dentro do setor do investimento. 

5. Trabalharemos unidos para ampliar a eficácia na implementação dos Princípios. 

6. Cada um de nós divulgará relatórios sobre atividades e progresso da implementação dos Princípios.” 
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 Disponível em: <https://www.unpri.org/about>. Acesso em: 12 jan. 2018. p. 1. 
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 Ibidem. p. 1. 
144

 No original em inglês, Principles on Responsible Agricultural Investment (PRAI). 
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 Os sete princípios são os seguintes: “Principle 1: Existing rights to land and associated natural resources 
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Outrossim, a UNCTAD desenvolveu os Princípios Nucleares para a Elaboração 

de Políticas de Investimento (2015),
146

 que visam a orientar as políticas nacionais e 

internacionais de investimentos. Segundo o Quadro de Políticas de Investimento para o 

Desenvolvimento Sustentável, publicado pela UNCTAD em 2015, o objetivo primordial da 

formulação de políticas de investimento é promover o investimento para o crescimento 

inclusivo e o desenvolvimento sustentável.
147

 

Ademais, a Agenda 21 da Organização das Nações Unidas (1992) afirma que o 

investimento estrangeiro direto é uma fonte relevante de recursos financeiros e que “o 

investimento é crítico para a capacidade dos países em desenvolvimento de alcançar o 

crescimento econômico necessário para melhorar o bem-estar de suas populações e suas 

necessidades básicas de maneira sustentável”.
148

 

Por sua vez, o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo em 2002, estabelece que um 

ambiente propício ao investimento é um dos elementos que constituem a base do 

desenvolvimento sustentável, juntamente com as políticas ambientais, econômicas e 

sociais corretas, instituições democráticas que levem em conta as necessidades da 

população, o Estado de direito, medidas contra a corrupção e em prol da igualdade de 

gênero. O mesmo Plano de Implementação também estabelece que o desenvolvimento 

sustentável deve ser incorporado na tomada de decisões sobre investimentos em 

infraestrutura e desenvolvimento comercial.
149

 

                                                                                                                                                    
Principle 2: Investments do not jeopardize food security but rather strengthen it. 

Principle 3: Processes relating to investment in agriculture are transparent, monitored, and ensure 

accountability by all stakeholders, within a proper business, legal, and regulatory environment. 

Principle 4: All those materially affected are consulted, and agreements from consultations are recorded and 

enforced. 

Principle 5: Investors ensure that projects respect the rule of law, reflect industry best practice, are viable 

economically, and result in durable shared value. 

Principle 6: Investments generate desirable social and distributional impacts and do not increase 

vulnerability. 

Principle 7: Environmental impacts of a project are quantified and measures taken to encourage sustainable 

resource use, while minimizing the risk/magnitude of negative impacts and mitigating them.” 
146

 No original em inglês, Core Principles for Investment Policymaking. 
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(UNCTAD). Investment Policy Framework for Sustainable Development. 2015. Disponível em: 
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<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018. 
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 Itens I.4 e 19. In: ______. Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/plano_joanesburgo.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018. 
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Ainda no âmbito da ONU, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

(2015) conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs),
150

 dentre os quais 

o objetivo de número 10 é a redução das desigualdades. Uma das medidas que se propõe 

para reduzir as desigualdades, segundo o ODS nº 10, é incentivar o investimento 

estrangeiro direto para os Estados que mais necessitam, “em particular os países de menor 

desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e 

programas nacionais” (ODS 10.b).
151

 

Ademais, a Agenda 2030 também propõe o aumento de investimentos para 

promover a igualdade de gênero (item 20), para erradicar a pobreza (ODS 1.b), para 

aumentar a capacidade de produção agrícola dos países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos (ODS 2.a) e para promover a infraestrutura de energia e as tecnologias de 

energia limpa (ODS 7.a). Por fim, a Agenda 2030 também reconhece que o investimento, 

assim como a atividade empresarial privada e a inovação, “são os principais 

impulsionadores da produtividade, do crescimento econômico inclusivo e da criação de 

empregos” (item 67). 

Em paralelo, no âmbito privado, as Regras da Câmara de Comércio 

Internacional para o Investimento Internacional,
152

 de 2016, listam uma série de 

orientações para que os investimentos contribuam para a preservação do meio ambiente e a 

promoção do desenvolvimento sustentável. A grande maioria das orientações é dirigida ao 

investidor. 

Segundo o item I(1)(d) destas Regras, o investidor deve avaliar o impacto 

ambiental do seu investimento no Estado receptor e em outros locais antes de iniciar uma 

nova atividade ou projeto, assim como antes de desmontar uma instalação ou deixar um 

local. Do ponto de vista trabalhista, nos termos do item VII(1)(g), o investidor deve educar, 

treinar e motivar seus funcionários a realizar suas atividades de forma ambientalmente 

responsável. Do ponto de vista tecnológico, de acordo com o item VIII(1)(d), o investidor 

deve cooperar com o governo do Estado receptor na avaliação do impacto de suas 

atividades no meio ambiente e adotar medidas para minimizar danos e, segundo o item 
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 No original em inglês, Sustainable Development Goals – SDGs. 
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 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-

content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2018. 
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VIII(1)(e), deve dar preferência a tecnologias e práticas operacionais ambientalmente 

saudáveis. Do ponto de vista da responsabilidade corporativa, o item XI(1)(a) afirma que o 

investidor deve buscar criar valor compartilhado através do desenvolvimento de 

oportunidades de negócios que contribuam para o progresso econômico, social e ambiental 

do país receptor, ao passo que o item XI(1)(b) afirma que o investidor deve apoiar o 

crescimento econômico sustentável. 

Em paralelo às obrigações do investidor, as Regras da Câmara de Comércio 

Internacional para o Investimento Internacional estabelecem diretrizes a serem observadas 

pelo governo do Estado de origem do investidor, para que exerça influência sobre a 

atuação dos particulares no exterior. Este governo deve encorajar e apoiar que o investidor 

contribua para o desenvolvimento econômico, social e o progresso ambiental do Estado 

receptor (item XI(2)(a)), deve auxiliar o Estado receptor a estabelecer os processos 

necessários para a proteção ambiental (item XI(2)(c)) e deve incentivar e apoiar o 

investidor a respeitar os princípios internacionais em matéria de proteção ambiental, 

direitos humanos e desenvolvimento social (item XI(2)(e)). 

Por fim, as Regras da Câmara de Comércio Internacional afirmam que o 

governo do Estado receptor de investimentos deve encorajar e apoiar as empresas que 

atuam em sua jurisdição a contribuir com o progresso econômico, social e ambiental do 

país (item XI(3)(e)). 

Outro instrumento de soft law que abordou o tema, embora de forma genérica, 

é o Consenso de Monterrey, resultante da Conferência Mundial sobre Financiamento para 

o Desenvolvimento, que ocorreu em Monterrey, no México, no ano de 2002. Em seu item 

B(23), no subtópico “Mobilização de recursos internacionais para o desenvolvimento: 

investimento estrangeiro direto e outros fluxos privados”, o Consenso de Monterrey afirma 

que as empresas devem se engajar no processo de desenvolvimento, levando em 

consideração não apenas os fatores econômicos e financeiros relativos a seus 

empreendimentos, mas também as implicações concernentes ao desenvolvimento, à 

sociedade, ao meio ambiente e de gênero.
153
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 No original em inglês: “(23) While Governments provide the framework for their operation, businesses, 

for their part, are expected to engage as reliable and consistent partners in the development process. We urge 
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note the initiative undertaken in the United Nations to promote global partnerships.” 
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Além disso, as Regras do Banco Mundial sobre o Tratamento do Investimento 

Estrangeiro Direto (1992) dispõem em seu item II(5) que as restrições aplicáveis ao 

investimento nacional em função da ordem pública, da saúde pública e da proteção ao 

meio ambiente serão igualmente aplicáveis ao investimento estrangeiro.
154

 

Por sua vez, o Projeto de Código Pan-Africano de Investimento (2016) aborda 

questões ambientais relacionadas a investimentos de forma ampla e detalhada. Este 

diploma afirma que medidas adotadas para se alcançar objetivos legítimos de bem-estar 

público, como a proteção do meio ambiente, não representam uma violação dos princípios 

da nação mais favorecida e do tratamento nacional, nem constituem uma expropriação 

indireta. O Projeto dispõe que os investidores devem contribuir para o desenvolvimento 

dos Estados, respeitar os direitos das populações locais, e não devem explorar os recursos 

naturais em detrimento dos direitos e interesses dos Estados receptores de investimentos.
155

 

Ademais, o Projeto de Código também afirma a necessidade de se respeitar os 

direitos à preservação do patrimônio genético e à titularidade dos conhecimentos 

tradicionais. Há dispositivos expressos em prol da transferência de tecnologias favoráveis 

ao meio ambiente, bem como da realização de Avaliações de Impacto Ambiental (AIAs) 

com relação a investimentos. Ainda, o Projeto dispõe que os Estados não devem incentivar 

os investimentos pelo enfraquecimento ou pela renúncia à sua legislação ambiental, 

podendo inclusive solicitar consultas com outro Estado membro que o tenha feito.
156

 

Conquanto os diplomas comentados acima não tenham força impositiva, a sua 

existência e propagação é muito benéfica. Conforme ensina Gabrielle Kaufmann-Kohler, a 

despeito do fato de que a soft law não pode ser imposta pelas autoridades públicas, pode 

ser percebida como vinculante ou seguida voluntariamente pelos seus destinatários.
157

 

Ademais, segundo ensina Paulo Borba Casella, a realização de uma declaração por um 

sujeito de direito internacional gera um compromisso jurídico, de forma que se pode 

determinar o conteúdo da norma vinculante de sua conduta.
158
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3.4. O outro lado da moeda: os atos de proteção ao meio ambiente 

enquanto protecionismo comercial 

 

A celebração de tratados para a promoção e a proteção de investimentos 

estrangeiros é uma medida que contribui para a liberalização do comércio internacional. A 

liberalização do comércio de forma a promover o desenvolvimento, por um lado, e a 

preservação do meio ambiente, por outro, são dois propósitos que idealmente devem se 

alinhar de forma coerente, sendo ambos caros à busca da humanidade por uma melhor 

qualidade de vida dos pontos de vista econômico e social. 

Entretanto, por vezes, a persecução de um desses objetivos entra em conflito 

com a concretização de outro. É possível, por exemplo, que medidas protetivas do meio 

ambiente adotadas por um Estado imponham uma restrição ao livre comércio internacional 

com relação a um de seus parceiros comerciais, caracterizando uma violação à cláusula de 

nação mais favorecida. É igualmente possível que estas medidas sejam adotadas 

alegadamente em prol do meio ambiente, mas que na prática repercutam em desfavor da 

importação de um determinado produto cuja presença se quer evitar no mercado 

doméstico, em violação à obrigação de tratamento nacional. 

Da mesma forma, é possível que um Estado adote uma medida ambiental (tal 

como a negativa da concessão ou da renovação de uma licença ambiental, por exemplo) 

que implique um tratamento discriminatório a um investimento estrangeiro. Tanto a 

cláusula de nação mais favorecida quanto a de tratamento nacional estão comumente 

presentes nos tratados de promoção e proteção de investimentos internacionais, de sorte 

que o tratamento discriminatório consiste em uma violação às obrigações assumidas. 

Para análise desta questão em sede de arbitragem de investimentos, é 

proveitoso realizar um paralelo com o sistema regulatório complexo da Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Esta, aliás, não é uma abordagem incomum, sendo que, nas 

palavras de Giorgio Sacerdoti, a natureza fragmentada da regulação dos investimentos 

internacionais sob os TBIs encoraja o recurso aos acordos da OMC em busca de 

orientação.
159
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O desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente são dois 

objetivos da OMC, conforme consta no início do preâmbulo de seu Acordo Constitutivo 

(1994).
160

 Ademais, questões ambientais são contempladas em diversos acordos celebrados 

no âmbito da OMC, tais como o Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias (SPS – 1995), o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT – 

1995), o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS – 1995) e o Acordo sobre 

Subsídios e Medidas Compensatórias (SCM – 1995). Além disso, a OMC conta com um 

Comitê de Comércio e Meio Ambiente destinado à identificação e compreensão da relação 

entre estas duas áreas para a promoção do desenvolvimento sustentável.
161

 

Nos termos do artigo XX do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT 

1994),
162

 é permitida a adoção de medidas comerciais discriminatórias em situações 

específicas, tais como as medidas necessárias para proteger a vida ou a saúde humana, 

animal ou vegetal (artigo XX(b)) ou aquelas relacionadas à conservação de recursos 

naturais esgotáveis, desde que tais medidas sejam adotadas conjuntamente com restrições à 

produção e ao consumo domésticos (artigo XX(g)). Contudo, nos termos do caput do 

artigo XX, tais medidas não podem ser uma “disfarçada restrição ao comércio 

internacional”, como se comentou acima. 

Em alguns casos paradigmáticos de resolução de disputas pelo Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC, reconheceu-se a existência de discriminação no fato de 

um Estado exigir níveis de proteção ambiental distintos dos seus parceiros comerciais, 
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como ocorreu nos casos EUA-Camarão (DS58 e DS61)
163

 e EUA-Gasolina (DS2 e 

DS4).
164

 

Se, por um lado, um Estado não pode se valer de uma fachada ecológica para 

se beneficiar economicamente em detrimento dos demais, prejudicando o livre comércio, 

por outro lado, também é lamentável (embora compreensível) que uma medida ambiental 

efetiva tenha que ser abandonada em prol da necessidade de tratamento igualitário. Diante 

deste impasse, a nosso ver, deve prevalecer a obrigatoriedade da medida ambiental 

adotada, estendendo-se a mesma a todos aos que eventualmente não era aplicada, tais 

como os produtores ou prestadores de serviços nacionais, ou os demais parceiros 

comerciais além daquele deliberada e isoladamente afetado pela medida. 

Nos casos específicos em que a medida afete um único parceiro comercial ou 

um único investidor, a despeito da existência de discriminação, entendemos que ainda 

assim a medida deva prevalecer, principalmente em vista dos níveis elevados de 

degradação do ecossistema, sendo a preservação do meio ambiente uma prioridade urgente 

da humanidade. 

 

3.5. A utilização da arbitragem para a resolução de disputas climáticas 

 

A resolução de disputas climáticas por arbitragem está expressamente prevista 

na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC – 1992), 

cujo artigo 14 indica a arbitragem como possível meio de solução de controvérsias,
165

 o 

que é aplicável também ao Protocolo de Quioto (1997) e à Convenção de Paris (2016).
166
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Ademais, uma força-tarefa da International Bar Association (IBA) sobre 

direitos humanos relativos às mudanças climáticas produziu um relatório que recomenda a 

utilização da arbitragem para a resolução de disputas climáticas, destacando os benefícios 

deste procedimento, especificamente quando administrado pela Corte Permanente de 

Arbitragem.
167

 O relatório também incentiva as instituições arbitrais privadas a 

desenvolverem normas específicas para arbitragens sobre meio ambiente e para perícias 

ambientais, incluindo procedimentos para que a perspectiva das comunidades locais seja 

levada em consideração.
168

 

Segundo David Rivkin, a arbitragem de investimentos permitiu que os árbitros 

desenvolvessem um direito supranacional que criou padrões uniformes de comportamento 

do Estado soberano com relação a investimentos. O autor propõe a criação de padrões 

semelhantes em arbitragem com relação às expectativas de mitigação das mudanças 

climáticas.
169

 

Por sua vez, Judith Levine, advogada sênior da Corte Permanente de 

Arbitragem, relata que em junho de 2016 a Corte administrava 113 casos, dos quais 

aproximadamente metade dizia respeito a energia, e dos quais 71 eram disputas relativas a 

investimentos. Ademais, Levine relata que a Corte já administrou 9 arbitragens de disputas 
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contratuais confidenciais relacionadas ao Protocolo de Quioto (1997), especificamente aos 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e aos Projetos de Implementação Conjunta.
170

 

Em outro artigo, Levine destaca que a arbitragem tem flexibilidade para 

permitir a participação de terceiros, bem como para incluir experts em questões técnicas 

como um dos membros do tribunal arbitral, sendo que no caso Kishenganga, uma disputa 

entre Paquistão e Índia sobre a construção de uma hidrelétrica, um dos membros do 

tribunal arbitral era um engenheiro especialista na questão.
171

 

Por sua vez, Kate Miles afirma que, além de as disputas climáticas já serem 

resolvidas por meio de arbitragem atualmente, devem ser abordadas em sede de arbitragens 

de investimentos em um futuro próximo. Por um lado, a autora expressa sua esperança de 

que a interpretação dos tribunais arbitrais se torne mais favorável ao meio ambiente, e que 

a nova geração de TBIs contribua para isso. Por outro lado, a autora também expressa sua 

preocupação com relação à abordagem frequentemente problemática dos tribunais arbitrais 

com relação a questões paralelas aos investimentos, tais como as questões ambientais, e 

exprime a necessidade de que haja uma integração com princípios de outras áreas do 

direito.
172

 

Annette Magnusson, Secretária Geral do Instituto de Arbitragem da Câmara de 

Comércio de Estocolmo, afirma que a proteção do investimento internacional é 

fundamental para a superação das mudanças climáticas, na medida em que o 

desenvolvimento sustentável depende de investimentos massivos em novas tecnologias e 

infraestrutura. Magnusson também defende que os investimentos privados devem ser parte 

da solução das questões climáticas, ao invés de ser uma ameaça. Neste contexto, afirma 

que é preciso reconhecer que as políticas públicas ambientais não são previsíveis ou 

estáveis e que os tratados sobre investimentos devem estabelecer amplas exceções com 

relação à proteção do meio ambiente.
173
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É digno de nota que em 2010 a UNCTAD dedicou sua publicação anual World 

Investment Report à chamada economia de baixo carbono. Nesta publicação, ressalta-se o 

papel relevante desempenhado pelas empresas multinacionais, tanto como emissoras de 

carbono, quanto como investidoras e provedoras de novas tecnologias. Ademais, o 

relatório enfatiza que é preciso que os tratados para a promoção e a proteção de 

investimentos contem com dispositivos favoráveis à manutenção do clima, tais como 

artigos em prol de investimentos que impliquem baixa emissão de carbono, ou exceções 

em defesa do meio ambiente.
174

 

O investimento estrangeiro tem um grande potencial para combater as 

mudanças climáticas. Neste contexto, um meio de resolução de disputas eficiente, tal como 

a arbitragem, também contribui para a proteção dos investimentos sustentáveis e do meio 

ambiente de forma mediata. 
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4. ADEQUAÇÃO DA ARBITRAGEM DE INVESTIMENTOS 

PARA A RESOLUÇÃO DE DISPUTAS AMBIENTAIS 

 

4.1. Observações sobre a arbitrabilidade das disputas ambientais 

 

A arbitrabilidade de uma disputa se divide em duas vertentes. A primeira é a 

arbitrabilidade subjetiva, que concerne à possibilidade de que os sujeitos da disputa se 

submetam a um procedimento arbitral. A segunda é a arbitrabilidade objetiva, que diz 

respeito à possibilidade de que a matéria de mérito seja resolvida por arbitragem. 

No que diz respeito à arbitrabilidade subjetiva das disputas ambientais, tem-se 

que a submissão voluntária dos Estados aos tratados para a proteção de investimentos 

permite com que estes sejam sujeitos de demandas arbitrais, de sorte que a sua submissão 

obrigatória ao procedimento, com a consequente renúncia a outras jurisdições distintas da 

arbitral, não caracteriza uma violação de sua soberania. 

Conforme ensinam Bishop, Crawford e Reisman, os Estados nacionais 

enquanto entes soberanos gozam de imunidades de jurisdição e de execução, mas a 

celebração por estes Estados de um acordo para arbitrar corresponde a uma renúncia 

implícita à imunidade soberana.
175

 

Em tese, a arbitrabilidade subjetiva da disputa relativa a investimentos também 

depende da caracterização do particular, seja ele pessoa física ou jurídica, enquanto 

investidor. Entretanto, a questão acerca da caracterização ou não de um aporte de recursos 

(humanos, de capital, ou de qualquer outra natureza) enquanto um investimento, e a 

consequente tipificação do sujeito que realiza o aporte enquanto investidor, é uma questão 

tão complexa que por vezes se torna o cerne da disputa de mérito, ao invés de ser 

examinada preliminarmente como uma questão jurisdicional. 

Com relação à arbitrabilidade objetiva das disputas ambientais de natureza 

internacional, tem-se que esta é delimitada pelas disposições do tratado que regule a 
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proteção do investimento em questão. Ademais, diversos tratados ambientais também 

preveem a utilização da arbitragem, dentre os quais o Brasil aderiu, por exemplo, à 

Convenção de Viena para a proteção da Camada de Ozônio (1985), à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC – 1992), à Convenção 

sobre Diversidade Biológica (1992) e à Convenção da Basileia para o Controle dos 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Disposição (1992).176 

Por sua vez, os ordenamentos jurídicos nacionais comumente delimitam de 

forma restrita as matérias das disputas que podem ser submetidas à arbitragem. A Lei 

Brasileira de Arbitragem (1996), por exemplo, afirma em seu artigo 1º, caput que podem 

ser submetidos à arbitragem conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
177

 Por 

sua vez, o Código de Processo Civil alemão (2005) dispõe que qualquer demanda que 

envolva um interesse econômico pode ser objeto de uma convenção de arbitragem.
178

 A 

Lei da Arbitragem Voluntária de Portugal (2011) afirma que podem ser arbitrados litígios 

referentes a interesses de natureza patrimonial ou que possam ser objeto de transação.
179

 

Conforme ensina Bernardo Lima acerca da arbitrabilidade objetiva do direito 

ambiental, um direito não se confunde com a indenização pela sua violação, sendo possível 

que o primeiro seja indisponível, e a segunda disponível.
180

 

Como exemplo de arbitragem comercial brasileira que envolveu questões 

ambientais, pode-se citar o caso CEBEL v. Schahin Engenharia,
181

 no qual se discutiu a 
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responsabilidade pelo rompimento da barragem de uma central hidrelétrica localizada na 

Floresta Amazônica, liberando 3,1 bilhões de litros de água e causando uma inundação de 

grandes proporções. 

Ademais, no caso Fazenda Ipanema,
182

 discutiu-se na Câmara de Arbitragem 

da Advocacia Geral da União a reintegração de posse de fazenda no Município de Iperó, 

no Estado de São Paulo, que foi ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). A fazenda era o local de construção de um submarino nuclear 

brasileiro e, quatro dias após a ocupação, tornou-se por força do Decreto nº 530/1992 a 

Floresta Nacional (FLONA) de Ipanema. O Decreto estabeleceu que se tratava de um local 

voltado à manutenção da biodiversidade e à proteção de recursos hídricos, dentre outros 

objetivos.
183

 

Ainda, no caso Condomínio Mansões Entre Lagos discutiu-se a construção de 

empreendimento imobiliário de luxo em Área de Proteção Ambiental (APA) na Bacia do 

Rio São Bartolomeu, que banha o Distrito Federal. Neste caso, o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal afirmou que, embora as necessidades de adaptação das obras tivessem uma 

motivação ambiental, a natureza do objeto contratual, relativo à construção, permanecia 

patrimonial, de forma que as disputas entre as partes contratantes poderiam ser resolvidas 

por meio de arbitragem.
184

 

Atualmente, observa-se uma tendência de expansão da arbitrabilidade objetiva, 

para que as disputas em diversas áreas do direito possam se beneficiar das vantagens 

oferecidas pela arbitragem enquanto meio de resolução de disputas. A ampliação da 
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arbitrabilidade objetiva deve-se à flexibilização de conceitos, tais como a distinção 

doutrinária entre interesse público primário e secundário (sendo que apenas o interesse 

secundário pode ser objeto de arbitragem), o entendimento de que existem diferentes 

significados de indisponibilidade
185

 e o reconhecimento de que o árbitro deve aplicar 

normas de ordem pública para garantir que sua sentença seja executável.
186

 

Conforme entendimento da melhor doutrina, o fato de que uma matéria é de 

ordem pública não impede a sua arbitrabilidade, mas apenas enseja a obrigação de que os 

árbitros atuem de forma a observar a ordem pública.
187

 Segundo ensina Gustavo Ferraz 

Campos Mônaco, constata-se que a norma estrangeira é afastada pela ordem pública 

quando sua aplicação é intolerável em um ordenamento jurídico, discrepando dos valores 

locais.
188

 Da mesma forma, a doutrina reconhece a existência do dever do árbitro de 

proferir uma sentença arbitral exequível, o que também implica a necessidade de se 

obedecer às normas de ordem pública. 

Segundo ensinam Luiz Claudio Aboim e Thomas Clay, embora os árbitros 

disponham de uma liberdade de apreciação quanto à aplicação de convenções 

internacionais, estas são de aplicação imperativa, sendo que uma sentença arbitral que 

viole um tratado ambiental teria pouca chance de ser executada.
189

 Assim, não há óbice a 

que questões ambientais sejam examinadas em sede de arbitragem de investimentos, desde 

que o tribunal arbitral observe a legislação aplicável. 

Em arbitragens comerciais, é possível que as partes sejam entes privados de 

dois países diferentes e que convencionem que será aplicável ao mérito a lei de um terceiro 

país. Todavia, se uma das partes da arbitragem é um Estado ou uma entidade estatal e o 

litígio versa sobre o meio ambiente, a lei aplicável deve ser a lei do Estado onde se 
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localizam os recursos naturais em questão, de acordo com o princípio da soberania do 

Estado sobre os recursos naturais. Uma convenção de arbitragem que disponha de forma 

diversa deve ser rediscutida pelos árbitros em conjunto com as partes. 

A Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional 

(1985) afirma claramente que suas regras não afetarão nenhuma lei nacional em virtude da 

qual determinadas disputas “não possam ser submetidas a arbitragem”.
190

 Por sua vez, a 

Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras (1958) estabelece que a submissão de matérias não arbitráveis a um 

procedimento arbitral pode resultar na negativa do reconhecimento de uma sentença 

arbitral estrangeira.
191

 

Não se verifica no plano internacional a mesma restrição de matérias que é 

comum nos ordenamentos jurídicos nacionais, sendo que na parte final deste trabalho se 

examinará diversos casos em que a proteção ao meio ambiente é discutida enquanto 

matéria de mérito em arbitragens de investimentos. 

 

4.2. A busca por transparência na arbitragem de investimentos 

 

A arbitragem não é um procedimento intrinsecamente confidencial. Pelo 

contrário, o procedimento arbitral pode ser levado ao conhecimento do público, a não ser 

que a confidencialidade seja acordada entre as partes. A confidencialidade é 

frequentemente vista como uma vantagem primordial das arbitragens comerciais, uma vez 

que permite que as partes resolvam as diferenças entre si de forma discreta, o que contribui 

para que deem continuidade a seu relacionamento comercial, inclusive de forma que os 

sujeitos envolvidos não tenham sua reputação afetada. 
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Todavia, quando a arbitragem não versa exclusivamente sobre direitos de 

natureza privada, mas envolve direitos de natureza pública, a confidencialidade, a nosso 

ver, deixa de ser benéfica. A publicidade é um princípio dos direitos administrativos 

nacionais, garantindo a divulgação de atos que são do interesse de todos, como também 

permitindo o controle da atuação dos agentes públicos.
192

 Via de regra, a divulgação dos 

atos públicos é excepcionada apenas em casos restritos, para garantir a honra e a 

intimidade dos particulares ou para preservar a confidencialidade de informações 

estratégicas para a segurança pública. 

No que diz respeito ao direito ambiental, tem-se que este é um ramo do direito 

público
193

 que, nos termos do artigo 225, caput da Constituição Federal brasileira, tutela o 

“meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim, enquanto ramo do direito 

público, o direito ambiental também deve primar pela publicidade. A preservação do meio 

ambiente é de interesse público e deve ser empreendida com transparência. 

Para Yves Fortier, houve um aumento global da preocupação com a 

transparência das decisões tomadas pelos governos, de forma que é natural que o acesso à 

informação leve a um maior escrutínio e oposição à confidencialidade das arbitragens que 

afetem o interesse público.
194

 

A arbitragem é um meio de resolução de disputas essencialmente flexível e 

moldável quando visa a solucionar questões comerciais entre dois entes privados. 

Entretanto, a riqueza de possibilidades procedimentais deve ser restringida quando uma das 

partes não é um particular e quando a matéria sob disputa não é puramente comercial. É 

preciso fazer concessões com relação à confidencialidade e não pode haver liberdade total 

na escolha da lei aplicável ao mérito, sob pena de não se proferir uma sentença exequível. 

Em sede de arbitragem de investimentos há uma busca progressiva por 

transparência. Nos últimos anos, esta busca deu origem à Convenção das Nações Unidas 

sobre Transparência nas Arbitragens entre Investidores e Estados derivadas de Tratados, 
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que entrou em vigor em 1 de abril de 2014. Esta Convenção representa um grande passo na 

promoção de maior publicidade destas disputas, que necessariamente envolvem questões 

de interesse público, uma vez que o demandado é um Estado que, no mínimo, pode ser 

condenado ao pagamento de quantias consideráveis para o investidor estrangeiro. No 

mesmo sentido, as Regras da UNCITRAL sobre Transparência nas Arbitragens entre 

Investidores e Estados derivadas de Tratados (2014) estabelecem normas procedimentais 

para que o público tenha acesso ao conteúdo das arbitragens de investimentos. 

Alguns tratados para a promoção e a proteção de investimentos que remetem a 

resolução de disputas à arbitragem preveem a confidencialidade do procedimento, ao passo 

que outros preveem a sua publicidade. Outros ainda deixam ao arbítrio das partes a decisão 

acerca da confidencialidade, tal como é o caso do Acordo Abrangente sobre Investimentos 

da ASEAN (2012), que afirma que o Estado parte da disputa pode disponibilizar 

publicamente todas as sentenças e decisões proferidas pelo tribunal arbitral.
195

 

Um tratado em particular que prima pela transparência é o Tratado de Livre 

Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana (DR-CAFTA – 

2006). Nos termos deste diploma, o Estado é incumbido de conferir publicidade ao 

procedimento, devendo disponibilizar para o público a notificação e o requerimento de 

arbitragem, manifestações, memoriais, sumários e transcrições de audiências, bem como 

ordens procedimentais, decisões e sentenças proferidas pelo tribunal arbitral.
196

 

Para que a transparência das audiências arbitrais de investimentos seja ampla, 

Alexis Mourre sugere, ademais da livre participação de amici curiae, que estas audiências 

sejam transmitidas ao público, até mesmo de forma televisionada.
197

 Com efeito, em 

algumas ocasiões o CIRDI tem transmitido audiências ao vivo pela internet, como ocorreu 

em dois procedimentos conduzidos sob as Regras de Arbitragem da UNCITRAL, o caso 

The Renco Group v. Peru,
198

 e o caso Spence International v. Costa Rica.
199
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Em agosto de 2018, o CIRDI propôs uma nova reforma de suas regras de 

arbitragem, conciliação e apuração de fatos, bem como a criação de regras de mediação. 

Nesta oportunidade, a instituição publicou uma lista de tópicos sobre os quais aceita 

sugestões do público e afirmou que um dos objetivos da reforma é tornar a jurisprudência 

mais transparente, propondo a publicação de sentenças arbitrais, decisões e ordens.
200

 

Dentre os tópicos de possível reforma, destaca-se o tópico nº 13: “explorar possíveis 

dispositivos sobre transparência, esclarecer as regras sobre a participação de partes que não 

integram a disputa”.
201

 

Em síntese, a transparência do meio de resolução de disputas é de suma 

importância na seara ambiental, diante da existência do interesse público na preservação do 

meio ambiente. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a busca progressiva pela 

publicidade das arbitragens de investimentos está alinhada com esta necessidade. 

 

4.3. A participação de terceiros na arbitragem de investimentos 

 

Outra tendência que se coloca no direito internacional do meio ambiente é a 

participação de novos atores nos mecanismos de proteção ambiental, tais como os povos 

autóctones,
202

 as instituições científicas e as empresas privadas preocupadas com a 

governança corporativa responsável, que devem ter uma representação adequada. Além 

disso, é digno de nota que as gerações futuras também são sujeitos de direito no direito 
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internacional do meio ambiente,
203

 em consonância com o princípio do desenvolvimento 

sustentável. 

Neste contexto, um meio de resolução de disputas que pretenda ser eficaz na 

pacificação de conflitos deve permitir a participação de terceiros afetados pela questão 

ambiental. Por sua vez, a participação de terceiros depende da publicidade da arbitragem, 

sendo que a própria existência da disputa e a instauração do procedimento arbitral devem 

ser conhecidos pela sociedade civil para que esta possa pleitear a sua participação. Assim, 

tanto a publicidade das arbitragens de investimentos quanto a permissão da participação de 

terceiros contribuem para a democratização da atividade judicante do tribunal arbitral. 

Conforme afirma Gabriela Werner Oliveira, o direito internacional é 

progressivamente influenciado pela sociedade civil, e a participação de amici curiae nos 

procedimentos litigiosos permite que o órgão judicante esteja mais bem informado e possa 

proferir uma decisão qualificada sobre a disputa. Ademais, a contribuição dos amici curiae 

aumenta a legitimidade das decisões proferidas.
204

 

Alexis Mourre sustenta que a participação de amici curiae em arbitragens de 

investimentos ainda é insatisfatória, conquanto tenha potencial para contribuir para uma 

maior transparência.
205

 O autor lamenta que as Regras de Arbitragem do CIRDI sujeitem a 

participação de terceiros à autorização pelas partes,
206

 o que limita de forma significativa a 

possibilidade de abertura do procedimento a entidades que podem concorrer para uma 

compreensão mais abrangente da disputa. 

Diferentemente das Regras de Arbitragem do CIRDI, o Tratado de Livre 

Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana (DR-CAFTA – 

2006) dispõe que o tribunal arbitral tem autoridade para deliberar acerca da admissão e 
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apreciação de manifestações de amici curiae.
207

 No caso Spence International v. Costa 

Rica, por exemplo, uma disputa acerca da expropriação de lotes de terra no Parque 

Nacional Marítimo Las Baulas, o tribunal arbitral admitiu manifestações de El Salvador e 

dos Estados Unidos da América.
208

 

Ademais da participação de terceiros no procedimento arbitral, alguns tratados 

para a promoção e a proteção de investimentos dispõem que terceiros também podem 

participar de iniciativas relativas à realização do próprio investimento. Conforme o artigo 

12(7) do TBI modelo dos Estados Unidos de 2012, que trata sobre investimento e o meio 

ambiente, “[a]s Partes confirmam que cada Parte pode, conforme o caso, oferecer 

oportunidades de participação pública em relação a qualquer questão decorrente deste 

Artigo”.
209

 

Segundo George K. Foster, os tratados de investimentos não conferem um 

poder excessivo aos investidores com relação aos Estados receptores de investimentos, mas 

geram, isso sim, uma assimetria de poder entre, de um lado, os investidores e os Estados, 

que visam ao fomento e à proteção dos investimentos, e de outro lado, a população local, 

que não tem seus interesses levados em consideração.
210

 Nesse contexto, o autor defende o 

empoderamento dos terceiros interessados a partir da contemplação de seus direitos nos 

tratados de investimentos. 

No mesmo sentido, é digna de nota uma publicação que incentiva a 

participação ativa da sociedade civil na solução de questões ambientais, inclusive 

relacionadas a investimentos. No livro Defending the environment: civil society strategies 

to enforce international environmental law, os autores Linda Malone e Scott Pasternack 

ensinam na prática como apresentar manifestações de amici curiae perante os órgãos 

governamentais responsáveis pelo comércio exterior e investimentos, quais são estes 

órgãos, como persuadir um governo a dar início a uma disputa comercial ou relativa a 

investimentos para impedir o enfraquecimento das leis ambientais ou sanitárias, como 

apresentar comentários para a revisão ambiental de acordos comerciais e de investimentos, 
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e como exigir dos governos uma maior transparência e participação pública nas questões 

comerciais ou relativas a investimentos que estão afetando de forma negativa o meio 

ambiente e a saúde pública.
211

 

Mesmo quando a participação de amicus curiae é admitida, nem sempre sua 

petição é apreciada pelo tribunal arbitral, tal como ocorreu no caso Pac Rim v. El 

Salvador.
212

 Neste caso, o investidor estrangeiro buscava compensação pela recusa do 

governo de El Salvador em emitir as licenças necessárias para a exploração de minas na 

região de El Dorado, licenças estas que haviam sido negadas por motivos ambientais, 

incluindo o uso pelo investidor de determinadas substâncias químicas nocivas. 

O Center for International Environmental Law (CIEL) apresentou sua petição 

no procedimento arbitral enquanto amicus curiae, tratando da questão sob o ponto de vista 

da população local afetada pelo investimento, defendendo a democracia ambiental e 

afirmando que o direito internacional reconhece o papel vital desempenhado pelo acesso à 

informação relacionada a questões ambientais, bem como apresentando sua opinião sobre o 

mérito da disputa.
213

 A petição foi ignorada pelo tribunal arbitral, que afirmou que o 

amicus curiae não teve acesso às provas produzidas na arbitragem nem participou da 

audiência, além do que as decisões adotadas na sentença prescindem de manifestação sobre 

a petição do amicus curiae.
214

 

Já em outros casos pode-se observar que as petições dos amici curiae são 

levadas em consideração pelo tribunal arbitral, tal como ocorreu na arbitragem de 
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investimentos Philip Morris v. Uruguai. Neste caso, o tribunal arbitral reconheceu que as 

medidas antitabagistas adotadas pelo Estado do Uruguai, e impugnadas pelos investidores, 

tinham o propósito de proteger a saúde pública. Segundo o tribunal, os amici curiae 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

apresentaram um histórico detalhado de medidas antitabagistas, bem como demonstraram a 

utilidade das medidas adotadas pelo Uruguai para a redução do consumo do tabaco.
215

 Os 

estudos citados por estas duas entidades contribuíram para que o tribunal arbitral decidisse 

em prol do Estado receptor de investimentos, de forma que a participação destas entidades 

concorreu para o desfecho da arbitragem, proporcionando suporte técnico para que se 

tomasse uma decisão informada do ponto de vista científico. 

 

4.4. A proposta para a criação de cortes permanentes de investimentos 

 

Como visto, a arbitragem de investimentos é comumente criticada por falta de 

transparência e imprevisibilidade, sendo a primeira um fator que contribui para a segunda. 

A imprevisibilidade também é atribuída ao fato de que os tribunais arbitrais são compostos 

por diversos profissionais que interpretam de forma distinta noções fundamentais, tais 

como os conceitos de investidor, investimento, tratamento justo e equitativo, e qual o 

espaço regulatório que deve ser preservado em prol do Estado receptor de investimentos.
216

 

Em aparente contradição, a arbitragem de investimentos também é fortemente 

criticada pelo fato de que, muitas vezes, os tribunais arbitrais são compostos por um grupo 

muito restrito de profissionais, especialistas na resolução deste tipo de disputas, sendo que 

alguns destes profissionais tendem a decidir sistematicamente a favor dos investidores ou a 

favor dos Estados receptores de investimentos. 
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Entretanto, é certo que a atual configuração da arbitragem de investimentos 

recebe críticas severas, voltando-se contra si parcela da opinião popular e de alguns 

Estados. 

Neste contexto, certos autores, assim como diversos governos, em busca de 

maior transparência e previsibilidade, apresentam como alternativa aos tribunais arbitrais 

de investimentos a criação de cortes permanentes de investimentos. Estas cortes seriam 

compostas por membros permanentes que julgariam os casos de forma consistente, 

adotando orientações uniformes, permitindo a formação de uma jurisprudência sólida e 

maior segurança jurídica. O procedimento arbitral conduzido por estas cortes seria público, 

ao invés de confidencial. 

Uma proposta neste sentido será adotada pelas partes do Acordo Econômico e 

Comercial Global (na sigla em inglês, CETA – 2017),
217

 celebrado entre o Canadá e a 

União Europeia, que prevê a formação futura de uma corte multilateral de investimentos, 

sendo que após a sua implementação este mecanismo substituirá os tribunais arbitrais. 

O sistema de resolução de disputas sob o CETA será composto na primeira 

instância por um tribunal integrado por quinze juízes, sendo cinco nacionais do Canadá, 

cinco nacionais de Estados membros da União Europeia, e cinco nacionais de outros 

Estados, nos termos do artigo 8(27)(2).
218

 Uma corte de apelação julgará os recursos 

interpostos contra as sentenças arbitrais proferidas em primeira instância, conforme o 

artigo 8(28). As partes do CETA pactuaram a publicidade dos procedimentos arbitrais 

segundo a Convenção das Nações Unidas sobre Transparência nas Arbitragens entre 

Investidores e Estados derivadas de Tratados (2014), permitindo-se excepcionalmente a 

confidencialidade de documentos específicos (artigo 8.36). 

Uma corte permanente de investimentos também foi proposta no âmbito do 

Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (na sigla em inglês, TTIP – 

2018), negociado entre Estados Unidos e União Europeia, cujas tratativas foram 
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temporariamente interrompidas enquanto Donald Trump ocupa a presidência dos Estados 

Unidos. 

Assim como o CETA, o TTIP prevê a criação de um sistema de cortes de 

investimento composto na primeira instância por um tribunal com quinze juízes, sendo 

cinco nacionais dos Estados Unidos, cinco nacionais de Estados membros da União 

Europeia, e cinco nacionais de outros Estados, nos termos do artigo 9(2) da Seção III do 

Capítulo II.
219

 Uma corte de apelação composta por seis membros julgará os recursos 

interpostos contra as sentenças arbitrais proferidas em primeira instância, conforme o 

artigo 10(2) do mesmo diploma legal. 

Ademais, assim como o CETA, o TTIP prevê a publicidade dos procedimentos 

arbitrais segundo a Convenção das Nações Unidas sobre Transparência nas Arbitragens 

entre Investidores e Estados derivadas de Tratados (2014), permitindo-se 

excepcionalmente a confidencialidade de documentos específicos.
220

 

Na contramão desta tendência, outro acordo comercial plurilateral negociado 

recentemente, o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (na sigla 

em inglês, CPATPP – 2018) não prevê a formação de uma corte de investimentos, mas 

direciona as disputas não resolvidas em seis meses por meio de consultas ou negociações 

para os tribunais arbitrais tradicionais, sendo o procedimento administrado pelo CIRDI 

(artigo 9.19.4(a) e (b)), conduzido segundo as Regras de Arbitragem da UNCITRAL 

(artigo 9.19.4(c)) ou quaisquer outras instituições arbitrais ou regulamentos de arbitragem 

(artigo 9.19.4(d)). 

Conquanto a proposta de criação de cortes permanentes de investimentos possa 

trazer maior previsibilidade acerca do resultado das demandas, tal mecanismo não 

necessariamente garante um ambiente neutro de resolução de disputas, havendo a 

possibilidade de que uma corte seja composta por membros majoritariamente pró-

investidor ou pró-Estado. Tal configuração seria prejudicial, vez que o maior desafio que 

se coloca em arbitragem de investimentos, como já mencionado, é o alcance do equilíbrio 

entre o interesse público e os direitos privados. 
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Ademais, a criação de uma instância revisora das decisões proferidas pela corte 

permanente de investimentos por vezes é criticada por descaracterizar a arbitragem, 

afastando o seu caráter definitivo e prejudicando a celeridade. Todavia, por outro lado, 

trata-se de um expediente a favor da uniformização das decisões e que opera em prol da 

justiça. A título comparativo, tem-se, por exemplo, que na Organização Mundial do 

Comércio uma parcela significativa das soluções dadas às disputas pelos painéis é revertida 

pelo Órgão de Apelação. 
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5. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA ARBITRAL DE 

INVESTIMENTOS EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

5.1. Tópicos de investigação 

 

Há uma percepção distorcida por parte de alguns críticos de que a arbitragem 

de investimentos favorece o investidor em detrimento do Estado. Todavia, esta percepção 

não corresponde à realidade. Conforme estatísticas da UNCTAD, de um total de 580 casos 

de arbitragem de investimentos concluídos, 35,9% foi decidido a favor do Estado, 28,1% a 

favor do investidor, e os demais casos foram encerrados por acordo, suspensos ou 

decididos de forma não favorável a nenhuma das partes.
221

 Ademais, conforme relatório 

publicado pela UNCTAD, quando há condenações, as sentenças arbitrais condenam os 

Estados a pagar aos investidores em média cerca de 40% do montante pleiteado.
222

 

Outra percepção existente, no que diz respeito à seara ambiental, é a de que a 

arbitragem de investimentos favorece o investidor poluidor em detrimento do Estado que 

busca proteger seus recursos naturais. Este entendimento será investigado neste tópico a 

partir da análise da jurisprudência arbitral de investimentos em matéria ambiental, 

dividindo-se os casos segundo cinco temas principais: (i) a aplicação do princípio da 

soberania sobre os recursos naturais, (ii) a proteção da saúde enquanto questão ambiental, 

(iii) a proteção dos povos indígenas e do meio em que vivem, (iv) a adoção de medidas 

regulatórias ambientais para outros fins e (v) a proteção do investimento sustentável em 

energias renováveis. 

Um número cada vez maior de arbitragens de investimentos versa a respeito de 

questões ambientais. Conforme pesquisa de Jorge Viñuales, apenas 2 casos de arbitragens 

de investimentos em matéria ambiental foram iniciados até 1990, ao passo que de 1990 a 

2000 houve 9 casos, e de 2001 a 2013 houve 41 casos.
223

 Segundo Behn e Langford, de um 

total de 46 casos de arbitragem de investimentos em matéria ambiental requeridos até 

2016, 14 eram relativos à indústria extrativa, 13 eram relativos a água e resíduos, 11 se 

                                                 
221

 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO 

(UNCTAD). Concluded original arbitration proceedings. Disponível em: 

<https://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS>. Acesso em: 2 fev. 2019. 
222

 ______. Special update on investor-State dispute settlement: facts and figures. 6 nov. 2017. Disponível 

em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2017d7_en.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018. p. 1. 
223

 VIÑUALES, Jorge. Green investment after Rio 2012. International Community Law Review, Leiden, 

Brill Nijhoff Publishers, vol. 16, n. 2, pp. 153-176, 2014. p. 172. 



 

 

74 

referiam à produção industrial, 6 tratavam de desenvolvimento imobiliário, 4 tratavam de 

agricultura e produção alimentícia, e 1 sobre energia elétrica.
224

 

A doutrina não identifica uma tendência linear na relação entre arbitragem de 

investimentos e meio ambiente, sendo que diversos julgados são reconhecidamente pró-

ambientais, tais como Methanex Corporation v. Estados Unidos,
225

 Parkerings-

Compagniet v. Lituânia,
226

 Plama Consortium v. Bulgária
227

 e Glamis Gold v. Estados 

Unidos,
228

 enquanto que outros são criticados por privilegiar os interesses econômicos do 

investidor estrangeiro em detrimento do espaço regulatório do Estado em matéria 

ambiental, tais como Metalclad Corporation v. México,
229

 MTD v. Chile
230

 e Tecmed v. 

México.
231

 

A seguir são relatados os principais julgados arbitrais de investimento em 

matéria ambiental, para que o tema possa ser analisado de forma concreta e detalhada. 

 

5.2. A aplicação do princípio da soberania sobre os recursos naturais 

 

Um dos casos históricos mais relevantes em que se examinou o argumento da 

soberania sobre recursos naturais é a arbitragem ad hoc LIAMCO v. Líbia, de 1977.
232

 

Neste caso, a empresa estadunidense Libyan American Oil Co. (LIAMCO), concessionária 

que atuava na exploração petrolífera na Líbia, teve seus direitos progressivamente 

restringidos e ao fim foi nacionalizada após a tomada do governo pelo movimento liderado 

por Muammar al-Gaddafi. O investidor requereu arbitragem nos termos dos contratos de 
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concessão e seu pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a Líbia ao 

pagamento de indenização pela nacionalização. 

Neste caso, o árbitro reconheceu a soberania da Líbia sobre seus recursos 

naturais, mas ponderou que tal não exime o Estado de cumprir com suas obrigações 

contratuais. A sentença arbitral cita a Resolução nº 626/1952 da ONU,
233

 que, por um lado, 

afirma o direito dos Estados de explorar livremente sua riqueza natural e seus recursos e, 

por outro, enfatiza a necessidade de se manter o fluxo de capitais em condições de 

segurança, confiança mútua e cooperação econômica entre as nações. Ademais, o árbitro 

também cita as Resoluções nº 1803/1962 e 3281/1974, segundo as quais os Estados devem 

cumprir com suas obrigações contratuais de boa-fé. 

Em um segundo caso de 1977, TOPCO v. Líbia, também envolvendo 

nacionalização pela Líbia no setor petrolífero, o Estado foi condenado em arbitragem 

requerida pela empresa Texaco Overseas Petroleum Co. (TOPCO).
234

 Em sua sentença, o 

árbitro único afirmou que os Estados têm direito soberano sobre seus recursos naturais, 

mas que este direito é limitado a casos de interesse público e nacional, nos termos do 

direito internacional.
235

 

O árbitro também faz referência às resoluções da ONU acerca da soberania 

sobre os recursos naturais e nota com relação à Resolução nº 3171/1973 que houve uma 

votação em separado especificamente para aprovação do parágrafo que trata de 

nacionalizações,
236

 e que nesta votação o parágrafo em questão foi aprovado por 86 votos a 

11, com 28 abstenções, ao passo que o restante da Resolução foi aprovado por 108 votos a 
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1, com 16 abstenções. O mesmo ocorreu com relação à Resolução nº 3281/1974, cujo 

parágrafo sobre nacionalização
237

 foi aprovado por 118 votos a 6, com 10 abstenções. 

Segundo o árbitro, os países ocidentais e diversos países em desenvolvimento 

não queriam se distanciar do quanto disposto pela precedente Resolução nº 1803/1962, que 

delimita parâmetros mais estritos para a nacionalização.
238

 O árbitro afirmou que as 

resoluções da ONU não são impositivas, mas reconheceu que a Resolução nº 1803/1962 

reflete o costume internacional, de forma que a nacionalização do investimento estrangeiro 

deveria ser compensada ao investidor. 

Em um terceiro caso relevante, de 1982, enfrentaram-se também por motivos 

de nacionalização no setor petrolífero o Kuwait e a empresa estadunidense Aminoil.
239

 

Neste caso, o tribunal arbitral entendeu que a nacionalização operada pelo Kuwait era 

regular, visto que não tinha um caráter confiscatório, mas assim como nas duas arbitragens 

de investimentos contra a Líbia, determinou-se a compensação, com fundamento legal na 

Resolução nº 1803/1962 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 

Diversas nacionalizações de empresas petrolíferas também ocorreram no início 

do século XXI na Venezuela, e algumas das empresas aceitaram a compensação proposta 

pelo Estado, ao passo que outras deram início a arbitragens de investimentos, tal como a 

Exxon-Mobil no caso Mobil v. Venezuela.
240

 Neste caso, o Estado foi condenado a pagar 
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ao investidor USD 1,4 bilhão e USD 179,3 milhões pela expropriação de dois projetos de 

exploração petrolífera.
241

 

Examinando-se a jurisprudência arbitral de investimentos, nota-se que em 

poucos casos o Estado argui a sua soberania sobre os recursos naturais, vez que já havia se 

firmado nas décadas de 1970 e 1980 o entendimento de que esta não elide o dever de 

compensação pela expropriação do investimento. 

Em um caso mais recente, El Paso v. Argentina, discutiram-se os investimentos 

de uma empresa estadunidense nos setores de energia elétrica e hidrocarbonetos na 

Argentina.
242

 Em vista da crise econômica enfrentada pela Argentina em 2001, a adoção de 

novas medidas regulatórias impactou o valor dos investimentos. 

Uma das defesas apresentadas pelo Estado no parecer de Muthucumaraswamy 

Sornarajah é a de que se tratava de investimentos em recursos naturais, sobre os quais o 

Estado é soberano. De acordo com o parecerista, a soberania sobre recursos naturais é um 

princípio de jus cogens, de forma que, de acordo com a flutuação do que é considerado de 

interesse público, os direitos concedidos a investidores podem variar também, e os 

investidores devem ter ciência desta possibilidade. Assim, o que era permitido em um 

determinado momento pode deixar de sê-lo, e todos os TBIs estariam sujeitos a esta 

limitação.
243

 

Segundo o tribunal arbitral, as leis não são imutáveis e os Estados soberanos 

podem modificá-las, especialmente em situações emergenciais como aquela em que a 

Argentina se encontrava em 2001.
244

 Contudo, ainda assim, o tribunal arbitral não acolheu 

a defesa do Estado de que as medidas foram adotadas por necessidade, tendo afirmado que 

a Argentina violou o artigo II(2) do TBI celebrado entre Estados Unidos e Argentina em 
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1991, ao deixar de conferir ao investimento um tratamento justo e equitativo. A Argentina 

foi condenada ao pagamento de USD 43,03 milhões ao investidor estadunidense. 

Já no caso Bear Creek Mining v. Peru, arbitragem de investimentos julgada em 

2017, discutiu-se a expropriação de investimentos relacionados à mineração em terras 

indígenas. Neste caso, o Peru arguiu, dentre outras defesas, que revogou a autorização 

legislativa para o projeto de mineração em função da necessidade de proteger os cidadãos 

de protestos violentos, salvaguardar a Constituição peruana e a soberania do Estado sobre 

seus recursos naturais.
245

 Todavia, o tribunal arbitral condenou o Estado por expropriação 

indireta do investimento, afirmando que os propósitos do Estado peruano, inclusive de 

proteção ambiental, não excluíam a obrigação de indenizar a expropriação indireta 

ocorrida.
246

 

Ademais, é digno de nota um julgamento de janeiro de 2018 pela Corte de 

Apelações de Paris acerca da soberania do Laos sobre seus recursos naturais.
247

 No caso, a 

empresa Société MK Group requereu arbitragem comercial contra a empresa ucraniana 

Onix por não ter realizado um aporte financeiro de USD 12,5 milhões para um 

empreendimento de prospecção e exploração de minas de ouro no Laos, motivo pelo qual a 

empresa Société MK Group se negava a transferir para a empresa Onix a sua participação 

societária no empreendimento. A arbitragem foi julgada improcedente, tendo o tribunal 

arbitral decidido que a participação da Société MK Group no investimento era de 

titularidade da Onix. 

A empresa Onix buscou executar a sentença arbitral no Laos, mas seu pedido 

foi negado. Por sua vez, a Société MK Group buscou anular a sentença arbitral na França, 

sob os argumentos de que a sentença não estava fundamentada quanto a algumas questões, 

não foi aplicada ao caso a lei do Laos, alguns dos documentos apresentados na arbitragem 

eram falsos, e normas de ordem pública do Laos
248

 não haviam sido respeitadas. 

A Corte de Apelações de Paris afirmou que a Resolução nº 1803/1962 da ONU 

traduz o consenso de que os Estados têm soberania sobre seus recursos naturais, o que 
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integra a ordem pública internacional.
249

 No caso, a sentença arbitral impôs ao Estado do 

Laos um parceiro comercial a despeito das normas cogentes laosianas sobre investimentos 

estrangeiros, que não foram aplicadas, o que em última análise violou a soberania do Laos 

sobre seus recursos naturais. Assim, a sentença arbitral infringiu a ordem pública 

internacional, nos termos do artigo 1520, 5º do Código de Processo Civil francês, de forma 

que se determinou a anulação desta sentença. 

Conforme ensina Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, quando o princípio da 

ordem pública incide a posteriori, ou seja, depois que se constatou que a não aplicação de 

uma norma é inaceitável em face dos princípios e regras do ordenamento jurídico, a ordem 

pública assume o papel de método de resolução de conflitos de leis.
250

 

Assim, tem-se no caso Société MK Group v. Onix um exemplo recente em que 

se acordou a devida importância à lei do Estado receptor de investimentos e ao princípio da 

soberania sobre os recursos naturais e o seu impacto sobre os investimentos estrangeiros. 

Do ponto de vista legislativo, ademais das Resoluções das Nações Unidas 

citadas nos casos acima, a soberania sobre os recursos naturais também é tutelada pelo 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que dispõe em seu artigo 1(2) que 

“todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais”, 

não podendo um povo “ser privado de seus meios de subsistência”.
251

 Da mesma forma, o 

Princípio 21 da Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, afirma a 

soberania dos Estados sobre seus recursos naturais.
252

 

Além disso, também é digno de nota que o Tratado da Carta da Energia (1994) 

reconhece expressamente a soberania dos Estados sobre seus recursos energéticos, 

estabelecendo que esta deve ser exercida de acordo com as normas de direito internacional. 
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 Conforme o texto original: “ARTIGO 1 
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 “De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados têm o 
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O tratado afirma que os Estados têm o direito de decidir quais áreas geográficas podem ser 

exploradas e de regular os aspectos ambientais e de segurança de tal exploração.
253

 

Conforme os relatos de casos expostos acima, conclui-se que a soberania dos 

Estados sobre os recursos naturais é um princípio de direito internacional do meio 

ambiente observado em sede de arbitragem de investimentos, não se cogitando a reversão 

de qualquer medida adotada pelo Estado, mas apenas a reparação da perda sofrida pelo 

investidor. 

A respeito, o entendimento predominante é o de que a soberania sobre recursos 

naturais não prevalece sobre o princípio pacta sunt servanda, devendo as nacionalizações 

ser compensadas ao investidor estrangeiro. Ademais, nos casos relatados evidencia-se que 

o objetivo principal declarado do Estado não é proteger o meio ambiente, mas explorá-lo 

com exclusividade e estruturar a matriz energética do país segundo novas políticas de 

desenvolvimento. Assim, do ponto de vista ambiental não se observa nestes casos, 

necessariamente, nenhuma proteção adicional ao meio ambiente em decorrência do fato de 

que a atividade econômica será desenvolvida pelo Estado. 

 

5.3. A proteção da saúde enquanto questão ambiental 

 

Conforme ensina Gerado Eulalio do Nascimento e Silva, a proteção à saúde é 

uma questão ambiental. Neste sentido, a eliminação da insalubridade e da pobreza é um 

objetivo central de muitos países em desenvolvimento.
254

 Diversos casos de arbitragem de 
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investimentos tratam sobre a regulação do uso de substâncias que contaminam o meio 

ambiente e que representam riscos à vida e à saúde humana, animal ou vegetal. Alguns 

destes julgados são relatados a seguir. 

O caso Ethyl Corporation v. Canadá
255

 foi a primeira arbitragem de 

investimentos no âmbito do NAFTA.
256

 Em 1997, o Canadá promulgou uma legislação que 

proibia a importação da substância metilciclopentadienil manganês tricarbonilo (MMT), 

um aditivo de combustível utilizado na gasolina. Embora não houvesse certeza científica a 

respeito, suspeitava-se que esta substância prejudicasse a saúde humana, causando doenças 

respiratórias e possivelmente câncer. A despeito de proibir a importação de MMT, o 

Canadá não desautorizou a produção desta mesma substância por empresas canadenses. 

Vale ressaltar que o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já havia editado uma 

legislação que vedava a adição de MMT na gasolina. 

A empresa estadunidense Ethyl Corporation exportava MMT para sua 

subsidiária integral na província de Ontário, a Ethyl Canada. Esta exportação foi vedada 

pela nova legislação canadense, e a Ethyl Corporation requereu uma arbitragem de 

investimentos contra o Canadá, alegando que Estado havia violado a cláusula de 

tratamento nacional, a proibição de se exigir requisitos de desempenho e a proibição de 

expropriação. 

Este caso é notório pelo fato de que o Canadá buscou a proteção do meio 

ambiente e da saúde humana com base no princípio da precaução, e não da prevenção, uma 

vez que não havia certeza científica sobre a nocividade do MMT. O tribunal arbitral não 

chegou a se pronunciar sobre o mérito do caso, uma vez que as partes celebraram um 

acordo pelo qual o Canadá se comprometeu a pagar USD 13 milhões à Ethyl Corporation e 

a emitir uma declaração afirmando que não havia evidências de que o MMT fosse uma 

substância nociva. 

No entanto, o caso continua sendo um exemplo de como as medidas de 

proteção do meio ambiente e da saúde humana podem ser desafiadas através de arbitragem 

de investimento e ameaçar a prerrogativa do Estado de proteger seu meio ambiente. Por 

outro lado, o caso também levanta questões sobre protecionismo, uma vez que o Canadá 
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proibiu a importação de MMT, mas não vedou sua produção por empresas canadenses. A 

preservação do espaço regulatório do Estado não pode se tornar uma desculpa para o 

protecionismo, devendo ser observadas as cláusulas de nação mais favorecida e de 

tratamento nacional, aplicando-se as normas ambientais a todos os sujeitos atuantes no 

mesmo nicho de mercado. 

O caso Ethyl Corporation v. Canadá inaugurou uma sequência de disputas sob 

o NAFTA nas quais se requereu compensação em sede de arbitragem de investimentos em 

face da adoção de medidas regulatórias ambientais. 

No caso Azinian v. México,
257

 também sob o NAFTA, os acionistas da empresa 

DESONA, concessionária dos serviços de coleta e descarte de resíduos na cidade mexicana 

de Naucalpan de Juárez, requereram arbitragem contra o México em função da anulação do 

contrato de concessão. Segundo o México, esta anulação se deveu ao fato de que o 

investidor estrangeiro estadunidense não teria capacidade financeira ou tecnológica para 

dar o tratamento adequado aos resíduos, como inicialmente prometido.
258

 

No caso, o investidor pretendia terceirizar direitos contratuais a parceiros com 

mais recursos, mas o tribunal arbitral afirmou que o contrato de concessão havia sido 

celebrado intuitu personae, de forma que a sua rescisão pelas autoridades mexicanas se deu 

de forma regular e de acordo com a lei mexicana, o que não viola os termos do NAFTA.
259

 

No caso S.D. Myers v. Canadá, também sob o NAFTA, discutiu-se uma 

limitação de exportação imposta pelo Canadá entre 1995 e 1997 com relação a resíduos da 
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substância PCB.
260

 O PCB é um composto químico sintético utilizado principalmente 

como isolante em equipamentos elétricos. Trata-se de um composto de lenta 

decomposição, que para ser eliminado do meio ambiente deve ser destruído por 

incineração a altas temperaturas ou por processamento químico. Segundo o tribunal 

arbitral, na década de 1970 o PCB já havia sido reconhecido como uma substância 

altamente tóxica e nociva à saúde humana e animal, de forma que a sua utilização passou a 

ser regulada de forma mais rígida no Canadá e ao redor do mundo.
261

 

Segundo o Canadá, a proibição de exportação de resíduos de PCB foi adotada 

em vista do risco significativo que estes resíduos representam para a saúde e o meio 

ambiente quando exportados sem as devidas garantias com relação ao seu transporte e 

destruição de forma segura.
262

 

O investidor S.D. Myers, cuja matriz é estadunidense, foi proibido de exportar 

resíduos de PCB para os Estados Unidos. Segundo o investidor, esta medida limitou seus 

negócios no Canadá de forma discriminatória, vez que agências dos Estados Unidos 

localizadas no Canadá não foram afetadas pela mesma proibição de exportação. 

De acordo com o tribunal, a medida adotada foi discriminatória, tratando-se de 

uma distorção do livre comércio que não se justifica do ponto de vista ambiental.
263

 Em 

sua sentença arbitral parcial, o tribunal arbitral entendeu que houve violação das 

obrigações de tratamento nacional (artigo 1102 do NAFTA) e tratamento justo e equitativo 

(artigo 1105), embora não tenham sido violadas as proibições de exigir requisitos de 

desempenho (artigo 1106) e de expropriar o investimento (artigo 1110). A demanda do 

investidor foi parcialmente procedente, sendo o Canadá condenado ao pagamento de pouco 

mais de CAD 6 milhões a título de compensação.
264

 

No caso Methanex v. Estados Unidos, outra disputa iniciada no âmbito do 

NAFTA, o investidor canadense buscou a condenação do Estado receptor de investimentos 
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ao pagamento de aproximadamente USD 970 milhões em compensação pelas perdas 

sofridas com a proibição, pelo Estado da Califórnia, da utilização da substância MTBE
265

 

como aditivo à gasolina. 

Segundo estudos financiados pela Universidade da Califórnia acerca dos 

impactos do MTBE sobre a saúde humana e o meio ambiente, o MTBE é altamente solúvel 

em água e facilmente se desloca para águas subterrâneas com o vazamento dos tanques de 

armazenamento subterrâneos. Por um lado, concluiu-se que o risco à saúde dos cidadãos da 

Califórnia era mínimo, pela ingestão de água contaminada ou inalação, embora ainda 

houvesse poucos estudos a respeito. Por outro lado, as pesquisas identificaram a 

contaminação de diversos sistemas de abastecimento de água por MTBE, incluindo poços 

de águas subterrâneas e reservatórios de superfície, o que colocava em risco os recursos 

hídricos do Estado da Califórnia.
266

 

Segundo o tribunal arbitral, o investidor não havia recebido nenhuma garantia 

de que a regulação proibitiva do MTBE não seria modificada. Pelo contrário, a Methanex 

passou a atuar em uma economia política na qual era sabido que instituições 

governamentais federais e estaduais responsáveis pelo meio ambiente e pela saúde 

continuamente monitoram o uso e o impacto de compostos químicos e proíbem ou 

restringem o seu uso por motivos ambientais ou sanitários.
267

 

Ademais, o tribunal também afirmou que os registros científicos e 

administrativos demonstram que o governador do Estado da Califórnia e as agências 

regulatórias visavam a proteger os interesses ambientais dos cidadãos da Califórnia, e não 

prejudicar os produtores estrangeiros de metanol, tendo agido de forma a tentar impedir a 

contínua contaminação de recursos hídricos por MTBE.
268

 

A sentença arbitral negou todos os pedidos do investidor, afirmando que não 

houve violação das obrigações de tratamento nacional (artigo 1102 do NAFTA), 

tratamento justo e equitativo (artigo 1105) e da proibição de expropriação (artigo 1110). 

No caso Chemtura v. Canadá, também relativo ao NAFTA, uma empresa 

estadunidense produtora de lindano, uma substância utilizada como pesticida em 

plantações de canola, requereu arbitragem buscando compensação pela promulgação de 
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uma norma que proibiu a utilização do lindano, emitida pela Agência Reguladora do 

Controle de Pragas do Canadá (PMRA).
269

 

O investidor arguiu que seu investimento não recebeu o padrão mínimo de 

tratamento devido nos termos do artigo 1105 do NAFTA.
270

 Na sentença arbitral de 2010, 

o tribunal arbitral ponderou que a análise desta questão depende de várias circunstâncias, 

inclusive do fato de que as agências reguladoras disciplinam áreas altamente especializadas 

que envolvem conhecimentos científicos e determinações de políticas públicas.
271

 Segundo 

o tribunal, diversos outros países já haviam banido o lindano desde a década de 1970 e o 

investidor teve seus direitos respeitados no procedimento administrativo adotado pelo 

Canadá para proibir a utilização de lindano, tendo-se observado o devido processo legal.
272

 

Ademais, o investidor alegou que não foi respeitada a cláusula de nação mais 

favorecida e que seu investimento não recebeu tratamento justo e equitativo, tendo sido 

expropriado. Todavia, o tribunal arbitral entendeu que a Agência Reguladora do Controle 

de Pragas
273

 do Canadá agiu de boa-fé e que não se pode identificar um padrão de 

tratamento injusto dispensado à Chemtura.
274

 

Por fim, o tribunal arbitral afirmou que, independentemente da ocorrência de 

uma privação de direitos contratuais do investidor, as medidas adotadas pelo Canadá 

constituem um exercício válido dos poderes de polícia do Estado, sendo motivadas pelos 

perigos que o lindano oferece para a saúde humana e o meio ambiente, de forma que não 

poderia ser considerada uma expropriação.
275

 Assim, o tribunal arbitral negou todos os 
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pedidos do investidor, preservando o espaço regulatório do Canadá sobre questões de 

saúde pública. 

No caso Dow AgroSciences v. Canadá, também sob o NAFTA, o investidor 

estadunidense requereu compensação pelas medidas adotadas pelo Estado do Quebec para 

banir o uso de herbicidas que contivessem a substância 2,4 ácido diclorofenoxiacético, 

conhecido como 2,4-D, em vista dos riscos que esta substância representa para a saúde 

humana e o meio ambiente.
276

 

Todavia, a disputa não foi adjudicada pelo tribunal arbitral, vez que as partes 

celebraram um acordo. Nos termos deste acordo, datado de 2011, o investidor desistiu da 

arbitragem e não recebeu nenhuma compensação, além de ter reconhecido que o governo 

do Quebec pode impor restrições mais rígidas ao uso de pesticidas do que aquelas 

estabelecidas pela Agência Reguladora do Controle de Pragas do Canadá ou pelo Estado 

do Quebec.
277

 Por sua vez, o Canadá declarou que os produtos que contêm 2,4-D não 

representam um risco inaceitável para a saúde humana e o meio ambiente desde que 

utilizados de acordo com as instruções de seus rótulos. As medidas adotadas pelo Estado 

do Quebec com relação à substância 2,4-D não foram modificadas ou revogadas. 

Ademais, dois casos relevantes envolvendo a indústria tabagista tratam da 

proteção da saúde humana em sede de arbitragem de investimentos, um requerido contra a 

Austrália, e o outro contra o Uruguai. No caso Philip Morris v. Austrália,
278

 o investidor 

buscou compensação pela promulgação, em 2011, de uma legislação australiana que 

determinava que as embalagens de cigarros deixariam de conter a marca do fabricante.
279

 

Segundo a Philip Morris, seus direitos de propriedade intelectual foram violados por esta 

nova lei, e sua subsidiária, que era uma fabricante de produtos de marca, foi transformada 
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em uma fabricante de commodities, o que diminuiu substancialmente o valor de seus 

investimentos.
280

 

O tribunal arbitral decidiu que não tinha jurisdição para julgar o caso, vez que 

o investidor havia recentemente realizado uma reestruturação societária apenas para poder 

requerer a arbitragem, o que foi visto como abuso de direito. No caso, a arbitragem foi 

requerida com base em um TBI celebrado entre Hong Kong e Austrália. O investidor 

promoveu uma reestruturação societária em Hong Kong em 2011, enquanto a Austrália 

adotava as medidas para a aprovação da lei questionada, e após a reestruturação da 

empresa registrada em Hong Kong, Philip Morris Asia Limited, tornou-se a única acionista 

das subsidiárias da Philip Morris na Austrália. Uma vez que o surgimento da disputa se 

tornou previsível, a conduta do investidor foi considerada oportunista.
281

 

Já no caso Philip Morris v. Uruguai,
282

 o investidor requereu compensação 

pela promulgação de lei
283

 e regulamentação
284

 em 2008 que uniformizaram as embalagens 

de pacotes de cigarro, bem como tornaram obrigatório que constasse nos pacotes 

mensagens e imagens que evidenciassem os efeitos nocivos do cigarro sobre a saúde 

humana. 
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Figura 5: Anúncio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sobre a mudança nas embalagens de cigarro no Uruguai 

 

Neste caso, o Estado arguiu preliminarmente que o artigo 2 do TBI celebrado 

entre Suíça e Uruguai excluía medidas em prol da saúde pública do escopo da proteção que 

é garantida aos investidores. Entretanto, o tribunal arbitral entendeu, em uma interpretação 

a nosso ver distorcida, que o artigo em questão se aplica apenas a investimentos que ainda 

não foram admitidos no país, e que não se aplica a investimentos preexistentes, tal como o 

realizado pelo grupo econômico Philip Morris.
285

 

Na sequência, o tribunal arbitral proferiu sentença
286

 na qual rejeitou todos os 

pedidos dos investidores. Segundo o tribunal, a partir do ano 2000 houve uma evolução de 

entendimento no direito internacional acerca do tema objeto da disputa, tendo se firmado a 

doutrina dos poderes de polícia do Estado. Segundo esta doutrina, o exercício do poder de 

polícia pelo Estado de boa-fé, em questões como a manutenção da ordem pública, saúde ou 
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moralidade, exclui a exigibilidade de compensação mesmo quando um investidor sofre 

prejuízos econômicos em razão disto. Esta tendência passou a ser incorporada nos tratados 

para a promoção e a proteção de investimentos. Os casos Methanex v. Estados Unidos
287

 e 

Chemtura v. Canadá
288

 são citados como precedentes nos quais se considerou que o poder 

regulatório do Estado acerca de questões de saúde pública deve prevalecer sobre os direitos 

dos investidores.
289

 

O tribunal arbitral assevera que o caso diz respeito a uma decisão legislativa 

adotada com base em um forte consenso científico com relação aos efeitos letais do tabaco, 

e que se deve respeitar as decisões das autoridades nacionais acerca das questões de saúde 

pública. Ademais, o tribunal reconhece que o tratamento justo e equitativo não é um 

parâmetro segundo o qual se deve avaliar a boa governança.
290

 

A repercussão destas arbitragens requeridas pelo grupo econômico Philip 

Morris foi muito expressiva, havendo uma grande reprovação por parte dos Estados e da 

sociedade civil acerca da mera possibilidade de que um país seja demandado por adotar 

uma ação antitabagista. 

Segundo Joseph Stiglitz e Adam Hersh, a despeito de os investidores terem 

direito à proteção contra expropriações e regulações discriminatórias, os mecanismos de 

resolução de disputas entre investidores e Estados permite que se requeira compensação 

mesmo quando as regras não são discriminatórias ou quando os lucros do investidor 

derivam de danos causados ao interesse público, tal como ocorreu nas arbitragens 

requeridas pela Philip Morris. Os autores afirmam que os casos requeridos contra o 

Uruguai e a Austrália fizeram com o que o Canadá deixasse de editar uma legislação que 

tornava obrigatório que os pacotes de cigarro contivessem mensagens de alerta sobre os 
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danos causados à saúde, vez que teria recebido ameaças de que uma arbitragem seria 

requerida contra si também.
291

 

Em outra oportunidade, Stiglitz, que é opositor dos mecanismos de resolução 

de disputas entre investidores e Estados tal como configurados atualmente, afirmou que em 

última análise estes mecanismos adotam a visão de que a Philip Morris tem o direito de 

matar as pessoas e que se o Estado quiser tolher este direito, “deve pagar à empresa para 

que não mate”.
292

 

Estes casos impactaram até mesmo a elaboração do Acordo Abrangente e 

Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPATPP – 2018), que além de preservar o 

espaço regulatório dos Estados com relação à saúde pública, afirma expressamente a 

possibilidade de que qualquer Estado membro impeça que arbitragens de investimentos 

sejam requeridas com relação a medidas de controle do tabagismo.
293

 Caso seja feito um 

requerimento de arbitragem, este deve ser rejeitado.
294

 

Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma anomalia, vez que as normas, via de 

regra, devem ser genéricas, e não voltadas a situações cuja especificidade não se justifica. 

Ademais da indústria tabagista, diversas outras, tais como a petrolífera, a nuclear, ou a de 

mineração, podem ter efeitos nocivos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Assim, 

barrar as demandas segundo o setor econômico do investidor não é uma medida eficiente, 

sendo mais adequado criar normas rígidas que regulem a possibilidade de demandar em 
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sede de arbitragem de investimentos segundo o modus operandi do investidor e os efeitos 

de sua atividade sobre o meio ambiente. 

Ademais, conforme revelado pela mídia, de 2011 a 2016, a Austrália gastou 39 

milhões de dólares australianos na disputa arbitral contra a Philip Morris, que nem mesmo 

chegou à fase de mérito.
295

 Isto, por si só, já representa uma perda significativa para o 

Estado e a população australiana, que na prática foram penalizados pela adoção de política 

antitabagista, ainda que a legislação não tenha sido revogada. 

Em síntese, percebe-se pela análise dos casos relatados neste tópico que as 

medidas adotadas pelos Estados em prol da saúde muitas vezes são vistas como legítimas 

pelos tribunais arbitrais e não dão ensejo à condenação do Estado ao pagamento de 

compensação ao investidor. Por outro lado, nos casos em que a medida é aplicada 

seletivamente e constata-se a violação à obrigação de tratamento nacional ou à cláusula de 

nação mais favorecida, há a tendência de se condenar o Estado a indenizar o investidor 

afetado. Ademais, conforme comentam Moloo e Jacinto, além do fato de que a medida 

ambiental deve ser adotada pelo Estado de boa-fé e em prol do meio ambiente, também se 

avalia o método de adoção da medida, que deve observar o devido processo legal,
296

 

garantindo-se o direito de defesa e a participação por parte do investidor, na medida do 

possível. 

 

5.4. A proteção dos povos indígenas e do meio em que vivem 

 

Em algumas arbitragens de investimentos discute-se o fato de que o 

investimento lesa não apenas o meio ambiente, mas também o seu valor cultural e religioso 

para os povos indígenas que o habitam. Trata-se comumente de casos de exploração 

petrolífera ou mineração, nos quais a atividade econômica do investidor afeta as terras, 

territórios e recursos de povos indígenas. 

No caso Glamis Gold v. Estados Unidos, discutiu-se a realização de 

investimento estrangeiro em mineração de ouro e prata no sudeste do Estado da Califórnia, 

em uma área que historicamente tem um valor religioso e cultural para a comunidade 
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indígena Quechan. O local que seria minerado pelo investidor, localizado na Área de 

Conservação do Deserto da Califórnia, não coincidia com reservas indígenas, mas era 

próximo a elas.
297

 

Segundo a Lei de Política e Gerenciamento de Terras Federais de 1976, a Área 

de Conservação do Deserto da Califórnia se estende por 25 milhões de acres e foi criada 

para a proteção de seus recursos históricos, cênicos, arqueológicos, ambientais, biológicos, 

culturais, científicos, educacionais, recreativos e econômicos. O ecossistema desta área é 

reconhecido como extremamente frágil, facilmente impactado e vagarosamente 

recuperável.
298

 

 

 

Figura 6: Montanhas na Área de Conservação do Deserto da Califórnia, Estados Unidos da 

América 

 

Em 1997, foi realizada uma consulta entre representantes do governo dos 

Estados Unidos e representantes da tribo Quechan. Nesta consulta, um historiador tribal 

Quechan explicou a relevância da área que seria minerada pelo investidor estrangeiro, 

comparando a importância religiosa do local a Jerusalém ou a Meca.
299
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Em 2001, um projeto de lei do Senado
300

 emendou a Lei de Mineração e 

Recuperação de Superfícies de 1975, proibindo que as agências regulatórias aprovassem 

planos de recuperação e garantias financeiras para a mineração de ouro, prata, cobre e 

outros metais em áreas sagradas para os povos indígenas ou a menos de uma milha destas 

áreas, a não ser que o plano de recuperação previsse que toda escavação fosse aterrada e 

nivelada para que se retornasse ao contorno aproximado das terras mineradas, tal como 

eram antes da mineração, e desde que as garantias financeiras fossem suficientes para 

cobrir o aterro e o nivelamento.
301

 

Em 2002, outro projeto de lei do Senado afirmou que o Estado adotaria a 

política de proteger a habilidade dos povos indígenas de praticar livremente sua religião de 

forma tradicional e significativa, em áreas naturais e em locais sagrados associados com 

suas práticas religiosas.
302

 

Segundo o investidor canadense, o governo federal dos Estados Unidos atrasou 

indevidamente a avaliação de seu projeto de mineração e, quando a aprovação em nível 

federal parecia possível, o Estado da Califórnia adotou legislação e regulações que 

tornaram o projeto economicamente inviável.
303

 

Na sentença arbitral proferida em 2009, o tribunal arbitral concluiu que não 

houve expropriação do investimento ou violação do dever de tratamento justo e equitativo, 

vez que as ações do governo federal e estadual não privaram o investimento 

substancialmente de seu valor. Embora a nova legislação impusesse maiores gastos ao 

investidor para que a área minerada fosse recuperada, o valor do investimento foi 

diminuído de USD 49,1 milhões para não menos de USD 20 milhões, de forma que o 

projeto permanecia lucrativo e, na avaliação do tribunal arbitral, o impacto econômico não 

foi significativo. 

Ademais, o plano de operações do investidor foi negado com base em uma 

opinião emitida em 1999 pela Procuradoria do Ministério do Interior dos Estados Unidos, 

que havia se posicionado contra o projeto, mencionando uma recomendação do Conselho 

Consultivo em Preservação Histórica
304

 segundo a qual o valor religioso, cultural e 
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educacional do local era de primeira importância para a tribo Quechan, e o local seria 

indevidamente degradado pela mina, o que não poderia ser compensado de forma 

adequada por quaisquer medidas de mitigação.
305

 

Segundo o tribunal arbitral, esta opinião não era arbitrária, vez que havia sido 

requisitada pela Secretaria de Gestão Territorial
306

 em face de um conflito de interesses 

entre diversos grupos. A opinião tampouco era infundada, tendo realizado uma análise 

fática e jurídica abrangente do caso, nem foi interpretada pelo tribunal arbitral como injusta 

ou discriminatória, vez que sua aplicabilidade era genérica, e não voltada apenas contra o 

investidor canadense. Ademais, o tribunal afirma que a opinião observou o devido 

processo legal e que não havia uma relação quase contratual na qual o Estado tivesse 

induzido o investimento e o investidor tivesse expectativas legítimas de proteção, de forma 

que não houve violação ao padrão mínimo costumeiro de tratamento nos termos do artigo 

1105 do NAFTA.
307

 

Em outro caso relevante, a arbitragem de investimentos Bear Creek Mining v. 

Peru, julgada em 2017,
308

 também se discutiu a expropriação de investimentos 

relacionados à mineração em terras indígenas. No caso, cinco comunidades indígenas 

seriam diretamente afetadas pelo projeto, e vinte e uma comunidades seriam indiretamente 

afetadas.
309

 

 

 

Figura 7: Mineração de prata pela Bear Creek Mining na região de Santa Ana, Peru 
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A mineradora canadense Bear Creek Mining havia investido na mineração de 

prata na região de Santa Ana, no Peru. A investidora havia recebido uma autorização 

legislativa para explorar a região, sob o fundamento de que se tratava de um 

empreendimento de necessidade pública. Diversas comunidades indígenas e a sociedade 

civil se manifestaram de forma contrária ao projeto. Na sequência, as autoridades peruanas 

reviram seu posicionamento anterior e editaram atos normativos revogando o entendimento 

de que se tratava de um empreendimento de necessidade pública. 

O tribunal arbitral decidiu que a agitação social relativa à exploração mineira, 

motivada pelo propósito de proteger o meio ambiente e proteger as condições sociais, não 

justificava a revogação da autorização concedida pelo Estado para o investimento, de 

forma que houve expropriação indireta do investimento, que deveria ser indenizada. 

De acordo com o tribunal, o investidor tinha o dever de realizar consultas com 

as comunidades indígenas e obter o seu consentimento para o projeto, nos termos do artigo 

32 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), 

segundo o qual estes povos têm o direito de determinar como serão utilizadas as suas 

terras.
310

 O mesmo dispõe o artigo 15 da Convenção nº 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), de 1989.
311

 Em vista das provas juntadas aos autos, o tribunal concluiu 

que foram feitas cerca de 130 reuniões com as comunidades, e que os indígenas que 

aprovavam o projeto recebiam certos benefícios, tais como trabalho ou pagamento direto 

pelo uso da terra, e aqueles que permaneceram em silêncio ou reprovavam o projeto não 
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 “Artigo 32. 1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as prioridades e estratégias 

para o desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos. 

2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de 

suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes de 

aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 

desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. 

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a reparação justa e equitativa dessas atividades, e 

serão adotadas medidas apropriadas para mitigar suas consequências nocivas nos planos ambiental, 

econômico, social, cultural ou espiritual.” 
311

 No original em inglês: “Article 15 

1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially 

safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the use, management and 

conservation of these resources. 

2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to other 

resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall 

consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests would be 

prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or exploitation of such 

resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible participate in the benefits 

of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which they may sustain as a result of 

such activities.” 
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estavam recebendo benefícios ou não estavam informados a respeito. Segundo o tribunal, 

em vista de todas as medidas adotadas pelo investidor, não se podia entender, no caso 

concreto, que o projeto não havia sido aprovado pela comunidade local e pelo Estado.
312

 

Ademais, uma das defesas invocadas pelo Estado é que o artigo 2201.3(a) do 

Acordo de Livre Comércio celebrado entre o Canadá e o Peru dispõe que nada no acordo 

pode ser interpretado de forma a impedir que uma parte adote ou execute medidas 

ambientais para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal.
313

 Todavia, o 

tribunal arbitral entendeu que a exceção prevista no artigo 2201.3(a) não isenta o Estado da 

obrigação estabelecida no artigo 812
314

 de compensar o investidor pela expropriação de seu 

investimento.
315

 O Peru foi condenado a pagar à Bear Creek Mining pouco mais de USD 

18,2 milhões, despendidos pela investidora entre a autorização da atividade mineradora e a 

revogação desta autorização. 

Em outro caso recente, Álvarez y Marín v. Panamá,
316

 tratou-se da construção 

de um resort de ecoturismo de luxo em reserva indígena na Comarca de Ngöbe-Buglé, no 

Distrito de Kusapín no Panamá. 
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 Bear Creek Mining Corporation v. República do Peru. ICSID Case No. ARB/14/21. Sentença arbitral. 30 

nov. 2017. pp. 135-143. 
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 No original em inglês: “Article 2201.3(a) For the purposes of Chapter Eight (Investment), subject to the 

requirement that such measures are not applied in a manner that constitute arbitrary or unjustifiable 

discrimination between investments or between investors, or a disguised restriction on international trade or 
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(a) to protect human, animal or plant life or health, which the Parties understand to include environmental 

measures necessary to protect human, animal or plant life or health”. 
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 Dispõe o artigo: “Article 812(1) Neither Party may nationalize or expropriate a covered investment either 

directly, or indirectly through measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation 

(hereinafter referred to as ‘expropriation’), except for a public purpose, in accordance with due process of 

law, in a non-discriminatory manner and on prompt, adequate and effective compensation.” 
315

 O tribunal afirmou: “And, since the exception in Article 2201 does not offer any waiver from the 

obligation in Article 812 to compensate for the expropriation, Respondent has also failed to explain why it 

was necessary for the protection of human life not to offer compensation to Claimant for the derogation of 

Supreme Decree 083.” Bear Creek Mining Corporation v. República do Peru. ICSID Case No. ARB/14/21. 

Sentença arbitral. 30 nov. 2017. pp. 166-168. 
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 Álvarez y Marín Corporación S.A., Cornelis Willem van Noordenne, Bartus van Noordenne, Stichting 

Administratiekantoor Anbadi e Estudios Tributarios AP S.A. v. República do Panamá. ICSID Case No. 

ARB/15/14. Sentença arbitral. 12 out. 2018. 
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Figura 8: Indígenas da Comarca de Ngöbe-Buglé, no Panamá 

 

Com a promulgação da Lei nº 10/1997, o Estado do Panamá criou a Comarca 

Ngöbe-Buglé com o objetivo de promover o bem-estar das comunidades indígenas que 

habitam o Distrito de Kusapín. Entre outras medidas, a lei criou uma zona de 

desenvolvimento turístico sustentável e permitiu que empresas privadas investissem na 

região. Em 2010 os investidores costa-ricenses e holandeses adquiriram 4 lotes de terra 

nesta região, que se estendiam por 685 hectares, e em 2013 celebraram um contrato com o 

grupo hoteleiro Six Senses Resorts and Spas Group, relativo à construção e à operação de 

um hotel nestas terras. Na sequência, a Autoridade Nacional de Administração de Terras 

emitiu um informe segundo o qual 2 lotes de terra não estavam localizados na Comarca de 

Ngöbe-Buglé, o que ensejou a sua ocupação por indígenas e o pedido pela Six Senses de 

que o empreendimento fosse cancelado.
317

 

Os investidores alegam que houve expropriação de seu investimento sem 

compensação, sem motivação de utilidade pública e sem respeitar o devido processo legal. 

Ademais, os investidores afirmam que não foi dispensado ao seu investimento um 

tratamento justo e equitativo, nem lhe foi garantida plena proteção e segurança.
318

 Segundo 

os investidores, foram violados o TBI celebrado entre o Panamá e o Reino dos Países 
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 Álvarez y Marín Corporación S.A., Cornelis Willem van Noordenne, Bartus van Noordenne, Stichting 

Administratiekantoor Anbadi e Estudios Tributarios AP S.A. v. República do Panamá. ICSID Case No. 
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Baixos em 2000 e o Tratado de Livre Comércio celebrado entre a América Central e o 

Panamá em 2002.
319

 

Na sentença arbitral, o tribunal arbitral entendeu por maioria que o projeto dos 

investidores violava a lei local e os direitos dos povos indígenas e que o pedido dos 

investidores de indenização deveria ser rejeitado.
320

 

O tribunal afirmou expressamente que não merece proteção internacional o 

investimento que incorre em violação grave da legislação nacional, o que se constatou na 

compra e venda de terras particulares sem que se oferecesse direito de preferência ao povo 

indígena Ngöbe-Buglé. Segundo a sentença arbitral, o legislador panamenho pretende que 

ao fim todas as terras da localidade se tornem de propriedade coletiva do povo indígena, 

motivo pelo qual se criou o direito de preferência, que não foi observado.
321

 

Os árbitros aduzem ainda que o artigo 127 da Constituição do Panamá protege 

o bem-estar econômico e cultural dos povos indígenas e que as terras comunais são 

consideradas fundamentais para a sua sobrevivência e perpetuação de sua identidade 

étnica. Em vista da relevância do interesse público contido nestes objetivos, o tribunal 

arbitral concluiu que a violação de direitos foi de natureza crítica, devendo-se impor a 

sanção mais grave contida no direito panamenho, qual seja, a nulidade do contrato 

celebrado pelos investidores.
322

 

Em outro caso sentenciado em 2018, Cortec v. Quênia, discutiu-se a realização 

de um projeto de mineração na Colina Mrima, no Condado de Kwale, que é uma das 

maiores reservas do mundo de nióbio e de metais de terras raras. Segundo a sentença 

arbitral, a Colina Mrima se estende por uma área de 376,8 hectares e é coberta por uma 

floresta natural rica em biodiversidade e espécimes raros. Ademais, a Colina também 

contém áreas sagradas chamadas kaya, que tem importância religiosa para o povo indígena 

Digo, que ocupa a região costeira do Quênia.
323
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Figura 9: Colina Mrima, no Quênia, uma área de importância religiosa para o povo 

indígena Digo 

 

Neste caso, os investidores, empresas registradas na Inglaterra e no País de 

Gales controladas por uma empresa canadense, alegam que a revogação de sua licença de 

mineração pelo governo recém-eleito no Quênia em 2013 caracteriza uma expropriação 

direta de seu investimento nos termos do TBI celebrado em 1999 entre o Reino Unido e o 

Quênia. Segundo o governo do Quênia, foi necessário rever a outorga de licenças de 

mineração em vista de irregularidades na conduta do Comissário de Mineração do governo 

anterior, o Sr. Moses Masibo. Ademais, a licença não teria sido expropriada vez que seria 

nula ab initio por ilegalidade e juridicamente inexistente, já que a Colina Mrima é uma 

reserva florestal, uma reserva natural e um monumento nacional, e os investidores não 

teriam obtido as aprovações necessárias ao projeto, inclusive relativas à viabilidade da 

mineração e ao Estudo de Impacto Ambiental.
324

 

Os investidores alegaram que o TBI não exigia de forma expressa que o 

investimento fosse realizado de acordo com a lei. Contudo, o tribunal arbitral entendeu que 

o texto e o propósito do TBI e da Convenção do CIRDI não se coadunam com a 

responsabilização do Estado pelos investimentos feitos em contrariedade às suas leis 

fundamentais que protegem questões de interesse público, tal como o meio ambiente. 

Desta forma, não é necessário que o tratado afirme expressamente que o investimento deve 

respeitar a lei do Estado receptor.
325
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O tribunal arbitral julgou a demanda improcedente, afirmando que o TBI 

protege apenas investimentos lícitos e que os investidores não demonstraram que 

realizaram qualquer investimento de acordo com a lei do Quênia, tendo, pelo contrário, se 

valido de manobras políticas para obter as licenças outorgadas, embora não seja possível 

afirmar que houve a prática de corrupção. Assim, diante da inexistência de um 

investimento juridicamente tutelado, o tribunal concluiu que não tinha jurisdição para 

adjudicar a disputa.
326

 

Em paralelo a estes quatro casos, a disputa mais notória entre investidor e 

Estado que diz respeito à proteção dos povos indígenas é o conflito entre, de um lado, as 

empresas do setor petrolífero Chevron e Texaco e, de outro lado, a República do Equador. 

Trata-se de uma batalha jurídica de grandes proporções, que teve desdobramentos nas 

searas judicial e arbitral em diversos países. 

De 1964 a 1992 o investidor estadunidense Texaco e a empresa estatal 

equatoriana Petroecuador realizaram uma exploração conjunta de petróleo na Amazônia 

equatoriana, na região de Lago Agrio. Em 1995, a Texaco, a Petroecuador e o Equador 

celebraram um acordo para recuperação ambiental da área explorada, o Contrato para la 

ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, 

responsabilidades y demandas.
327

 

Segundo a Texaco, foram despendidos mais de USD 40 milhões para recuperar 

a área que havia sido afetada pela exploração de petróleo. A empresa realizou o plantio de 

árvores nativas e investiu nas comunidades locais, sendo o processo supervisionado por 

auditores ambientais externos e pelo governo equatoriano. Mais de 220 áreas foram 

recuperadas de 1995 a 1998. Em 1998, a Texaco, o Equador e a Petroecuador firmaram um 
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 Afirmou o tribunal arbitral: “[Licence] SML 351 purported to confer on the Claimants an exclusive right 

to mine valuable minerals for 21 years in an area that included Mrima Hill and to exclude all others from 

exploitation of these public resources. The Claimants’ own evidence establishes that SML 351 was procured 
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<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1585.pdf>. Acesso em: 1 mai. 2017. 
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acordo, denominado Acta Final,
328

 pelo qual a recuperação ambiental foi aprovada e 

concedeu-se isenção de responsabilidade à Texaco. 

Por sua vez, o Equador afirma que a área não foi recuperada e que diversas 

comunidades indígenas foram dizimadas pela poluição resultante da exploração petrolífera, 

sendo que o solo e a água continuam contaminados. 

 

 

Figura 10: Indígenas em frente a corpo de água contaminado pela exploração do petróleo 

no Equador 

 

No ano de 2001, a empresa Chevron Corporation adquiriu a Texaco Petroleum 

Company. Em 2003 um grupo de indígenas equatorianos representados pelo advogado 

Steven Donziger ajuizou uma ação reparatória de danos ambientais e sociais contra a 

Chevron no Equador. Em 2011 foi proferida sentença que condenou a Chevron ao 

pagamento de aproximadamente USD 18 bilhões, posteriormente reduzidos para USD 9,5 

bilhões. 

Em 4 de março de 2014, uma corte distrital do Estado de Nova Iorque proferiu 

sentença em uma ação ajuizada pela Chevron contra Steven Donziger,
329

 na qual a corte 
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reconheceu que a sentença equatoriana era produto de fraude, sendo que o juiz da corte de 

Lago Agrio havia recebido uma proposta de USD 500 mil para julgar o caso a favor dos 

indígenas. Verificou-se que diversos trechos da sentença equatoriana foram copiados de 

notas internas da equipe de Steven Donziger e continham até os mesmos erros de 

espanhol.
330

 

Segundo a Chevron, a fraude foi perpetrada por dinheiro, sendo que Donziger 

havia constituído uma empresa offshore secreta em Gibraltar para receber os valores 

advindos da ação. Donziger foi condenado sob o Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act (RICO – 1970), uma lei federal dos Estados Unidos que visa ao 

combate à corrupção. De acordo com o julgado, para obter a sentença equatoriana, 

Donziger praticou extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção, interferência no depoimento 

das testemunhas e obstrução de justiça.
331

 Por fim, a corte distrital de Nova Iorque 

reconheceu que a sentença, enquanto produto de fraude e extorsão, não poderia ser 

executada nos Estados Unidos. 

Em 8 de agosto de 2016, a sentença da corte distrital do Estado de Nova Iorque 

foi mantida por unanimidade pela Corte de Apelações do Segundo Circuito.
332

 

Conforme relatado anteriormente, a Texaco Petroleum Company havia deixado 

o Equador na década de 1990, levando consigo todos os ativos de que dispunha neste país. 

Desta forma, a sentença que condenou a Chevron e a Texaco ao pagamento de USD 9,5 

bilhões não poderia ser executada no Equador. 

Ademais, como as cortes estadunidenses haviam declarado a inexequibilidade 

da sentença equatoriana nos Estados Unidos em função de esta ser produto de fraude e 

corrupção, a sentença tampouco poderia ser executada neste país, onde está localizada a 

matriz da Chevron e onde se encontra a maior parte de seus ativos. Neste cenário, os 

indígenas equatorianos passaram a buscar a homologação da sentença em outros países 

onde o grupo econômico Chevron tem ativos, nomeadamente na Argentina, no Canadá e 

no Brasil. 

No que diz respeito à tentativa de homologação da sentença na Argentina, em 

novembro de 2012 o juiz de primeiro grau Adrián Elcuj Miranda havia determinado o 
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congelamento dos ativos das subsidiárias da Chevron Corporation, denominadas Chevron 

Argentina SRL, Ingeniero Roberto Priú SRL, CDC Aps e CDHC Aps. As empresas 

recorreram para a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que manteve a sentença de 

primeiro grau. 

Na sequência, os investidores recorreram novamente para a Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que em 4 de junho de 2013 reverteu o entendimento de Segundo 

Grau.
333

 A Corte Suprema julgou que as subsidiárias são empresas distintas da Chevron 

Corporation e que a desconsideração da pessoa jurídica não é algo automático, mas uma 

medida excepcional no ordenamento jurídico argentino. Esta medida não pode ser adotada 

com relação a empresas que não foram parte na disputa com o Equador e não tiveram a 

oportunidade de apresentar sua defesa com relação à demanda. A decisão fundou-se nos 

artigos 17 e 18 da Constituição Argentina,
334

 que tutelam respectivamente a propriedade 

enquanto direito inviolável e o devido processo legal. 

Em julho de 2018, a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil negou 

exequatur à sentença equatoriana sob os fundamentos de que não há elemento de conexão 

com o foro local que justifique a jurisdição internacional dos tribunais argentinos, vez que 

não há bens na Argentina de propriedade da Chevron, mas apenas de suas subsidiárias, que 

têm personalidade jurídica distinta.
335

 

Em paralelo aos procedimentos na Argentina, tentou-se a homologação da 

sentença equatoriana na província de Ontário, no Canadá, contra uma subsidiária da 

Chevron Corporation. Os advogados que representaram os indígenas equatorianos pediram 

que a Chevron fosse proibida de se referir à forma fraudulenta e corrupta com que a 

sentença foi obtida sob o argumento de que esta alegação violaria a soberania do Equador. 
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No ano de 2013, a corte canadense julgou o caso e decidiu que as evidências de 

fraude para obtenção da sentença equatoriana poderiam ser alegadas pela Chevron. 

Ademais, afirmou-se que a Chevron Corporation não está presente no Canadá e não tem 

bens que possam ser executados nesse país.
336

 Segundo a sentença, a ação foi ajuizada 

contra a Chevron Canada Limited, que é uma subsidiária sete níveis abaixo da Chevron 

Corporation, sendo que esta subsidiária explora gás e petróleo no Canadá e nunca realizou 

nenhuma atividade no Equador, nem se defendeu na ação ajuizada contra sua matriz neste 

país. Enfim, sendo as duas empresas entes distintos, uma não poderia ser responsabilizada 

pela outra.
337

 

Os indígenas equatorianos recorreram desta sentença, e em janeiro de 2017 a 

Suprema Corte de Ontário a manteve.
338

 

Em uma terceira tentativa em paralelo, buscou-se a homologação da sentença 

equatoriana no Brasil, sendo o pedido ajuizado em março de 2013 contra a empresa 

Chevron Corporation. A Sentença Estrangeira Contestada (SEC) n
o
 8.542/EX tramitou 

perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 

É digno de nota que sob o ordenamento jurídico brasileiro o juízo de 

homologação não aprecia o mérito da sentença, mas limita-se apenas a avaliar se a 

sentença ofende a soberania brasileira ou a ordem pública, nos termos do artigo 6º da 

Resolução n
o
 9/2005 do STJ.

339
 

A defesa apresentada pela Chevron Corporation, nos termos do artigo 9º da 

mesma Resolução,
340

 fundou-se na alegação de que a sentença equatoriana é resultado de 

um processo fraudulento e corrompido. 

Em 11 de maio de 2015, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer 

contrário à homologação da sentença equatoriana
341

 sob o fundamento de que, segundo 
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decisão proferida pelo Poder Judiciário estadunidense, “a sentença estrangeira teria sido 

proferida mediante fraude” e “corrupção do magistrado que proferiu o decisum 

homologando”, o que ofende a ordem pública internacional e os bons costumes.
342

 

Em 29 de novembro de 2017, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 

o processo foi extinto sem julgamento do mérito sob os mesmos fundamentos utilizados 

pelas cortes canadenses e argentinas, de que não há jurisdição vez que a Chevron 

Corporation não tem bens no país e não se confunde com suas subsidiárias.
343

 

Em sede de arbitragem de investimentos, duas demandas foram requeridas 

pelos investidores contra o Equador perante a Corte Permanente de Arbitragem. Na 

arbitragem de investimentos nº 2007-02/AA277,
344

 o Equador foi condenado ao 

pagamento de indenização à Chevron e à Texaco pela violação de acordos comerciais entre 

as partes, que regeram a exploração de petróleo na Amazônia equatoriana.
345

 

Já na arbitragem de investimentos nº 2009-23, discute-se a responsabilidade 

ambiental e social dos investidores pelos danos causados ao meio ambiente na região de 

Lago Agrio.
346

 O procedimento também é administrado pela Corte Permanente de 

Arbitragem e ainda se encontra pendente de julgamento. Neste caso, as empresas Chevron 

e Texaco apresentam diversas demandas, dentre elas o reconhecimento de que não têm 

nenhuma responsabilidade pelos impactos da exploração petrolífera sobre o meio 

                                                                                                                                                    
Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/corrupcao-judicial-pgr-recomenda-nao.pdf>. Acesso em: 1 

mai. 2017. 
342

 Conforme a ementa do Parecer da Procuradoria Geral da República: “Sentença estrangeira contestada. 
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Equador. Fraude da sentença alienígena reconhecida pela justiça norte-americana. Configuração de ofensa à 

ordem pública. Vedação. Art. 6º da Resolução 9/2005-STJ. Não homologação.” 
343
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interesse de agir. Extinção do processo sem resolução do mérito. 
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do Brasil, pessoa jurídica distinta da requerida e com patrimônio próprio, não integrou o polo passivo da lide 

originária; e c) não há nenhuma conexão entre o processo equatoriano e o Estado brasileiro. 

5. Sentença estrangeira não homologada.” Maria Aguinda Salazar e outros v. Chevron Corporation. Superior 

Tribunal de Justiça, Corte Especial. SEC nº 8.542/EX. Brasília, 29 nov. 2017. 
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 Chevron Corporation e Texaco Petroleum Company v. Equador. Corte Permanente de Arbitragem. PCA 

Case No. 2007-02/AA277. Sentença arbitral. 31 ago. 2011. 
345

 O valor da indenização foi fixado em USD 77.739.696,94, acrescido de uma compensação pelo atraso no 

pagamento, no montante de USD 18.615.672,23. 
346

 Chevron Corporation e Texaco Petroleum Company v. Equador. Corte Permanente de Arbitragem. PCA 
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ambiente, a saúde humana, o ecossistema e as culturas indígenas.
347

 Ademais, as 

investidoras requerem também que o Equador e a Petroecuador sejam responsabilizados 

pelas ações futuras de remediação ambiental, bem como pleiteiam a reparação de danos 

materiais e morais. 

Neste caso, o tribunal arbitral proferiu uma decisão afirmando que tem 

jurisdição para julgar o caso, sendo que a Chevron e a Texaco se caracterizam como 

investidoras nos termos do Tratado Bilateral de Investimento celebrado entre os Estados 

Unidos da América e a República do Equador, tratado este que estabelece uma definição 

ampla de investimento.
348

 

Em 17 de setembro de 2013, o tribunal arbitral proferiu uma primeira sentença 

arbitral parcial sobre o mérito
349

 na qual afirmou que a República do Equador isentou a 

Texaco, e portanto sua adquirente Chevron, de responsabilidade por qualquer demanda 

relativa ao interesse público ou demandas ambientais de natureza coletiva, conforme o 

acordo firmado entre as partes em 1998. Desta forma, é permitido à população equatoriana 

acionar a Chevron e a Texaco individualmente pelos danos sofridos, mas lhe é vedado 

apresentar demandas de natureza coletiva. 

Em 30 de agosto de 2018, foi proferida outra das sentenças arbitrais parciais 

sobre o mérito, na qual o tribunal arbitral decidiu que a sentença equatoriana que condenou 

as investidoras a pagar indenização ao Equador de USD 9,5 bilhões foi obtida por meio da 

prática de corrupção. Segundo o tribunal arbitral, o fato de que a sentença foi proferida e 

permanece exequível constitui negativa de justiça aos investidores e fere o tratamento justo 

e equitativo que lhes deve ser dispensado. Além disso, o tribunal afirmou que a sentença 

equatoriana viola a ordem pública internacional e determinou que o Equador retire a sua 

exequibilidade e se abstenha de tentar executá-la em outros países.
350

 

Esta arbitragem de investimentos permanece pendente de julgamento, mas as 

sentenças arbitrais parciais proferidas até o momento ilustram como o Estado é 

internacionalmente responsabilizado pela conduta de seu Poder Judiciário, bem como é 
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estritamente vinculado pelos termos dos acordos em que concede isenção de 

responsabilidade aos investidores pelas consequências decorrentes do investimento. 

Por outro lado, o caso também evidencia como a população local indígena 

pode não ter seus direitos e interesses adequadamente representados do ponto de vista 

jurídico, sofrendo um afastamento dos canais institucionais. No caso, reconheceu-se a 

atuação corrupta da equipe jurídica que representava os interesses coletivos dos povos 

indígenas, o que resultou na prolação de uma sentença inexequível. 

Até o presente, é limitado o número de arbitragens de investimentos em que se 

discutem os direitos de povos indígenas e a preservação de seu patrimônio cultural e 

ambiental, de forma que não se pode inferir conclusões abrangentes acerca da tutela de 

seus direitos, embora os casos Glamis Gold v. Estados Unidos e Álvarez y Marín v. 

Panamá revelem que a legislação protetiva do meio ambiente e dos povos indígenas pode 

prevalecer sobre os direitos do investidor. 

Além disso, a doutrina reconhece que em diversas oportunidades os indígenas 

suportam os ônus da exploração de suas terras sem auferir benefícios e sem participar da 

tomada de decisões que os afetam. Há uma falta de representatividade dos povos indígenas 

tanto durante o planejamento e execução dos investimentos quanto nos litígios que 

eclodem relativamente a estes investimentos.
351

 

Valentina Vadi afirma que, para que os direitos dos povos indígenas sejam 

tutelados de forma mais segura, é preciso que os TBIs prevejam exceções para 

salvaguardar sua cultura, de forma a garantir maior previsibilidade também para o 

investidor. Ademais, a autora defende a aplicação de normas de direito internacional 

público em sede de arbitragem de investimentos, mesmo que estas não sejam invocadas 

pelas partes. Ainda, lamenta que o investidor tenha acesso direto ao tribunal arbitral 

enquanto parte da arbitragem de investimentos, ao passo que os povos indígenas têm 

acesso apenas enquanto amici curiae,
352

 de forma que há o risco de que sua participação 

não seja sempre permitida e efetivamente considerada nas deliberações do tribunal. 
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5.5. A adoção de medidas regulatórias ambientais para outros fins 

 

Um número expressivo de arbitragens de investimentos que envolvem questões 

ambientais deriva do questionamento pelo investidor de medidas regulatórias adotadas pelo 

Estado receptor de investimentos. Estas medidas são das mais variadas naturezas. Por 

vezes, trata-se da promulgação de novas leis que disciplinam questões ambientais e que 

afetam direta ou indiretamente o investimento. Frequentemente também são objeto de 

arbitragens de investimentos a recusa pelo Estado em conceder ou renovar licenças 

ambientais para a prática de certas atividades econômicas. Esta recusa se dá em função dos 

métodos utilizados pelo investidor, ou do fato de que as atividades são desenvolvidas em 

áreas de proteção ambiental, ou que integram o patrimônio cultural local ou da 

humanidade. Alguns dos julgados mais relevantes sobre este tema são expostos a seguir. 

Sornarajah relata uma disputa antiga, sentenciada em 1979, na qual o 

investidor estadunidense buscou combater uma medida protetiva do meio ambiente 

adotada pelo Estado da Austrália. No caso Dillingham-Moore v. Murphy Ores,
353

 o 

investidor realizava a atividade de mineração na Ilha Fraser, próxima à Grande Barreira de 

Coral, onde a areia continha zircônia e rutilo. Quando um estudo revelou que a atividade 

tinha efeitos ambientais adversos sobre a Grande Barreira de Coral, o governo australiano 

se recusou a permitir a exportação dos minérios e a concessão para mineração foi 

encerrada. A Corte Superior australiana afirmou a legalidade da conduta do Estado.
354

 

Embora se trate de um caso julgado pelas cortes australianas e não por um 

tribunal arbitral, trata-se de um primeiro precedente relevante no sentido de que o Estado 

pode interferir na atividade de investidores estrangeiros que causem danos ao meio 

ambiente. 

Aproximadamente duas décadas depois, no caso Metalclad v. México, no 

âmbito do NAFTA, uma empresa estadunidense recebeu autorização para a construção de 

um aterro de resíduos perigosos no vale La Pedrera, na cidade de Guadalcázar, no Estado 

de San Luis Potosí. Aproximadamente 800 pessoas viviam a dez quilômetros do local.
355
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Figura 11: Aterro de resíduos do investidor Metalclad em San Luis Potosí, México 

 

O investidor Metalclad havia recebido as permissões federais necessárias para 

a construção do aterro, à qual deu início, e que foi interrompida pelo Município de 

Guadalcázar em outubro de 1994. Na sequência, as obras foram retomadas e terminaram 

em março de 1995. Diversos manifestantes impediram o evento de inauguração do aterro, 

bem como o seu funcionamento até novembro de 1995.
356

 Na sequência, o aterro passou a 

operar. 

Uma auditoria conduzida no local do aterro detectou diversas deficiências, e o 

investidor elaborou um plano de ação, incluindo um projeto de remediação do local, 

comprometendo-se a criar uma zona de transição de 34 hectares para a conservação de 

espécies endêmicas, dentre outras medidas. Em dezembro de 1995, o Município negou a 

permissão para construção do aterro, a despeito do fato de que este já havia sido 

construído. 

O aterro permaneceu em funcionamento e em fevereiro de 1996 sua capacidade 

de operação aumentou de 36.000 para 360.000 toneladas de resíduos por ano. Diante do 

impasse entre o Estado de San Luis Potosí e o investidor, este último requereu arbitragem 

de investimentos contra o México sob o NAFTA. 

                                                 
356
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Em setembro de 1997, o governador do Estado emitiu um decreto ecológico 

que criou uma área de preservação de cactos raros, sendo que esta área abrangia o local do 

aterro.
357

 

 

 

Figura 12: Vegetação desértica tutelada pela Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e de 

Proteção ao Ambiente em San Luis Potosí, México 

 

No ano 2000, o tribunal arbitral proferiu sentença em favor do investidor, 

afirmando que o México é internacionalmente responsável pelos atos de seus Estados e 

Municípios. Segundo o tribunal arbitral, a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e de Proteção 

ao Ambiente (1988)
358

 confere à Federação a competência para autorizar a construção e 

operação de aterros de resíduos perigosos, limitando a competência dos Municípios aos 

resíduos não perigosos. Ademais, não se observou o devido processo na negativa de 

permissão municipal para construção do aterro, de forma que houve violação da obrigação 

de dispensar um tratamento justo e equitativo ao investimento nos termos do artigo 1105 

do NAFTA, bem como não foi observada a proibição de expropriação nos termos do artigo 

1110 do mesmo tratado.
359
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O tribunal arbitral afirma ainda que sua decisão não está em desacordo com o 

artigo 1114 do NAFTA, segundo o qual as partes podem assegurar que o investimento seja 

realizado de forma sensível a questões ambientais, vez que a emissão das permissões 

federais demonstram que o Estado do México estava satisfeito com os aspectos ambientais 

do projeto.
360

 

O tribunal também assevera que a edição da Lei Geral de Equilíbrio Ecológico 

e de Proteção ao Ambiente, ao criar uma reserva ecológica que abrange o local do aterro, 

impediu o seu funcionamento, vez que estabelece a necessidade de preservação de cactos, 

proíbe as atividades que ensejam a liberação de agentes poluentes no solo, subsolo, água 

corrente ou depósitos de água na reserva, bem como proíbe atividades que requerem 

permissões ou licenças a não ser que estejam relacionadas à exploração, extração ou 

utilização de recursos naturais.
361

 

Por fim, o tribunal arbitral considerou irrelevante a motivação que levou à 

edição do Decreto Ecológico, afirmando que a Lei Geral não foi o único fundamento que 

levou à conclusão de que o investimento foi expropriado. O México foi condenado a pagar 

indenização ao investidor no valor de USD 16.685.000,00. Segundo o tribunal arbitral, o 

fato de que talvez fosse necessária a remediação ambiental do local foi levado em 

consideração no cálculo da indenização a ser paga pelo México.
362

 Esta condenação foi 

reduzida em aproximadamente USD 1 milhão por uma corte estatal de British Columbia, 

em vista de uma reconsideração sobre o período no qual devem incidir juros sobre os 

valores devidos.
363

 

Em outro caso do ano 2000 sob o NAFTA, Waste Management v. México, o 

investidor estadunidense pleiteou compensação pelo não pagamento de serviços relativos a 

limpeza pública, no valor de aproximadamente USD 60 milhões. A demanda foi requerida 

contra o Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos (BANOBRAS), o Estado de 

Guerrero e a Câmara Municipal de Acapulco de Juárez. 

O tribunal arbitral entendeu que não tinha jurisdição para julgar o caso, vez que 

o investidor não havia realizado uma renúncia adequada a outros tipos de jurisdição nos 

termos do artigo 1121 do NAFTA, tendo ajuizado ações contra o BANOBRAS perante o 
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Poder Judiciário mexicano, e iniciado uma arbitragem contra a Câmara Municipal de 

Acapulco.
364

 

Na sequência, o investidor propôs uma nova demanda, tendo realizado uma 

renúncia adequada a outras jurisdições.
365

 Desta vez, o caso foi julgado no mérito, e o 

tribunal arbitral negou todos os pedidos do investidor, entendendo que o México não 

infringiu a obrigação de dispensar tratamento justo e equitativo ao investimento (artigo 

1105) ou a proibição de expropriação (artigo 1110). 

Em um terceiro caso sobre serviços de limpeza pública, Tecmed v. México, o 

investidor espanhol pleiteou indenização pela não renovação, em 1998, de uma licença 

para operar um aterro sanitário, o que do seu ponto de vista era equivalente a uma 

expropriação do seu investimento.
366

 

Segundo o investidor, a não renovação da licença foi arbitrária e infundada, 

sendo que o novo governo local do Município de Hermosillo teria voltado a opinião 

pública contra a operação do aterro sanitário devido à sua proximidade com a cidade. Por 

sua vez, o Estado arguiu que não adotou medidas arbitrárias ou discriminatórias e que a 

negativa de renovação da licença foi feita no exercício dos poderes de polícia do Estado 

em um setor altamente regulado e sensível, de proteção ao meio ambiente e à saúde 

pública.
367

 

Na sentença arbitral proferida em 2003, o tribunal arbitral condenou o Estado a 

indenizar o investidor no valor de USD 52 milhões, entendendo que houve expropriação e 

violação da obrigação de dispensar ao investimento um tratamento justo e equitativo. 

Segundo a sentença, a medida regulatória adotada pelas autoridades mexicanas com o 

objetivo de proteger o meio ambiente não foi proporcional ao dano causado ao investidor, 
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vez que o investimento não representava nenhum risco ecológico ou sanitário iminente, e o 

investidor foi privado da totalidade do valor econômico do seu investimento.
368

 

O tribunal arbitral também entendeu que a violação da obrigação de dispensar 

ao investimento um tratamento justo e equitativo decorreu do fato de que o investidor 

esperava que o seu investimento fosse tratado de forma consistente, mas suas expectativas 

básicas foram afetadas por novas regulações editadas pelo Estado.
369

 

A doutrina comenta amplamente o julgamento da arbitragem Tecmed v. 

México, afirmando que em nenhum outro caso se conferiu um alcance tão extenso às 

expectativas do investidor com relação à manutenção do quadro regulatório no momento 

em que o investimento se inicia.
370

 

Em outro caso do ano 2000, Santa Elena v. Costa Rica, o tribunal arbitral 

tratou como se fosse irrelevante o fato de que o investimento foi afetado por uma medida 

tomada pelo Estado em prol do meio ambiente, assim como nos casos Metalclad v. México 

e Tecmed v. México. 

No caso, discutiu-se a construção de um resort turístico e de uma comunidade 

residencial na propriedade Santa Elena, na Província de Guanacaste, no noroeste da Costa 

Rica, que se estende por 30 quilômetros ao longo da costa do Oceano Pacífico. Segundo a 

sentença arbitral, a propriedade Santa Elena abrange inúmeros rios, nascentes, vales, 

florestas e montanhas, bem como uma diversidade expressiva de flora e fauna.
371
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Figura 13: Paisagem da Província de Guanacaste, na Costa Rica 

 

O investidor, cuja maioria dos acionistas era de nacionalidade estadunidense, 

havia adquirido a propriedade Santa Elena na década de 1970 por aproximadamente USD 

395 mil. Em 1978 foi editado um decreto expropriatório e a Costa Rica se propôs a pagar 

pouco mais de USD 1,9 milhão a título de compensação. Todavia, o investidor pleiteou a 

quantia de USD 6,4 milhões, e as partes se enfrentaram em diversos procedimentos por 

aproximadamente duas décadas. 

Em 1987 a Costa Rica editou um decreto que expandia os limites do Parque 

Nacional de Santa Rosa para incorporar ao Parque a propriedade Santa Elena. Em 1993 a 

Costa Rica fez uma nova oferta de compensação no valor de USD 4,4 milhões, que foi 

recusada.
372

 

Em paralelo, em virtude da Emenda Helms à Lei de Assistência Externa dos 

Estados Unidos, a Costa Rica deixou de receber um empréstimo de USD 175 mil do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) até que concordasse em submeter a disputa a 

uma arbitragem de investimentos administrada pelo CIRDI.
373

 

Em sede de arbitragem, a Costa Rica ressaltou em sua defesa o 

comprometimento histórico do país com o meio ambiente, bem como a singularidade e a 

importância ecológicas de Santa Elena. Além disso, o Estado afirmou que, em caso de 

compensação, o valor da propriedade deveria ser calculado de acordo com seu valor atual 
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de mercado, considerando que a legislação ambiental costa-ricense significativamente 

restringe, se não proíbe completamente, o desenvolvimento comercial de Santa Elena.
374

 

O tribunal arbitral julgou a demanda procedente, afirmando que, embora se 

reconheça a finalidade pública de uma expropriação por motivos ambientais, este fato não 

impacta o dever de compensação, sendo irrelevante a origem internacional da obrigação do 

Estado de proteger o meio ambiente. Segundo o tribunal, as medidas expropriatórias 

ambientais não se distinguem de nenhuma outra medida que o Estado adote para 

implementar suas políticas públicas, e a obrigação de compensação continua a existir.
375

 O 

investidor havia pedido uma compensação no valor de USD 41,2 milhões e a Costa Rica 

foi condenada ao pagamento de USD 16 milhões.
376

 

Segundo Sands, o caso Santa Elena v. Costa Rica, assim como o caso 

Metalclad v. México, possivelmente refletem um problema geracional, sendo que futuras 

gerações de árbitros conferirão maior valor à proteção do meio ambiente.
377

 

Em outras três arbitragens de investimentos também se discutiu a expropriação 

de investimentos imobiliários na Costa Rica atrelados a questões ambientais. Trata-se dos 

casos Unglaube v. Costa Rica,
378

 sentenciado em 2012, Spence International v. Costa 

Rica,
379

 sentenciado em 2017, e Aven v. Costa Rica,
380

 sentenciado em 2018. 

No primeiro caso, iniciado no âmbito do TBI celebrado entre Alemanha e 

Costa Rica em 1994, os investidores alemães Marion Unglaube e Reinhard Unglaube 
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requereram compensação pela expropriação de investimentos no setor de ecoturismo, 

consistentes em obras de urbanização em propriedades imóveis na região de Playa Grande. 

Em 1991, a Costa Rica criou o Parque Nacional Marítimo Las Baulas com o 

objetivo de preservar as tartarugas-de-couro, uma espécie ameaçada de extinção, bem 

como de preservar outras espécies e recursos naturais. As propriedades dos investidores 

eram abrangidas por este Parque Nacional. 

 

 

Figura 14: Tartaruga-de-couro durante a época de desova no Parque Nacional Marítimo 

Las Baulas, na Costa Rica 

 

Os investidores afirmaram que não se opunham à modificação das regulações 

sobre o uso da terra para fins de proteção ambiental, mas que tal ação regulatória deveria 

ser compatível com o TBI celebrado entre Alemanha e Costa Rica.
381

 

Em sua sentença, o tribunal arbitral tece considerações sobre os hábitos 

reprodutivos das tartarugas-de-couro e sobre como as tartarugas recém-nascidas são 

vulneráveis. O tribunal arbitral também não contesta a autoridade da Costa Rica para 

adotar medidas ambientais protetivas da região da Playa Grande
382

 mas, assim como no 

caso Santa Elena v. Costa Rica, entendeu que os investidores devem ser indenizados pela 

expropriação. 
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O artigo 4(2) do TBI celebrado entre Alemanha e Costa Rica estabelece a 

obrigação do Estado receptor de investimentos de não expropriar, nacionalizar, ou adotar 

medidas equivalentes à expropriação ou nacionalização de bens, a não ser para o bem 

público e mediante compensação. O tribunal arbitral entendeu que tal artigo foi violado e 

citou a sentença arbitral proferida no caso Santa Elena v. Costa Rica, no trecho que afirma 

que as medidas expropriatórias adotadas por motivos ambientais são similares a quaisquer 

outras medidas que os Estados possam tomar para implementar suas políticas públicas.
383

 

O tribunal também afirma que não há evidências de que os investidores foram 

tratados de forma arbitrária ou discriminatória em comparação com outros proprietários de 

imóveis, ou de que a Costa Rica falhou em proporcionar plena proteção e segurança ao 

investimento.
384

 Em virtude da expropriação, o Estado da Costa Rica foi condenado ao 

pagamento de pouco mais de USD 4 milhões à investidora Marion Unglaube a título de 

compensação. 

Em um caso similar, Spence International v. Costa Rica,
385

 iniciado no âmbito 

do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República 

Dominicana (DR-CAFTA), os investidores estadunidenses buscaram compensação pela 

expropriação de 26 lotes de terra na Playa Grande e na Playa Ventanas, adjacentes ao 

Parque Nacional Marítimo Las Baulas. 

Os investidores não contestaram o direito soberano da Costa Rica de expropriar 

os lotes de terra para finalidades públicas, mas afirmaram que não receberam compensação 

pronta e adequada (artigo 10.7 do DR-CAFTA) e não lhes foi dispensado um padrão 

mínimo de tratamento (artigo 10.5 do DR-CAFTA), vez que não tiveram acesso a 

mecanismos judiciais ou administrativos para a revisão da expropriação de fato. Ademais, 

uma das questões controversas era se os 26 lotes de terra expropriados estavam parcial ou 

integralmente contidos nos limites do Parque Nacional Marítimo Las Baulas. 

O tribunal arbitral reconheceu que disputas relativamente semelhantes foram 

julgadas nos casos Santa Elena v. Costa Rica
386

 e Unglaube v. Costa Rica.
387

 O tribunal 
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também fez referência expressa ao artigo 10.11 do DR-CAFTA, segundo o qual “[n]ada 

neste Capítulo [sobre Investimentos] deve ser interpretado de forma a impedir uma Parte 

de adotar, manter ou fazer cumprir qualquer medida de outra maneira consistente com este 

Capítulo que considere apropriada para assegurar que a atividade de investimento em seu 

território seja realizada de maneira sensível às preocupações ambientais”.
388

 

Em uma sentença arbitral preliminar, o tribunal afirmou que tinha jurisdição 

para julgar a disputa acerca de 5 dos 26 lotes de terra, em vista dos fatos de que pode 

apreciar apenas demandas surgidas após a entrada em vigor do DR-CAFTA em 1 de 

janeiro de 2009, e de que o artigo 10.18.1 do tratado estabelece um prazo prescricional 

trienal a partir do momento em que os investidores tomaram ou deveriam ter tomado 

conhecimento de qualquer violação ao tratado. O tribunal também afirmou que avaliaria no 

futuro a existência de jurisdição para julgar a disputa referente a outros 4 lotes.
389

 

Os investidores tentaram anular nos Estados Unidos esta sentença preliminar 

proferida pelo tribunal arbitral acerca da jurisdição e não obtiveram sucesso. Na sequência, 

o procedimento arbitral foi encerrado, de forma que a demanda dos investidores não foi 

apreciada no mérito.
390

 

Em um quarto caso semelhante, Aven v. Costa Rica, também iniciado no 

âmbito do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República 

Dominicana (DR-CAFTA), os investidores estadunidenses buscaram compensação pela 

expropriação de seu investimento imobiliário.391 

Os investidores eram proprietários de diversos lotes de terra que seriam 

utilizados na implementação de um empreendimento turístico, referido como Projeto Las 

Olas. Segundo os investidores, foram concedidas todas as aprovações e permissões 

municipais e nacionais para o desenvolvimento do projeto, inclusive com relação à 
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viabilidade ambiental e às permissões para construção, e deu-se início à implantação do 

projeto e às atividades de venda e marketing. Na sequência, inspeções de autoridades 

costa-ricenses identificaram que as propriedades abrangiam zonas úmidas e florestas, e o 

projeto foi encerrado por determinação governamental. 

Os investidores afirmaram que seu investimento foi expropriado e que a 

reputação do Sr. David Aven foi seriamente afetada, sendo que ele foi objeto de medidas 

adotadas pela INTERPOL pela perpetração de crimes ambientais na Costa Rica. Os 

investidores pleitearam a condenação do Estado ao pagamento de USD 69,1 milhões pela 

expropriação do investimento e de USD 5 milhões a título de indenização do dano moral 

sofrido pelo Sr. Aven. 

Por sua vez, o Estado afirmou que agiu de acordo com seu ordenamento 

jurídico, que a proteção do meio ambiente é uma política pública fundamental reconhecida 

pelo DR-CAFTA e que os direitos do investidor se subordinam à proteção ambiental.392
 

O tribunal arbitral entendeu que, nos termos do artigo 10.11 do DR-CAFTA, os 

direitos dos investidores estão subordinados ao direito da Costa Rica de garantir que os 

investimentos sejam realizados de forma sensível às preocupações ambientais. Segundo o 

tribunal, esta subordinação não é irrestrita, devendo o Estado atuar de acordo com 

princípios do direito internacional, agindo de boa-fé. Ademais, o tribunal também 

consignou que os poderes discricionários do Estado com relação a questões ambientais nos 

termos do artigo 17.2(1)(b) do DR-CAFTA
393

 não são absolutos, devendo ser exercidos de 

forma justa, não discriminatória e em observância ao devido processo legal.394 No caso, 

entendeu-se que a Costa Rica atendeu a estes requisitos e que a sua atuação foi legítima. 
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O tribunal arbitral entendeu que restou comprovado que havia zonas úmidas 

em ao menos um local nos lotes de terra dos investidores, bem como uma floresta, e que 

estes ecossistemas foram afetados pelo investimento.395 

O tribunal arbitral reconheceu que o Estado agiu em conformidade com a 

Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional, Especialmente Enquanto 

Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar – 1971), com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (1992), e apontou que a Costa Rica é reconhecida pela ONU como 

um Estado líder na prática e na política sustentáveis. A sentença arbitral mapeia toda a 

legislação ambiental aplicável ao caso, todos os órgãos governamentais costa-ricenses que 

atuam na seara ambiental, bem como discorre sobre a aplicação ao caso do princípio da 

precaução, do princípio da prevenção e do princípio da participação comunitária.396 

Assim, diferentemente do que ocorreu nos casos Santa Elena v. Costa Rica e 

Unglaube v. Costa Rica, o tribunal arbitral decidiu que não houve violação dos direitos dos 

investidores, julgando a demanda improcedente. Uma vez que se concluiu que a Costa 

Rica agiu de forma lícita no caso concreto, o espaço regulatório do Estado foi privilegiado 

em detrimento dos direitos do investidor, que não observou a legislação ambiental nacional 

costa-ricense. 

Ademais, o tribunal também julgou improcedente um pedido reconvencional 

formulado pela Costa Rica, que visava à condenação do investidor na obrigação de 

recuperação do ecossistema afetado pelo Projeto Las Olas. Segundo o tribunal, os 

dispositivos do DR-CAFTA que reservam ao Estado uma margem de atuação 

relativamente a questões ambientais não impõem obrigações ao investidor, nem equiparam 

as violações da legislação ambiental nacional a violações do DR-CAFTA que permitam a 

propositura de uma reconvenção. Além disso, o tribunal entendeu que a reconvenção da 

Costa Rica foi formulada de maneira genérica, não atendendo ao quanto disposto nos 

artigos 21, 20.2 e 20.4 das Regras de Arbitragem da UNCITRAL.397 

Estas quatro arbitragens de investimentos requeridas contra a Costa Rica por 

questões ambientais em projetos imobiliários são sintomáticas. Em 2015, este Estado 

dobrou o seu orçamento reservado à defesa jurídica em demandas relativas a tratados de 

investimentos. Ademais, declarações feitas por autoridades governamentais indicam que a 
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Costa Rica continuará a perseguir tanto seus objetivos de proteção ambiental quanto de 

atração de investimentos estrangeiros.
398

 

Por um lado, a Costa Rica ampliou os parques nacionais e as áreas protegidas 

para abrangerem 25% de seu território, fortalecendo o ecoturismo. Por outro lado, trata-se 

de um Estado em desenvolvimento que depende em grande parte do comércio 

internacional e de investimentos estrangeiros.
399

 Assim, constata-se a necessidade de se 

harmonizar a proteção ambiental e a atração de investimentos, um propósito que não 

prescinde de esforços por parte do Estado, mas para o qual se encontra uma perspectiva 

positiva na resolução do caso Aven v. Costa Rica. 

Passamos agora a analisar outros casos de arbitragens de investimentos em que 

o investidor impugnou medidas regulatórias adotadas pelo Estado. 

No caso MTD v. Chile, iniciado no âmbito do TBI celebrado entre Malásia e 

Chile em 1992, o investidor malaio pleiteou compensação pelos investimentos no 

desenvolvimento de um projeto imobiliário de 600 hectares na região metropolitana de 

Pirque, consistente em uma cidade satélite autossuficiente, com casas, apartamentos, 

escolas, hospitais, comércio e serviços, dentre outros. A zona na qual seria construída a 

cidade autossuficiente era destinada a fins agropecuários e a sua finalidade deveria ser 

modificada para que o projeto se concretizasse. Todavia, o plano regulador da região não 

foi modificado e o projeto não foi implantado.
400
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Figura 15: Vinícola em Pirque, no Chile, uma região tradicionalmente destinada à 

agropecuária 

 

Um dos motivos alegados pelo Estado para manter o zoneamento tal como já 

estava configurado é o impacto ambiental do projeto que seria desenvolvido pela MTD. 

Segundo o investidor, as discussões sobre o projeto começaram em 1994 e apenas em 1998 

as autoridades chilenas passaram a manifestar preocupações ambientais.
401

 Por sua vez, o 

Chile argumenta que a Comissão de Investimentos Estrangeiros, que havia celebrado o 

contrato de investimentos, não é responsável pelas permissões e autorizações necessárias à 

construção da cidade, incumbindo ao investidor obter permissões relativas ao zoneamento 

e de natureza ambiental.
402

 

Na sentença arbitral proferida em 2004, o tribunal arbitral decidiu que o Chile 

não incorreu em expropriação ou na adoção de medidas discriminatórias, mas violou a 

obrigação de dispensar ao investimento um tratamento justo e equitativo nos termos do 

artigo 3(1) do TBI, vez que criou fortes expectativas de que o projeto seria implementado 

na região de Pirque. Por outro lado, o tribunal também entendeu que o investidor falhou 

em se proteger dos riscos inerentes ao investimento.
403

 A demanda foi julgada 

parcialmente procedente, e o Estado foi condenado a pagar ao investidor aproximadamente 
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USD 5,8 milhões.
404

 O Chile buscou anular a sentença arbitral, o que foi negado pelo 

CIRDI em 2007.
405

 

No caso Parkerings-Compagniet v. Lituânia, o investidor norueguês celebrou 

um contrato de concessão para o desenvolvimento e a operação de um sistema de 

estacionamento público em Vilnius, na Lituânia.
406

 O investimento envolvia a construção 

de estacionamentos na Cidade Velha de Vilnius, reconhecida pela UNESCO como sítio do 

patrimônio cultural mundial. 

 

    

Figura 16: Vista da Cidade Velha de Vilnius, Lituânia 

Figura 17: Edificações na Cidade Velha de Vilnius, Lituânia 

 

A Comissão Nacional para a Proteção de Monumentos da Lituânia se opôs ao 

projeto de construção de estacionamentos subterrâneos, arguindo que deveriam ser levados 

em consideração os impactos ambientais diretos e indiretos envolvidos, inclusive o 

impacto sobre as propriedades culturais. Segundo esta Comissão, a construção dos 

estacionamentos mudaria as características da Cidade Velha e aumentaria a intensidade do 

tráfego e da poluição do ar, diminuindo o valor residencial e turístico da região. 

Da mesma forma, o Departamento de Proteção Ambiental de Vilnius opinou 

que o projeto não estava fundado em uma avaliação ambiental adequada, além do que não 
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se havia comprovado a necessidade de um estacionamento para o Parque Sereikiškių, que 

tem um valor ambiental expressivo.
407

 

 

 

Figura 18: Parque Sereikiškių, em Vilnius, Lituânia 

 

A despeito, o projeto do investidor foi aceito pelas autoridades governamentais. 

Na sequência, a construção dos estacionamentos foi frustrada pela promulgação de uma 

nova legislação que proibia a conclusão de Acordos de Atividade Conjunta entre 

Municípios e entidades privadas, de forma que o acordo celebrado entre o investidor e o 

Município de Vilnius foi rescindido. 

Após a rescisão do contrato celebrado com a Parkerings-Compagniet, o 

Município autorizou a empresa Pinus Proprius, cuja controladora era holandesa, a construir 

estacionamentos na cidade. O investidor norueguês arguiu que havia sofrido tratamento 

discriminatório, vez que seu projeto havia sido reprovado pelas autoridades 

governamentais, mas o projeto de outro investidor estrangeiro havia sido aprovado. 

A respeito, o tribunal arbitral decidiu que não houve discriminação, vez que o 

projeto da Pinus Proprius tinha uma extensão menor e menos incursões na Cidade 

Velha.
408

 A sentença arbitral de 2007 também concluiu que não foi violada a obrigação de 
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dispensar tratamento justo e equitativo ao investimento ou de protegê-lo, nem houve 

expropriação indireta, de forma que as demandas do investidor foram integralmente 

negadas. 

Polasek e Puig afirmam que no caso Parkerings-Compagniet v. Lituânia o 

tribunal arbitral realizou uma interpretação restritiva de violação ao TBI celebrado entre 

Lituânia e Noruega. Com efeito, o tribunal entendeu que a violação do tratado exige uma 

conduta grave por parte do Estado, para além de um mero inadimplemento do contrato 

celebrado entre um ente governamental e o investidor estrangeiro.
409

 

Da mesma forma, o Estado receptor de investimentos foi vitorioso na disputa 

Plama Consortium v. Bulgária.
410

 Neste caso, um investidor cipriota havia adquirido o 

controle de uma empresa estatal búlgara destinada ao refinamento de petróleo. Após a 

aquisição da empresa pelo investidor, esta faliu. 

O investidor requereu arbitragem afirmando que seus direitos sob o Tratado da 

Carta da Energia haviam sido violados, sendo que a Bulgária havia deixado de criar 

condições estáveis, equitativas, favoráveis e transparentes para que o seu investimento 

prosperasse, tendo ocorrido violações do tratamento justo e equitativo e do dever de 

proporcionar proteção e segurança ao investimento.
411

 

Dentre as acusações do investidor contra o Estado receptor de investimentos, 

uma delas tem caráter ambiental. Segundo o investidor, a Bulgária violou suas obrigações 

sob o artigo 10 do Tratado da Carta da Energia
412

 ao modificar a sua lei para 
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2008. 
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 Ibidem. pp. 16-21. 
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responsabilizá-lo pelos danos ambientais causados pela empresa estatal, antes de sua 

aquisição pela Plama Consortium. 

A respeito, o tribunal arbitral entendeu que a Bulgária havia modificado sua 

legislação ambiental de acordo com recomendações feitas pelo Banco Mundial e que as 

mudanças realizadas criaram condições favoráveis para o recebimento de investimentos, 

em observância ao artigo 10(1) do Tratado da Carta da Energia. O tribunal afirmou 

categoricamente que o Tratado não protege investidores de todas as mudanças na lei do 

Estado receptor, além do que não é certo que a legislação anterior isentava o investidor de 

responsabilidade ambiental.
413

 Ao fim, a sentença arbitral proferida em 2008 rejeitou todos 

os pedidos do investidor. 

Já no caso Bilcon v. Canadá, discutiu-se o impacto ambiental de um projeto 

que abrangia a construção e a operação de uma pedreira e de um terminal marítimo pelo 

investidor estadunidense em White Point, na Península Digby Neck, na Província da Nova 

Escócia no Canadá.
414

 

Os governos do Canadá e da Província da Nova Escócia apuraram em uma 

avaliação ambiental que o projeto havia ensejado uma preocupação generalizada por parte 

da população local e que estava em desacordo com os valores fundamentais da 

comunidade. Ademais, constatou-se que havia a possibilidade de que o ecossistema 

sofresse consequências ambientais adversas significativas, inclusive com relação aos 

mamíferos marinhos que vivem na área. O projeto foi rejeitado pelos governos estadual e 

federal em 2007. 

 

                                                                                                                                                    
way impair by unreasonable or discriminatory measures their management, maintenance, use, enjoyment or 

disposal. (…)” 
413

 Plama Consortium Ltd. v. República da Bulgária. ICSID Case No. ARB/03/24. Sentença arbitral. 27 ago. 

2008. pp. 66-71. 
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 William Ralph Clayton, William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton e Bilcon of 
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Figura 19: Observação de baleias em Digby Neck, no Canadá, nas proximidades do local 

onde operariam a pedreira e o terminal marítimo 

 

Segundo o investidor, diversos projetos envolvendo pedreiras e terminais 

marítimos em áreas ecologicamente sensíveis foram avaliados pelo Estado do Canadá de 

forma mais favorável do que o seu projeto. A empresa argumentou que não se tratava de 

contestar o resultado da avaliação de impacto ambiental, mas de averiguar que o Canadá 

havia dispensado para si um tratamento menos favorável com relação à avaliação e aos 

critérios adotados, para os fins de apurar efeitos adversos após a mitigação de danos 

ambientais.
415

 

O tribunal arbitral entendeu que houve violação das obrigações de tratamento 

nacional (artigo 1102 do NAFTA) e tratamento justo e equitativo (artigo 1105). De acordo 

com o tribunal, outros projetos domésticos que envolviam áreas ecologicamente sensíveis 

foram avaliados de forma mais favorável pelo Canadá, de forma que o investidor 

estrangeiro foi tratado de forma discriminatória.
416

 Ainda, o tribunal reconheceu que nos 

                                                 
415

 Ibidem. p. 204. 
416

 “The actual comparison cases brought forward by the Investors in the present case generally involve 

federal Canada or JRP assessments of mining projects, including oil and gas exploration, accompanied by 

exports that involve sea routes. A number of them specifically involved quarry and marine terminal export 

projects that had the potential to affect a local community. At least three of them involved assessments that 

included the marine terminal component of a project that was connected to a quarry and took place in an 

ecologically sensitive coastal area. The fact that assessments in these cases were carried out in accordance 

with the usual ‘likely significant adverse effects after mitigation’ analysis is sufficient to conclude that they 

received more favorable treatment than did the Investors in like circumstances. The Tribunal finds that these 

three cases, Belleoram, Aguathuna and Tiverton, are definitely among those in which domestic investors 
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demais casos não houve uma oposição tão forte por parte da população local, o que poderia 

justificar a adoção de critérios mais rígidos com relação à Bilcon. Todavia, esta distinção 

não foi aplicada.
417

 

O tribunal arbitral também ponderou que a ênfase que se deu, no relatório de 

avaliação ambiental, aos valores fundamentais da comunidade, suscita um questionamento 

acerca da possibilidade de que o investidor receberia um tratamento mais favorável se não 

fosse estrangeiro.
418

 Ainda, afirmou-se que os valores fundamentais da comunidade não 

são uma política pública racional e que estavam em desacordo com a lei.
419

 

No mais, a sentença arbitral também consignou que o artigo 1102 do NAFTA, 

que trata da obrigação de tratamento nacional, não está relacionado a nenhuma cláusula 

que o excepcione, como é o caso do artigo XX do GATT 1947, que permite que o Estado 

adote medidas razoáveis para perseguir seus objetivos de políticas públicas.
420

 Trata-se de 

mais um caso em que as questões ambientais e a participação da população local foram 

relegadas a um segundo plano, favorecendo-se os interesses dos investidor. 

Por sua vez, no caso PNG v. Papua Nova Guiné, o investidor singapurense 

questionou o cancelamento de todas as suas ações relativas a empreendimento de 

mineração de cobre e ouro na mina Ok Tedi, na Província Ocidental da Papua Nova Guiné. 

Na sequência do cancelamento das ações do investidor, seriam emitidas novas 

ações em favor do Estado. De acordo com o investidor, este havia recebido ações para 

atuar no gerenciamento da mina e para utilizar os lucros obtidos na promoção do 

desenvolvimento sustentável da Papua Nova Guiné e na melhoria do bem-estar da 

população, em especial da comunidade local da Província Ocidental.
421

 

A arbitragem foi iniciada em 2013 com fundamento em duas leis domésticas da 

Papua Nova Guiné, a Lei para a Promoção de Investimentos de 1992 e a Lei da Convenção 

                                                                                                                                                    
were accorded more favorable treatment than Bilcon in circumstances that are sufficiently ‘like’ to sustain a 

comparison under Article 1102.” Ibidem, pp. 206-207. 
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 “One more potential point of distinction is that these cases, while potentially having effects on local 
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significant adverse effects after mitigation’ analysis.” Ibidem. p. 209. 
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sobre Disputas relativas a Investimentos de 1978.
422

 Segundo o investidor, por meio de 

artigos específicos destas leis a Papua Nova Guiné consente com a jurisdição do CIRDI. 

Entretanto, o caso não chegou a ser julgado no mérito, vez que em 2015 o 

tribunal arbitral decidiu que o Estado da Papua Nova Guiné não havia consentido com a 

jurisdição do CIRDI. 

No caso Copper Mesa v. Equador,
423

 discutiu-se a revogação de licenças de 

mineração concedidas ao investidor canadense para atuar nas regiões de Junín, Chaucha e 

Telimbela no Equador. O requerimento de arbitragem está fundado no TBI celebrado entre 

Canadá e Equador em 1996. Segundo o investidor, foram violadas as disposições do TBI 

referentes a tratamento justo e equitativo, plena proteção e segurança, e expropriação. O 

investidor pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de indenização de 

aproximadamente USD 70 milhões. 

Em 18 de abril de 2008, a Assembleia Constituinte do Equador aprovou o 

Mandato Constituyente nº 6, que extinguiu sem compensação econômica todas as 

concessões de mineração com relação às quais, dentre outras condições, não tivesse sido 

apresentado estudo de impacto ambiental ou não tivesse sido realizado prévio referendo, 

inclusive as que tivessem pendências administrativas.
424

 Este era o caso das concessões do 

investidor. Ademais, uma legislação aprovada em 29 de janeiro de 2009 estabeleceu que as 

áreas e projetos de mineração onde o Estado do Equador conduzia pesquisas geológicas 

deveriam ser devolvidos ao Estado.
425

 Este também era o caso das três concessões do 

investidor. 

O tribunal arbitral afastou a aplicação do artigo XVII(2) do TBI celebrado 

entre Canadá e Equador, segundo o qual nada no TBI pode ser interpretado de forma a 

evitar que o Estado adote, mantenha ou imponha medidas que considere apropriadas para 
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mar. 2016. 
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garantir que o investimento seja realizado de forma a considerar preocupações 

ambientais.
426

 

Ademais, ao longo do investimento, houve diversos conflitos violentos entre 

indivíduos a favor e contra a mineração pelo investidor, tendo ocorrido inclusive embates 

físicos, o bloqueio de estradas e a utilização de bombas de gás lacrimogêneo. Segundo o 

Estado, a população local foi atacada por grupos paramilitares do investidor.
427

 

Ao fim, o tribunal arbitral decidiu que o Estado não violou a obrigação de 

tratamento nacional, mas que infringiu os deveres de dispensar ao investimento um 

tratamento justo e equitativo, plena proteção e segurança, e de realizar a expropriação 

conforme o devido processo legal e mediante compensação. Entendeu-se que houve 

expropriação indevida dos investimentos em Junín e Chaucha, mas que na região de 

Telimbela o investidor não era o verdadeiro concessionário da exploração mineira. 

A despeito, o tribunal arbitral também entendeu que o investidor contribuiu 

para a própria perda, vez que certos membros da alta hierarquia da empresa foram 

responsáveis por atos violentos contra civis, inclusive disparos de armas de fogo e a 

utilização de pulverizadores. Assim, o tribunal aplicou ao caso o artigo 39 do Projeto de 

Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos (2001), 

elaborado pela Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas,
428

 

afirmando que o investidor contribuiu na proporção de 30% para os danos que 

experimentou.
429

 O Estado do Equador foi condenado a pagar indenização de pouco mais 

de USD 19,4 milhões. 

Em outro caso relevante, julgado em 2016, discute-se a falha do Estado em 

preservar o seu próprio meio ambiente, prejudicando o empreendimento sustentável do 

investidor estrangeiro. Trata-se da arbitragem de investimentos Allard v. Barbados, 

requerida pelo investidor canadense Peter A. Allard relativamente a sua atração 

                                                 
426
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ecoturística, referida como Santuário. A demanda está fundada no TBI celebrado entre 

Canadá e Barbados em 1996. 

No caso, o investidor havia adquirido 34,25 acres de terras em Barbados de 

1996 a 1999, em um local que abrangia um mangue com vegetação vermelha e branca, 

bem como um lago e lagoas conectados ao mar por um canal. Ao final do canal estava 

localizada uma comporta que controlava a troca de águas entre as zonas úmidas e o 

oceano. Para obter a aprovação de seu projeto de construir o Santuário, o investidor 

apresentou diversos estudos e planos, dentre eles um plano de drenagem do local que 

incluía o funcionamento da comporta.
430

 

Em 2004, a atração abriu para o público, e em 2005 uma falha em uma estação 

de tratamento de esgoto resultou no despejo de esgoto não tratado no Santuário. Além 

disso, em abril de 2008, entrou em vigor o Plano de Desenvolvimento Físico Nacional de 

Barbados, que modificou o zoneamento de áreas próximas ao empreendimento, que 

anteriormente eram destinadas a uso recreativo e agrícola, e que foram transformadas em 

uma área residencial e um corredor urbano. Em outubro de 2008, o Santuário foi 

fechado.
431

 

 

 

Figura 20: Vista aérea do Santuário em Barbados 
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O investidor pede indenização no valor de 29 milhões de dólares canadenses 

por violações das disposições do TBI referentes a tratamento justo e equitativo, plena 

proteção e segurança, e expropriação. Segundo o investidor, as ações e a hesitação do 

governo em fechar a comporta resultaram na degradação ambiental severa da atração 

ecoturística, que ao final teria se transformado em um “pântano infestado de mosquitos”.
432

 

Os pedidos do investidor foram julgados improcedentes. De acordo com o 

tribunal arbitral, não foi comprovado que as premissas fáticas do investidor estavam 

corretas, vez que não se demonstrou uma degradação do meio ambiente no período 

indicado, ou que eventual degradação teria sido causada pelo Estado. O tribunal também 

entendeu que não houve violação do tratamento justo e equitativo, visto que não se 

comprovou que o Estado realizou qualquer promessa específica na qual o investidor teria 

confiado ao adquirir e desenvolver o Santuário.
433

 

A sentença arbitral também afirma que não houve violação do dever de 

conferir ao investimento plena proteção e segurança, pois o Estado adotou medidas 

razoáveis para proteger o Santuário do ponto de vista ambiental, por sua própria iniciativa 

e em atendimento às reclamações do investidor. Conforme constatado ao longo da 

arbitragem, a operação da comporta não é o único fator que afetou o local da atração 

ecoturística, sendo as condições geomorfológicas da região mais complexas do que alega o 

investidor.
434

 

Por fim, o tribunal concluiu que não houve expropriação indireta do 

investimento porque não houve uma privação substancial do uso ou benefício econômico 

esperado do investimento como consequência de ações adotadas pelo Estado, o que 

equivaleria aos efeitos de uma expropriação direta. A sentença ponderou que o investidor 

permaneceu sendo proprietário das terras, nas quais ainda operava um café, e que não 

restou demonstrado que o fechamento da atração havia ocorrido por motivos ambientais.
435

 

Em outro caso julgado em 2016, Pac Rim v. El Salvador, o investidor 

estadunidense Pac Rim LLC, subsidiária integral da empresa canadense OceanaGold, 
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pediu compensação por ter deixado de explorar uma mina de ouro em uma região 

denominada El Dorado, localizada no norte do Estado de El Salvador.
436

 

Houve grande comoção social por parte da população salvadorenha contra o 

empreendimento, bem como diversos protestos relativos à morte de opositores do projeto 

de mineração. As principais preocupações diziam respeito ao deslocamento da população 

local, bem como ao impacto ambiental do projeto, especificamente a poluição das águas. 

Também em Washington, em frente à sede do Banco Mundial, houve manifestações contra 

o investidor e contra o próprio tribunal arbitral. 

 

 

Figura 21: Manifestação sobre o julgamento da arbitragem de investimentos Pac Rim v. El 

Salvador 

 

A empresa estadunidense Pac Rim LLC adquiriu a empresa salvadorenha 

Pacific Rim El Salvador, que detinha licenças de exploração para a área de El Dorado. 

Essas licenças expirariam em 2005 caso não fossem convertidas em uma concessão de 

exploração. 

O investidor pleiteou a concessão destas licenças, mas o Estado de El Salvador 

as negou sob o fundamento de que não foram observados os requisitos previstos na Lei de 

Mineração de 1995. Segundo as autoridades salvadorenhas, e conforme corroborado pelo 

tribunal arbitral, o investidor deixou de cumprir o artigo 37(2)(b) da Lei de Mineração, vez 
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que não apresentou a documentação referente à propriedade e à autorização pelos 

proprietários ou ocupantes da superfície, relativamente às áreas onde o investidor realizaria 

suas atividades, mesmo que não se tratassem das áreas diretamente afetadas pela 

mineração. Ademais, o investidor não identificou as áreas da superfície que seriam 

colocadas em risco pela mineração subterrânea.
437

 

Em sua defesa, o Estado de El Salvador invoca o artigo 117 de sua 

Constituição, segundo o qual é dever do Estado proteger os recursos naturais.
438

 Ademais, 

nos termos do artigo 37(2)(c) da Lei de Mineração de El Salvador, a concessão do direito 

de exploração de minas depende da permissão ambiental emitida pela autoridade ambiental 

competente, com cópia do respectivo estudo de impacto ambiental.
439

 

Todavia, o tribunal arbitral afirmou que não analisaria se o investidor cumpriu 

com suas obrigações ambientais nos termos do artigo 37(2)(c), ou se havia apresentado de 

forma adequada o estudo de viabilidade do projeto de acordo com o artigo 37(2)(d) da 

mesma lei, vez que já havia concluído que a demanda não prosperaria em vista da violação 

ao artigo 37(2)(b), conforme exposto acima.
440

 A sentença arbitral proferida em 2016 

julgou improcedente a demanda do investidor. 

Além dos casos relatados acima, já julgados, diversas outras arbitragens de 

investimentos relativas a disputas ambientais estão pendentes de julgamento. 

No caso Michael Anthony Lee-Chin v. República Dominicana,
441

 o investidor 

jamaicano busca compensação pela expropriação de um aterro em Santo Domingo Norte. 
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out. 2016. Item 10.6. 
441

 Michael Anthony Lee-Chin v. República Dominicana. ICSID Case No. ARB/18/3. Em andamento. 
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Segundo o Estado, a medida foi necessária em função da má administração do aterro e dos 

impactos sobre a saúde pública, o meio ambiente e a comunidade.
442

 A disputa foi iniciada 

sob o Acordo de Livre Comércio celebrado entre o Mercado Comum e Comunidade do 

Caribe e a República Dominicana (na sigla em inglês, CARICOM-DR FTA – 1998). 

 

 

Figura 22: Aterro Duquesa em Santo Domingo Norte, expropriado pela República 

Dominicana após a decretação de estado de emergência ambiental 

 

Em outra arbitragem de investimentos pendente de julgamento, Gabriel 

Resources v. Romênia, discute-se a mineração de ouro em Roşia Montană, uma comuna na 

Transilvânia que está sendo avaliada pela UNESCO para ser classificada como sítio do 

patrimônio mundial. 

O investidor canadense afirma que atuou com diligência para obter todas as 

permissões e aprovações relativas ao uso da terra, bem como autorizações arqueológicas e 

ambientais e a aquisição de direitos de superfície. Todavia, o Estado da Romênia teria 

frustrado e expropriado o investimento ao se recusar a emitir uma autorização ambiental, 

impedindo a execução do projeto sem observar o devido processo legal e sem realizar a 
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compensação financeira cabível. Algumas das medidas adotadas pelo Estado contestadas 

pelo investidor são a inclusão da área do projeto, em 2010, em uma lista de monumentos 

históricos, bem como a imposição de requisitos para o uso de cianeto na mineração.
443

 

 

 

Figura 23: Paisagem em Roşia Montană, Romênia 

 

 

Figura 24: Antigo local de mineração a céu aberto em Roşia Montană, Romênia 

 

Por sua vez, o Estado da Romênia afirma que o investidor não obteve a licença 

social necessária para o projeto, que tem impactos sociais e ambientais expressivos, 
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exigindo a realocação de aproximadamente 880 famílias e 2.000 habitantes para permitir a 

exploração de uma área de 24 quilômetros quadrados, preservando-se apenas o centro 

histórico da cidade. O projeto ensejaria o nivelamento de quatro montanhas que circundam 

Roşia Montană, a destruição de mais de 100 quilômetros de galerias subterrâneas, o 

tratamento de rochas com cianeto e a construção de uma represa.
444

 

Ademais, o pedido de licença ambiental pelo investidor havia sido realizado 

em um momento em que a Romênia passava por uma transição regulatória, entre a queda 

do regime comunista e a acessão à União Europeia. O caso permanece pendente de 

julgamento e a avaliação de Roşia Montană como sítio do patrimônio mundial está 

suspensa. 

Em outra arbitragem de investimentos em andamento, Perenco v. Equador, o 

investidor francês contesta a expropriação de seus investimentos na exploração de petróleo, 

com fundamento no TBI celebrado entre França e Equador em 1994. Por sua vez, o Estado 

do Equador apresentou pedido reconvencional afirmando que o investidor causou danos 

ambientais expressivos que devem ser reparados, bem como não manteve em boas 

condições a infraestrutura dos blocos de exploração de petróleo.
445

 

Em decisão proferida em 2015 acerca da reconvenção do Equador em matéria 

ambiental, o tribunal arbitral entendeu que os assistentes técnicos das partes, na avaliação 

dos danos ambientais, haviam extrapolado os limites de sua função, agindo como se 

advogassem para as partes.
446

 O tribunal afirma que houve danos que provavelmente foram 

causados pela Perenco, de forma que a reconvenção não deve ser rejeitada liminarmente, e 

que em face da importância conferida pela Constituição do Equador ao meio ambiente, o 

tribunal deve estar bem informado para decidir a respeito, de sorte que indicará o seu 

próprio perito para avaliar os dados apresentados pelas partes.
447

 

Este caso indica a possibilidade de que o investidor seja punido pelos danos 

ambientais que causou ao Estado receptor de investimentos, o que seria um divisor de 
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águas em sede de arbitragem de investimentos, criando um precedente relevante para que o 

investidor esteja sujeito à responsabilização ambiental. 

Em outro caso recente, Veolia v. Gabão, discute-se a tomada forçada pelo 

exército gabonês de um investimento no setor de energia. Segundo o governo do Gabão, o 

local do empreendimento estava sendo gravemente poluído com resíduos de petróleo. Por 

sua vez, o investidor de origem francesa afirma que nenhum dano ambiental havia sido 

reportado por agências regulatórias até que o investimento fosse tomado à força.
448

 A 

tentativa de mediação da disputa perante o CIRDI não obteve sucesso, e em outubro de 

2018 o investidor requereu arbitragem contra o Estado receptor de investimentos. Todavia, 

a arbitragem não chegou a ser julgada, vez que as partes celebraram acordo.
449

 

Da jurisprudência apresentada acima, pode-se concluir que há uma polarização 

de entendimentos acerca da existência do dever de compensação do investidor pelo Estado, 

em vista da adoção de medidas regulatórias ambientais. Em alguns casos, os tribunais 

arbitrais ainda hesitam em conferir à tutela do meio ambiente a importância que lhe é 

atribuída pelo próprio tratado celebrado entre o Estado de origem do investidor e o Estado 

receptor de investimentos. 

No caso Bilcon v. Canadá,
450

 por exemplo, o tribunal arbitral não fez uma 

análise global do NAFTA, afirmando que não há exceções à obrigação de tratamento 

nacional (artigo 1102), e desconsiderando que a adoção de uma medida para a 

concretização de um interesse público não é compensável, nos termos do artigo 1110(1)(a). 

A mesma desvalorização de normas protetivas do meio ambiente ocorreu nos casos 

Metalclad v. México,
451

 Tecmed v. México
452

 e Copper Mesa v. Equador,
453

 dentre outros. 

Sands afirma que há áreas do direito internacional nas quais as normas do 

direito internacional do meio ambiente ainda não foram reconhecidas como tendo um papel 

importante a desempenhar, tal como ocorre na área de investimentos. Segundo o autor, não 
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há uma hierarquia a priori entre normas de proteção de investimentos e normas ambientais, 

devendo-se buscar o equilíbrio, o que permite alcançar o objetivo do desenvolvimento 

sustentável.
454

 

 

5.6. A proteção do investimento sustentável em energias renováveis 

 

Como visto anteriormente, uma das críticas frequentes que se faz à arbitragem 

de investimentos é que este meio de solução de controvérsias pode causar um efeito 

adverso na formulação de novas políticas ambientais. Isto porque os Estados podem hesitar 

em se expor ao risco de ser demandados por editar normas que imponham novos deveres 

ou encargos de natureza ambiental aos investidores estrangeiros, o que pode ser 

interpretado como violação do dever de dispensar ao investimento um tratamento justo e 

equitativo. 

Todavia, destoam deste padrão quatro casos recentes, da década de 2010, 

iniciados por investidores estrangeiros contra a Espanha, nos quais se busca a proteção de 

investimentos sustentáveis, que perderam incentivos após a revogação de uma lei nacional 

espanhola sobre energia renovável. 

Trata-se dos casos Eiser v. Espanha,
455

 NovEnergia v. Espanha,
456

 Antin v. 

Espanha
457

 e Masdar v. Espanha.
458

 Os quatro casos já foram julgados de forma favorável 

aos investidores, e a Espanha foi condenada ao pagamento de indenizações nos valores de 

EUR 128 milhões (Eiser), EUR 53 milhões (NovEnergia), EUR 130,7 milhões (Antin) e 

EUR 64,5 milhões (Masdar). 
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Os casos versam acerca da mudança de política energética da Espanha, que ao 

editar o Real Decreto-Lei 9/2013
459

 operou uma reforma que revogou subsídios concedidos 

aos produtores de energia a partir de fontes renováveis, bem como criou novas taxas e 

tarifas aplicáveis a este setor. Os investidores comumente alegam que a edição desta 

legislação nacional pela Espanha viola obrigações assumidas no Tratado da Carta da 

Energia (TCE), tais como o tratamento justo e equitativo do investimento e a proibição de 

expropriação de investimentos. 

Estes quatro casos demonstram que a arbitragem de investimentos não é um 

meio de solução de controvérsias que intrinsecamente opera de forma desfavorável à 

proteção do meio ambiente. Pelo contrário, os casos indicam que a arbitragem de 

investimentos pode ser utilizada como instrumento para a proteção dos recursos naturais, 

na medida em que os investimentos protegidos sejam sustentáveis. O mesmo se constatou 

no caso Allard v. Barbados.
460

 

 

 

Figura 25: Usina solar Gemasolar em Sevilha, Espanha, construída por uma joint-venture 

integrada pelo investidor estrangeiro Masdar 
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Segundo a legislação espanhola, por 25 anos os investidores receberiam tarifas 

de alimentação (feed-in tariffs) pela produção de energia solar. A partir do 26º ano esta 

tarifa poderia ser reduzida a 80% de seu valor. Uma das mudanças operadas pela reforma 

regulatória é a eliminação das tarifas a partir do 26º ano, diminuindo os ganhos dos 

investidores.
461

 

Além da Espanha, diversos outros países incentivam a produção de energia 

sustentável a partir da remuneração dos empreendedores por tarifas de alimentação. É 

digno de nota que, em paralelo às arbitragens de investimentos requeridas pelos 

investidores, os Estados iniciam disputas uns contra os outros também no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio, contestando os subsídios concedidos ao setor de 

energias sustentáveis.
462

 

Há mais de vinte arbitragens de investimentos pendentes contra a Espanha em 

função da mesma legislação. Embora estes casos resultem, em última análise, em uma 

maior proteção aos métodos de produção de energia renovável, ainda assim deve-se 

ponderar se tal multiplicação de disputas é desejável. Conforme Jan Paulsson já havia 

afirmado em 1995, o Tratado da Carta da Energia (1994), diferentemente do NAFTA 

(1994), não contém um dispositivo que prevê a reunião de múltiplos procedimentos 

arbitrais sobre o mesmo tema em um único procedimento, o que evitaria uma litigiosidade 

exacerbada e o risco de resultados potencialmente contraditórios.
463

 

Com efeito, o primeiro caso de arbitragem de investimentos requerido contra a 

Espanha havia sido julgado improcedente, e os quatro casos posteriores foram julgados 

procedentes. Neste primeiro caso, a arbitragem Charanne v. Espanha, o tribunal arbitral 

havia decidido que a reforma regulatória do setor de energia pelo Estado apenas reduzia a 
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lucratividade do investimento, mas não resultava na sua expropriação indireta nos termos 

do artigo 13 do TCE.
464

 

Além disso, o tribunal entendeu que não houve violação à obrigação de 

dispensar tratamento justo e equitativo ao investimento (artigo 10(1) do TCE), pois a 

expectativa do investidor não estava fundada em promessas feitas pelo Estado, mas apenas 

na crença de que a disciplina legal do setor não seria modificada.
465

 Entretanto, segundo o 

tribunal arbitral, este entendimento limitaria excessivamente o espaço regulatório do 

Estado, que deve ter flexibilidade para atuar em prol do interesse público. 

A respeito, Consuelo Yoshida ensina que não se pode admitir de forma 

simplista e abstrata que o ato jurídico perfeito deve prevalecer sobre normas de interesse 

público supervenientes. Segundo a autora, tampouco se pode presumir que a legislação 

superveniente de interesse público sempre deve prevalecer sobre os direitos subjetivos 

assegurados pelo ato jurídico perfeito, devendo-se analisar as disputas no caso concreto, 

com vistas a evitar o surgimento de novos passivos ambientais.
466

 

Outras arbitragens de investimentos foram requeridas contra países europeus 

com relação a disputas no setor de energias renováveis. Segundo Katzarsky e Dimitrova, 

os Estados membros da União Europeia implantaram uma política energética fundada na 

atração de investimentos estrangeiros e na promoção da energia renovável. Todavia, com a 

crise econômica enfrentada em 2008 e 2009, não foi possível manter todos os benefícios 

concedidos ao setor, motivo pelo qual os Estados passaram a introduzir novos tributos 

sobre a renda dos produtores de energia renovável e diminuíram as tarifas de alimentação, 

medidas que levaram a uma multiplicação de disputas de investimentos.
467
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Assim como o caso Charanne v. Espanha, outras disputas similares foram 

julgadas a favor do Estado, tal como ocorreu na arbitragem de investimentos Mesa Power 

v. Canadá,
468

 sobre tarifas de alimentação instituídas pelo Canadá, e no caso JSW v. 

República Tcheca.
469

 

Neste segundo caso, o Estado também reviu benefícios concedidos aos 

investidores no setor de energia. No início dos anos 2000, a República Tcheca planejava 

que até 2010 geraria 8% de seu consumo de energia elétrica a partir de fontes renováveis, 

segundo recomendação da União Europeia. Para alcançar este objetivo, o Estado passou a 

incentivar a produção deste tipo de energia por meio de isenções tributárias. 

O investidor alemão JSW investiu em três usinas solares na República Tcheca. 

Em 2009 e 2010, o Estado reviu os incentivos concedidos aos investidores neste setor, vez 

que houve uma queda drástica no preço dos painéis solares, o que ensejou um grande 

aumento inesperado dos lucros dos produtores.
470

 

Segundo o tribunal arbitral, o quadro regulatório do investimento não continha 

qualquer cláusula de estabilização, de forma que não havia a obrigação de que a disciplina 

do setor de energia permanecesse estática. Ademais, mesmo após a revogação de 

benefícios, o investidor continuou a auferir os lucros esperados conforme proposto pelo 

Estado, de forma que não houve quebra de expectativas. O tribunal concluiu que não houve 

violação dos artigos 2(1) (tratamento justo e equitativo), 4(1) (plena proteção e segurança) 

ou 7(2) (observância de obrigações contratuais e legais) do TBI celebrado entre a 

Alemanha e a República Tcheca para a promoção e a proteção recíproca de 

investimentos.
471

 

O árbitro Gary Born, que havia sido indicado pelo investidor, apresentou voto 

divergente segundo o qual o Estado frustrou as expectativas do investidor ao reduzir as 
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tarifas mínimas que remunerariam a energia produzida a partir de fontes renováveis. De 

acordo com este árbitro, a mudança de posição da República Tcheca viola a obrigação de 

tratamento justo e equitativo.
472

 

Assim como a República Tcheca, a Bulgária também implementou programas 

de feed-in tariff e realizou mudanças na sua política energética. A Bulgária é requerida em 

quatro arbitragens de investimentos por este motivo, sendo elas EVN v. Bulgária,
473

 

ENERGO-PRO v. Bulgária,
474

 ČEZ v. Bulgária
475

 e ACF v. Bulgária.
476

 

Da mesma forma, a Itália também é requerida em diversos casos, quais sejam, 

Blusun v. Itália,
477

 Silver Ridge v. Itália,
478

 Belenergia v. Itália,
479

 Greentech v. Itália,
480

 

Eskosol v. Itália
481

 e ESPF v. Itália.
482

 Em 2015, a Itália denunciou o Tratado da Carta da 

Energia para evitar o requerimento de arbitragens futuras contra si. 

Além dos casos relatados, outras arbitragens de investimentos relativas a 

energia sustentável ainda estão em andamento. Em outubro de 2018, no caso KLS v. Sri 

Lanka, um investidor malaio requereu arbitragem em vista do cancelamento pelo governo 

do Sri Lanka de um projeto de energia híbrido, que combinava a geração de energia eólica 

e solar. O projeto tinha o valor aproximado de USD 150 milhões.
483

 O caso ainda está 

pendente de julgamento. 

Assim, percebe-se que a arbitragem de investimentos tem sido frequentemente 

utilizada para a proteção do investimento sustentável em energias renováveis, uma 

constatação que quebra o paradigma de que se trata de um meio de resolução de disputas 

que privilegia os interesses do investidor poluidor em detrimento do Estado que se 

empenha em preservar o meio ambiente. 
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Nas arbitragens de investimentos sobre energias renováveis, é digno de nota 

que os investidores geralmente não fazem referência ao fato de que seu investimento é 

sustentável. A narrativa argumentativa é construída do ponto de vista puramente 

econômico, focando-se a demanda nos efeitos financeiros da expropriação direta ou 

indireta. Assim, a irrelevância com que é percebida a sustentabilidade do investimento 

evidencia o quanto a proteção do meio ambiente ainda é uma questão estranha às 

discussões em sede de arbitragem de investimentos. 

 

5.7. Considerações sobre os casos práticos 

 

Em linhas gerais, há dois posicionamentos principais adotados pelos tribunais 

arbitrais em matéria de investimentos e meio ambiente. O primeiro posicionamento confere 

maior liberdade de atuação ao Estado e postula que os atos protetivos do meio ambiente, 

incluindo medidas regulatórias, não devem ensejar o pagamento de compensações pelo 

Estado ao investidor. O segundo posicionamento afirma que a execução de políticas 

públicas de proteção do meio ambiente não elide o dever do Estado de indenizar o 

investidor por expropriações diretas ou indiretas. 

No mesmo sentido, Sands ensina que os casos Methanex v. Estados Unidos
484

 e 

Metalclad v. México
485

 ocupam dois extremos do mesmo espectro, sendo que neste 

segundo caso considerou-se que seria possível ignorar as intenções que motivaram as 

medidas adotadas pelo Estado, inclusive as motivações de natureza ambiental.
486

 

De acordo com Joseph Stiglitz, em última análise, este segundo 

posicionamento faz com que o causador do dano ambiental seja indenizado pelo Estado, 

gerando uma inversão do princípio poluidor-pagador.
487

 É este entendimento que 

frequentemente dá origem às críticas direcionadas à arbitragem de investimentos enquanto 

um meio de resolução de disputas inadequado para a tutela do interesse público. Conforme 
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Jan Paulsson já afirmava em 1995, a arbitragem de investimentos foi concebida com o 

propósito de favorecer a neutralidade, e não o investidor.
488

 

Como Wagner já havia alertado em 1999, antes mesmo do crescimento 

vertiginoso da utilização da arbitragem de investimentos, a criação do direito à 

compensação pelos impactos econômicos das leis ambientais sobre os investidores 

estrangeiros congelaria a habilidade dos governos de tutelar o meio ambiente, o que 

equivaleria a uma extorsão segundo a qual o governo seria forçado a pagar aqueles que 

causam danos ambientais.
489

 O autor conclui seu artigo a respeito afirmando que 

“[f]elizmente, o direito internacional não suporta esse regime”.
490

 Entretanto, as duas 

décadas seguintes revelariam um panorama distinto. 

Com relação aos primórdios da arbitragem de investimentos, Julianne Marley 

ensina que metade das arbitragens requeridas nos primeiros cinco anos de vigência do 

NAFTA (1994) eram referentes a regulações ambientais, e estes casos levaram a um maior 

escrutínio dos TBIs e das arbitragens de investimentos por parte de ambientalistas e dos 

próprios Estados.
491

 Alguns autores, tal como Gaines, entendem que os casos Metalclad v. 

México, Ethyl Corporation v. Canadá e S.D. Myers v. Canadá versaram sobre medidas 

adotadas pelo Estado com viés político e econômico, e não fundadas em uma verdadeira 

motivação ambiental, de forma que o NAFTA não deveria ser uma fonte de preocupação 

para ambientalistas.
492

 Todavia, esta não foi a percepção dominante. 

Vera Kanas relata que os dispositivos protetivos do meio ambiente haviam sido 

incluídos no texto do NAFTA por pressão de ambientalistas, ONGs e de alguns membros 

do Congresso dos Estados Unidos,
493

 de forma que o surgimento de uma longa sequência 

de casos que questionavam medidas pró-ambientais foi visto com contrariedade. A decisão 
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política de tutelar o meio ambiente não foi efetivada pelos instrumentos jurídicos previstos 

no tratado, como deveria ocorrer.
494

 Da mesma forma, Argañarás comenta a ausência de 

uniformidade nos resultados das arbitragens de investimentos sob o NAFTA.
495

 

Como evidenciado por diversos casos relatados, uma das questões prementes 

analisadas em arbitragem de investimentos é a extensão do poder regulatório do Estado,
496

 

por vezes referido como poder de polícia. De acordo com Andrew Newcombe, para se 

diferenciar conceitualmente entre, de um lado, expropriações, e de outro, regulação por 

meio do poder de polícia do Estado, não basta que a motivação seja a existência de 

utilidade ou benefício público, já que todas as expropriações lícitas são motivadas por um 

propósito público. O autor também afirma que não bastaria definir o núcleo do poder de 

polícia com base nas medidas comumente adotadas pelo Estado, vez que o escopo da 

atuação do Estado não é um conceito universalmente compartilhado. Assim, Newcombe 

sugere que é preferível delimitar áreas nas quais o poder de polícia justifica interferências 

nos direitos de propriedade, tais como a manutenção da ordem, da segurança, da saúde, a 

proteção do meio ambiente e a legislação tributária.
497

 

Na contramão, alguns autores defendem que as exceções fundadas no poder de 

polícia do Estado devem ser restritas. É o caso, por exemplo, de Aisbett, Karp e 

McAusland, que concluíram em uma análise econômica que estas exceções criam duas 

ineficiências. Em primeiro lugar, as exceções podem encorajar litígios dispendiosos, e em 

segundo lugar, podem estimular o Estado a adotar uma postura regulatória mais ativa.
498

 

Entretanto, não vemos a postura regulatória ativa do Estado como um mal, mas como uma 
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necessidade em vista do papel estatal de tutelar bens que não seguem apenas a lógica 

econômica, tal como o meio ambiente. 

Assim, idealmente, os diplomas jurídicos internacionais que disciplinam a 

proteção de investimentos devem conter dispositivos legais que resguardem o espaço 

regulatório do Estado e prevejam a preservação do meio ambiente, sendo que a conjugação 

destes fatores permite que se equilibre o interesse público do Estado receptor de 

investimentos com os direitos privados do investidor. 

Em consonância com este entendimento, os Princípios Nucleares para a 

Elaboração de Políticas de Investimento da UNCTAD (2015) dispõem que as políticas de 

investimento devem ser equilibradas no estabelecimento de direitos e obrigações dos 

Estados e dos investidores, no interesse do desenvolvimento para todos (princípio 4). 

Ademais, as políticas de investimento devem ser revisadas regularmente e adaptadas às 

mudanças na dinâmica de desenvolvimento (princípio 3), reconhecendo-se a cada Estado o 

direito soberano de estabelecer condições de entrada e de operação do investimento 

estrangeiro, que se sujeita a compromissos internacionais assumidos pelo Estado, ao 

interesse do bem público e à minimização de potenciais efeitos negativos (princípio 5).
499

 

Ademais, constata-se que a grande maioria dos casos práticos estudados está 

fundada em tratados bilaterais ou plurilaterais celebrados durante a década de 1990, 

momento histórico em que os dispositivos protetivos do meio ambiente não estavam tão 

presentes como nos tratados celebrados a partir dos anos 2000. Entretanto, os julgados 

relatados nos permitem concluir que, mesmo quando os tratados contêm dispositivos 

protetivos do meio ambiente, que excluem a jurisdição arbitral e preservam o poder 

regulatório do Estado, ainda assim em alguns casos os tribunais arbitrais entendem que a 

sua jurisdição não deve ser afastada e que o Estado tem a obrigação de indenizar o 

investidor. 

No caso Philip Morris v. Uruguai, por exemplo, o tribunal arbitral não acolheu 

a objeção de jurisdição do Estado, a despeito do fato de que a disputa tratava de questão de 

interesse público relacionada à saúde, e que neste caso a jurisdição arbitral era afastada 

pelo artigo 2 do TBI celebrado entre Suíça e Uruguai. Com vistas a otimizar a resolução da 

disputa e concretizar o princípio da economia processual, deve-se bifurcar o procedimento 
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arbitral, dividindo-o nas fases jurisdicional e de mérito, acolhendo-se as objeções 

jurisdicionais que estejam em consonância com o tratado aplicável.
500

 

Além disso, no caso Bear Creek Mining v. Peru, como em diversos outros, não 

foi acolhida a exceção segundo a qual nenhum dispositivo do FTA poderia ser interpretado 

para impedir que uma parte adotasse ou executasse medidas ambientais para proteger a 

vida ou a saúde humana, animal ou vegetal (artigo 2201.3(a) do Acordo de Livre Comércio 

celebrado entre o Canadá e o Peru). 

Logo, ademais de ser necessário prever expressamente nos tratados para a 

promoção e a proteção de investimentos que a adoção de medidas ambientais exclui a 

jurisdição arbitral e o dever estatal de indenizar, é preciso conferir efetividade a estes 

dispositivos legais, aplicando-os na prática. Tal não enseja o enfraquecimento do meio de 

resolução de disputas, mas apenas a observância da vontade dos próprios Estados 

soberanos que celebraram os tratados em questão. 

Como afirma Slater, é preciso que a proteção ambiental esteja embutida nas 

estruturas jurídicas do tratado, e não apenas em um capítulo à parte que tenha pouco 

impacto no comportamento das partes e na resolução de disputas.
501

 A resolução de 

conflitos por meios eficientes e nos termos do pactuado é essencial para preservar a higidez 

do tratado e estimular a realização de investimentos, e neste contexto a arbitragem de 

investimentos deve se aprimorar para ser progressivamente adequada e efetiva à tutela do 

meio ambiente. 

Conforme visto nos casos relatados, do início dos anos 2000 até o presente, 

houve uma evolução de entendimento segundo a qual se passou a conferir maior 

importância à preservação do espaço regulatório do Estado, ou ao que algumas sentenças 

arbitrais se referem como poderes de polícia do Estado,
502

 tal como nos casos Philip 

Morris v. Uruguai
503

 e Chemtura v. Canadá.
504

 A despeito, diversos casos ainda estão na 

contramão dessa tendência. 
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Ademais, em uma análise abrangente dos julgados de arbitragem de 

investimentos, destaca-se aos olhos do ambientalista que o argumento da sustentabilidade 

nem sempre é alegado pelo Estado, ainda que o investimento em questão tenha um claro 

impacto sobre o meio ambiente. Também nos casos sobre a produção de energia renovável 

a sustentabilidade não é invocada por muitos investidores, evidenciando uma dissociação 

entre o direito internacional do meio ambiente e o direito do comércio internacional. 

Além disso, é digno de nota que, segundo pesquisa de Behn e Langford, de um 

total de 47 casos de arbitragens de investimentos em matéria ambiental, 2 pleiteavam 

compensação por medidas adotadas pelo Poder Judiciário do Estado receptor de 

investimentos, 4 por medidas adotadas pelo Poder Legislativo e 41 por medidas adotadas 

pelo Poder Executivo.
505

 Em muitos casos percebe-se a tendência de que os investidores 

aleguem que o ordenamento jurídico de um Estado ou as normas regulatórias de um 

determinado setor geram expectativas legítimas, e que a sua modificação frustra o 

investimento, correspondendo a uma expropriação direta ou indireta. 

Nos casos relativos a energia renovável, esse entendimento foi rechaçado no 

julgado Charanne v. Espanha,
506

 e posteriormente adotado nas arbitragens subsequentes 

requeridas contra a Espanha. O mesmo posicionamento foi adotado no caso El Paso v. 

Argentina.
507

 A nosso ver, esse entendimento alarga de forma inadequada o conceito de 

expectativas legítimas, visto que o investidor não pode razoavelmente esperar que as leis e 

normas regulatórias permaneçam estáticas, deixando de ser reformadas inclusive em prol 

do interesse público. 

Em uma lógica reversa, Sauvant e Ünüvar questionam se o Estado não teria 

expectativas legítimas com relação ao comportamento do investidor. Estas expectativas 

estariam baseadas no preâmbulo de tratados que dispõem que o desenvolvimento 

sustentável é um dos objetivos dos Estados signatários, bem como nos artigos que afirmam 

a existência de responsabilidade ambiental corporativa do investidor, ou que o investidor 
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contribuirá ao máximo para o desenvolvimento sustentável do Estado e da comunidade 

local.
508

 Esta tendência à defesa pelo contra-ataque pode ser observada nos pedidos 

reconvencionais apresentados pelos Estados nos casos Aven v. Costa Rica509 e Perenco v. 

Equador.
510

 

Na mesma linha, uma das medidas prementes que se deve adotar para o 

fortalecimento da proteção ambiental em sede de arbitragem de investimentos é inibir o 

requerimento de arbitragens temerárias, como se verá a seguir. 

 

5.8. A necessidade de combater as demandas temerárias 

 

Para Yves Fortier, os objetivos da arbitragem e os da justiça ambiental não são 

inerentemente opostos, devendo-se buscar solucionar as divergências para assegurar que 

uma solução justa seja alcançada e que a sentença arbitral seja exequível.
511

 Todavia, ainda 

há muito por fazer. 

Por um lado, o direito de ação e o direito de acesso à justiça devem ser 

garantidos aos investidores, preservando-se a higidez do regime internacional de 

investimentos e o direito ao tratamento justo e equitativo. Segundo Schreuer, a 

jurisprudência estabeleceu que o tratamento justo e equitativo engloba a observância da 

boa-fé, os princípios da transparência e da proteção das expectativas legítimas do 

investidor, a ausência de coerção e de perseguição por parte das autoridades 

governamentais, e a adequação processual e o devido processo legal, incluindo a proibição 

de negativa de acesso à justiça.
512

 Trata-se de direitos relevantes, que merecem guarida em 

sede de arbitragem de investimentos. 

Este meio de resolução de disputas é visto por muitos como um pilar 

importante do regime internacional de investimentos. Segundo um manifesto da European 
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Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA), a arbitragem é um meio neutro e 

eficiente de solução de controvérsias que contribui para o papel dos tratados de 

investimentos de atribuir uma dimensão internacional à proteção de investimentos e à 

promoção de fluxos de investimentos, garantindo aos investidores estrangeiros um padrão 

mínimo de tratamento.
513

 

Por outro lado, também é necessário impedir a multiplicação de demandas 

temerárias que contrariam literalmente os tratados de investimentos no que diz respeito ao 

poder regulatório do Estado de preservar o meio ambiente. Desta forma, nos parece 

necessária a criação de um mecanismo de rejeição liminar de demandas arbitrais de 

investimento que se revelem prima facie, em um exame não exauriente, em contradição 

frontal com os dispositivos de cunho ambiental dos tratados de investimentos. 

Em vista da mudança de valores e de paradigma que se opera no regime 

internacional de investimentos, reconhecendo-se a necessidade de que o investimento 

contribua para o desenvolvimento sustentável do Estado receptor, e valorizando-se a 

proteção ambiental, tais demandas deveriam ser reconhecidas como temerárias. 

Não se trata de estabelecer a impossibilidade de que investidores iniciem 

demandas com relação a qualquer aspecto de investimentos que direta ou indiretamente 

afetem o meio ambiente, mas de criar e fortalecer filtros para que demandas de cunho 

oportunista não ganhem um espaço tão significativo nem se multipliquem de forma 

perniciosa, o que em última instância acaba por minar todo o regime internacional de 

investimentos e causar um “efeito congelante”
514

 na regulação de temas sensíveis. 

São demandas desta natureza que geram críticas tão severas à arbitragem de 

investimentos, que por si só não é um sistema de solução de controvérsias tendencioso. 

Estas demandas levaram à atual crise de legitimidade e à adoção de medidas para a 

reforma do regime internacional de resolução de disputas entre investidores e Estados. 

Em uma proposta inovadora para remediar esta situação, John Gaffney e Janani 

Sarvanantham sugerem que os tratados de investimentos limitem o acesso dos investidores 

aos meios de solução de controvérsias quando o investidor não cumprir com suas 
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obrigações de, por exemplo, observar a legislação nacional ambiental, prevendo inclusive a 

possibilidade de que os danos ambientais sofridos sejam reparados pelo investidor.
515

 

Esta concepção ainda está distante da prática arbitral contemporânea, mas deve 

ser considerada seriamente. É preciso haver uma contrapartida sancionatória imposta ao 

investidor, na medida em que o Estado é prejudicado pela mera existência de arbitragens 

temerárias, conforme ilustrado pelos gastos de 39 milhões de dólares australianos 

incorridos pela Austrália na disputa arbitral contra a Philip Morris em defesa de sua lei 

antitabagista. 

Não se trata de negativa do direito de ação ou de acesso à justiça, mas de 

afetação da atuação dos tribunais arbitrais e das cortes permanentes de investimentos aos 

casos em que esta se faz realmente necessária, evitando a proliferação de demandas 

oportunistas.
516

 

Ademais, as condenações com relação à sucumbência são comumente 

repartidas entre as partes requerente e requerida em sede de arbitragem de investimentos. 

Por exemplo, no caso Parkerings-Compagniet v. Lituânia, que tratou acerca da construção 

de estacionamentos com significativo impacto cultural e ambiental na cidade de Vilnius, a 

despeito de todas as demandas do investidor terem sido rechaçadas, as partes foram 

condenadas a arcar com seus próprios custos e despesas pessoais e a repartir as custas da 

própria arbitragem.
517

 Já no caso Glamis Gold v. Estados Unidos, a despeito de o 

investidor ter sucumbido totalmente, o Estado foi condenado a pagar um terço das custas 

do procedimento.
518

 

Os gastos frequentemente chegam à casa de dezenas de milhões de dólares e, 

conforme constatado por pesquisa empírica de David Smith, há a tendência de que os 

investidores vitoriosos recuperem uma porção maior de custas do Estado receptor, e de que 

os Estados vitoriosos recuperem uma porção menor de custas dos investidores. Ademais, o 

autor afirma que as regras de arbitragem da UNCITRAL e do CIRDI permitem uma 

discricionariedade significativa dos tribunais arbitrais com relação à repartição de custas e 
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despesas,
519

 de forma que é preciso haver maior uniformidade no tratamento da questão 

para que o erário dos Estados nacionais não seja indevidamente despendido. 

Conquanto possa haver certo desequilíbrio em condenar a parte sucumbente a 

arcar com a totalidade dos honorários advocatícios do vencedor, vez que as partes têm total 

liberdade para escolher seus patronos e há profissionais que cobram desde valores 

razoáveis a exorbitantes, deve haver regras claras ao menos com relação às custas do 

procedimento arbitral, que englobam a remuneração dos árbitros e da instituição arbitral, 

ou da equipe de profissionais que administra a arbitragem ad hoc. 

Com relação à alocação de custas em maior proporção ao investidor em casos 

nitidamente sem mérito, não se pode afirmar que se trata de uma punição, mas apenas de 

uma decorrência lógica da sucumbência do investidor no procedimento arbitral. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A proteção do meio ambiente é um fim, ao passo que a resolução de disputas 

por meio de arbitragem de investimentos deve ser um meio. A arbitragem deve ser usada 

para a resolução de disputas de investimentos envolvendo questões ambientais na medida 

em que proporcione um contexto imparcial e transparente que permita o equilíbrio entre o 

interesse público do Estado e os direitos privados do investidor. Em resposta à investigação 

principal do presente trabalho, qual seja, se a arbitragem de investimentos contribui para a 

efetiva preservação do meio ambiente, alcançaram-se as seguintes conclusões. 

Em vista dos tratados analisados, constata-se que há uma preocupação 

progressiva com a proteção do meio ambiente, sendo que nas duas últimas décadas houve 

uma mudança de paradigma ao se incorporar preocupações relativas ao interesse público 

em tratados plurilaterais e bilaterais para a promoção e a proteção de investimentos, 

incluindo-se dispositivos expressamente voltados à tutela do meio ambiente, da saúde 

pública, de direitos trabalhistas e de direitos humanos. Assim, houve uma ampliação do 

diálogo entre o direito do comércio internacional e os direitos sociais. 

Por sua vez, os julgados examinados demonstram que houve uma 

multiplicação de demandas e um acirramento do embate entre as normas de proteção de 

investimentos e as normas ambientais. Em muitos casos, verifica-se que houve um 

fortalecimento do entendimento de que o espaço regulatório do Estado deve ser preservado 

em questões de interesse público, embora esta tendência não seja universal. Tal pode ser 

observado comparando-se as sentenças arbitrais proferidas no início dos anos 2000 que 

deram ganho de causa ao investidor, tais como nos casos Santa Elena v. Costa Rica
520

 e 

Metalclad v. México,
521

 e aquelas proferidas posteriormente, que na prática aplicam a 

doutrina dos poderes de polícia do Estado, tais como Glamis Gold v. Estados Unidos
522

 e 

Chemtura v. Canadá.
523

 

Ainda é necessário adotar diversas medidas para se aprimorar a resolução de 

disputas ambientais por meio de arbitragem de investimentos, tanto no aspecto 
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procedimental quanto no aspecto material, conforme restou evidenciado pelos tratados e 

jurisprudência estudados nesta dissertação. 

Do ponto de vista procedimental, a arbitragem de investimentos é um 

mecanismo que oferece diversas vantagens ao permitir a resolução rápida e definitiva de 

conflitos no cenário internacional. Todavia, é preciso aumentar a transparência dos 

procedimentos, sendo que mais Estados devem aderir às convenções que ampliam a 

publicidade da arbitragem, bem como devem ser promovidas reformas para que estes 

diplomas se apliquem a tratados de investimentos celebrados no passado. 

A transparência do procedimento arbitral, além de permitir o acompanhamento 

dos casos pelo público, amplia as possibilidades de participação de terceiros. Quando estes 

são admitidos no procedimento, o tribunal arbitral deve efetivamente apreciar as suas 

manifestações e considerá-las para a solução do caso, o que nem sempre é feito, tal como 

ocorreu no caso Pac Rim v. El Salvador.
524

 

Ademais, também é preciso combater as demandas temerárias, cuja mera 

existência representa gastos substanciais para os Estados. Em prol da economia processual, 

o procedimento arbitral deve ser bifurcado, dividindo-se nas fases jurisdicional e de mérito. 

Na fase jurisdicional, deve-se garantir efetividade aos dispositivos legais que afastam a 

jurisdição do tribunal arbitral quando se discute questões de interesse público sobre meio 

ambiente e saúde, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, no caso Philip Morris v. 

Uruguai, no qual se deixou de aplicar a cláusula em questão.
525

 

Outra forma de se inibir as demandas temerárias, como sugerido pela doutrina 

mais inovadora,
526

 é a admissão de mecanismos reconvencionais para que os investidores 

possam ser responsabilizados por danos ambientais causados pelo investimento, 

combatendo-se a inversão do princípio poluidor-pagador. Para tanto, é preciso que os 

tratados para a promoção e a proteção de investimentos imponham obrigações positivas 

aos investidores, de respeitar as leis do Estado receptor de investimentos, o meio ambiente, 
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os direitos humanos, os direitos trabalhistas e dos povos indígenas.
527

 Do contrário, na 

ausência destes dispositivos, eventuais reconvenções dos Estados não têm fundamento 

jurídico para prosperar, como ocorreu no caso Aven v. Costa Rica.528 

Por fim, do ponto de vista procedimental também é preciso distribuir a 

sucumbência de acordo com a procedência ou a improcedência da demanda do investidor, 

deixando-se de repartir as custas e despesas em partes iguais quando o investidor não é 

vitorioso, o que onera excessivamente o Estado receptor de investimentos. 

Do ponto de vista material, também há medidas que devem ser adotadas para o 

aprimoramento da arbitragem de investimentos e de seu potencial para contribuir com a 

proteção do meio ambiente. 

A preservação do espaço regulatório dos Estados para a formulação de 

políticas públicas relativas ao meio ambiente depende, principalmente, do texto do tratado 

para a promoção e a proteção de investimentos e, em certa medida, da interpretação que é 

atribuída a este texto pelos tribunais arbitrais. Como se viu, os tratados relativos a 

investimentos historicamente evoluíram para preservar cada vez mais o espaço regulatório 

estatal e proteger o meio ambiente, deixando uma menor abertura para a discrição dos 

árbitros. Neste contexto, cabe aos Estados avaliar a possibilidade de propor uma revisão 

dos tratados celebrados no passado que não lhe confiram um espaço regulatório razoável. 

Além disso, é necessário garantir efetividade aos dispositivos legais que 

dispõem que não são expropriações compensáveis aquelas que têm propósitos públicos. O 

fato de que uma expropriação é motivada pela proteção ao meio ambiente não pode ser 

considerado irrelevante para fins de apreciação da responsabilidade do Estado, tal como 

ocorreu nos casos Metalclad v. México
529

 e Santa Elena v. Costa Rica, dentre outros.
530

 

Uma vez que os Estados celebram tratados excluindo expressamente a exigibilidade de 

compensação pela adoção de medidas de interesse público, os tribunais arbitrais devem 

observar os termos destes tratados em respeito à vontade soberana dos próprios Estados. 
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No mesmo sentido, integrando-se as preocupações sociais ao direito do 

comércio internacional, é preciso atribuir à sustentabilidade uma importância central no 

regime internacional de investimentos. Na avaliação da proteção do investimento, deve-se 

valorar de forma positiva o fato de que ele é sustentável, de sorte a tutelar o investimento 

que contribui para o desenvolvimento do Estado receptor de forma ecologicamente 

equilibrada. 

Enfim, na presente dissertação buscou-se realizar uma análise aprofundada 

acerca da adequação da arbitragem de investimentos para a resolução de disputas 

ambientais, bem como da sua contribuição para a efetiva proteção do meio ambiente. À luz 

dos julgados, tratados e doutrina examinados, conclui-se que a arbitragem de investimentos 

é progressivamente aprimorada pelas reformas recém-adotadas e pelas que se busca 

implementar, assim como pelo surgimento nas duas últimas décadas da tendência de 

preservação do poder regulatório do Estado, embora esta tendência não seja universal. 

Todavia, ainda é necessário adotar medidas adicionais para que a arbitragem de 

investimentos se torne mais apropriada para a resolução de disputas relativas a questões de 

interesse público, tal como a proteção do meio ambiente, tanto do ponto de vista 

procedimental quanto material, conforme analisado. 
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