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Resumo 

 

KÜNZLI, Willi Sebastian. Investimento Estrangeiro em Terras No Brasil À Luz do 

Direito Internacional. f. 168. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Este trabalho tem como objeto a análise do investimento estrangeiro em terras no Brasil 

à luz do Direito Internacional. É abordado inicialmente o histórico do investimento 

estrangeiro desde a época da chegada dos portugueses no território Brasileiro. Nessa 

oportunidade, são descritos os instrumentos legais utilizados para inicialmente atrair e, 

posteriormente, restringir o investimento estrangeiro em terras no Brasil ao longo da 

história, analisando-se inclusive o momento econômico e histórico pelo qual o País 

passava. Passa-se então à apreciação do atual estado da legislação nacional sobre a 

matéria, abordando-se inclusive as interpretações divergentes que resultaram na 

liberalização e posterior restrição ao investimento estrangeiro. Uma vez esclarecido o 

panorama e regime jurídico do investimento em terras no Brasil, o trabalho passa a 

abordar a forma como instrumentos internacionais trataram do assunto, fazendo uma 

análise de Acordos Bi- e Multilaterais que regulam a matéria e dos impactos para os 

seus signatários. É identificada a posição do Brasil perante a regulação internacional da 

matéria, o qual possui apenas um acordo internacional em vigor com Portugal, 

garantindo aos portugueses as mesmas condições para aquisição de terras no Brasil que 

aos brasileiros. Ainda quanto ao direito internacional, descreve-se o fenômeno da 

apropriação de terras (conhecido internacionalmente como land grab, land grabbing ou 

farmland grab), a discussão em torno do assunto, as áreas atingidas e as pesquisas 

desenvolvidas pelos organismos internacionais. A partir dessa análise expõe-se das 

pesquisas realizadas no Brasil e internacionalmente sobre a relação entre o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental e a apropriação de terras por 

estrangeiros, bem como a posição do Brasil perante a isso. Conclui-se, por fim, que a 

regulação do investimento estrangeiro em terras no Brasil merece passar por uma 

reforma que traga mais segurança jurídica suprindo e retirando os espaços existentes 

para interpretações divergentes.  

 

Palavras Chave: Investimento Estrangeiro, Terras, Brasil, Direito Internacional, 

Desenvolvimento. 
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Abstract 

 

KÜNZLI, Willi Sebastian. Investimento Estrangeiro em Terras No Brasil À Luz do 

Direito Internacional [Foreign Investment in Land in Brazil in Light of International 

Law]. 168 pages. Dissertation (Master‘s Degree) – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo. 

 

This thesis serves the purposes of analyzing the foreign investment in land in Brazil in 

light of International Law. Initially, it describes the history of international investment 

in Brazil since the arrival of the Portuguese in Brazilian territory. This analysis touches 

upon the legal framework designed to originally attract and, afterwards, restrict foreign 

investment in Brazilian land throughout history, taking into account the economic and 

social moment that the Country was going through. Then, it analyzes the current 

interpretation of the national laws over the subject, including the contradictory set of 

understandings of the law, which resulted in the liberalization and subsequent restriction 

to foreign investment. Once the history and the legal framework of foreign investment 

in land acquisitions in Brazil are established, this thesis touches upon how international 

agreements handled the matter with a review of bi and multilateral agreements as well 

as the impacts for its signatories. In light of these agreements, we study Brazil‘s actions 

within the international regulation of the issue, as it has only one international 

agreement in effect with Portugal, in which it confers Portuguese citizen equal treatment 

as Brazilians when purchasing land in Brazil. Still within international laws, this thesis 

discusses the phenomenon of land appropriation (known internationally as land grab, 

land grabbing or farmland grab), the question that it raises, the affected regions and 

researches developed by international organizations. From this analysis, researches 

made in Brazil and internationally that touch upon economic, social and environmental 

development in face of land appropriation by foreigners are presented, while also 

discussing Brazil‘s understanding of it. In conclusion, Brazil‘s regulation of foreign 

investment should be reformulated in order to bring more security by filling and 

removing gaps of divergent interpretations.  

 

Keywords: Foreign Investment, Land, Brazil, International Law, Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O aumento de investimento estrangeiro em terras
1
 ficou evidente a partir de 

2008, quando se verificou seu crescimento vertiginoso e despontou maior interesse 

sobre o tema. Segundo estimativas do Banco Mundial
2
, foram celebrados acordos 

envolvendo a compra ou arrendamento de 56,6 milhões de hectares de terras no Mundo 

entre outubro de 2008 a agosto de 2009. Já com base nos dados capturados pela Land 

Matrix
3
, com base em operações confirmadas e confiáveis

4
, estima-se que foram 

celebradas operações envolvendo 32,7 milhões de hectares de terras no Mundo no 

mesmo período
5
. Se comparado com os anos anteriores a 2008, em que tais números 

ficavam bem abaixo de cinco milhões de hectares, é nítida a existência de um 

movimento global no referido período com vistas ao controle de terras. O alvo principal 

de tal investimento é o continente africano, que concentrou setenta por cento das 

operações de compra ou arrendamento de terras
6
. 

Dados recentes apontam a origem do investimento como investidores privados, 

fundos de investimento soberanos, bem como Estados, tendo alguns o objetivo de 

garantir a segurança alimentar em países com escassez de terras cultiváveis, como a 

Arábia Saudita e os Emirados Árabes. O fenômeno da aquisição de largas extensões de 

terras por organizações ligadas a Estados soberanos deu origem ao conceito ―land grab‖, 

                                                 
1
 No âmbito deste trabalho, entende-se por terras a propriedade em que a área é o principal elemento dela, 

em razão de seu aproveitamento ou possibilidade de aproveitamento, em qualquer atividade rural. Tal 

aproveitamento pode se dar, por exemplo, para a indústria extrativa, a agricultura ou a pecuária. Tal 

definição de terras foi baseada na definição utilizada pelo Decreto-Lei nº 2.610, de 20 de Setembro de 

1940. Não se compreende, portanto, na definição de terras, imóveis urbanos, mesmo que sua destinação 

seja como simples terrenos (destinados ou não à edificação), hortas ou jardins. 
2
 DEININGER, Klaus; BYERLEE, Derek. Rising Global Interest In Farmland – Can It Yield Sustainable 

and Equitable Benefits? Washington: Banco Mundial, 2011. Disponível em: 

<http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/Rising-Global-Interest-in-Farmland.pdf>. Acesso 

em: 5 dez. 2014. 
3
 A Land Matrix é uma organização que consolida informações sobre operações envolvendo investimento 

estrangeiro em terras. As operações noticiadas, necessariamente envolvem a transferência de direitos de 

uso, controle ou propriedade sobre terras por meio de venda, arrendamento ou concessões, que cubram 

uma área superior a 200 hectares e impliquem na potencial transformação de uma terá de produção 

pequena, de uma comunidade local ou importante para o ecossistema para um uso comercial. As 

informações começam a ser coletadas no ano 2000.  
4
 Dada a falta de transparência nas operações envolvendo a compra e arrendamento de terras, não é 

possível confirmar todas as negociações que foram relatadas. Com base em negociações relatadas, tal 

número sobe para 83,2 milhões de hectares. 
5
 ANSEEUW, Ward; et al. Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South - Analytical 

Report based on the Land Matrix Database. Disponível em: 

<http://www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/20120427_report_land_matrix.pdf>. Acesso em: 10 

dez. 2014, p. vii. 
6
 Ibidem, p. vii. 
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traduzido neste trabalho para apropriação de terras
7
 que, de forma resumida

8
, é o 

investimento estrangeiro no controle de vastas extensões territoriais, com o 

envolvimento de governos e que tragam alguma forma de risco à segurança alimentar 

do país receptor do investimento. 

Tal fenômeno despertou também a preocupação das Nações Unidas, cujo Relator 

Especial para o Direito à Alimentação, Olivier DE SCHUTTER, durante seu mandato, 

de 2008 a julho de 2014, analisou de forma aprofundada a matéria e, portanto, vem 

noticiando a sua preocupação com a segurança alimentar e o desenvolvimento 

sustentável das áreas receptoras de investimentos.  

Entretanto, a preocupação gerada pelo investimento estrangeiro não se restringe 

somente à África
9
. A imprensa brasileira também vem alardeando uma preocupação 

com tal forma de investimento no País
10

. Surgem, ainda, estudos de organizações 

internacionais como a Food and Agriculture Organization (―FAO‖)
11

, apontando para a 

existência do fenômeno da apropriação de terras (land grab) na América do Sul, 

notadamente no Brasil e Argentina.  

Os fatos acima não passaram despercebidos pelo Governo Brasileiro: A 

Advocacia-Geral da União (―AGU‖), através de parecer recente
12

, alterou a sua 

                                                 
7
 O capítulo 5 trata de forma mais aprofundado sobre os motivos que levaram à escolha da nomenclatura.  

8
 Os critérios para definir ―land grab‖ podem variar de acordo com o organismo que faz a análise, tais 

definições serão analisadas no capítulo 5. A definição na introdução é um resumo dos critérios utilizados 

pela FAO. 
9
 ―Companhias de Agronegócios da Índia têm planos de investir US$2,5 bilhões na aquisição ou aluguel 

de milhões de hectares de terras baratas na Etiópia, Tanzânia e Uganda, entrando na briga com chineses e 

outros governos para produção agrícola no exterior. (...) A ação indiana voltou a atrair a atenção para o 

fenômeno de ―land grab‖, a aquisição de terras por governos e empresas estatais em outros países. Novo 

relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) estima que 

estrangeiros já compraram entre 50 milhões e 80 milhões de hectares principalmente na África, mas 

crescentemente também na América Latina.‖ Valor Econômico. São Paulo, 29 de agosto de 2011. 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/990616/empresas-da-india-querem-investir-em-

terras-na-africa>. Acesso em: 19 out. 2011. 
10

 Neste sentido, notícia do Jornal ―O Globo‖, de 27 abril de 2013: ―RIBEIRÃO PRETO (SP) - Bandeiras 

estrangeiras, sobretudo americanas, francesas e inglesas, tremulam nos mastros das usinas de açúcar e 

álcool do Brasil, que iniciou esta semana na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a colheita da 

maior safra de cana-de-açúcar da História. Enfrentando uma crescente desnacionalização, o setor atingiu 

no ano passado uma marca impressionante: os estrangeiros foram responsáveis por 33% da produção 

brasileira de açúcar e álcool. Em 2010, a participação era de apenas 12%. Em 2006, quando o processo de 

internacionalização começou, a presença dos estrangeiros era de somente 3%. Nessa velocidade, a 

estimativa é que em breve o setor será totalmente dominado pelo capital externo, conforme levantamento 

da Datagro, empresa que presta consultoria à Organização Internacional do Açúcar.‖ Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/estrangeiros-sao-nova-geracao-de-usineiros-8232513>. Acesso em 

03 jul. 2013. 
11

 FAO. Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Santiago: FAO, 2011. 

Disponível em: <http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf>. Acesso 

em: 8 dez. 2014. 
12

 O Parecer CGU/AGU Nº 01/2008 – RVJ, emitido pela Consultoria Geral da União e aprovado pela 

Advocacia-Geral da União no Parecer LA-01, publicado em 23 ago. 2010 no Diário Oficial da União. 
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interpretação da lei que regula a compra de imóveis rurais por estrangeiros. O resultado 

prático foi tornar a lei mais restritiva e buscar um maior controle das áreas adquiridas 

por investidores estrangeiros. A mudança de interpretação realizada pela AGU, a pedido 

da Presidência da República, é consequência de uma alegada preocupação com a 

segurança nacional, além do desenvolvimento econômico, social e sustentável das áreas 

receptoras dos investimentos, conforme expresso no próprio Parecer, cuja transcrição 

parcial é feita no capítulo 3, em que é realizada uma análise aprofundada.  

Além disso, em razão dos fatores descritos acima, o Poder Legislativo se 

mobiliza no sentido de rever as leis que regulam o investimento estrangeiro em imóveis 

rurais no Brasil
13

. Tal movimento legislativo consiste na apresentação de projetos de lei 

visando a regular as restrições ao investimento estrangeiro em imóveis rurais. Em uma 

análise preliminar das motivações e de projetos de lei em trâmite, é possível identificar 

que muitos tomam como tema central a segurança nacional, o desenvolvimento 

sustentável, o desenvolvimento econômico e a proteção da fauna e flora nacional
14

. 

Na mesma medida em que cresce o interesse de investidores estrangeiros, o 

montante do investimento e a sua relevância econômica, cresce também a relevância das 

normas a serem observadas por tais investimentos, suas restrições e os seus efeitos 

econômicos. Assim, um estudo acerca do investimento estrangeiro em terras, no atual 

contexto brasileiro, não pode se limitar a dissecar a legislação nacional, mas deve 

analisar também o Direito Internacional que vem sendo construído a respeito.  

                                                 
13

 Destaca-se dentre os Projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 228-2007 

do Deputado Beto Faro, que originalmente criava restrições à compra de terras por empresas brasileiras 

controladas por capital estrangeiro, tendo sido aprovado o Parecer do Deputado Marcos Montes
13

, que 

apresenta texto substitutivo, o qual não diferencia empresas brasileiras em razão da composição de seu 

capital. Ou seja, a aquisição ou arrendamento de imóveis rurais por empresas brasileiras controladas por 

capital estrangeiro, se aprovado o referido projeto de lei, passaria novamente a ser livre de restrição e 

controle. Até o fechamento deste texto (21 dez. 2014) o referido Projeto aguardava apreciação pelo 

Plenário da Câmara dos Deputados. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 2289-2007. 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373948>. Acesso em 20 

dez. 2012. 
14

 ―No mérito, é inegável que se faz necessário um maior rigor legislativo no controle da posse e 

propriedade de imóveis rurais, diante das notícias de abusos na ocupação fundiária do território da 

Amazônia Legal, assim como da Faixa de Fronteira das regiões Norte e Centro-Oeste, por parte de 

estrangeiros, que se aproveitam da permissividade da atual disciplina legal sobre o tema para concentrar 

em suas mãos gigantescas glebas de terra, muitas vezes pirateando impunemente a biodiversidade do 

nosso País. Além disso, ameaçam a exploração sustentável e voltada para os interesses nacionais dos 

incalculáveis recursos estratégicos localizados nessas áreas, sobretudo os recursos minerais.‖ Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 302, de 

2009 (nº 4.440, de 2001, na origem), dos Deputados Nilson Mourão e José Dirceu, que ―dispõe sobre a 

propriedade de imóveis rurais por pessoas estrangeiras na Amazônia Legal brasileira e altera as Leis 

números 5.709, de 7 de outubro de 1971, e 6.634, de 2 de maio de 1979‖, Relator: Senador Antonio 

Carlos Junior. Aprovado em 7 de abril de 2010. 
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Diante do movimento legislativo e as recentes alterações de entendimento 

nacionais e internacionais que serão analisadas nesta dissertação, tratar somente a 

legislação nacional, no atual contexto, significaria focar em um ―moving target‖, ou 

seja, ―mirar em um alvo móvel‖, desenvolvendo, portanto, um trabalho com prazo de 

validade. Desta forma, a pesquisa que se pretende desenvolver, não somente discorrerá 

a legislação nacional e o Direito Internacional sobre o investimento estrangeiro em 

terras, mas, preocupar-se-á também com um estudo dos fatores que motivam atualmente 

as discussões a respeito.  

Um dos grandes ativos do Brasil é sua vasta extensão territorial e sua riqueza em 

recursos naturais, sendo essencial que a forma de exploração de tal riqueza seja 

regulamentada de forma clara e objetiva, em consonância com os princípios 

internacionais sobre a matéria. As restrições ao investimento estrangeiro em imóveis 

rurais no Brasil geram consequências que extrapolam o âmbito jurídico da questão, 

radiando efeitos por toda a economia e sociedade.  

Portanto, o estudo representado neste trabalho possui uma importância 

considerável tanto jurídica quanto econômica. No atual cenário econômico e político 

brasileiro, uma análise aprofundada do assunto se torna uma rica fonte de conhecimento 

para discussão da matéria e construção da legislação. 
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1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO EM TERRAS NO BRASIL  

 

Neste item será abordada a evolução histórica do investimento estrangeiro no 

Brasil desde o século XVI até o início do século XX. A análise da legislação e evolução 

histórica do século XX até hoje será feita no capítulo 3, quando for tratado o atual 

estado da legislação.  

  

1.1 Século XVI e Empresa Agrícola Portuguesa 

 

A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio de 

expansão comercial da Europa. 
15

 

 

A frase de Celso FURTADO, por interpretação, denota que a exploração das 

Américas nasce da necessidade de, por assim dizer, ―investir no exterior‖. O cenário 

econômico existente na atualidade possui as suas raízes na história do Brasil escrita a 

partir da investida de Portugal em busca de novas rotas de comércio. Assim, o 

investimento estrangeiro no Brasil nesta época tem como foco as formas de exploração 

agrícola no início de sua fase colonial. 

Antes do século XV, a exploração econômica transfronteiriça, isto é, realizada 

mediante a utilização de recursos vindos de outros Estados soberanos, estava 

primordialmente restrita ao comércio
16

. O custo e o risco envolvido para se instalar e 

controlar uma unidade produtiva em outro país era muito alto. A conquista e ocupação 

das Américas pela Espanha e Portugal, entretanto, já ocorre desde o seu princípio 

mediante o auxílio do investimento estrangeiro direto de outras nações
17

.  

A necessidade de ocupação, dominação e proteção das terras recém-descobertas 

por Portugal resultou na iniciativa de desenvolvimento da chamada empresa agrícola 

                                                 
15

 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 

25; ―O colonizador português do Brasil foi o primeiro entre os colonizadores modernos a deslocar a base 

da colonização tropical da pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal – o ouro, a prata, a 

madeira, o marfim – para a criação local de riqueza. Ainda que riqueza – criada por eles sob a pressão das 

circunstancias americanas – à custa do trabalho escravo: tocada, portanto, daquela perversão de instinto 

econômico que cedo desviou o português da atividade de produzir valores para a de explorá-los, 

transportá-los ou adquiri-los.‖ (FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família 

brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª Ed. São Paulo: Global, 2006, p. 79). 
16

 FONTOURA COSTA, José Augusto Fontoura. Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. 1. 

Ed. Curitiba: Juruá, 2010, p. 41. 
17

 No capítulo 3 será tratada a definição de investimento estrangeiro direto. 
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portuguesa
18

. Tal iniciativa ocorre após a análise das opções e formas de exploração
19

, 

bem como diante do fato de que ainda não se havia descoberto ouro no Brasil
20

. A 

empresa agrícola portuguesa se voltava ao plantio da cana-de-açúcar para produção de 

açúcar (produto com cotação em alta no mercado europeu à época).  

Não se pode confundir a empresa agrícola portuguesa com a primeira forma de 

investimento estrangeiro no território brasileiro, pois o investimento português nas suas 

colônias não pode ser considerado como investimento estrangeiro propriamente dito, 

bem como o comércio com a colônia brasileira não se caracterizava como comércio 

internacional. Isto pelo fato de a relação entre Brasil e Portugal ser uma relação de 

colônia e metrópole
21

, ou seja, o investidor português, o capital português, e o território 

e população brasileira estão vinculados ao mesmo Estado soberano: Portugal. Desta 

forma, possuindo a mesma nacionalidade, não podem ser considerados estrangeiros.   

Não obstante o acima, a empresa agrícola portuguesa não envolve somente 

investimento de Portugal
22

, mas investimentos de outros Estados soberanos conjugados 

para tal forma de exploração econômica, principalmente o capital holandês nos 

primeiros tempos. A empresa agrícola portuguesa representa, assim, a primeira forma de 

investimento realmente estrangeiro, por não envolver somente o investimento de capital 

advindo de Portugal, mas também capital e esforços comerciais holandeses, bem como a 

mão de obra importada da África (i.e., escrava), como veremos em seguida. Assim, 

entender a forma de exploração econômica no Brasil do século XVI ao XIX, e sua 

relação com outras nações, é importante para compreender o panorama de investimento 

estrangeiro que foi e é traçado até a atualidade.  

A empresa agrícola portuguesa tinha como objetivo imediato a ocupação e 

proteção das terras. Em tal tarefa, ela obteve êxito. Foram três os principais fatores que 

contribuíram para tanto: (i) domínio sobre as técnicas de produção, (ii) domínio sobre a 

comercialização (refino, inserção e distribuição ao mercado consumidor), e (iii) mão de 

obra barata. A conjugação de esforços que levou ao desenvolvimento e êxito da empresa 

                                                 
18

 ―Foi a iniciativa particular que, concorrendo às sesmarias, dispôs-se a vir povoar e defender 

militarmente, como era exigência real, as muitas léguas de terra em bruto que o trabalho negro 

fecundaria‖. FREYRE, 2006, p. 80. 
19

 FURTADO, 2007, p. 29. 
20

 Ao contrário do que ocorreu na América espanhola, em que logo após o descobrimento, os espanhóis 

identificaram e começaram a exploração do ouro, que se arrastou pelos primeiros 150 anos das referidas 

colônias. 
21

 FONTOURA COSTA, 2010, p. 41. 
22

 Ao contrário do que ocorria com o marfim, pau-brasil, diamantes, ouro em pó, pólvora e tabaco 

manufaturado, que constituíam monopólios reais.  
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agrícola portuguesa trouxe o primeiro investimento estrangeiro direto ao território 

brasileiro. Tal investimento foi de fundamental importância para a ocupação bem 

sucedida do território nacional por Portugal
23

.  

Portugal contribuiu com o domínio sobre as técnicas de produção do açúcar. Os 

portugueses já haviam iniciado a produção de açúcar em ilhas do atlântico e tinham o 

domínio da técnica. Eles já haviam desenvolvido uma indústria com conhecimento na 

produção e solução de problemas técnicos relacionados aos engenhos de açúcar. Tendo 

em vista que o fluxo de informações não era fácil e a importação de mão de obra 

especializada também não, a técnica previamente adquirida foi de extrema importância 

para o desenvolvimento de uma produção de cana em larga escala. 

O segundo fator, comercialização do açúcar, pode ser creditado à conjugação do 

esforço dos portugueses com outros interesses externos. Neste aspecto, os holandeses 

possuíam a organização comercial necessária para introduzir o açúcar, produto 

praticamente novo, no mercado consumidor europeu, bem como financiar a atividade 

portuguesa
24

. Nota-se, assim, que uma vez conquistada e dominada pelos portugueses, 

essa terra cultivável obtinha o investimento estrangeiro necessário (basicamente 

holandês
25

) para produção e exportação da safra.  

Quanto ao terceiro fator - mão de obra, esta se baseava na mão de obra escrava. 

Os portugueses já dominavam a captura de negros na África para escravização
26

. Ou 

seja, a mão de obra foi importada
27

. 

Deste modo, na época da empresa agrícola portuguesa surgiu o primeiro 

investimento estrangeiro direto no Brasil
28

: O Engenho São Jorge dos Erasmos
29

. O 

                                                 
23

 FURTADO, 2007, p. 35. 
24

 Ibidem, p. 33-34. 
25

 Importante notar que este cenário não se alterou ao longo do tempo. Ainda hoje, o principal investidor 

externo na agricultura brasileira são os Países Baixos, que representaram 26,75% do investimento externo 

no agronegócio brasileiro (R$12.560.068.548), conforme ALVIM, Augusto Mussi. Investimentos 

estrangeiros diretos e suas relações com os processos, causas e efeitos da concentração e estrangeirização 

das terras no Brasil. Projeto de cooperação técnica ―Apoio às políticas e à participação social no 

desenvolvimento rural‖ (PCT IICA/NEAD). Brasília: NEAD, 2009 (relatório de pesquisa), pp. 47 e 85. 

(Nota do autor: Não se pode desconsiderar nestes números o fator de os Países Baixos possuírem modelo 

fiscal que beneficia o investimento externo por empresas sediadas em seu território, de forma que grande 

parte deste investimento pode ter origens reais distintas.). 
26

 FURTADO, 2007, p. 35. 
27

 ―A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos, explica-

a em grande parte o seu passado étnico, ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África‖. 

FREYRE, 2006, p. 65. 
28

 Outros autores, como Denis Borges BARBOSA, entendem que o primeiro investimento estrangeiro 

direto no Brasil ocorreu somente em 1824, com a Sociedade de Agricultura, Comércio, Mineração e 

Navegação do Rio Doce – de capital inglês (BARBOSA, Denis Borges. Direito do desenvolvimento 

industrial: Direito de acesso do capital estrangeiro. Licitações, subsídios e patentes. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1996, p. 14). Entretanto, da história do Engenho se nota que este foi adquirido por 
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Engenho São Jorge Erasmos nasce primeiramente da iniciativa portuguesa. O donatário 

da Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza, ordenou o início da construção 

do Engenho em 1534. Martim Afonso se uniu a Johan Van Hielst, Francisco Lobo, Pero 

Lopes de Souza e Vicente Gonçalves, formando a Sociedade dos Armadores do Trato 

para manter o Engenho (que à época se chamava Engenho do Trato)
30

.  

Por volta de 1542 a 1548, após a dissolução da sociedade dos Armadores do 

Trato, Johan Van Hielst vendeu o Engenho à Erasmos Schetz, domiciliado na 

Antuérpia
31

 e natural de Maastricht, onde hoje fica a Alemanha, que decidiu adquirir o 

Engenho como forma de obter acesso direto ao açúcar que distribuía na Europa via 

Holanda
32

. Do Engenho São Jorge Erasmos se nota que os holandeses não se limitaram 

a somente distribuir o açúcar na Europa, mas investiram no território brasileiro para 

adquirir engenhos e ter acesso direto a ele. 

A empresa agrícola portuguesa atingiu os fins imediatos a que se propôs à época: 

ocupação, dominação e proteção territorial por Portugal. Entretanto, para o 

desenvolvimento futuro da economia da região, uma estrutura voltada ao interesse 

comercial externo, baseada em uma agricultura pouco diversificada (basicamente um 

único produto – o açúcar, que era destinado à exportação), teve um efeito negativo, que 

é perceptível até hoje. A exploração de mão de obra barata que sustentava tal produção 

agrícola gerou no entorno de uma atividade altamente lucrativa (lucro esse repartido 

entre poucos), e juntamente a isto um bolsão de miséria. Neste sentido vale destacar 

trecho da obra ―Concentração, Estruturas e Desigualdades‖
33

, que exemplifica a 

magnitude da concentração de renda no ciclo econômico da cana-de-açúcar:  

 
―Um exemplo simples talvez ajude a compreender o que se quer dizer. No 

Brasil do final do século XVI, apenas 120 engenhos concentravam o total da 

produção nacional. Esses engenhos transferiam apenas 3% da renda por eles 

                                                                                                                                               
holandeses com o nítido propósito de controlar a produção do açúcar para, então, distribuí-lo no mercado 

europeu. Os holandeses, assim, não se restringiram ao comércio internacional, como era o costume da 

época, mas, por meio de investimentos no Brasil, adquiriram a unidade produtiva. 
29

 Sobre o Engenho, vide GEAMPAULO, Victor Lordani. Engenho São Jorge dos Erasmos: 

aproximações acerca da morte e da vida no complexo açucareiro vicentino (séculos XVI-XVII). 2013. 

Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-30042013-104452/>. Acesso em: 01 set. 2014. 
30

 Ibidem, p. 7. 
31

 Erasmos Schetz era antuerpiano, natural de Maastricht. Entretanto, a família Schetz tinha suas origens 

na Francônia ou Achern, que fica no atual território da Alemanha. Ibidem, p. 9. 
32

 Ibidem, p. 7-10. 
33

 SALOMÃO FILHO, Calixto; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; RIBEIRO, Ivan César. Concentração, 

Estruturas e Desigualdade: As origens coloniais da pobreza e da má distribuição de renda. São Paulo: 

Idcid, 2006, p. 34. 
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obtida para o resto da economia – entre salários e serviços terceirizados. A 

razão para tão pequena proporção é clara. O regime de monopólio comercial 

(da metrópole naquele momento) tanto mais conseguiria concentrar renda em 

si, quanto mais o próprio setor monocultor fosse capaz de concentrar renda. 

Ou seja, tanto maiores seriam as transferências, quanto maior fosse a 

capacidade do próprio setor explorado de concentrar renda.‖ 

 

Além disso, o investimento estrangeiro não visava à exploração de um mercado 

consumidor existente na região, mas abastecer a metrópole e a Europa com a maior 

quantidade de recursos possíveis, exigindo uma produção em grande escala. Tal 

produção deu início à concentração de grandes áreas cultiváveis, os latifúndios, 

centralizada nas mãos de poucos, os latifundiários.  Mantemos essa estrutura até os dias 

de hoje
34

.  

 

1.2 Século XIX e Organização das Terras no Brasil-Império 

 

A forma de exploração conduzida pela empresa agrícola portuguesa se estendeu 

do início do século XVI até o início do século XIX. Em tal época, houve mudanças 

motivadas pelo incremento no fluxo de capitais
35

, mudança no cenário geopolítico da 

Europa e a chegada da família real ao Brasil.  

A chegada da familiar Real portuguesa ao Brasil, sob a proteção da Royal Navy 

britânica, marcou o início da predominância do capital inglês no Brasil, o que não 

ocorreu por acaso. Em 1810, Portugal e Inglaterra celebraram os Tratados de Aliança e 

Amizade e de Comércio e Navegação que estabeleceram direitos de reciprocidade, 

contavam com cláusula de nação mais favorecida e tratamento nacional
36

, além de 

conferirem aos produtos britânicos taxação diferenciada (e favorecida até em relação a 

                                                 
34

 Conforme José Miguel PRETTO, com base em dados do INCRA, grandes e médias propriedades 

ocupam 83,17% da área total ocupada por propriedades rurais, ficando o restante dividido entre pequenas 

propriedades (12.03%) e minifúndios (4,80%) (PRETTO, José Miguel. Imóveis rurais sob propriedade de 

estrangeiros no Brasil. Relatório de Projeto de cooperação técnica ―Apoio às políticas e à participação 

social no desenvolvimento rural‖ (PCT IICA/NEAD), Brasília: NEAD (relatório de pesquisa), 2009, p. 

15. Disponível em: 

<http://www.coptec.org.br/biblioteca/Realidade%20Brasileira/Artigos/terras%20na%20m%E3o%20de%

20ESTRANGEIROS-pretto.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2014.) 
35

 Conforme aponta FONTOURA COSTA (2010, p. 42), tal intensificação ocorre ―em razão da melhora 

da estrutura de pagamentos, a qual se deveu à intensificação do comércio, ao início e aprofundamento da 

divisão internacional do trabalho, ao aparecimento de instituições financeiras especializadas e seus novos 

produtos, bem como à centralização na praça bancária londrina, adotando-se o padrão ouro como 

fundamento de um regime monetário internacional.‖ 
36

 A cláusula de nação mais favorecida garante a extensão a nacionais ingleses das melhores vantagens 

comerciais oferecidas a nacionais de outros países (ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito 

Internacional Público. V. I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 719). Já a cláusula de tratamento, garante 

ao inglês o mesmo tratamento que oferecido ao nacional. Ambas as cláusulas serão tratadas de forma 

mais aprofundada ao longo da dissertação. 
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mercadorias transportadas por Portugal em um primeiro momento)
37

.  

O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 é um dos primeiros a regrarem o 

tratamento conferido a estrangeiros e suas propriedades no território brasileiro
38

. Ele foi 

assinado primeiramente por Portugal como metrópole, e depois ratificado em 1822 pelo 

Brasil, já independente, e novamente confirmado em 1827 quase que na sua 

integralidade. O referido tratado continha princípios de reciprocidade
39

 e tratamento 

nacional
40

 quanto ao pagamento de tributos. Além das vantagens econômicas conferidas 

aos ingleses, o referido tratado garantia a eles a aplicação extraterritorial do direito 

inglês em território brasileiro. 

O capital inglês possuía acesso facilitado ao Brasil e era ele quem financiava 

grande parte dos projetos de infraestrutura, principalmente as ferrovias. Os ingleses 

financiavam, construíam e até operavam grande parte da malha ferroviária brasileira
41

. 

As obras de infraestrutura dos ingleses eram fruto, principalmente, de seus interesses 

comerciais na exportação de mercadorias
42

. Não obstante a conjugação do capital 

português com o capital estrangeiro tenha resultado em uma estrutura agrária que traz 

até hoje impactos negativos, como visto acima, não se pode negar a importância do 

desenvolvimento trazido pelo investimento estrangeiro no século XIX. O capital inglês, 

mediante o financiamento de infraestrutura, favoreceu a exportação do café e a posição 

do Brasil no mundo como exportador dessa commodity.  

                                                 
37

 As mercadorias estrangeiras transportadas por navios estrangeiros pagavam taxa de 24% sobre as 

mercadorias importadas; as mercadorias portuguesas e estrangeiras transportadas em navios portugueses 

pagavam 16% de taxa; e as mercadorias transportadas por navios britânicos pagariam 15% de taxas.  
38

 ALMEIDA, Paulo Roberto de. ―Os Investimentos Estrangeiros e a Legislação Comercial Brasileira No 

Século XIX: Retrospecto Histórico‖ in ―Formação da Diplomacia Econômica no Brasil: as relações 

econômicas internacionais no Império‖. São Paulo-Brasília: Editora Senac-SP/Funag, 2001, p. 7.  
39

 ―vassalos das duas altas partes contratantes... poderão negociar, viajar, residir ou estabelecer-se em 

todos e cada um dos portos, cidades, vilas, países, províncias ou lugares quaisquer que forem‖, e conferia 

o ―livre e inquestionável direito de viajar e residir nos territórios ou domínios da outra, de ocupar casas e 

armazéns‖ (Ibidem, p. 7). 
40

 O tratado dispôs que os ―vassalos‖ das partes não são ―obrigados a pagar tributos ou impostos alguns... 

maiores do que aqueles que pagam ou possam ser pagos pelos próprios vassalos do soberano em cujos 

domínios eles residirem‖ (Ibidem, p. 7). 
41

 ―Como confirma mais uma vez Graham, os ―empréstimos britânicos financiaram praticamente todas as 

ferrovias brasileiras‖, quando não foram os próprios ingleses a operá-las diretamente, como nos casos da 

Recife and São Francisco Railway Company (o primeiro investimento inglês em ferrovias no País), a 

Leopoldina Railway, a Great Western e a São Paulo Railway, entre outras. 23 Em 1870, comenta Werner 

Baer, quatro companhias britânicas eram proprietárias de 72% da extensão das ferrovias brasileiras. 24 

Entre 1880, quando os capitais britânicos detinham a maioria do capital acionário em onze estradas de 

ferro em diversos pontos do País, e 1895, quando aumentaram seu controle direto sobre 25 dessas 

companhias, eles mais do que triplicaram sua presença ―quilométrica‖ no País, possuindo as linhas mais 

importantes ou lucrativas.‖ (Ibidem, p. 13).  
42

 Quase metade das exportações de café e açúcar, e mais da metade da exportação de algodão era feita 

por empresas britânicas (ALMEIDA, 2001, p. 10). 
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É sabida a maciça presença do investimento externo direto no Brasil no século 

XIX, porém, somente em 1860 que se estabelece um controle da atuação de empresas 

estrangeiras no País. O Decreto-lei nº 2.711, de 18 de dezembro de 1860
43

 foi um dos 

primeiros dispositivos a tratar do assunto e estabelecia a necessidade de obtenção de 

autorização do governo imperial para o funcionamento das empresas estrangeiras no 

território nacional. 

 Com os dados da presença de empresas estrangeiras no Brasil, entre 1860 e 1875 

pode se ter uma noção da magnitude da presença do capital inglês no País: A Inglaterra 

possuía 93,6%
44

 do estoque de investimentos estrangeiros realizados no Brasil, seguida 

em segundo lugar pela Alemanha, com 4,7%, depois a França com 1,5%
45

.  

O investimento inglês teve a sua alta no século XIX, porém, no início do século 

XX começa o seu declínio com as Revoluções Mexicana e Russa
46

. Neste momento, a 

ruptura é traumática em determinadas partes do mundo, com o desafio à propriedade 

privada e uma primeira onda de nacionalizações. No Brasil o capital inglês vai perdendo 

força aos poucos e crescendo, com isso, o investimento de outras nações
47

.  

Quanto à legislação nacional sobre a aquisição de terras por estrangeiros, em 

1808 o Príncipe Regente já demonstrou a receptividade do País ao possibilitar a 

concessão de terras por sesmarias a estrangeiros, por meio da edição do Decreto de 25 

de novembro de 1808
48

. Entretanto, as primeiras preocupações da legislação nacional 

com a ocupação do território, incluindo a aquisição de imóveis por estrangeiros, advêm 

do tempo do Brasil – Império. Surge a primeira tentativa do Brasil em organizar o 

espaço territorial, principalmente a forma de aquisição de terras e o acesso do imigrante 
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estrangeiro a ela, com a edição da Lei 601 de 18 de setembro de 1850
49

, também 

conhecida como Lei de Terras.  

A Lei de Terras surge no mesmo ano que a Lei nº 581, de 4 de setembro de 

1850, esta conhecida como Lei Eusébio de Queiroz
50

, marcou a proibição ao trafico 

negreiro. Muito embora o tráfico negreiro tenha continuado nos anos seguintes, de 

forma ilegal, os agricultores começam a se preocupar em substituir a mão de obra 

escrava pela mão de obra dos imigrantes europeus. Assim, a Lei de Terras reflete, entre 

outras, a preocupação dos políticos da época em impedir a aquisição de terras por 

estrangeiros imigrantes europeus, de forma a forçá-los a trabalhar nas lavouras para os 

fazendeiros locais, com a esperança de obter os ganhos necessários para a compra da 

terra que pretendiam cultivar.  

A preocupação com o acesso dos imigrantes às terras pode ser observado nas 

lições de Jose Saccheta Ramos MENDES
51

, em que ele cita o Parecer do Conselho de 

Estado de 1942. Na Seção do Império do Conselho de Estado de 8 de agosto de 1842 foi 

discutida a Lei de Terras e o e ex-ministro da Justiça Bernardo Pereira de Vasconcelos, 

recomendou a adoção de dispositivos que impeçam a doação de terras pelo Estado a 

imigrantes estrangeiros, de forma a forçá-los a trabalharem na lavoura do País. O 

Conselho de Estado acolheu a recomendação de Bernardo Pereira de Vasconcelos e a 

incluiu no Parecer final como recomendação ao Imperador
52

. Vale lembrar que uma das 

principais formas de apropriação de terras à época era a posse de terras devolutas
53

, a 
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qual passa a ser vedada pela Lei de Terras, restando aos imigrantes estrangeiros apenas 

a sua compra. Tendo em vista que quem poderia vender eram os próprios fazendeiros, o 

acesso do estrangeiro imigrante a terra foi fortemente dificultada. 

Não obstante a tentativa dos fazendeiros da época de impedir o acesso do 

imigrante a terras, o governo também se preocupava com a ocupação do território 

nacional por meio do povoamento, que era feito principalmente por estrangeiros vindos 

da Europa. Tal preocupação era ainda maior com relação à faixa de fronteira, que à 

época possuía a extensão de dez léguas
54

, dada a necessidade de proteção de tais 

fronteiras. Desta forma, a faixa fronteiriça foi expressamente excetuada da 

obrigatoriedade de aquisição via compra, podendo ocorrer a doação de tais terras pelo 

Governo a nacionais e estrangeiros que quisessem povoá-las, sendo instituídas colônias 

militares em tais localidades
55

. Consoante afirmado acima, tais preocupações remontam 

ao tempo do Império, conforme observa CYSNEIROS
56

: 

[...] pelo disposto no art. 1.º da Lei n.º 601 combinado com o art. 82 do 

Decreto do Governo Imperial n.º 1318, de 30 de janeiro de 1854, baixado em 

virtude das autorizações concedidas por aquela Lei, ficou reservada à defesa 

do país, para nela estabelecer o Governo colônias militares, isto é, núcleos de 

população brasileira, numa zona de dez léguas de terras devolutas contíguas 

aos limites do Império com países estrangeiros, área em que aos colonos 

militares, colonos brasileiros, conseqüentemente, poderiam tais terras serem 

gratuitamente concedidas. 

Além disso, muito embora o acesso a terra fosse dificultado pela Lei de Terras, 

ao estrangeiro que conseguisse adquiri-las terras no Brasil, era dado o direito à 

nacionalidade brasileira após dois anos estabelecido no País
57

.  

Percebe-se que a dificuldade criada nas duas décadas seguintes à Lei de Terras 

para a concessão imóveis rurais resultou em um fracasso na atração de imigrantes 
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europeus para povoamento do território nacional
58

, os quais preferiram emigrar para os 

Estados Unidos
59

. Lá o governo havia emitido o Homestead Act, que autorizava a 

doação de terras pelo Governo ao imigrante que lá quisesse se estabelecer. A imigração 

de europeus para o Brasil, embora contínua, representou um número baixo em 

comparação com os Estados Unidos
60

, somente voltando a se intensificar na década de 

1870, quando o Estado de São Paulo passou a adotar políticas de incentivo e campanhas 

para trazer imigrantes europeus para o Brasil
61

.  

Com a chegada de novos imigrantes europeus no final do século XX, veio a 

Constituição de 1891, que trouxe em seu artigo 69, parágrafo 4º
62

 a naturalização 

automática de todos os estrangeiros que se localizassem em território nacional no dia 15 

de novembro de 1889 (dia da Proclamação da República) e que não manifestassem 

dentro de seis meses o seu desejo de conservar a nacionalidade anterior
63

. E nesta onda 

de naturalização automática, também os estrangeiros proprietários de bens imóveis 

foram naturalizados automaticamente, desde que fossem residentes no Brasil, 

transformando terras pertencentes a estrangeiros, em terras detidas por nacionais. 

 

1.3 Constituição de 1891 e o Início do Século XXI  

 

Após a Constituição de 1891, que marcou a transição da Monarquia para a 

República, foram publicados dispositivos legais que serviram de base para a atual 

legislação, principalmente no que tange à extensão da faixa de fronteira, a aquisição de 

imóveis em tal faixa e as colônias agrícolas. Dentre tais dispositivos, ressaltamos os 

seguintes
64

:  

(i) Decreto nº 19.924, de 27 de abril de 1931, que em seu artigo 3º
65

 

vedava a concessão de terras devolutas à organização estrangeira
66
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(sindicato, empresa ou sociedade) e estrangeiros não domiciliados na 

localidade, sem autorização do Governo Federal;  

(ii) Decreto-Lei nº 1.164, de 18 de Março de 1939
67

, que impediu e 

restringiu a compra de terras por estrangeiros na faixa de fronteira, 

que foi estendida para 150 quilômetros. As sociedades que pretendiam 

adquirir terras na faixa de fronteira deveriam pedir autorização ao 

Conselho de Segurança Nacional e, entre outros requisitos
68

, mais da 

metade de seu capital deveria pertencer a brasileiros; 

(iii) Decreto-Lei nº 1.202 de 8 de abril de 1939
69

, que sujeitava a venda 

por Estados e Municípios de terras e imóveis para estrangeiros ou 

sociedades estrangeiras, à aprovação prévia do Presidente da 

República; 

(iv) Decreto-Lei nº 1.968, de 17 de Janeiro de 1940
70

, que também trata da 

faixa de fronteira e dispõe sobre a ―as concessões das terras e vias de 

comunicação, bem como o estabelecimento e indústria(...)‖. Tal Lei 

garante aos estrangeiros que já possuíam imóveis na faixa de fronteira 

a continuidade de tal propriedade, desde que fossem residentes no 

País, conferindo ao Conselho de Segurança Nacional a prerrogativa de 

desapropriar tais imóveis rurais, caso entendesse necessário para 

garantia da segurança nacional;  
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(v) Decreto-Lei nº 2.009, de 9 de Fevereiro de 1940
71

, que dispõe sobre 

os núcleos coloniais. Tal dispositivo permite a distribuição de lotes à 

estrangeiros e, ainda, premia o estrangeiro que conseguisse ―grande 

desenvolvimento das culturas dos lotes‖
72

, com o reembolso do valor 

pago pelas passagens do exterior para o Brasil; 

(vi) Decreto-Lei nº 2.610 de 20 de setembro de 1940
73

, que dispõe sobre a 

aquisição de imóveis por estrangeiros na faixa de fronteira e exige a 

prova de permanência legal para garantir o direito previsto no 

Decreto-Lei nº 1.968/1940, supracitado; 

(vii) Decreto-Lei nº 3.059, de 14 de fevereiro 1941, que trata das grandes 

colônias agrícolas e prevê a possibilidade de admissão de agricultores 

estrangeiros ―qualificados que, por seus conhecimentos especiais dos 

trabalhos agrícolas, possam servir como exemplo e estímulo aos 

nacionais‖
74

; 

(viii) Decreto-Lei nº 6.430, de 17 de Abril de 1944, que tratava das 

―transações imobiliárias e o estabelecimento de indústria a comércio 

de estrangeiros na faixa de fronteiras‖
75

. Cada imóvel rural de 

propriedade de estrangeiros não poderia ultrapassar a área de dois mil 

hectares e em cada município a área total de propriedade de 

estrangeiros não poderia ultrapassar um terço da área total do 

município. Também havia uma preocupação com a exploração do 

comércio e indústria nesta área, não admitindo o referido dispositivo 

legal que o número de estrangeiros ultrapasse um terço do número 

total de estrangeiros do respectivo setor.  
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(ix) Decreto-Lei nº 3.438, de 17.07.1941
76

, que regula o aforamento dos 

terrenos da marinha e exclui o estrangeiro de tal direito, salvo se 

autorizado pelo Governo. 

Percebe-se dos dispositivos abordados acima, bem como da evolução histórica 

da legislação sobre o investimento estrangeiro em terras no Brasil no século XIX e 

começo do século XX que a matéria estava intimamente ligada ao povoamento do País e 

desenvolvimento da agricultura. A legislação era utilizada como instrumento de 

desenvolvimento do campo.  

Nos textos oficiais, as restrições impostas à época tinham, principalmente, duas 

naturezas e preocupações, a segurança nacional e a proteção dos interesses da indústria, 

comércio e agricultura desenvolvida por nacionais. Não obstante, também se observa 

que a referida legislação possuía a influência do interesse de fazendeiros da época, que 

procuravam proteger os seus latifúndios e garantir a proteção de sua propriedade contra 

a concorrência do investimento estrangeiro, principalmente na forma do imigrante 

europeu. Assim, a restrição ao investimento estrangeiro foi utilizada como uma forma 

de proteção dos interesses locais, como aconteceu com a Lei de Terras, tendo como 

resultado principal afugentar inicialmente o imigrante, que à época era a base para o 

desenvolvimento da economia das recém-independentes nações do continente 

americano.  

 

1.4 Regime Militar (1964-1985) 

 

A partir de meados do século XX, a legislação sobre investimento estrangeiro 

em terras ganha novos contornos com o início do período do regime militar no Brasil
77

. 

O Geógrafo da Universidade de São Paulo, Ariovaldo Umbelino de OLIVEIRA
78

, 

descreve a aquisição de imóveis por estrangeiros antes e durante o período ditatorial, 

bem como a regularização de tais aquisições, como a real ameaça do capital estrangeiro 

à propriedade de terras no Brasil, fazendo referência à polêmica existente hoje como um 

simples ―factoide‖
79

.  
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Logo após o golpe militar de 1º de abril de 1964, que marcou também o aborto 

do projeto de reforma agrária e reprimiu o movimento das Ligas Camponesas
80

,  em 10 

de novembro de 1964, através da Emenda Constitucional n.º 10
81

, a Constituição 

Federal de 1946 sofreu alterações, sendo então deferida à União a competência para 

legislar sobre o Direito Agrário, e consequentemente, instituir impostos sobre a 

propriedade rural (art. 5º, XV, alínea ―a‖ e art. 15, VII). Foi com base nesta emenda à 

Constituição de 1946, que o Marechal Castelo Branco sancionou a Lei n.º 4.504, de 30 

de novembro de 1964, denominada Estatuto da Terra, que se encontra em vigor até a 

presente data. 

O Estatuto da Terra extinguiu a Superintendência de Política Agrária (SUPRA), 

recém-criada no deposto governo de João Goulart para implementar a reforma agrária
82

, 

e criou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (INDA). O IBRA e INDA tinham por objetivo a 

implementação da reforma agrária, cujo 1º Plano Nacional foi elaborado apenas em 

1985
83

.  

Verificou-se no início do período ditatorial, que o IBRA e o INDA foram 

instrumentos de corrupção, grilagens e venda de terras a estrangeiros. Seguindo 

denúncias apuradas pela imprensa, foi instaurada uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), cujo Relatório Velloso, de autoria do relator da CPI, o Major Haroldo 

Velloso, apontava em 1968 que mais de vinte milhões de hectares de terras brasileiras 

estavam em poder de estrangeiros
84

.  O Relatório Velloso apontava que a aquisição de 

terras por estrangeiros era feita por três métodos
85

:  

(i) a compra de antigos proprietários ou posseiros;  

(ii) a requisição de terras devolutas ao governo estadual, em que eram 

utilizados pessoas físicas como intermediários (sejam elas falsas ou 

verdadeiras), que requisitavam pequenas glebas de terras devolutas aos 

Departamentos de Terras Estaduais (muitas vezes com a conivência de 

                                                 
80

 OLIVEIRA, 2010, p. 7. 
81

 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-1969/emendaconstitucional-10-9-

novembro-1964-364969-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 2 dez. 2014.  
82

 V. Lei Delegada de nº 11 de 11 de outubro de 1962. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl11.htm>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
83

 OLIVEIRA, 2010, p. 7. 
84

 SAUTCHUK, Jaime; CARVALHO, Horácio Martins de; GUSMÃO, Sérgio Buarque de. Projeto Jari: 

A Invasão Americana. 6ª ed. São Paulo: Editora Brasil Debates, 1979, p. 78; FERREIRA, Pinto. Curso de 

Direito Agrário. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 298.  
85

 GARRIDO FILHA, Irene. O Projeto Jari e os Capitais Estrangeiros na Amazônia. 2ª Ed. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1980, pp. 88-89.   



30 

 

funcionários do respectivo órgão), dentro dos limites constitucionais, 

revendendo-as ao proprietário estrangeiro final, que juntava todas as 

glebas e formava a propriedade desejada; e  

(iii) a grilagem (em que escrituras de terras eram falsificadas, muitas vezes se 

utilizando de escrituras particulares com valor de até NCr$10,00, as 

quais eram permitidas para transferência de propriedade imóvel 

conforme o Código Civil de 1916
86

, então em vigor) 

O Major Haroldo Velloso defendia a ideia de que o capital estrangeiro tinha a 

capacidade de trazer benefícios ao País, porém, ficou estarrecido pelas conclusões de 

seu relatório e pela dimensão das áreas que estavam sendo adquiridas (ou apropriadas). 

Neste sentido: 

―O então deputado Márcio Moreira Alves requereu a formação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar essas negociatas. A Arena 

conseguiu o melhor posto da CPI, o de relator, mas cometeu o erro de 

designar para o cargo o major Haroldo Velloso – célebre por ter liderado a 

revolta de Jacareacanga, nos anos 50, contra a posse de Juscelino na 

Presidência. Apesar de pertencer ao partido do governo, Velloso era um 

deputado honesto e combativo. Admitia o capital estrangeiro como 

―benéfico‖ ao desenvolvimento nacional, mas assustou-se com a imensidão 

das terras compradas por estrangeiros na Amazônia, a ponto de identificar 

uma suposta tentativa de constituição de um cordão de propriedades isolando 

a região do resto do país. Depois de muita investigação, a CPI produziu um 

relatório estarrecedor: pelo menos 20 milhões de hectares estavam nas mãos 

de estrangeiros na Amazônia.‖
87

 

 

A época em que os imóveis foram ―adquiridos‖ por estrangeiros coincidia com a 

época em que o marechal Castelo Branco autorizou a força aérea dos Estados Unidos a 

efetuar levantamentos aero fotográficos do território brasileiro
88

. Além disso, constou 

do Relatório Velloso que empresas americanas que viriam a adquirir imóveis na região 

da Amazônia, teriam tido acesso a tais mapeamentos e fotos feitas pela Força Aérea dos 

Estados Unidos, por meio do embaixador brasileiro em Washington, Vasco Leitão da 

Cunha
89

. Este foi o caso da empresa Georgia Pacific, que adquiriu 40 mil hectares na 

região amazônica
90

. Ainda, consoante FERREIRA
91

, na história da sociologia rural 

brasileira, a compra de terras por estrangeiros tem sido constante, porém, a ocupação de 
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terras brasileiras acelerou depois do levantamento aerofotogramétrico do território 

nacional.  

As denúncias feitas pela CPI no Relatório Velloso não foram levadas adiante, 

tendo o Congresso Nacional sido fechado por tempo indeterminado em 13 de dezembro 

de 1968, através do Ato Institucional nº 5 (AI-5)
92

. Entretanto, o resultado prático de 

tais denúncias podem ser sentidos até hoje, pois nesta mesma época foi construída a 

legislação regulamentadora da aquisição de imóveis por estrangeiros na atualidade.  

Em 30 de janeiro de 1969, fundamentado no AI-5, o General Costa e Silva 

emitiu o Ato Complementar nº 45, segundo o qual ―a aquisição de propriedade rural no 

território nacional somente poderá ser feita por brasileiro ou por estrangeiro residente no 

país‖
93

. Logo em seguida, o referido Ato Complementar foi regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 494, de 10 de março de 1969
94

, que estabelecia restrições à aquisição de 

imóveis por estrangeiros, de acordo com o tamanho dos municípios em que se 

localizavam e a nacionalidade do estrangeiro
95

, além de estabelecer requisitos para a 

compra e conferir ao Governo o poder para desapropriar terras adquiridas por 

estrangeiros em violação à legislação em vigor.  

O Decreto-Lei 494/1969 não alcançava os imóveis adquiridos antes de sua 

vigência. Além disso, no mesmo ano de 1969, em 10 de outubro, foi editado o Decreto-

Lei nº 924, o qual em seu artigo 1º excluía da aplicação do Decreto-Lei 494/1969 a ―as 

aquisições de áreas rurais necessárias à execução de empreendimentos industriais 

considerados de interêsse para a economia nacional, cujos projetos tenham sido 

aprovados pelos órgãos competentes.‖
96

. Logo, o caminho estava aberto para a 

regularização de projetos agrícolas e industriais de estrangeiros que ocupavam grandes 

extensões territoriais.  

O Projeto Jari, do americano Daniel Ludwig, veio na esteira da legislação 

traçada acima. O Projeto era composto das empresas Jari Florestal e Agropecuária Ltda. 

e a Companhia Florestal Monte Dourado, de propriedade de Daniel Ludwig e donas de 

imóveis rurais no vale do rio Jari (divisa dos Estados do Amapá e Pará), com 2.918.829 

hectares e 1.682.227 hectares, respectivamente. O Projeto Jari ocupava uma área de 
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aproximadamente 4,6 milhões de hectares, o equivalente ao Estado do Espirito Santo
97

. 

De forma inexplicável, a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. contava em seu quadro de 

sócios com o Major Heitor de Aquino Ferreira, que lá ficou entre 1970 e 1972 e depois 

ocupou diversos cargos no Governo durante a ditadura militar
98

.  

Apesar da permissão prevista em lei, conforme acima, ter viabilizado projetos 

como o Jari, a legislação foi novamente alterada dois anos depois, por meio da Lei nº 

5.709, de 7 de outubro de 1971 (Lei 5.709/1971), que revogou a exceção concedida pelo 

Decreto-Lei nº 924/1969, passando a tratar integralmente da matéria. Com relação às 

aquisições por estrangeiros efetuados no passado, a lei conferiu prazo em seu artigo 16 e 

17 para regularização daqueles que tiverem projetos de colonização aprovados, 

mediante autorização do Presidente da República, bem como manteve as autorizações 

concedidas sob a legislação anterior
99

. 

A Lei 5.709/1971, bem como o Ato Complementar nº 45/1969, continuam em 

vigor ainda hoje e trazem restrições à aquisição de imóveis por estrangeiros, como 

veremos de forma aprofundada nos próximos capítulos.   
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2. O INVESTIMENTO ESTRANGEIRO – DEFINIÇÕES E 

CONCEITOS 

 

Para se falar sobre investimento estrangeiro e tratar de seu regime jurídico após 

o período do regime militar no Brasil, é necessário primeiramente expor a noção 

econômica que embasa o regime jurídico existente. Em seguida, passa-se à análise dos 

dispositivos constitucionais que tratam do tema, bem como da legislação 

infraconstitucional, para então discutir os critérios que definem a nacionalidade da 

pessoa jurídica no âmbito do investimento estrangeiro.  

Conforme veremos, um dos temas que estão sendo debatidos pela jurisprudência 

nacional, por entes públicos brasileiros, e também por tribunais internacionais, gira em 

torno da nacionalidade do investidor, da sua condição de doméstico ou estrangeiro, a 

forma como é investido, entre outros.  

Por fim, não existindo somente uma modalidade de investimento, serão 

analisadas as duas principais modalidades usadas no Brasil, o investimento estrangeiro 

direito e o investimento estrangeiro em portfolio.  

 

2.1 Noção Econômica de Investimento Estrangeiro 

 

O termo ―investimento‖ é usado em diferentes situações da vida, sendo o seu 

sentido definido de acordo com as circunstâncias em que é empregado. Haja vista a 

dificuldade em se encontrar uma definição objetiva do termo, a presente análise será 

feita sob dois prismas: econômico e jurídico. Neste sentido, o termo ―investimento‖ 

deve ser analisado, primeiramente, pela ótica econômica, para que, então, essa acepção 

possa ser refletida de forma correta no campo jurídico. Ocorre que, não há uma 

definição unânime internacionalmente aceita de investimento estrangeiro, tornando o 

presente trabalho uma árdua tarefa de análise interdisciplinar entre o direito e a 

economia.  

A noção econômica de investimento traz consigo uma premissa de aplicação de 

recursos com vistas a um resultado financeiro que supere os montantes inicialmente 

investidos. FONTOURA COSTA entende que qualquer ativo, desde que seja passível 

de avaliação econômica e não tenha como objetivo o consumo imediato para satisfação 
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de necessidade imediata, pode ser considerado investimento
100

. FONTOURA 

COSTA
101

 e assim também COSTA REGO
102

 descrevem a poupança como uma forma 

de investimento. A poupança, mesmo quando não é alocada por seu detentor 

diretamente na atividade produtiva, pode ser inserida por força do mercado financeiro 

na atividade econômica, via empréstimo para fomento de produção
103

. 

O investimento estrangeiro em terras, para fins deste trabalho, poderia ser 

tratado restritivamente como a aplicação de ativos (financeiros ou não) originados ou 

controlados por nacionais de outro país para aquisição de imóveis rurais com vistas à 

obtenção de um resultado financeiro positivo, seja por meio de utilização da terra para 

produção de bens de consumo, seja como investimento para fins de arrendamento ou 

mesmo com mero propósito especulativo. Ocorre que, quando a análise de investimento 

em terras é ampliada, passando-se a incluir nesta análise as preocupações internacionais, 

o cenário econômico externo
104

 e, principalmente, o desenvolvimento do Direito 

Internacional, o termo ―investimento‖ não pode ser limitado somente àquele que 

procura um resultado financeiro positivo, mas também deve levar em conta os interesses 

diversos de Estados que procuram por um lado o desenvolvimento, e o de outros que 

procuram alguma forma de segurança alimentar
105

.  
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2.2 Investimento Estrangeiro Pela Perspectiva Jurídica - A Constituição 

Federal de 1988 

 

Não obstante esta dissertação dedicar o capítulo terceiro unicamente à análise do 

regime jurídico nacional do investimento estrangeiro em imóveis rurais, é importante 

estabelecer um panorama geral da legislação em vigor sobre investimento estrangeiro. 

Neste sentido, o capital estrangeiro é regulado inicialmente pela Constituição Federal de 

1988, que estabelece princípios para o tratamento do capital estrangeiro, bem como das 

suas restrições.  

Tais princípios se encontram descritos no artigo 4º da Constituição Federal de 

1988
106

 e regem as relações internacionais do Brasil. Eles devem ser aplicados inclusive 

na regulamentação do investimento estrangeiro. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 

4º traz a meta de integração econômica com os países da América Latina, endereçada ao 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e outros tratados firmados com países da 

região. No âmbito do investimento estrangeiro em terras, não obstante as tentativas de 

estabelecimento de livre circulação de capitais no âmbito o MERCOSUL
107

, tal 

integração ainda não representa qualquer vantagem aos estrangeiros pertencentes às 

nações sul-americanas.  

Com relação aos Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição Federal de 

1988 salvaguarda o direito à propriedade tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros. 

Tal proteção se encontra disposta no caput do art. 5º, o qual garante não só ao brasileiro, 

mas também ao estrangeiro, o direito de propriedade, o direito à igualdade e o respeito 

aos direitos adquiridos
108

. Ou seja, é constitucionalmente garantido ao estrangeiro a 

propriedade e o direito adquirido, sendo inviolável. Neste aspecto, importante destacar a 

necessidade de registro do capital estrangeiro junto ao Banco Central do Brasil, 
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requisito este essencial para garantir o referido tratamento igualitário, pois somente com 

o registro no Banco Central que será possibilitado ao estrangeiro a repatriação do 

investimento ou, por exemplo, a remessa de dividendos ao exterior.  A regulamentação 

do Banco Central será analisada de forma aprofundada nos próximos itens. 

Soma-se a tais princípios aqueles descritos no título VII, da ordem econômica e 

financeira, especificamente no capítulo I, onde se encontram os artigos 170 e 172. O  

artigo 170 traz os princípios gerais da atividade econômica, em que estão inseridos os 

princípios da valorização da livre iniciativa, da propriedade privada (inc. II) e da livre 

concorrência (inc. IV). Referidos princípios devem ser aplicados também aos 

investimentos estrangeiros, os quais, conforme o artigo 172
109

, inserido no mesmo 

Capítulo e Título, estão sujeitos à disciplina da lei infraconstitucional, com base no 

interesse nacional.  

Além dos artigos tratados acima, a Constituição ainda estabelece diversas outras 

restrições setoriais ao capital estrangeiro, entre as quais se destacam as seguintes:  

(i) Sistema Financeiro Nacional: O artigo 192
110

 determina a regulação, via lei 

complementar, da participação do capital estrangeiro no sistema financeiro 

nacional. Tal regulação se dá de forma ―a promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade‖.   

(ii) Saúde: O artigo 199
111

 veda a participação do capital estrangeiro na 

assistência à saúde, porém, deixa para lei ordinária o estabelecimento de 

exceções. 

(iii) Empresas Jornalísticas e de Radiodifusão de Sons e Imagens: O artigo 222 

estabelece restrições à participação do capital estrangeiro em tais empresas e 

determina o processo mediante o qual o capital estrangeiro pode participar 

no referido setor
112

. 
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Por fim, importante destacar artigo constitucional específico sobre o tema, que 

será amplamente debatido no curso deste estudo, muito embora já se encontre revogado. 

O artigo 171 dispunha sobre a diferenciação entre a empresa brasileira de capital 

nacional e a empresa brasileira. Entretanto, tal artigo foi revogado pela Emenda 

Constitucional nº 6 de 15 de agosto de 1995
113

. A matéria passou a não ser mais tratada 

na Constituição. E é exatamente tal revogação e falta de esclarecimento ou sua 

substituição que deu lugar à discussão que é hoje travada quanto à limitação de 

aquisição de imóveis rurais por estrangeiros.  

 

2.2.1 Legislação Infraconstitucional 

 

A Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, também conhecida como Lei do Capital 

Estrangeiro foi recepcionada pelo artigo 172 da Constituição Federal de 1988, 

encontrando-se em vigor. Tal lei disciplina, principalmente, a aplicação do capital 

estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, além de determinar a igualdade de 

tratamento do capital nacional e estrangeiro, observadas as demais restrições 

constitucionais. A Lei do Capital Estrangeiro regula ainda diversos outros aspectos, 

entre eles o conceito de capital estrangeiro para fins de legislação nacional. Nos 

próximos itens será feita referência ao tratamento que a referida lei dá aos respectivos 

assuntos.  

Além dos preceitos constitucionais descritos acima e a Lei do Capital 

Estrangeiro, importante mencionar o Decreto nº 55.762, de 17 de fevereiro de 1965, que 

regulamenta a referida lei. Muito embora tal decreto seja hierarquicamente inferior à Lei 

do Capital Estrangeiro, na prática sua aplicação vem alterando-a
114

.  

O investimento estrangeiro encontra, ainda, regulamentação em outras 

normativas infraconstitucionais, principalmente em leis esparsas que dispõem sobre 

determinados setores econômicos. Existem, por fim, normas regulamentadoras emitidas 

pelo Banco Central, as quais preveem a necessidade de registro do capital estrangeiro 

junto a esse órgão.  
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2.2.1.1 Banco Central e Registro do Capital Estrangeiro no Brasil 

 

A Lei do Capital Estrangeiro estabelece, ainda, a necessidade de criação de um 

sistema de registro de capitais estrangeiros no Brasil, que ficou incumbida inicialmente 

à Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC
115

. Posteriormente, a Lei 4.595 de 

31 de dezembro de 1964, criou o Banco Central do Brasil através da transformação da 

SUMOC em autarquia federal
116

. O Banco Central é um dos órgãos responsáveis pela 

regulação estatal da ordem econômica
117

. Como regulador, as suas funções são 

exercidas nos limites da Lei 4.595/1964. O controle do capital estrangeiro é atribuído ao 

Banco Central nos artigos 10 e 11 da referida lei, que estabelecem o papel fiscalizador e 

controlador do capital estrangeiro
118

, nos limites impostos pela lei.  

O controle do capital estrangeiro via registro declaratório foi, inicialmente, 

implantado pela Resolução 2.337 de 28 de novembro de 1996
119

 do Banco Central, 

                                                 
115

 Art. 3º Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um serviço especial de registro de 

capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações 

financeiras com o exterior, no qual serão registrado:  

a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País sob a forma de investimento direto ou de empréstimo, 

quer em moeda, quer em bens; 

b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como rendimentos desses capitais, 

lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as de "royalties", ou por qualquer outro título que 

implique transferência de rendimentos para fora do País; 

c) os reinvestimentos de lucros dos capitais estrangeiros; 

d) as alterações do valor monetário do capital das empresas procedidas de acordo com a legislação em 

vigor. 
116

 Conforme art. 8º da Lei 4.595/64: ―Art. 8º A atual Superintendência da Moeda e do Crédito é 

transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na Capital da República, sob a denominação de 

Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônio próprios este constituído 

dos bens, direitos e valores que lhe são transferidos na forma desta Lei e ainda da apropriação dos juros e 

rendas resultantes, na data da vigência desta lei, do disposto no art. 9º do Decreto-Lei número 8495, de 

28/12/1945, dispositivo que ora é expressamente revogado.‖ 
117

 Pode-se citar ainda como órgãos reguladores da ordem econômica, o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE, por exemplo. 
118

 ―Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central do Brasil:  

[...] 

VII – efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei;  

Art. 11. Compete ainda ao Banco Central do Brasil: 

[...] 

II - Promover, como agente do Governo Federal, a colocação de empréstimos internos ou externos, 

podendo, também, encarregar-se dos respectivos serviços; 

VII - Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta ou 

indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às modalidades ou processos operacionais que 

utilizem; 
119

 Posteriormente revogado pela Resolução 3.844 de 23 de março de 2010 do Banco Central. Disponível 

em: 
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segundo a qual o registro deve ser feito de forma eletrônica, em etapas, começando pelo 

investimento em portfólio. Assim, foi criado o Registro Declaratório Eletrônico – 

Registro de Operações Financeiras (―RDE-ROF‖), por meio do qual são registrados: 

empréstimos em moeda, financiamentos à importação, arrendamento mercantil simples 

e leasing, aluguel e afretamento, serviços e tecnologia, pagamento antecipado de 

exportação, investimento em bens e o financiamento à importação e outros similares.  

O registro do investimento estrangeiro direto foi posteriormente implantado por 

meio da Circular 2997/2000 do Banco Central, que criou o Registro Declaratório 

Eletrônico – Investimento Externo Direto (―RDE-IED‖) e o integrou ao Sistema de 

Informações do Banco Central (―Sisbacen‖). Atualmente o RDE-IED é regulado pela 

Circular nº 3.691 do Banco Central, de 16 de dezembro de 2013. 

Não obstante o Banco Central possuir papel fiscalizador e controlador do capital 

estrangeiro, na prática, o registro do investimento estrangeiro é que garante o direito de 

repatriar o investimento e remeter os recursos dele provenientes para o exterior. Desta 

forma, qualquer investimento estrangeiro que não esteja devidamente registrado junto 

ao Banco Central impedirá o seu investidor de remetê-lo ao país de origem.  

 

2.3 Definição de Investimento Estrangeiro Pela Legislação Nacional 

 

O investimento estrangeiro é um recurso tangível/intangível (podendo ser 

financeiro ou não) controlado por organização ou pessoas físicas estrangeira, investido 

com o intuito de retorno superior ao valor desembolsado (seja em forma de lucros, 

valorização ou outra)
120

. Entretanto, o simples fato de o recurso financeiro aportado no 

Brasil ser oriundo de organização estabelecida fora do Brasil não significa, 

necessariamente, que este é estrangeiro. Remessas de recursos do exterior para o Brasil 

podem ser feitas a partir de organizações controladas por brasileiros (isto é, capitais 

brasileiros no exterior), caso em que a via de entrada no Brasil somente é estrangeira na 

sua forma
121

, porém, não sendo um recuso controlado por estrangeiros, ele não pode ser 

classificado como tal. Isso porque o controle do capital sempre foi brasileiro. 

Por outro lado, também não é qualquer remessa de recursos por estrangeiros para 

o Brasil que é considerada um investimento. A destinação que será dada ao recurso no 

                                                                                                                                               
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=110024192&method=alharNormativo> 

Acesso em: 20 dez. 2014. 
120

 Conforme visto no capítulo imediatamente acima (MARCHETTI, 2009, p. 25). 
121

 Passível de registro no Banco Central, da mesma que qualquer recurso estrangeiro investido no Brasil. 
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Brasil deve ser analisada, pois se o valor é atribuído a um pagamento de prestação de 

serviços ou pagamento de dívida para aquisição de bens consumo externos à cadeia 

produtiva de um agente econômico, igualmente não é considerada investimento, pois 

não ocorre o desembolso com vistas a um ganho de capital
122

. Consequentemente, 

encontra-se fora da definição de investimento estrangeiro dada acima e adotada neste 

trabalho.  

Além disso, é incorreto pensar que o investimento estrangeiro deve se originar, 

necessariamente, de uma remessa transfronteiriça de recursos financeiros, seja em 

moeda estrangeiro ou em moeda nacional. À renda gerada pelo capital estrangeiro já 

investido no Brasil e controlado por estrangeiro, também é conferido tratamento de 

investimento estrangeiro. Um exemplo claro desta última forma de investimento 

estrangeiro é o reinvestimento de dividendos pagos por empresa constituída sob as leis 

brasileiras ao seu controlador estrangeiro – tal dividendo, reinvestido no Brasil, é 

passível de registro
123

 no Banco Central como investimento estrangeiro
124

. Isto, apesar 

de em nenhum momento ter ocorrido uma transferência transfronteiriça de ativos 

financeiros. O fato de o recurso ter sido produzido por empresa constituída sob as leis 

brasileiras não significa, necessariamente, ser ele automaticamente um recurso nacional, 

para fins de sua definição como investimento nacional ou investimento estrangeiro.  

Apesar de determinados autores
125

 entenderem que o Brasil adota a regra do 

domicílio para definir investimento estrangeiro, isto é, de acordo com o domicílio do 

remetente do recurso, o Brasil não possui nenhuma lei que traga um parâmetro único 

para definir o investimento como tal.  

Como se verificará, a jurisprudência e a própria legislação relativa à aquisição de 

imóveis rurais ainda não chegou a um consenso se o adquirente do imóvel é um 

estrangeiro em razão do controle sobre o recurso investido ou em razão do domicílio (ou 

local da sede) de seu detentor
126

. Seguindo-se unicamente a regra do domicílio, 

eventuais restrições impostas ao capital estrangeiro no País seriam facilmente 

contornadas, como de fato o são
127

.  
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 MARCHETTI, 2009, p. 30 
123

 Neste sentido, vide Lei 4.131/1962, artigo 3º, alínea ―c‖, que impões a necessidade de registro de 

―reinvestimentos de lucros de capitais estrangeiros‖. 
124

 Circular do Banco Central nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013. Disponível em:  

<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2013/pdf/circ_3689_v1_O.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2014. 
125

 Entre eles: DIAS, Bernadete de Figueiredo. Investimentos estrangeiros no Brasil e o direito 

internacional. Curitiba: Juruá, 2010. p. 34. 
126

 O tema da nacionalidade da pessoa jurídica será tratado adiante neste trabalho, no item 2.4. 
127

 OLIVEIRA, 2010, pp. 30-31. 
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No que tange à pessoa jurídica, não há um critério unânime para definir a sua 

nacionalidade
128

. Como se verá neste capítulo, logo abaixo no item 2.4, é adotado mais 

de que um único critério para definir a nacionalidade da pessoa jurídica, sendo certo que 

com a globalização e gradual liberação de capitais, fica cada vez mais difícil estabelecer 

um critério único para definir a nacionalidade da pessoa jurídica.  

Em relação ao investimento estrangeiro em imóveis rurais, este pode acontecer 

de diversas formas e, durante mais de uma década, a legislação simplesmente ignorou a 

nacionalidade do controlador do recurso. O foco se deu naquele que o desembolsa e em 

nome de quem a aquisição é feita, como veremos no capítulo que trata da legislação 

aplicável e os pareceres emitidos pela Advocacia Geral da União. Por tal razão, é mais 

do que importante a análise inicial da noção econômica, tipologia jurídica, e 

modalidades de investimento estrangeiro no Brasil. 

Importante frisar ainda, que esta dissertação adota a expressão ―investimento 

estrangeiro‖ e, como o faz o José Augusto FONTOURA COSTA
129

, a distingue de 

―investimento internacional‖. Neste sentido, investimento estrangeiro se refere ao 

investimento originado (derivado ou controlado) de outro país. Já ―Investimento 

Internacional‖ se refere a investimentos feitos por um Estado soberano em outro ou a 

uma agência internacional com o intuito de ajudar outro Estado soberano. Importante 

destacar que, um Estado pode ser detentor de um investimento estrangeiro, quando atua 

na sua capacidade comercial como, por exemplo, quando é controlador de fundo 

soberano. Um agente econômico, não soberano, por outro lado, nunca poderá efetuar 

um investimento internacional, somente investimento estrangeiro.   

 

                                                 
128

 Cumpre destacar que ―nacionalidade‖ é entendida como o vínculo jurídico mediante o qual uma 

pessoa é submetida à autoridade direta do Estado, que ―lhes reconhece direitos e deveres e lhes deve 

proteção além de suas fronteiras. Nacionalidade é qualidade inerente a essas pessoas e que lhes dá a 

situação capaz de localizá-las e identificá-las na coletividade‖ (ACCIOLY, Hildebrando. SILVA, G. E. 

do Nascimento e CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito Internacional Público. 19 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 528.) 
129

 ―Estrangeiro significa o originário de outro país, o que é quase sempre o caso de aplicações financeiras 

e produtivas. Investimento Internacional, entendido como o feito entre Estados, deve ser utilizado apenas 

no caso de ajuda pública oferecida por um ente soberano a outro, diretamente ou por intermédio de 

agências pública‖ (FONTOURA COSTA, 2010, p. 32). 
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2.4 Nacionalidade da Pessoa Jurídica 

 

Como dito acima, para se definir o conceito de investimento estrangeiro, 

necessário verificar a nacionalidade do seu detentor. Tendo em vista que em muitos 

casos o detentor é uma pessoa jurídica, faz-se necessário abordar a forma de definição 

de sua nacionalidade. Um dos pontos cruciais da polêmica envolvendo a Lei 

5.709/1971, que trata das restrições aos investimentos estrangeiros em imóveis rurais 

brasileiros, conforme será analisada de forma pormenorizada no capítulo seguinte, é 

definir quem é o estrangeiro para fins da legislação brasileira, principalmente quando se 

trata de pessoa jurídica. Não obstante a legislação dispor sobre quem é considerado 

estrangeiro para fins de aquisição de terras no Brasil, é certo que é de suma importância 

a análise da questão também pela perspectiva do Direito Internacional.  

Para tanto, é necessário inicialmente definir o que é nacionalidade. Assim, a 

―nacionalidade‖ é entendida como o vínculo jurídico mediante o qual uma pessoa é 

submetida à autoridade direta do Estado que, segundo ACCIOLY, SILVA e 

CASELLA
130

 ―lhes reconhece direitos e deveres e lhes deve proteção além de suas 

fronteiras. Nacionalidade é qualidade inerente a essas pessoas e que lhes dá a situação 

capaz de localizá-las e identificá-las na coletividade‖.  

Conforme o Direito Internacional, cada Estado deve determinar quem são os 

seus nacionais. Neste sentido, o artigo 2º da Convenção de Haia de 1930 determina que 

―Toda questão relativa ao ponto de saber se um indivíduo possui a nacionalidade de um 

Estado será resolvida de acordo com a legislação desse Estado.‖
131

 Por exclusão, 

aqueles que não são nacionais de um determinado Estado, são estrangeiros a ele
132

.  

Neste sentido, a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) no caso 

Nottebohm
133

, julgado em 6 de abril de 1955, vai ao encontro do entendimento de 
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 ACCIOLY, SILVA, CASELLA, 2011, 528. 
131

 Convenção de Haia de 1930 e seus 3 Protocolos sobre nacionalidade, promulgada no Brasil via o 

Decreto nº 21.798, de 6 de setembro de 1932. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=34326>. Acesso em: 22 out. 2014. 
132

 Não cabe a este trabalho analisar as formas de aquisição e perda de nacionalidade. Para mais 

informações, vide DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral. 10ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012; ACCIOLY, NASCIMENTO E SILVA, CASELLA, 2011.   
133

 O caso Nottebohm foi apresentado perante a CIJ por Liechtenstein em face da Guatemala, e diz 

respeito ao Sr. Nottebohm, um alemão que residia na Guatemala desde 1905. Em 1939, ele viajou para 

Liechtenstein, com o intuito de visitar seu irmão e, em circunstâncias excepcionais de velocidade e 

acomodação (―in exceptional circumstances of speed and accommodation‖), obteve a nacionalidade de 

Liechtenstein. Tal aquisição de nacionalidade lhe trazia o benefício de ser nacional de um Estado neutro, 

ao invés de um beligerante, como era a Alemanha à época. Ele, então, retorna à Guatemala em 1940 e lá 

permanece até ser deportado para os Estados Unidos em 1943, quando se socorre de Liechtenstein para 
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ACCIOLY, SILVA e CASELLA exposto acima. Ela respeita o poder discricionário do 

Estado em conferir a sua nacionalidade a determinada pessoa, conforme artigo 2º da 

Convenção de Haia de 1930, porém, acrescenta que para o Direito Internacional deve 

existir um vínculo efetivo (o denominado genuine connection
134

) entre o nacional e o 

Estado do qual faz parte:  

Nationality is a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a 

genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the 

existence of reciprocal rights and duties. It may be said to constitute the 

juridical expression of the fact that the individual upon whom it is conferred, 

either directly by the law or as the result of an act of the authorities, is in fact 

more closely connected with the population of the State conferring 

nationality than with that of any other State. Conferred by a State, it only 

entitles that State to exercise protection vis-à-vis another State, if it 

constitutes a translation into juridical terms of the individual‘s connection 

with the State which has made him its national.
135

 

 

Não se discute o fato de a Lei 5.709/1971 abranger o estrangeiro como pessoa 

natural, independente de qualquer outro dispositivo constitucional. Entretanto, o mesmo 

não pode ser dito com relação à sociedade em que o estrangeiro participe, direta ou 

indiretamente.  

Desta forma, verificar-se-á no Direito Internacional de que forma é reconhecida, 

primeiramente, a existência da pessoa jurídica constituída sob as leis de outro Estado, 

para então discorrer sobre a definição da sua nacionalidade. Logo após, será tratada a 

forma como a legislação brasileira trata a questão.  

 

                                                                                                                                               
pedir proteção diplomática contra a deportação da Guatemala. A CIJ decidiu que ele não poderia invocar 

a sua nacionalidade de Liechtenstein, com o intuito de obter proteção diplomática contra medidas 

tomadas pela Guatemala, onde ele residia há 34 anos, por ele não ter um vinculo efetivo com 

Lichtenstein. Julgamento na CIJ realizado em 06.04.1955. Disponível em: <http://www.icj-

cij.org/docket/files/18/2676.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2014. 
134

 A ICJ usa a expressão genuine connection no caso Nottebohm. Já a Comissão de Direito Internacional 

usa a expressão effective link. Sobre a matéria vide também o relatório da 52ª Reunião da Comissão de 

Direito Internacional (pp. 79-81), em que é discutida a necessidade de uma ligação genuína entre a pessoa 

natural e o país de sua nacionalidade: Disponível em: 

<http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_2000_v2_p2_e.pdf>. Acesso em: 09 

nov. 2014.   
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 CIJ, 1955, p. 23. 
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2.4.1 Nacionalidade da Pessoa Jurídica no Direito Internacional 

 

A definição da nacionalidade da pessoa jurídica já era discutida na Bélgica e na 

França no século XIX. Foram estes os primeiros países que reconheceram a existência 

legal de sociedades que não haviam sido constituídas sob as suas próprias leis
136

. Em 

1855 a Bélgica primeiramente reconheceu a existência de sociedades constituídas na 

França, enquanto que essa somente estabeleceu a reciprocidade em relação às pessoas 

jurídicas constituídas na Bélgica em 1857
137

. Entretanto, nessa época, o reconhecimento 

das sociedades constituídas no exterior somente se dava mediante tratado ou decreto 

específico
138

.  

Referido reconhecimento da nacionalidade da pessoa jurídica não veio 

desacompanhado de críticas da doutrina, segunda a qual somente pessoas físicas 

poderiam ter nacionalidade. Neste sentido, João Grandino RODAS
139

 ao citar F. 

Laurent, doutrinador belga da época, assim comenta:  

―Quanto à doutrina belga, ressalte-se a respeito Laurent. Este, por volta da 

segunda década do século passado, contestava a ficção devesse imitar a 

realidade no tocante às pessoas jurídicas. Negava que uma pessoa jurídica 

pudesse, em função do estatuto pessoal, exercer direitos ou mesmo existir 

fora do país em que foi instituída. Para ele, a distinção entre pessoas físicas e 

pessoas jurídicas derivava da própria natureza das coisas. O ser humano foi 

criado por Deus, como membro de uma determinada nação, mas também 

como membro da humanidade. Daí porque ele pode, em qualquer lugar, 

exigir seus direitos. A pessoa jurídica, por seu turno, não possui verdadeira 

vida. Sendo sua vida criada por força da lei, não possui a pessoa jurídica 

existência no exterior.‖ 

 

Para Hans KELSEN
140

, a nacionalidade também é um atributo apenas de seres 

humanos - os direitos e deveres de pessoas jurídicas são aqueles dos seres humanos que 

a compõem, conforme disposto em sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado. A 

doutrina e jurisprudência caminharam, porém, na direção da legislação francesa e belga 

e, gradativamente, foi aceita a existência de nacionalidade para pessoas jurídicas.  

Até a Primeira Guerra Mundial, os principais critérios adotados para 

reconhecimento da nacionalidade da pessoa jurídica era o do local de constituição da 
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 RODAS, João Grandino. Sociedade comercial e Estado. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 

Paulista: Saraiva, 1995, p. 412. 
137

 RODAS, 1995, p. 437. 
138

 Ibidem. 
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 RODAS, 1995, apud F. LAURENT. Principes De Droit Civil Français. 3ª Edição. Bruxelas: Bruylant-

Christophe, 1878. Vol. 1, pp. 398-405. 
140

 ―Apenas seres humanos podem ter deveres e direitos. Os deveres e direitos de uma pessoa jurídica são 

os deveres e direitos de seres humanos na condição de membros ou órgãos da comunidade apresentada 

como pessoa jurídica.‖ KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado (tradução de Luís Carlos 

Borges). São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 344. 



45 

 

sociedade ou o local de sua sede social (também mencionado como local de 

domicilio)
141

. Na época da Primeira Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito, 

principalmente a França, passaram a utilizar também outros critérios para determinar a 

nacionalidade da pessoa jurídica, procurava-se superar eventual sede fictícia da pessoa 

jurídica utilizando circunstancias especiais para determinar a sede real da Sociedade, 

tais como o local de sua gerência, a origem do capital, nacionalidade dos fundadores e 

associados, nacionalidade dos diretores, entre outros
142

. Diante de tempos de guerra, tal 

busca da nacionalidade real se dava com o principal propósito de sequestrar sociedades 

com nacionalidade inimiga e todos os bens pertencentes a ela. 

Após a Primeira Guerra Mundial a França desenvolve o conceito de sociedade 

francesa e sociedade francesa plenamente
143

. A primeira era aquela que possuía a sede 

social na França, a segunda além de possuir a sede social na França também possuía 

outras características que a ligavam ao Estado, especificamente a origem do seu capital 

e a nacionalidade de seus membros. A sociedade francesa plenamente possuía direitos 

inerentes aos franceses e lhes era assegurado tratamento diferenciado
144

. Podemos 

visualizar distinção parecida na Constituição do Brasil de 1988, especificamente no 

revogado artigo 171, tratado no terceiro capítulo deste trabalho.  

A adoção de outros critérios para determinar a nacionalidade da pessoa jurídica, 

além do local de constituição e da sede social, fica mais nítida com a Segunda Guerra 

Mundial, em que ocorre a preponderância do critério de controle, baseado nos interesses 

inimigos, para determinação da nacionalidade da pessoa jurídica
145

. Tal critério tinha 

como objetivo principal a expropriação de empresas detidas por nacionais de Estados 

inimigos, e seu respectivos ativos. Neste sentido, DOLINGER destaca que o Tratado de 

Versalhes, em seu artigo 297, ―autorizou as potências aliadas a liquidar e dispor dos 

bens das sociedades que, domiciliadas em uma daquelas potências, estivessem 

controladas por capitais alemães‖
146

. No Brasil também ocorreu a expropriação de 

empresas controladas pelos Estados do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a 

Segunda Guerra Mundial, tendo a direção de tais empresas sido entregue a 

brasileiros
147

.  
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No Direito Internacional, historicamente a preocupação com relação à 

nacionalidade é ligada à proteção diplomática
148

. A nacionalidade da pessoa natural 

possui como consequência a proteção diplomática que tal pessoa poderá receber do 

Estado de sua nacionalidade
149

.   

No que tange à nacionalidade de pessoas jurídicas, destaca-se o caso Barcelona 

Traction, Light and Power, Limited da Corte Internacional de Justiça movido pela 

Bélgica contra a Espanha, julgado em 1970
150

. No referido caso, os critérios para 

determinação da nacionalidade da pessoa jurídica e sua proteção diplomática foram 

discutidos.  

A empresa Barcelona Traction, Light and Power Company Limited havia sido 

constituída em Toronto, no Canadá, em 1911, local em que ela possuía sua sede 

estatutária e social. As suas atividades, porém, eram desenvolvidas na Espanha, sendo 

os seus acionistas majoritariamente belgas. A Barcelona Traction teve a sua falência 

decretada na Espanha. A Bélgica, por entender que o governo espanhol violou regras de 

Direito Internacional durante o processo falimentar, apresentou o caso à CIJ procurando 

reparação de danos sofridos pelos acionistas belgas, após tentativas frustradas de 

reverter a falência nos Tribunais espanhóis.  

A CIJ, por decisão majoritária, extinguiu o processo, entendendo que o dano 

havia sido sofrido pela pessoa jurídica Barcelona Traction e, assim, quaisquer direitos 

decorrentes de tal dano deveriam ser exercidos pelo país de nacionalidade da própria 

companhia. Como a Barcelona Traction havia sido constituída no Canadá, a Bélgica, no 

entender da CIJ, não possuiria legitimidade para apresentar o caso perante a Corte. A 

CIJ deixou claro que a pessoa jurídica Barcelona Traction não deveria ser confundida 

com a pessoa de seus acionistas. A nacionalidade da pessoa jurídica é determinada pelo 

Estado em que esta foi constituída e no qual ela possui a sua sede social, independente 

do Estado de seus acionistas, conforme decisão da CIJ. 
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O caso Barcelona Traction é um marco importante quando se trata da 

nacionalidade da pessoa jurídica
151

. A CIJ reconhece na referida decisão que dever ser 

limitada a analogia feita com a nacionalidade da pessoa natural, sendo rejeitada a 

analogia com o caso Nottebohm
152

 citado acima
153

.  A CIJ, ao mesmo tempo em que 

reconheceu a prática estabelecida no Direito Internacional de admitir a proteção 

diplomática do Estado em que a pessoa jurídica foi constituída e possui sua sede e 

centro de controle (também conhecido como siège social), entendeu que não há 

consenso quanto a um único critério a ser adotado para verificação de um vínculo 

efetivo (genuine connection) entre um Estado e uma pessoa jurídica, para fins de 

reconhecimento do direito à proteção diplomática. Neste sentido, vide trecho da referida 

decisão: 

In allocating corporate entities to States for purposes of diplomatic 

protection, international law is based, but only to a limited extent, on an 

analogy with the rules governing the nationality of individuals. The 

traditional rule attributes the right of diplomatic protection of a corporate 

entity to the State under the laws of which it is incorporated and in whose 

territory it has its registered office. These two criteria have been confirmed 

by long practice and by numerous international instruments. This 

notwithstanding, further or different links are at times said to be required in 

order that a right of diplomatic protection should exist. Indeed, it has been the 

practice of some States to give a company incorporated under their law 

diplomatic protection solely when it has its seat (siège social) or management 

or centre of control in their territory, or when a majority or a substantial 

proportion of the shares has been owned by nationals of the State concerned. 

Only then, it has been held, does there exist between the corporation and the 

State in question a genuine connection of the kind familiar from other 

branches of international law. However, in the particular field of the 

diplomatic protection of corporate entities, no absolute test of the "genuine 

connection" has found general acceptance. Such tests as have been applied 

are of a relative nature, and sometimes links with one State have had to be 

weighed against those with another.
154
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 Por outro lado, no caso Elettronica Sicula S.p.A (também conhecido como caso 

ELSI), movido pelos Estados Unidos contra a Itália
155

, a CIJ reconheceu em decisão de 

20 de julho de 1989 o direito dos Estados Unidos de exercer a proteção diplomática dos 

acionistas em razão da decretação de falência de uma sociedade constituída e com sede 

social na Itália. No referido caso, os tribunais da Itália expropriaram bens e decretaram a 

falência da empresa denominada Elettronica Sicula S.p.A, cujas ações eram detidas 

exclusivamente por duas empresas constituídas nos Estados Unidos.  

 Muito embora no caso ELSI a CIJ tenha indeferido o pedido dos Estados Unidos 

de reparação de danos, tal decisão foi tomada meramente com base na falta de prova do 

dano. Desta forma, em 1989, a legitimidade dos Estados Unidos para reivindicar com 

base no Direito Internacional, direitos de acionistas americanas por danos sofridos por 

empresa italiana em que eles participavam, foi reconhecido e não configurou um 

obstáculo à tutela jurisdicional do CIJ, ao contrário do que ocorreu no caso Barcelona 

Traction.  

 A fim de elucidar melhor a mudança na jurisprudência da CIJ, destaca-se o 

avanço do Direito Internacional no período entre os dois julgamentos mencionados 

acima, com relação à proteção de investimento estrangeiro. Tal avanço ajudou a 

consolidar os critérios utilizados para definir a nacionalidade da pessoa jurídica no 

Direito Internacional. 

Em 18 de março de 1965, sob a supervisão do Banco Mundial, foi assinada em 

Washington a Convenção sobre a Resolução de Conflitos relativos a Investimentos 

entre Estados e Nacionais que estabeleceu o Centro Internacional para Resolução de 

Disputas de Investimento - CIRDI
156

 (também conhecido internacionalmente como 

International Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID) e entrou em vigor 

em 1966. O CIRDI foi estabelecido para servir como um centro de solução de 

controvérsias entre Estados e Investidores.  Ele é o principal mecanismo de solução de 
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disputas incluído nos Acordos Bilaterais de Investimento (também conhecidos como 

Bilateral Investment Treaties – BITs, abreviação adotada neste trabalho)
157

. 

No capítulo 4 será tratado especificamente da forma com que o investimento 

estrangeiro em terras é regulado em BITs, porém, é importante uma breve explicação 

sobre o que tal avanço no Direito Internacional do Investimento Estrangeiro 

proporcionou para a proteção diplomática da pessoa jurídica. O Artigo 25 da Convenção 

que instituiu a CIRDI, ao discorrer sobre a sua jurisdição, define o investidor 

estrangeiro pertencente a outro Estado signatário, como: 

(2) ―National of another Contracting State‖ means:  

(a) any natural person who had the nationality of a Contracting State other 

than the State party to the dispute on the date on which the parties consented 

to submit such dispute to conciliation or arbitration as well as on the date on 

which the request was registered pursuant to paragraph (3) of Article 28 or 

paragraph (3) of Article 36, but does not include any person who on either 

date also had the nationality of the Contracting State party to the dispute; and  

(b) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other 

than the State party to the dispute on the date on which the parties consented 

to submit such dis- pute to conciliation or arbitration and any juridical 

person which had the nationality of the Contracting State party to the 

dispute on that date and which,because of foreign control, the parties 

have agreed should be treated as a national of another Contracting State 

for the purposes of this Convention. (negrito do autor) 

 

A parte final do item (b) do artigo 25, negritada e sublinhada pelo autor, trata da 

nacionalidade da pessoa jurídica e estabelece que será considerado nacional de um 

Estado-parte a sociedade que tenha a nacionalidade de um país signatário ou que, em 

virtude de controle externo, as partes tenham acordado que esta deve ser considerada 

como nacional do referido Estado. É importante observar que o CIRDI não adota um 

critério único para definir a nacionalidade, nem estabelece de forma clara quais os 

critérios para tanto. A Convenção deixa a cargo dos Estados estabelecerem em acordos 

internacionais, quais os critérios a serem levados em conta na definição da 

nacionalidade da pessoa jurídica estrangeira, para fins de submissão à jurisdição do 

CIRDI. 

Houve, entretanto, uma tentativa de se estabelecer tais critérios na Convenção de 

Washington de 1965, que estabeleceu a CIRDI. Foram propostos os critérios do local de 
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constituição da pessoa jurídica e nacionalidade dos controladores. Entretanto, ambos 

sofreram fortes criticas
158

, sendo tal matéria deixada para a autonomia da vontade dos 

Estados contratantes.  

Tal liberdade dos contratantes resultou em algumas situações extremas, que 

merecem ser brevemente analisadas. A necessidade de análise se dá principalmente  

pelo risco da adoção de um critério fixo para definição da nacionalidade da pessoa 

jurídica, levando a uma interpretação literal que resulta em situação de afronta ao 

Direito Internacional do Investimento Estrangeiro.  

A empresa Tokio Tokelés, por exemplo, apresentou uma demanda no CIRDI 

contra a Ucrânia alegando violação do BIT celebrado entre Lituânia e Ucrânia
159

. A 

empresa alegou que diversas medidas tomadas pelo Governo Ucraniano teriam 

resultado, na prática, em uma expropriação indevida. Ocorre que, 99% das ações 

emitidas pela Tokio Tokelés pertenciam a Ucranianos, o que, ao final, resultaria em 

nacionais da Ucrânia apresentando uma demanda contra seu próprio país, o que não é o 

propósito da CIRDI. 

A Ucrânia arguiu preliminarmente que o CIRDI não possuiria jurisdição para 

julgar o caso, entendendo que deveria ocorrer a desconsideração da personalidade 

jurídica da Tokio Tokelés, a fim de se identificar quem são os reais interessados na 

demanda, cuja nacionalidade deveria ser considerada. Na visão da Ucrânia, o CIRDI 

deveria ir além da mera formalidade do local de constituição da sociedade para 

determinar a sua nacionalidade e verificar que se trata de nacionais da própria Ucrânia 

tentando utilizar um sistema de solução de controvérsias internacionais para demandar o 

seu próprio Estado
160

. Entretanto, o CIRDI, por decisão majoritária, efetuou uma 

interpretação literal do artigo 25 da Convenção de Washington, bem como do BIT 

celebrado entre Lituânia e Ucrânia, aceitando a jurisdição sobre o caso em julgamento 

de 29 de abril de 2004.  

  O estudo da matéria concernente à proteção diplomática foi sugerido pela 

Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas em 13 de julho de 1995
161

 para a 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo sido aceito em 
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Sessão da Assembleia Geral em 26 de janeiro de 1996
162

. A matéria foi então estudada e 

resultou na apresentação, em 2006, de minuta de artigos a serem incluídos em uma 

proposta de Convenção sobre Proteção Diplomática
163

, visando à positivação do Direito 

Internacional aplicável à proteção diplomática.  

O capítulo III da referida proposta da Comissão de Direito Internacional trata 

especificamente das pessoas jurídicas, sua nacionalidade e o Estado autorizado a exercer 

a proteção diplomática em caso de violação ao Direito Internacional. A proposta da 

Comissão de Direito Internacional traz uma combinação de critérios para definir a 

nacionalidade da pessoa jurídica, sendo certo que o critério do local de constituição da 

sociedade é o principal.  

De acordo com o artigo 9º da referida proposta, o local de constituição define a 

nacionalidade da pessoa jurídica
164

. Entretanto, são admitidos também critérios 

distintos. Caso a sociedade seja controlada por estrangeiros, possua seu centro de 

comando e controle financeiro em outro Estado e não possua negócios substanciais no 

Estado de constituição, a nacionalidade deve ser atribuída ao Estado em que está 

localizado seu centro de comando
165

. Tal critério está mais próximo do vínculo efetivo 

tratado no caso Nottebohm e aplicado à pessoas naturais. 

 Além disso, a referida proposta deixa clara a separação entre a pessoa jurídica e 

os seus acionistas, estabelecendo como regra geral que o Estado nacional dos acionistas 

não terá legitimidade para propor demandas em razão de danos causados à pessoa 

jurídica. Entretanto, são feitas duas exceções a tal regra: (i) quando a pessoa jurídica 

deixar de existir por razões não atribuíveis ao dano objeto do exercício da proteção 

diplomática; ou (ii) a pessoa jurídica tiver sido constituída no Estado demandado como 

condição para desenvolvimento da atividade
166

.   
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 Em Sessões de 2007, 2010 e 2013, a Assembleia Geral da ONU analisou a 

minuta de artigos proposta pela Comissão de Direito Internacional sobre proteção 

diplomática e convidou os Estados membros a fazer comentários
167

. A matéria foi 

incluída na pauta da sessão a ser mantida em 16 de dezembro de 2016, para discussão 

de uma convenção internacional sobre a matéria.  

 O fato que se observa é que não há no Direito Internacional, por enquanto, um 

consenso acerca da nacionalidade da pessoa jurídica, porém, já é possível afirmar que a 

prática reiterada e os instrumentos internacionais que tratam do tema, tem trazido o 

entendimento de que o local da constituição da pessoa jurídica deve indicar a sua 

nacionalidade. Tal critério admite exceções, como os casos em que o local de 

constituição não possui ligação com o Estado de onde emanam todas as decisões e o 

poder financeiro da pessoa jurídica.  

Neste sentido, para fins de investimento estrangeiros em imóveis rurais, o debate 

que se trava na legislação nacional, como se verá no próximo item, é parecido com a 

discussão existente no Direito Internacional quando o assunto é nacionalidade da pessoa 

jurídica. A adoção de eventual convenção sobre o assunto não afetaria a matéria tratada 

na legislação brasileira, porém, serve de referência para legislação futura sobre o tema.  

 

2.4.2 Nacionalidade da Pessoa Jurídica no Brasil 

 

No Brasil, a legislação aborda pela primeira vez o tema da nacionalidade da 

pessoa jurídica ao tratar da navegação de cabotagem, por meio do Decreto nº 123 de 11 

de novembro de 1892
168

. O referido Decreto trata da nacionalidade do navio, 

determinando que para o navio ser nacional ele deve ser de ―propriedade de cidadão 

brazileiro ou de sociedade ou empreza com séde no Brazil, gerida exclusivamente por 

cidadãos brazileiros‖, nos termos do item 1 do artigo 3º. Observa-se, portanto, a 

utilização do critério do local da sede social e da administração da pessoa jurídica para 

determinar a sua nacionalidade.  
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O Decreto nº 2.304 de 2 de julho de 1896
169

, que também trata da navegação por 

cabotagem, amplia o conceito de empresas nacionais para sociedades constituídas fora 

do Brasil. Ele adota os critérios do Decreto 123/1892 e nas alíneas ―b‖ e ―c‖ do 

parágrafo segundo do seu artigo 5º determina que são consideradas nacionais: 

b) a sociedade em nome collectivo ou em commandita simples, constituida 

exclusivamente por brazileiros, fóra do territorio da Republica, si tiver seu 

contracto archivado no Brazil, a firma inscripta e a gerencia confiada a 

brazileiro; 

c) a sociedade anonyma ou em commandita por acções constituida em paiz 

estrangeiro, si, obtida autorisação para funccionar na Republica, transferir 

para o territorio della sua séde, e tiver por directores ou socios gerentes 

cidadãos brazileiros. 

 

Segundo RODAS
170

, no final do século XIX o Brasil adotava o entendimento 

disposto nas leis que regem a navegação de cabotagem, sendo pacífico na doutrina que a 

nacionalidade da pessoa jurídica no Brasil era determinada de acordo com o domicilio 

da sociedade e a sua gerência, sendo irrelevante para tal fim a nacionalidade dos 

controladores de seu capital social. 

Desde então, a legislação brasileira desenvolveu outros critérios para determinar 

a nacionalidade da pessoa jurídica, sendo estes variáveis de acordo com a matéria 

tratada, como pode ser observado neste capítulo.  

Neste sentido, Jacob DOLINGER
171

 analisou tal evolução, primeiramente, na 

Introdução ao Código Civil de 1916, que reconheceu a existência de pessoa jurídica 

estrangeira (art. 19) e determinou em seu artigo 21 que a ―lei nacional das pessoas 

determina-lhes a capacidade‖. Entretanto, o critério para definição da nacionalidade no 

Código Civil só veio em 1942, com a Lei de Introdução às Normas do Direito
172

, que 

em seu artigo 11 prevê que as ―organizações destinadas a fins de interesse coletivo, 

como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem‖. 

Conclui DOLINGER pela adoção, como regra geral do Código Civil, do critério do 

local de constituição da pessoa jurídica para determinar a sua nacionalidade
173

.  

DOLINGER destaca, no entanto, que outros critérios podem ser utilizados de 

acordo com a matéria tratada, desde que de acordo com os preceitos constitucionais. E 

                                                 
169

 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2304-2-julho-1896-

540279-publicacaooriginal-40293-pe.html>. Acesso em: 21 dez. 2014. 
170

 RODAS, 1995, p. 78. 
171

 DOLINGER, 2011, p. 496. 
172

 Que se denominava à época Lei de Introdução ao Código Civil. A nova denominação foi adotada por 

força da Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12376.htm>. Acesso em: 21 dez. 2014. 
173

 DOLINGER, 2011, p. 500. 



54 

 

este é o caso da Lei 6.634/1979, que trata das áreas de segurança nacional e faixa de 

fronteira brasileira, como se analisará no próximo capítulo, e adota o critério do controle 

para determinar a nacionalidade da pessoa jurídica. O mesmo pode ser afirmado da Lei 

4.728, de 14 de julho de 1965
174

, que disciplina o mercado de capitais e adota, da 

mesma forma, o critério de controle para determinação da nacionalidade da pessoa 

jurídica.  

Nota-se, portanto, a existência de múltiplos critérios. Em análise de tais critérios, 

Irineu STRENGER
175

 reconhece a existência de, ao menos, oito teorias importantes 

para tal definição, que podem ser resumidas da seguinte forma: (i) nacionalidade do país 

que cria e autoriza a operação da sociedade; (ii) nacionalidade dos sócios; (iii) 

nacionalidade dos administradores; (iv) nacionalidade do local em que foi subscrito o 

capital social; (v) nacionalidade do local de constituição da sociedade; (vi) 

nacionalidade do local de exploração da atividade econômica; (vii) nacionalidade 

determinada pelo domicílio social; e (viii) nacionalidade do local em que se situa a 

administração (controle) efetiva dos negócios sociais, isto é, do país ao qual pertencem 

os dirigentes. Quanto ao critério a ser adotado, entende STRENGER que ―o critério 

mais razoável é considerar que a pessoa jurídica tem a nacionalidade do Estado em cujo 

território estabelece sua sede social e seu centro diretor ou de comando‖
176

.  

Jacob DOLINGER, como se vê acima, também reconhece a existência de 

diversos critérios para determinar a nacionalidade da pessoa jurídica, porém, destaca 

como mais importante três deles
177

: o (i) critério do local de incorporação ou 

constituição da pessoa jurídica; (ii) o critério do local da sede social da pessoa jurídica; 

e o (iii) critério de controle, que se caracteriza principalmente pela nacionalidade dos 

detentores do capital da sociedade. De fato, como visto acima, no Direito Internacional, 

os critérios que se destacam são os três citados por DOLINGER.  

Tendo em vista o critério de controle trazido pela Lei 5.709/1971 e Lei 

6.634/1979, entre outros, questiona-se acerca da possibilidade de exercício de proteção 
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 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4728.htm>. Acesso em: 21 dez. 2014. 
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 STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. 3ª edição. São Paulo: Ltr, 1996. 
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 Podemos resumir as oito teorias da seguinte forma: nacionalidade do país que cria e autoriza a 
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de exploração da atividade econômica; nacionalidade determinada pelo domicílio social; nacionalidade de 

onde se situa a administração (controle) efetiva dos negócios sociais, isto é, do país ao qual pertencem os 

dirigentes e seus capitais. STRENGER, 1996. p. 537. 
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 DOLINGER, 2011, pp. 483-484.  
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diplomática por Estado estrangeiro com relação aos danos causados à pessoa jurídica 

constituída no Brasil, porém, controlada por estrangeiro.  

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar a 

questão e o Ministro Victor Nunes declarou em seu voto no Mandado de Segurança nº 

11.189
178

, na mesma linha do quanto decidido no caso Barcelona Traction. Entendeu o 

Ministro que a proteção diplomática pode ser exercida pelo estado estrangeiro com 

relação à pessoa natural estrangeira, porém, a pessoa jurídica constituída no Brasil não 

se beneficia da proteção diplomática: 

―Permanece intocado o conteúdo dessa norma, porque o 

estrangeiro, pessoa física, está sob a proteção de sua lei 

nacional, podendo invocar a proteção diplomática de seu país, 

em defesa dos seus direitos, pela forma prevista no direito 

internacional. O mesmo não poderia acontecer com as 

sociedades organizadas no Brasil, sob o império das leis 

brasileiras, as quais não gozam de proteção diplomática. Só a 

poderão invocar seus sócios estrangeiros de modo abusivo, 

sobrepondo seus interesses econômicos às leis do Brasil e aos 

tratados internacionais que regem a proteção do nacional de um 

país em outro. (...) Ao governo do Brasil, no uso de sua 

soberania, cumpre repelir qualquer ingerência indevida que 

porventura se manifeste em consequência da organização de tais 

sociedades‖. 

 

Diante da redação do voto do Ministro Victor Nunes com relação às sociedades 

organizadas no Brasil, sob as leis brasileiras (―O mesmo não poderia acontecer com as 

sociedades organizadas no Brasil, sob o império das leis brasileiras, as quais não gozam 

de proteção diplomática‖), entende o autor desta dissertação que as sociedades 

estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, mediante autorização do Governo, nos 

termos do parágrafo primeiro do artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito, 

têm o direito de invocar a proteção diplomática do Estado em que foram constituídas. 

Isto, principalmente, pelo fato de o governo brasileiro expressamente autorizar tais 

sociedades a desenvolver suas atividades no Brasil na forma de filiais de sociedades 

estrangeiras, regidas pelos atos constitutivos de sua matriz, redigidos sob as leis do 

Estado de sua constituição. 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sessão Plena. MS nº 11.189 DF. Relator: Min. Candido Motta 

Filho. Data do Julgamento: 3 abr. 1963. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=109934>. Acesso em: 20 dez. 

2014, p. 328. 
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Ante o exposto, conforme se pode depreender, o sistema normativo brasileiro 

adota mais de um critério para definir a nacionalidade da pessoa jurídica. A regra geral 

admite a nacionalidade brasileira para a pessoa jurídica constituída no Brasil, porém, 

quando se trata de matérias sensíveis a determinados preceitos constitucionais como a 

segurança nacional, soberania política e, principalmente, a soberania econômica, é dado 

o tratamento similar ao estrangeiro quando a referida sociedade é controlada por 

estrangeiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas
179

.  

 

2.5 Modalidades de Investimento Estrangeiro e Regime Jurídico 

 

A entrada de recursos financeiros no País pode ter diferentes fins, dando origem 

a diferentes modalidades de investimento estrangeiro, destacando-se entre eles os 

seguintes
180

: (i) Investimentos Diretos; (ii) Investimentos em Portfólio; (iii) Créditos 

Externos como Investimento Estrangeiro; (iv) Financiamento ao Comércio Exterior; e 

(v) Arrendamento Mercantil Internacional. 

Para fins deste trabalho, as principais modalidades de investimento estrangeiro 

são o investimento direto e o investimento em portfólio, que serão detalhadamente 

analisados abaixo. O crédito externo, financiamento ao comércio exterior e 

arrendamento mercantil internacional, não obstante serem utilizados na atividade 

agrícola, na quase totalidade dos casos, não se destina à aquisição ou controle de terras. 

Logo, encontram-se fora do escopo proposto pelo presente estudo.  

Em relação ao investimento estrangeiro, especificamente em imóveis rurais, as 

principais modalidades de investimento estrangeiro são o investimento estrangeiro 

direto e o investimento em portfólio, também denominado investimento em carteira.  
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 Conforme se vislumbra na análise na Lei de Segurança Nacional, bem como no Parecer da AGU de 

2008, aprovado pelo Parecer LA-01/10. 
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 Renata MARCHETI elenca ainda obrigações governamentais como uma modalidade de investimento 

estrangeiro no Brasil, porém, tal modalidade de investimento se caracteriza como investimento 

internacional para fins da definição adotada neste trabalho. Assim, este trabalho não analisará a 

modalidade de obrigações internacionais como modalidade de investimento estrangeiro no Brasil 

(MARCHETTI, 2009, p. 121). 
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2.5.1 Investimento Estrangeiro Direto (IED) 

 

Investimento Estrangeiro Direto (―IED‖) é muitas vezes tratado como a forma 

produtiva de investimento estrangeiro
181

. Tradicionalmente, o IED tem por objetivo 

estabelecer relações duradouras com o país de destino do investimento. No Brasil ele é 

majoritariamente efetuado mediante a constituição ou aquisição de participação 

societária em sociedade constituída no País, de acordo com as leis nacionais, ou 

mediante a obtenção de autorização para empresa estrangeira atuar no País via abertura 

de filial
182

. Tal sociedade pode ser constituída por empresas pertencentes a um mesmo 

grupo empresarial
183

 ou sob a forma de uma corporate joint venture
184

, em que 

sociedades distintas se associam, mediante constituição de uma empresa, para 

desenvolvimento de uma determinada atividade. Em tal sociedade são aportados 

recursos tangíveis e/ou intangíveis necessários para desenvolver as atividades 

econômicas que visam a dar um retorno ao investidor sobre o capital investido.  

A ―fama‖
185

 de ser um investimento estrangeiro produtivo vem da destinação e 

do prazo de duração do IED
186

. O investidor tem por objetivo manter o investimento 

direto por longo prazo. E é com base nessas características que o Fundo Monetário 
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 COSTA REGO, 2013, p. 226.  
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 Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito. 
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 Tais empresas são facilmente confundidas com filiais de empresas transnacionais, porém, devem ser 

tratadas como sociedades autônomas, reguladas pelos seus próprios atos constitutivos, porém, controladas 
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sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, 
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 FONTROUA COSTA, 2012, p. 48; SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign 

Investment. 3ª ed. Nova Iorque: Cabridge University Press, 2010, p. 117. 
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 O fato que o investimento estrangeiro é benéfico ao país receptor não é unânime e existem estudos 

sérios que colocam em dúvida o real impacto do IED na economia brasileira. Neste sentido, vide 

GUIMARAES, Samuel Pinheiro. Capital nacional e capital estrangeiro. Estud. Av.,  São Paulo,  v. 14, n. 

39, 2000.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
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Estrangeiro e Globalização. Disponível em: 

<http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/FDI_WG_Oct08_Portug_Full.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2014; e 

SARTI, Fernando; LAPLANE, Mariano. F. O investimento direto estrangeiro e a internacionalização da 

economia brasileira nos anos 90. Economia e Sociedade, v. 11, n. 1 (18), p. 129-164, jan./jun. 2002. 
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 COSTA REGO, 2013, p. 226. 
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Internacional, em conjunto com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (―OCDE‖), definiu investimento estrangeiro da seguinte forma
187

: 

 
Foreign direct investment (FDI) is a category of investment that reflects the 

objective of establishing a lasting interest by a resident enterprise in one 

economy (direct investor) in an enterprise (direct investment enterprise) that 

is resident in an economy other than that of the direct investor. The lasting 

interest implies the existence of a long-term relationship between the direct 

investor and the direct investment enterprise and a significant degree of 

influence on the management of the enterprise. The direct or indirect 

ownership of 10% or more of the voting power of an enterprise resident in 

one economy by an investor resident in another economy is evidence of such 

a relationship. Some compilers may argue that in some cases an ownership of 

as little as 10% of the voting power may not lead to the exercise of any 

significant influence while on the other hand, an investor may own less than 

10% but have an effective voice in the management. Nevertheless, the 

recommended methodology does not allow any qualification of the 10% 

threshold and recommends its strict application to ensure statistical 

consistency across countries
188

. 

 

A definição de IED da OCDE destaca a necessidade de um investimento a longo 

prazo, bem como um percentual mínimo de dez por cento de participação societária 

estrangeira para que tal investimento possa ser considerado como IED. Reconhecendo a 

possibilidade de o detentor de uma participação de dez por cento ser o controlador da 

sociedade, a OCDE mantém o requisito a fim de garantir uma consistência na coleta de 

dados.  

No Brasil, o IED é regulado pela Lei do Capital Estrangeiro, a qual dispõe 

também sobre o empréstimo internacional. O conceito de IED, entretanto, foi 

encontrado no artigo 2º da revogada Circular 2.997, de 2 de agosto de 2000, emitida 

pelo Banco Central
189

. Muito embora a referida Circular tenha sido revogada, o conceito 
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 OECD. Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definitions. In OECD Benchmark 

Definition of Foreign Direct Investment. 4ª ed. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2487495.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2014. 
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 Tradução do autor: O investimento estrangeiro direto (IED) é uma categoria de investimento que 
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aplicação rigorosa para assegurar a consistência estatística entre os países.  
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 Atualmente, o Banco Central determina o registro de investimento estrangeiro direto por meio do 

Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, com a última versão aprovada pela 

Circular 3.691, de 16 de dezembro de 2013 
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continuou sendo utilizado, constando assim do Manual do Declarante do RDE-IED do 

Banco Central
190

:  

A Resolução 3.844, de 23.03.2010, no seu Anexo I, e a Circular 3.689, de 16 

de dezembro de 2013 regulamentam o registro dos capitais estrangeiros na 

modalidade de investimento direto (IED), entendido, para esse fim, como a 

participação no capital social de empresa brasileira de investidor, pessoa 

física ou jurídica, não residente no país ou com sede no exterior, integralizada 

ou adquirida na forma da legislação em vigor, e o capital destacado de 

empresa estrangeira autorizada a operar no Brasil. 

 

A definição do Banco Central é objetiva, sem vincular o IED a um determinado 

prazo de duração do empréstimo ou a percentual de participação societária. A 

diferenciação entre o IED, o investimento feito via mercado financeiro ou de capitais, é 

realizada no artigo 10º da Circular 2.997
191

 do Banco Central. Além disso, os 

empréstimos entre sociedades do mesmo grupo não são classificados como IED no 

Brasil, porém, são abrangidos pela definição da OCDE.  

Diante das diferentes definições empregadas, determinados investimentos 

considerados como IED no Brasil podem não ser classificados de tal forma na OCDE. E 

tal fenômeno se justifica pela preocupação do Estado brasileiro centralizada na sua 

capacidade da gerar desenvolvimento econômico e social, bem como da inexposição ao 

risco da volatilidade dos capitais especulativos
192

.  Assim, na comparação de dados 

fornecidos pela OCDE com dados fornecidos, por exemplo, pelo Banco Central, tais 

distorções devem ser levadas em consideração. No capítulo 5, em que se tratará de 

desenvolvimento econômico e social e investimento estrangeiro em terras, serão 

abordados os estudos desenvolvidos pelo Banco Mundial, OCDE e outros organismos 

internacionais a respeito do investimento estrangeiros em terras, que podem trazer 

eventuais distorções como as supracitadas.  

Assim, observar-se-á nos capítulos seguintes, que o IED é o principal meio 

utilizado para aquisição de imóveis rurais no Brasil. Aquisição esta que se dá mediante 

constituição de uma sociedade de acordo com as leis brasileiras, seguida de injeção de 

capital na referida sociedade e a utilização de tais recursos para aquisição de imóvel 

rural.  
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2.5.2 Investimento em Portfólio 

 

O investimento estrangeiro em portfólio (também denominado ―investimento em 

carteira‖) é feito principalmente nos mercados financeiros e de capitais. Em comparação 

com o IED, é uma forma de investimento mais volátil e líquida que, normalmente, não 

tem por objetivo controlar a investida ou adquirir parcela relevante com vistas à 

obtenção de rendimento (i.e. dividendos) advindo da sua atividade produtiva. Na sua 

maioria, as participações societárias adquiridas como investimento estrangeiro em 

portfólio são pequenas, mediante aquisição de ações em mercado organizado (por 

exemplo, bolsa de valores), sem interesse em uma participação ativa no processo 

decisório da companhia investida. O investidor neste caso procura alocar uma renda 

disponível, com o intuito de obter um retorno maior investindo fora de seu país de 

origem – muitas vezes, no curto prazo e com possibilidade de transferir os 

investimentos de forma rápida e segura. 

Os investimentos em portfólio acompanham, na sua maioria, o fluxo de capitais 

estrangeiros e são transferidos internacionalmente com extrema facilidade – são os 

primeiros a migrar diante de uma crise financeira, ou o mesmo o menor risco dela
193

. 

Assim, os investimentos em carteira ganharam a fama, e são tratados de forma 

pejorativa, como investimentos ―especulativos‖. Isto porque eles não são aplicados 

diretamente na produção de empresas e ―somem‖ ao menor som de rumores negativos 

no mercado internacional.  

Aplica-se ao investimento em portfólio, assim como ao IED, a Lei do Capital 

Estrangeiro. Esta, entretanto, não define o investimento em portfólio, relegando à 

regulamentação e à doutrina este dever.  A Resolução 2.689 do Conselho Monetário 

Nacional, de 26 de janeiro de 2000
194

, e COSTA REGO
195

 em uma compilação dos 

artigos 1º e 6º chegam à seguinte definição de investimento em portfólio:  

instrumentos e modalidades disponíveis aos residentes, nos mercados 

financeiros e de capitais, incluindo não só ativos classificáveis como valores 

mobiliários, nos termos da legislação em vigor, como também outros ativos 

financeiros.  
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 COSTA REGO, 2013, p. 235. 
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3.844/2010. 
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Nesse sentido, o investimento em portfólio é regulado tanto pelo Banco Central, 

como também pela Comissão de Valores Mobiliários (―CVM‖) e a Associação 

Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capital (―Anbima‖). 

Por representar, em sua maioria, participação societária minoritária com pouca 

ou nenhuma influência no processo decisório da investida, o investimento em portfólio 

não representa foco de preocupação quando o tema é o investimento estrangeiro em 

terras no Brasil. Entretanto, participações consideradas minoritárias podem, em 

determinado momento, vir a se tornar controladoras mesmo que não representem 

parcela relevante do total de ações ou quotas de uma organização
196

 – especialmente nos 

casos em que se verifica a existência de capital pulverizado.  
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 Neste sentido, o artigo 116 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), traz em seu artigo 116 a 
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administradores, bem como na direção das atividades sociais e funcionamento dos órgãos da companhia.  
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3. INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM TERRAS - 

LEGISLAÇÃO E SUA INTERPRETAÇÃO  

 

A partir da análise aprofundada do conceito de investimento estrangeiro, como 

feito no capítulo anterior, é possível discorrer sobre qual o tratamento conferido pela 

legislação pátria quando esse investimento se consubstancia na aquisição de terras.    

A legislação agrária brasileira é primordialmente baseada na Constituição 

Federal de 1988 e no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964)
197

. 

Notadamente no que se refere à aquisição de terras por estrangeiro, esta se encontra 

disciplinada na Lei nº 5.709/1971 e Decreto 74.965 de 26 de novembro de 1974. A Lei 

5.709/1971 também se aplica ao arrendamento rural por força do disposto no parágrafo 

primeiro do art. 23
198

 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

Como se pode notar pelas datas acima, e o disposto no primeiro capítulo, as duas 

primeiras leis ordinárias, caracterizadoras do arcabouço jurídico que regula a aquisição 

de imóveis rurais por estrangeiros, foram instituídas na época do regime militar, em que 

vigorava a doutrina da segurança nacional, transformada em lei em 13 de março de 

1967, por meio do Decreto-Lei 314
199

. 

Ocorre que, pouco mudou desde então na regulação do investimento estrangeiro 

em imóveis rurais, sendo certo que a realidade global no que tange à demanda por 

alimentos e terras cultiváveis, sofreu uma mudança significativa
200

. Isso sem contar o 

momento político distinto, com o foco em outras preocupações.  

Diante de tais mudanças, o Governo Federal optou por rever a orientação da 

legislação nacional sobre investimento estrangeiro em imóveis rurais. Entretanto, tais 

mudanças não ocorreram via apresentação e aprovação de projetos de lei no Congresso 
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 Com base na Doutrina da Segurança Nacional, ocorria a violenta opressão de qualquer forma de 

oposição interna, e promoção de uma maior internacionalização.  
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 Somente para exemplificar, conforme estudo do Banco Mundial de 2011 (DEININGER, BYERLEE, 

2011, p. 14), foi estimado que a terra agricultável por pessoa no ano de 1950 correspondia a 5.600m², já 

no ano de 2000 caiu para 2.300m² (menos da metade) e a previsão é que seja de 1500m² no ano de 2050.  
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Nacional, como o Governo fez em 1995
201

, conforme veremos adiante, mas sim com a 

alteração da interpretação da legislação constitucional existente pela via de emissão de 

parecer pela AGU.  

Explica-se a origem desses pareceres resumidamente: Após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o entendimento acerca da classificação de empresa 

brasileira foi alterado, de acordo com a nacionalidade do capital investido. Isto é, as 

empresas se dividiam em empresa brasileira de capital nacional, empresa controlada por 

brasileiros e empresa brasileira, esta última constituída no Brasil e controlada por 

capital estrangeiro. Tal diferenciação se encontrava expressamente prevista no texto 

constitucional, no artigo 171.  

Surgem, então, questionamentos acerca da recepção pela Constituição de outras 

formas de diferenciação entre empresas constituídas no Brasil, controladas por 

brasileiros, e empresas constituídas no Brasil, controladas por capital externo, em 

normas infraconstitucionais. E este é o caso da aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros: A Lei 5.709/1971 considerou como estrangeiro, para fins de aquisição de 

imóveis rurais, as ―pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu 

capital social e residam ou tenham sede no Exterior‖, conforme parágrafo 1º do artigo 

1º.  

Ocorre que, a diferenciação constitucional entre empresa brasileira e empresa 

brasileira de capital nacional foi removida da Constituição Federal via Emenda 

Constitucional número 6, de 15 de agosto de 1995, que revogou o art. 171, sem 

substituí-lo por outro tratando da mesma matéria. Com tal revogação surge, então, a 

dúvida acerca da possibilidade, ou não, de repristinação de dispositivo 

infraconstitucional que eventualmente não tenha sido recepcionado. Isto é, questiona-se 

acerca da possibilidade da norma que não havia sido recepcionada em virtude do artigo 

171 da Constituição, no caso a Lei 5.709/1971, voltar a surtir efeitos com a revogação 

do referido dispositivo constitucional.  

Para esclarecer tal questão, a AGU emitiu três pareceres: (i) em 1994, a AGU 

entendeu que não poderia haver distinção entre sociedades nacional (isto é, sociedade 

com sede no Brasil e constituída sob as leis brasileiras), independente da nacionalidade 

do capital que a controle; (ii) em 1998, emitiu novo parecer em que opinou pela 

impossibilidade de repristinação da Lei 5.709/1971 em vista da revogação do art. 171 da 

                                                 
201

 Mediante a Emenda Constitucional nº 6/1995, melhor analisada nos itens seguintes. 
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Constituição; e (iii) em 2010, alterando o entendimento anterior, a AGU emitiu novo 

parecer entendendo que a diferenciação existente para a compra de terras por empresas 

nacionais controladas por capital estrangeiro era legalmente válida desde 1989, ou seja, 

o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/1971 havia sido recepcionado pela 

Constituição de 1988.  

O entendimento da AGU expressado por meio de Parecer, apesar de não possuir 

força de lei, é vinculante para a administração pública
202

, bem como para os órgãos de 

registro de imóveis após a sua aprovação e publicação. Logo, na prática, o entendimento 

da AGU foi tratado como norma vinculante e surte efeitos para toda e qualquer 

aquisição de imóvel rural por estrangeiro no Brasil
203

, pois não há como se efetuar uma 

aquisição de imóvel rural sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis
204

. 

O cenário fica mais grave quando uma análise mais aprofundada resulta na conclusão de 

que a AGU emite pareceres vinculantes sobre questões constitucionais – função essa 

que deveria ser restrita ao Supremo Tribunal Federal. 

Resultado: A legislação nacional sobre investimento estrangeiro em imóveis 

rurais vive hoje uma ―crise‖ resultante da insegurança jurídica trazida por sucessivas 

mudanças de interpretação, motivadas por razões político-econômicas que geram falta 

de clareza e confusão legislativa. Esse cenário de incerteza prejudica, além do setor 

agrícola, também outros setores da economia que lhe são auxiliares e essenciais, como o 

de serviços, financeiro ou outros que dependem dele, como o setor de equipamentos 

industriais e agrícolas
205

.  

A fim de elucidar o tema, este capítulo fará uma análise aprofundada do atual 

estado da legislação brasileira sobre aquisição de terras por estrangeiros, discorrendo 

sobre cada instrumento legislativo e normativo existente, bem como as diversas 

                                                 
202

   Lei complementar 73 de 10 de fevereiro de 1993:  ―Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da 

União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República.  §1º O parecer aprovado e 

publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cujos órgãos e 

entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento‖. 
203

 Estando atualmente excetuado o Estado de São Paulo, em virtude de orientação do Tribunal de Justiça 

do Estado, conforme será tratado no item 3.3.6. 
204

 Neste sentido o artigo 1.227 do Código Civil (―Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos 

referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.‖). 
205

 Estima-se que a mudança de alteração via parecer de 2010, resultou em um prejuízo de cerca de 

US$15bilhões ao agronegócio conforme estudos organizados por Alexandre Mendonça BARROS e 

André PESSOA (BARROS, Alexandre Mendonça de, PESSÔA, André (Orgs.). Impactos Econômicos do 

Parecer da AGU (Advocacia Geral da União), que impõe restrições à aquisição e arrendamento de terras 

agrícolas por empresas brasileiras com controle do capital detido por estrangeiros. São Paulo: 

Agroconsult e MB Agro, 2011.) 
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interpretações destes. Será também analisada a jurisprudência sobre o tema, nos 

conflitos que demandaram a intervenção do judiciário.  

 

3.1 Limitação à Extensão do Imóvel Rural Adquirido por Estrangeiro 

 

A Lei 5.709/1971 estabelece e regula as restrições à aquisição de imóveis rurais 

no Brasil, tanto por estrangeiro residente no País e pessoa jurídica estrangeira autorizada 

a funcionar no Brasil, quanto por empresa brasileira controlada por capital 

estrangeiro
206

. No que se refere a esta última, como já foi mostrado e será destacado a 

frente, o assunto levantará uma grande polêmica resultante da revogação do artigo 171 

da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional 6/1995. 

No que se refere à extensão do imóvel rural, a Lei 5.709/1971 destaca os limites 

dentro dos quais é necessária autorização para que o estrangeiro adquira imóveis rurais. 

Tal limite é de três a cem módulos de exploração indefinida – abreviado pela sigla 

―MEI‖. Os imóveis rurais com menos de três MEI dispensam autorização para sua 

aquisição por pessoa física estrangeira, restrito a um imóvel por pessoa. No caso de 

imóveis rurais com mais de três e menos de cinquenta MEI é necessária autorização do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para que a aquisição 

seja efetuada por estrangeiros, pessoas físicas. Para pessoas jurídicas estrangeiras e 

pessoas jurídicas com sede no Brasil, controladas por estrangeiros, tal limite é de três a 

cem MEI.  

As aquisições de imóveis rurais superiores a (i) cinquenta MEI para pessoas 

físicas e (ii) cem MEI para pessoa jurídica, em área contínua ou descontinuada, são 

vedadas nos termos do artigo 3º da referida Lei, podendo, entretanto, ser autorizada pelo 

Congresso Nacional
207

. 

                                                 
206

 Art. 1º - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil 

só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei.  

§ 1º - Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual 

participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital 

social e residam ou tenham sede no Exterior.  

§ 2º - As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de sucessão legítima, ressalvado o 

disposto no art. 7º. 
207

 De acordo com o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 5.709/71, o Presidente poderia alterar os limites 

fixados para aquisição por estrangeiro de propriedade rural. Posteriormente, a Lei 8.629/93 delegou tal 

poder ao Congresso Nacional, conforme parágrafo 3º do artigo 23. 



66 

 

Nesse sentido, possível indagar qual a extensão de uma MEI? Esta varia de 

acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) em que está localizado o Município do 

imóvel rural. Para melhor compreensão, passamos a explicar ambos os institutos. 

 

3.1.1  Zona Típica de Módulo (ZTM) 

 

Conforme previsto no Estatuto da Terra, as ZTM correspondem a microrregiões 

brasileiras
208

 e são classificadas de acordo com ―características econômicas e ecológicas 

homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam ocorrer‖
209

. 

Assim, o INCRA classificou as ZTM em quatro grandes Grupos, denominados ―A‖, 

―B‖, ―C‖ e ―D‖, os quais por sua vez são divididos em subgrupos
210

: 

a) Zona Típica "A", englobando zonas homogêneas com potencial 

demográfico  médio superior a 100.000 (cem mil) habitantes/quilômetro; 

 

b) Zona Típica "B", englobando zonas homogêneas com potencial 

demográfico  médio entre 60.000 (sessenta mil) e 100.000 (cem mil)  

habitantes/quilômetro; 

 

c) Zona Típica "C", englobando zonas homogêneas com potencial 

demográfico  médio entre 30.000 (trinta mil) e 60.000 (sessenta mil) 

habitantes/quilômetro; 

 

d) Zona Típica "D", englobando as demais zonas homogêneas. 

 

§ - Os dois primeiros grupos, zonas típicas "a" e "b", são divididas, 

respectivamente, nos subgrupos 

 

"A1", "A2" e "A3""e "B1", "B2" e "B3", assim definidos: 

 

a) Subgrupos "A1" e "B1", englobando zonas homogêneas que contém 

núcleos urbanos com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

 

b) Subgrupos "A2" e "B2", englobando zonas homogêneas que contém 

núcleos urbanos com mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes mas não com 

mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

 

c) Subgrupos "A3" e "B3", englobando as demais zonas homogêneas das 

zonas  típicas "A" e "B". 

 

Parágrafo segundo - O terceiro grupo, Zona Típica "C", é dividido nos 

subgrupos "C1" e "C2" assim definidos: 

 

                                                 
208

 Conforme estabelecido pelo IBGE na Resolução PR 51, de 31 de junho de 1980. 
209

 Conforme artigo 5º do Estatuto da Terra. 
210

 Conforme art. 2º da Instrução Especial/INCRA/Nº05-A, de 6 de junho de 1973, devidamente alterada 

pela Instrução Especial INCRA nº 50, de 26 de agosto de 1997. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/institucionall/legislacao--/atos-

internos/instrucoes/ie5a_060673.pdf. Acesso em: 20 dez. 2014. 
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a) Subgrupos "C1", englobando zonas homogêneas que contém núcleos 

urbanos com mais de 5.000 (cinco mil) habitantes, ou são contíguas a zonas 

homogêneas  que contém tais núcleos; 

 

b) Subgrupos "C2", englobando as demais zonas homogêneas da Zona Típica 

"C". 

 

As ZTMs tem o propósito de refletir a variedade ecológica e econômica das 

diversas regiões, de forma a estruturar o desenvolvimento de cada uma delas, tendo em 

vista as suas necessidades, potenciais e fragilidades. Sem dúvida, a região da Amazônia, 

por exemplo, possui um bioma e desenvolvimento econômico distinto do observado no 

Sudeste do País. Assim, a divisão do território em diferentes ZTMs tem o propósito de 

refletir tais distinções, o que acaba também impactando no investimento estrangeiro que 

tais regiões estão autorizadas a receber.  

 

3.1.2 MEI – Módulo de Exploração Indefinida 

 

Uma vez analisada a ZTM, retorna-se à questão da área de uma MEI
211

. Neste 

sentido, conforme definição do INCRA
212

:  

―O Módulo de Exploração Indefinida (MEI) é uma unidade de medida, 

expressa em hectares, a partir do conceito de módulo rural, para o imóvel 

com exploração não definida. A dimensão do MEI varia entre 5 e 100 

hectares, de acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) do município de 

localização do imóvel rural.‖  

 

Com se pode notar, o tamanho de uma MEI pode variar de acordo com a Zona 

Típica de Módulo (ZTM) em que está localizado o Município analisado, sendo que tal 

variação é de dois a cem hectares
213

. Ou seja, a variação é considerável.  

A região com a maior MEI no Brasil é a ZTM Oiapoque, classificada como C2, 

ou seja, naquela região a MEI corresponde a setenta hectares. Logo, em tal região, áreas 

rurais com até 210 hectares podem ser livremente adquiridas por estrangeiros, conforme 

definido na Lei 5709/1971. Por outro lado, na ZTM de Belém ou de Manaus, 

classificadas como A1, a MEI corresponde a cinco hectares, sendo o limite máximo da 

extensão de áreas rurais que podem ser detidas por estrangeiros de 250 hectares, e o 

                                                 
211

 O ―módulo‖ é uma unidade de medida usada em imóveis. Além do Módulo de Exploração Indefinida, 

encontra-se o Módulo Rural (MR) e o Módulo Fiscal, cujas regras para determinar sua extensão são 

distintas.  
212

 Disponível em: http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/modulo-

de-exploracao-indefinida-mei. Acesso em 28 abr. 13. 
213

 Em consulta à tabela divulgada pelo INCRA com as ZTM e respectivas MEIs, verifica-se que não há 

nenhuma região do Brasil em que a MEI corresponda, hoje, a 100 hectares.  
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limite máximo para dispensa de autorização, de quinze hectares. Ou seja, as áreas rurais 

que podem ser livremente adquiridas na ZTM Oiapoque correspondem quase ao 

tamanho do limite máximo que pode ser adquirido na ZTM de Belém ou Manaus.  

 

3.1.3 Limitações Baseadas na Ocupação do Município 

 

Além dos limites acima, fixados em MEI, outro limite é aplicado na aquisição de 

imóveis rurais por estrangeiros, este com base no tamanho e ocupação de um 

determinado Município por estrangeiros. Conforme art. 12 da Lei 5.709/1971, a soma 

das áreas rurais pertencentes a estrangeiros não podem ultrapassar a um quarto da área 

do Município em que estão localizadas, sendo que estrangeiros de uma mesma 

nacionalidade não podem deter mais quarenta por cento da respectiva área. Em outras 

palavras, estrangeiros poderão deter, no máximo, vinte e cinco por cento da área total de 

um Município, sendo que estrangeiros de uma mesma nacionalidade não poderão deter 

mais que dez por cento da área do respectivo Município. 

 Novamente, vale observar que as áreas dos Municípios brasileiros variam 

substancialmente de tamanho. O maior Município brasileiro é Altamira, no Pará, que 

possui 159.533,730 km²
214

. Por outro lado, o menor município brasileiro é Santa Cruz 

de Minas, Minas Gerais, que possui 3,565 km²
215

. Enquanto estrangeiros podem deter 

até 39.833,4325km² de terras em Altamira, o que equivale a quase duas vezes o 

território do Estado de Sergipe, com 21.915,116 km²
216

, em Santa Cruz de Minas, 

poderão deter no máximo 0,89125 km².  

De toda forma, deve-se considerar a limitação por Município como uma 

limitação nacional, equivalendo dizer que até vinte e cinco por cento do território 

brasileiro poderá ser detido por estrangeiros, não podendo mais de dez por cento ser 

detido por estrangeiros de uma só nacionalidade.  

Não obstante as previsões legais quanto à limitação com base no tamanho dos 

Municípios, fica ainda nebulosa a forma de fiscalização de tal limitação. Neste sentido, 

OLIVEIRA
217

 demonstra que é possível identificar com base no trabalho elaborado por 

                                                 
214

 Conforme IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>. Acesso em 01 out. 2014. 
215

 Conforme IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>. Acesso em 01 out. 2014. 
216

 Conforme IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em 01 out. 2014. 
217

 OLIVEIRA, 2010, p. 47 



69 

 

PRETTO (2009), a existência de quatro Municípios cujas terras detidas por estrangeiros 

excedem, e muito, os vinte e cinco por cento previstos em lei.  

José Miguel PRETTO foi contratado em 2009 pelo Núcleo de Estudos Agrários 

e Desenvolvimento Rural (NEAD), ligado ao INCRA, para fazer um levantamento dos 

―imóveis rurais sob propriedade de estrangeiros no Brasil‖
218

. OLIVEIRA, trabalhando 

com os dados levantados no referido estudo, aponta Municípios em que as terras detidas 

por estrangeiros cobrem até 59,4% da superfície
219

, que é o caso de Magda, no estado de 

São Paulo
220

. Os outros 3 Municípios são: (i) Campo Limpo Paulista, também no estado 

de São Paulo, em que a área ocupada por estrangeiros cobre 41,2% da área do 

Município; (ii) Eunápolis, no estado da Bahia, com 39% de sua superfície ocupada por 

imóveis rurais pertencentes a estrangeiros; e (iii) Santa Cruz Cabrália, no estado da 

Bahia, com 29,54% de sua área constituída de imóveis detidos por estrangeiros. 

Diante dos dados levantados por PRETTO e apontados por OLIVEIRA, 

conforme acima, fica clara a dificuldade enfrentada pelo INCRA na fiscalização das 

limitações impostas pela Lei 5.709/1971 com base nos tamanhos e percentuais das áreas 

dos Municípios que podem ser detidos por estrangeiros.  

 

3.1.4 Loteamentos Rurais 

 

Além das limitações acima, vale destacar ainda aquela prevista no art. 4º da Lei 

5.709/1971, que se refere aos loteamentos rurais. Prevê o referido artigo que, ―em caso 

de loteamentos rurais efetuados por empresas particulares de colonização, a aquisição e 

ocupação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da área total serão feitos 

obrigatoriamente por brasileiros‖. 

Ou seja, pela lógica inversa, entende-se que em tais loteamentos rurais, o limite 

para aquisição ou ocupação por estrangeiros, é de setenta por cento da área total.  

Destaca-se que a colonização particular de área rurais está disciplinada no Capítulo II,  

Seção II do Estatuto da Terra (artigos 60 a 62), sendo certo que o projeto de colonização 

                                                 
218

 PRETTO, 2009. 
219

 Os estudos de PRETTO (2009) levam em conta apenas médias (imóveis rurais com quatro a quinze 

módulos fiscais) e grandes propriedades (imóveis rurais com mais de quinze módulos fiscais), podendo a 

área ocupada por imóveis de propriedade de estrangeiros ser até maior do que o valor informado. 
220

 OLIVEIRA, 2010, p. 47. 
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deve ser previamente examinado pelo INCRA e aprovado pelo Ministério da 

Agricultura
221

. 

 

3.1.5  Imóveis com até 3 MEI 

 

Conforme já visto, o imóvel com até três MEI não depende de aprovação para 

ser adquirido por pessoa física estrangeira. Entretanto, tal liberação é restrita a um único 

imóvel por proprietário. Conforme artigo 7º, parágrafo 3º do Decreto 74.965/1974, a 

pessoa física estrangeira que pretender adquirir mais de um imóvel rural com área não 

superior a três MEI deverá solicitar autorização do INCRA. 

 

3.1.6 Aquisição de Propriedade por Sucessão Legítima 

 

Nos casos em que ocorre a aquisição da propriedade de imóvel rural em razão de 

sucessão legítima
222

, não se aplicam as limitações estabelecidas na Lei 5.709/1971, nos 

termos do seu artigo 1º, parágrafo 2º. Entretanto, exceção é feita aos casos em que o 

imóvel se encontra em área indispensável à segurança nacional, hipótese em que deve 

ser consultado previamente o Conselho de Defesa Nacional para que o estrangeiro possa 

obter o título de propriedade do respectivo imóvel. 

Além disso, para que o estrangeiro possa se tornar proprietário de imóvel rural 

no Brasil por sucessão legitima, inobstante a desnecessidade de observação das 

restrições estabelecidas na Lei 5.709/1971, o INCRA ainda exige que o estrangeiro 

possua a condição de residente no Brasil. Tal exigência ainda decorre do Ato 

Complementar nº 45/69, descrito no primeiro capítulo.  

                                                 
221

 Conforme artigo 61 do Estatuto da Terra. Esclarece-se que o referido artigo fez menção ao Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), cuja fusão com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 

(INDA), nos termos do Decreto nº 1.110 de 9 de julho de 1970, resultou no  INCRA - Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1965-1988/Del1110.htm>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
222

 O termo original utilizado pela lei era ―transmissão causa mortis‖, sendo substituído por ―sucessão 

legitima‖. Sobre a motivação da substituição, assim ensina FERREIRA (1985, p. 78): ―Uma das razões 

que levou o legislador a elidir a expressão ―transmissão causa mortis‖ é que esta nem sempre espelha a 

transmissão a título universal ou se compatibiliza com a sucessão hereditária decorrente de lei. Pode a 

sucessão causa mortis implicar sucessão legítima, legal, ab intestato, quando a vocação para suceder 

decorre da própria lei, e a testamentária, a vocação de suceder, vincula-se à estipulação por ato de vontade 

do de cujus.‖  
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Assim, além do critério da extensão do imóvel rural estabelecido na Lei 

5.709/1971, o INCRA exige que o estrangeiro resida no Brasil
223

. Não parece remota, 

porém, a hipótese em que o sucessor do estrangeiro detentor do imóvel rural não seja 

residente. Estrangeiros que se estabelecem no Brasil, muito provavelmente, continuam 

possuindo familiares residindo no país de origem, logo, a probabilidade de um sucessor 

legítimo ser estrangeiro não residente é grande.  

Neste sentido, surge o questionamento quanto à legalidade perante o Direito 

Internacional Privado de estabelecimento do critério da residência para autorizar o 

estrangeiro a obter a propriedade de imóvel rural via sucessão legítima. No entender de 

Pinto FERREIRA, caracteriza-se a legislação que estabelece restrições à sucessão 

legitima com relação ao imóvel rural no Brasil como norma de ordem pública 

internacional
224

. Em razão do disposto no artigo 153 do Código Bustamante
225

, 

entendeu FERREIRA, que tais restrições não violam normas de Direito Internacional 

Privado
226

. 

 

3.1.7 Áreas Indispensáveis à Segurança Nacional 

 

Caracterizam-se como áreas indispensáveis à segurança nacional as terras 

devolutas e a faixa de fronteira, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 87.040, de 17 de 

março de 1982. O art. 7º da Lei 5.709/1971 estabelece que ―a aquisição de imóvel 

situado em área considerada indispensável à segurança nacional por pessoa estrangeira, 

física ou jurídica, depende do assentimento prévio da Secretária-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional‖
227

.  
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 Conforme Manual de Orientação Para Aquisição e Arrendamento de Imóvel Rural por Estrangeiro, 

aprovado pela Norma de Execução INCRA/nº 108, de 02 de outubro de 2013, publicada no BS nº 40, de 

07 de outubro de 2013. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/media/politica_fundiaria/aquisicao_e_arrendamento_de_terra_por_estrangeiro/

manual_de_orientacao_aquisicao_imovel_rural_estrangeiro.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
224

 FERREIRA, 1985, p. 81. 
225

 O Código Bustamante aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto nº 18.871, de 13 de Agosto de 

1929. Nos termos do Art. 153: ―Não obstante o disposto no artigo precedente, são de ordem publica 

internacional as incapacidades para succeder que os Estados contractantes considerem como taes.‖ 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-1929-

549000-publicacaooriginal-64246-pe.html>. Acesso em: 16 dez. 2014. 
226

 FERREIRA, 1985, p. 80. 
227

 As competências exercidas pelo Conselho de Segurança Nacional mencionado no referido dispositivo, 

são atualmente exercidas pelo Conselho de Defesa Nacional, conforme artigo 91 da Constituição Federal 

de 1988. Assim, referimo-nos sempre a Conselho de Defesa Nacional neste trabalho quando se trata de 

legislação ou procedimento atual, muito embora o texto das normas anteriores a 1988 mencionem o 

Conselho de Segurança Nacional. 
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A necessidade de consulta prévia ao Conselho de Defesa Nacional está 

estabelecida na Constituição Federal, que em seu artigo 91, parágrafo primeiro, inciso 

III, prevê o seguinte: 

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da 

República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do 

Estado democrático, e dele participam como membros natos: 

(...) 

§ 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

(...) 

III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à 

segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente 

na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos 

recursos naturais de qualquer tipo; 

(...) 

 

Assim, passa-se a analisar a matéria referente à aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros quando tais imóveis estão situados em faixa de fronteira ou em terras 

devolutas. 

 

3.2. Faixa De Fronteira  

 

A faixa de fronteira brasileira é definida na Constituição Federal de 1988, nos 

termos do art. 20, parágrafo segundo
228

, como a faixa de até 150 quilômetros de largura 

ao longo das fronteiras terrestres. Não obstante a Lei 5.709/1971 dispor sobre a 

aquisição de imóveis por estrangeiros, a faixa de fronteira também é regulamentada na 

Lei 6.634, de 2 de maio de 1979, bem como no Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 

1980, ambos recepcionados pela Constituição Federal de 1988. 

Quanto à necessidade de autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional 

para aquisição de imóveis rurais localizadas em áreas de fronteira, é importante destacar 

a forma com que a atual legislação regula a matéria. Isto porque, como se observará, 

muitas das dúvidas surgidas no âmbito da Lei 5.709/1971 não surgiram na análise da 

matéria quando se trata de imóvel rural localizado em faixa de fronteira.  

 A Lei 6.634/1979 não regula de forma aprofundada a matéria, porém, deixa clara 

a necessidade de autorização do Conselho de Defesa Nacional nas alienações de 

imóveis rurais situados em área de fronteira:  

 

                                                 
228

 ―§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 

designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua 

ocupação e utilização serão reguladas em lei.‖ 
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Art. 2º. - Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança 

Nacional, será vedada, na Faixa de Fronteira, a prática dos atos referentes a: 

(...) 

V - transações com imóvel rural, que impliquem a obtenção, por estrangeiro, 

do domínio, da posse ou de qualquer direito real sobre o imóvel; 

VI - participação, a qualquer título, de estrangeiro, pessoa natural ou jurídica, 

em pessoa jurídica que seja titular de direito real sobre imóvel rural; 

(...) 

 

O trecho do artigo 2º acima transcrito deve ser lido em consonância com os 

artigos 29, 34 e 35 do Decreto nº 85.064/1980: 

Art. 29. - Os negócios jurídicos que, direta ou indiretamente, implicarem 

obtenção da posse, do domínio ou de qualquer outro direito real sobre imóvel 

rural situado na Faixa de Fronteira, dependerão do assentimento prévio do 

CSN e o processo terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), quando adquirente de titularidade daqueles direitos: 

I - pessoa física estrangeira residente no Brasil; 

II - pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no País; ou 

III - pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, detendo a 

maioria de seu capital social, pessoa física estrangeira aqui não residente ou 

pessoa jurídica estrangeira sediada no exterior. 

(...) 

Art. 34 - A participação, a qualquer título, de estrangeiro, pessoa natural ou 

jurídica, em pessoa jurídica brasileira que seja titular de direito real sobre 

imóvel rural localizado na Faixa de Fronteira, dependerá do assentimento 

prévio do CSN. 

§ 1º - São direitos reais, assim definidos no Código Civil Brasileiro, além da 

propriedade e da posse, a enfiteuse ou aforamento, as servidões, o usufruto, o 

uso, a habitação, as rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a 

anticrese e a hipoteca. 

§ 2º - A pessoa jurídica que desrespeitar a exigência deste artigo sujeitar-se-á 

à dissolução, na forma da legislação pertinente. 

(...) 

Art. 35 - Para a lavratura e o registro de escritura de alienação ou de 

constituição de direito real, que tiver por objeto imóvel rural situado na Faixa 

de Fronteira, em que o outorgado for pessoa jurídica, será indispensável 

verificar se dela participa, como sócio ou acionista, pessoa física ou jurídica 

estrangeira. 

 

Pela redação do artigo 29, infere-se que a restrição se refere não somente à 

aquisição de imóvel rural, mas a qualquer negócio jurídico que implique, direta ou 

indiretamente, na obtenção da posse, domínio ou qualquer outro direito real sobre o 

referido imóvel. Logo, embora não citados expressamente, estão incluídos os 

arrendamentos e direitos de superfície, uma vez que ambos implicam na posse do 

imóvel rural.  

No mais, pelo mesmo dispositivo, depreende-se que a restrição não se aplica 

somente à pessoa física ou jurídica estrangeira, mas, a qualquer pessoa jurídica 

brasileira da qual participe pessoa estrangeira com a propriedade de mais de cinquenta 

por cento do capital social. 
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Em seguida, nos artigos 34 e 35 do Decreto-Lei 85.064/1980, o legislador trata 

especificamente da necessidade de autorização nos casos de transferência das ações ou 

quotas representativas do capital social da pessoa jurídica detentora do imóvel, o que 

resultaria na transferência da posse ou domínio sobre o imóvel rural. Tal possibilidade 

consiste em interpretação implícita do artigo 29, por se tratar de obtenção indireta da 

propriedade ou posse, porém, o legislador optou por ressaltar tal forma de aquisição de 

imóvel rural em um dispositivo específico.  

Poder-se-ia entender que a técnica normativa utilizada consiste em excesso de 

zelo, mas, diante da recente polêmica que envolve a Lei 5.709/1971, fica nítida a 

necessidade de especificação. 

Por outro lado, observa-se que o artigo 34, em comparação com a redação do 

artigo 29, retira o requisito relacionado à detenção de maioria do capital. Da 

interpretação resulta que, na hipótese de uma pessoa jurídica brasileira, cuja maioria do 

capital social seja detida por estrangeiro, resolver adquirir imóvel rural em faixa de 

fronteira, tal aquisição dependerá de aprovação prévia do Conselho de Defesa Nacional. 

Ainda,  uma pessoa jurídica brasileira detentora de imóvel rural localizado em faixa de 

fronteira, somente poderá admitir uma pessoa física ou jurídica estrangeira em seu 

quadro societário mediante autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional, 

independente do valor da participação do estrangeiro no capital da pessoa jurídica 

brasileira.     

Muito embora o legislador tenha tentado se cercar de todos os lados, entende-se 

que o inciso III do artigo 29 do Decreto-Lei 85.064/1980, ao especificar que o capital 

social da pessoa jurídica brasileira tem que ser detido em sua maioria por estrangeiro, 

deixa aberta a possibilidade para que uma empresa em cujo capital uma pessoa jurídica 

estrangeira detenha participação minoritária, porém, a quem seja assegurado o controle 

via acordo com os demais sócios ou acionistas, não seja enquadrada no referida norma, 

deixando de ser necessário o pedido de autorização. Explica-se, não deter a maioria do 

capital social de uma pessoa jurídica brasileira não significa, necessariamente, que o 

sócio ou acionista não exerça o controle sobre a referida sociedade.  

 Para se chegar a tal conclusão basta uma leitura do conceito de ―controle‖ 

trazido pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (―Lei 6.404/76‖ também conhecida 

como Lei das Sociedades Por Ações), em seu artigo 116: 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 

ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 

comum, que: 
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a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 

maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 

fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 

deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 

que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender. 

 

Como se nota do dispositivo transcrito acima, não há qualquer referência à 

detenção da maioria do capital social da sociedade para que o acionista possa ser 

classificado como controlador. Aparecem, entretanto, outros requisitos como: (i) ser 

titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos 

nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores 

da companhia; e (ii) o uso efetivo de seu poder para dirigir as atividades sociais e 

orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

O conceito de controle trazido pela Lei 6.404/1976 se adaptaria aos fins que o 

Legislador queria alcançar com a redação do inciso III do artigo 29 do Decreto-Lei 

85.064/1980. Isto porque eventual risco à segurança nacional não reside simplesmente 

na propriedade ou posse da área rural na faixa de fronteira, mas com o uso que será feito 

dela. Ou seja, por uma interpretação teleológica fica clara a preocupação com o controle 

de parcela do território nacional para fins de segurança nacional.  

Especificamente no que tange à colonização e loteamento rural em imóvel rural 

localizado em faixa de fronteira, o Decreto-Lei 85.064/1980 estabelece diretrizes 

específicas para o desenvolvimento de tais atividades. Nos termos do referido 

dispositivo, será sempre necessária autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional 

para colonização e loteamento rural de terras em faixa de fronteira.  

Neste sentido, conforme art. 23 do Decreto-Lei 80.064/1980, para fins do 

referido diploma legal, caracteriza-se como empresa particular de colonização ―as 

pessoas físicas ou jurídicas, estas constituídas e domiciliadas no País, que tiverem por 

finalidade executar programa de valorização de área ou distribuição, de terras‖. O 

referido Decreto determina ainda que não pode ser delegada ao estrangeiro a direção da 

empresa particular de colonização (mesmo que por procuração), conforme previsto no 

parágrafo segundo do art. 23.  

No âmbito ainda da regulação da aquisição de imóvel rural localizado em faixa 

de fronteira por estrangeiro, ainda que não exista pena pecuniária prevista para infração 
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do disposto na Lei 5.709/1971, o mesmo não acontece com os imóveis localizados na 

faixa de fronteira. Além de prever a nulidade do ato praticado em desrespeito ao 

Decreto-Lei 80.064/1980 ou à Lei 6.634/1979, o artigo 49 do primeiro e o artigo 6º do 

segundo, preveem multa de vinte por cento do valor do negocio realizado. 

Além da multa prevista para os contratantes do negócio jurídico realizado em 

desrespeito aos diplomas legais mencionados acima, há ainda a previsão de multa de 

dez por cento para os tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis, além dos servidores 

das Juntas Comerciais, que autorizarem a realização do negócio sem observância da lei. 

Em suma, não obstante determinadas lacunas na lei possibilitarem o controle por 

estrangeiros de sociedades detentoras de imóveis rurais em faixa de fronteira, as normas 

que regem especificamente a aquisição de imóveis rurais em faixa de fronteira conferem 

maior segurança jurídica em comparação com a Lei 5.709/1971. 

 

3.2.2 Terras Devolutas 

 

Terras Devolutas é um termo de difícil conceituação técnica, pois cada autor lhe 

confere diferente conceito
229

. Inobstante essa dificuldade, por certo constatar que Terras 

Devolutas necessariamente pertencem ao Poder Público. Neste sentido, importante 

expor definição legal e, consequentemente, a que ente público a lei confere a 

propriedade de Terras Devolutas no Brasil.  

A primeira vez em que o conceito de Terras devolutas surgiu no ordenamento 

jurídico brasileiro foi em 1850, com a Lei nº 601, a qual as caracterizou como:  

 
―§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, 

provincial, ou municipal. 

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo 

legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo 

                                                 
229

 Para Messias JUNQUEIRA (MESSIAS, Junqueira. As Terras Devolutas na Reforma Agrária. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1964, p. 68): ―Terras devolutas são as que não estão incorporadas ao 

patrimônio público, como próprias, ou aplicadas ao uso público, nem constituem objeto de domínio ou de 

posse particular, manifestada esta em cultura efetiva e morada habitual‖. Já Paulo GARCIA (GARCIA, 

Paulo. Terras devolutas: defesa possessória, usucapião, registro torrens ação discriminatória. Belo 

Horizonte: Livraria Oscar Nicolai, 1958, p. 156) procura caracterizá-las como as terras que passaram ao 

domínio dos Estados por força da Constituição de 1891 por não se acharem, em 1850, no domínio 

particular. Consoante Pinto FERREIRA: ―As terras públicas se dicotomizam em duas categorias: 

devolutas, que se inserem no patrimônio público, porém, não estão individualizadas nem cadastradas; e 

patrimoniais, que estão perfeitamente identificadas, resultantes do processo de discriminação e marcação 

ou outras formas admitidas em lei. (...) Então, terras devolutas são aquelas terras que, embora antes 

doadas ou ocupadas, não se encontram cultivadas ou e aplicadas para nenhum uso público, sendo assim 

devolvidas ao domínio do Estado.‖ (FERREIRA, 2002, p. 287.). 
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Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das 

condições de medição, confirmação e cultura. 

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do 

Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta 

Lei. 

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se 

fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei. 

 

Em 1891, a Constituição outorgou a propriedade das terras devolutas aos 

Estados, permanecendo com a União somente a terra devoluta que ―for indispensável 

para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro 

federais‖
230

.  

 A Constituição de 1988, por sua vez, ao abordar o tema, deu tratamento parecido 

àquele conferido pela Constituição de 1891, adicionando à definição de 1891 as terras 

devolutas pertencentes à União que sejam indispensáveis à preservação ambiental, 

definidas em lei
231

. Por exclusão, nos termos do artigo 26, inciso IV, as demais terras 

devolutas pertencem aos Estados.   

Salienta-se sobre a matéria o Decreto 10.105, de 5 de março de 1913
232

 e o 

Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946
233

, bem como o Decreto-Lei nº 2.375, de 

24 de novembro de 1987
234

 que dispõe de forma mais detida sobre o tratamento estatal a 

ser dado a tal propriedade.  

No que toca à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, tais atos legislativos 

revelam a obrigação da obtenção de autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional 

em certos casos para realização do negócio jurídico. São eles as terras devolutas 

localizadas em: (i) fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro 

federais
235

; e (ii)   incluídas, cumulativamente, na Faixa de Fronteiras; e contidas nos 

Municípios de Humaitá (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Caracaraí (RR), Porto 

Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira (PA), Itaituba (PA), Marabá (PA) 

e Imperatriz (MA)
 236

. 
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 Artigo 64 da Constituição Federal de 1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 14 out. 2014. 
231

 Art. 20, inciso II da Constituição Federal de 1988.  
232

 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-10105-5-marco-1913-

575772-norma-pe.html>. Acesso em: 14 out. 2014.  
233

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9760.htm>. Acesso em: 21 dez. 

2014. 
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 Vide neste sentido e para mais informações sobre a matéria: Fidalgo, José Davi Lós Reis. A 

Retificação do Registro e O Georreferenciamento. Trabalho de Graduação Individual – Faculdade de 

Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2005. 
235

 Alínea ―e‖ do artigo 1º do Decreto-Lei 9.760, de 1946. 
236

 Parágrafo único do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.375/87. 
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3.2.3 Restrições quanto às atividades desenvolvidas pelo estrangeiro 

 

Além da restrição à compra por estrangeiros com base na área do imóvel rural, o 

legislador entendeu por bem regular também as restrições com base nas atividades nele 

desenvolvidas por meio da tão citada Lei 5.709/1971. Coube ao artigo 5º dessa lei, 

definir que as pessoas jurídicas referidas no artigo 1º
237

 ―só poderão adquirir imóveis 

rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de 

colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários.‖  

Para tanto, as atividades destinadas aos fins descritos no caput devem ter a 

prévia aprovação Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal competente pelo 

desenvolvimento regional na respectiva área. Caso a atividade envolva projeto de 

caráter industrial, deve ser ouvido o Ministério da Indústria e Comércio
238

. Dessa forma, 

a supracitada lei criou um procedimento administrativo para que se autorize a aquisição 

de imóveis por estrangeiros, com base também nas atividades ali desenvolvidas.  

Logo, a questão passou a ser tratada como estratégica pelo Governo, sendo 

ouvidos outros órgãos da administração para aprovação de projetos agrícolas 

desenvolvidos por estrangeiros na forma permitida pela lei, bem como a recente 

alteração da interpretação da AGU acerca da matéria (vide no item seguinte: 2.2.1.3 - 

Parecer CGU/AGU 01/2008 – RVJ). Contudo, somente em 6 de dezembro de 2011 o 

INCRA, no uso de suas atribuições, regulamentou o  processo administrativo para 

requerimento de autorização para aquisição de terras por pessoas estrangeiras e 

equiparadas a estrangeiros, por meio da a Instrução Normativa INCRA nº 70, a qual foi 

recentemente revogada e substituída pela Instrução Normativa INCRA nº 76 de 23 de 

agosto de 2013.   

A matéria foi, também, regulamentada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, por meio da Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 27 de setembro de 2012
239

, 

editada conjuntamente pelos seguintes Ministérios: (i) Ministérios de Estado do 

Desenvolvimento Agrário; (ii) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

(iii) Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior; e (iv) Ministério 
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 A definição do que é pessoa jurídica estrangeira é o cerne da problemática, envolvendo diferentes 

interpretações administrativas e jurisprudenciais, conforme pode ser observado no item 2.4. 
238

 Parágrafos primeiro e segundo do art. 5o da Lei 5.709/1971. 
239

 Publicada no Diário Oficial da União em 28 de setembro de 2012. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/aquisicaode-terras-por-

estrangeiros/file/1503-instrucao-normativa-conjunta-n-01-27-09-2012>. Acesso em: 03 jul. 2013. 
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do Turismo. Além destes, a Instrução Normativa contou também com a participação do 

INCRA.  

Segundo a referida Instrução Conjunta nº 1, é exigido dos requerentes de 

autorização para exploração de projeto agrícola, conforme previsto na Lei 5.709/1971, a 

apresentação de
240

:  

I - justificativa de proporcionalidade entre o quantitativo de terras visado e a 

dimensão do projeto;  

II - cronograma físico e financeiro do investimento e implementação;  

III - eventual utilização de crédito oficial no financiamento parcial ou total do 

empreendimento;  

IV - viabilidade logística de sua execução, e, no caso de projeto industrial, 

demonstração da compatibilidade entre o(s) local(is) da(s) planta(s) 

industrial(is) e a localização geográfica das terras; 

V - demonstração de compatibilidade com os critérios para o Zoneamento 

Ecológico Econômico do Brasil - ZEE, referentes à localidade do imóvel, 

quando houver. 

 

Tais exigências se encontram igualmente refletidas na Instrução Normativa 

INCRA nº 76/2013.  Percebe-se da lista mencionada acima que é analisada a 

proporcionalidade do projeto em comparação com a dimensão da área rural, o 

cronograma físico e financeiro (com observação à natureza do capital empregado), além 

da viabilidade logística e compatibilidade com o Zoneamento Ecológico Econômico. 

Assim, uma vez submetido o processo administrativo, cabe ao INCRA 

encaminhá-lo ao Ministério da Agricultura ou ao Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, conforme a natureza do Projeto. Os processos que tratam de colonização 

agrária são submetidos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo os demais 

casos encaminhados ao Ministério da Agricultura. 

Por sua vez, o Ministério da Agricultura poderá envolver todos os demais 

Ministérios cujo parecer técnico se mostre indispensável em razão do objeto da 

exploração agrícola, sendo obrigatória, por exemplo, a aprovação da Secretaria-Geral do 

Conselho de Defesa Nacional quando se tratar de imóvel em faixa de fronteira.   

 

3.3 Interpretação da Legislação 

 

Em razão da legislação que atualmente rege a aquisição de terras por 

estrangeiros ser anterior à Constituição Federal de 1988, surgiram diversos 

questionamentos acerca da sua recepção pela Carta Magna. Especificamente o parágrafo 

                                                 
240

 Conforme Artigo 3º da Instrução Conjunta nº 1.  
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primeiro do artigo primeiro da Lei 5.709/1971, que equipara as empresas brasileiras 

controladas por capital externo às empresas estrangeiras, foi colocado em xeque. 

Importante destacar que grande parte do IED no Brasil é feito por meio de 

empresas constituídas no Brasil, tendo sócios estrangeiros em seu quadro societário, 

como já visto acima. Desta forma, a equiparação, ou não, da empresa brasileira 

controlada por estrangeiros à pessoa estrangeira é de suma importância para a 

interpretação da Lei 5.709/1971. 

Assim, a análise que se fará neste capítulo acerca da interpretação da legislação, 

tanto pela Advocacia-Geral da União quanto pelo Judiciário, é de vital importância para 

o tema.  

 

3.3.1 Pareceres da Advocacia-Geral União 

 

 Como já visto, a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros está regulada na 

Lei 5.709/1971, que aborda o tema conforme narrado acima. Ocorre que, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe o artigo 171, posteriormente revogado, que trazia a seguinte 

redação: 

Art. 171. São consideradas: 

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País; 

II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja 

em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas 

domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, 

entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de 

seu capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para 

gerir suas atividades. 

§ 1º - A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional: 

I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver 

atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou 

imprescindíveis ao desenvolvimento do País; 

II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao 

desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos: 

a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às 

atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de 

direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia; 

b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e 

residentes no País ou entidades de direito público interno. 

§ 2º - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento 

preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional. 

 

O referido artigo 171 previa a existência de duas classificações distintas de 

empresa brasileira: (i) a pessoa jurídicas constituída no Brasil e que possui sua sede e 

administração no País, independente da constituição de seu capital, podendo este ser 



81 

 

detido integral ou parcialmente por pessoas jurídicas ou físicas estrangeiras; e, (ii) a 

denominada ―empresa brasileira de capital nacional‖, que deve, além de ser constituída 

e  possuir sede e administração no País, ser controlada por brasileiros (i.e., pessoas 

físicas residentes e domiciliadas no Brasil ou entidade de direito público interno). 

Além disso, o dispositivo acima transcrito prevê expressamente as hipóteses em 

que se dará tratamento diferenciado à empresa brasileira de capital nacional. Tais 

hipóteses tratam das atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou 

imprescindíveis para o desenvolvimento nacional. Além disso, o artigo 171 permitia ao 

Poder Público beneficiar as empresas brasileiras de capital nacional na aquisição de 

bens e serviços públicos.  

 

3.3.2 Parecer GQ-22, de 6 de junho de 1994 

 

Diante da constitucionalização dos conceitos de ―empresa brasileira‖ e ―empresa 

brasileira de capital nacional‖, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma 

Agrária solicitou à Presidência da República a formulação de consulta à AGU acerca da 

recepção do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/1971 pela Constituição 

Federal de 1988, visto que esta fazia a distinção entre pessoas jurídicas constituídas no 

Brasil, conforme a origem dos detentores de seu capital e controle societário.  

A resposta do AGU veio no Parecer GQ-22 de 6 de junho de 1994, emitido pelo 

Consultor Luiz Alberto da Silva, acolhida pelo então Advogado-Geral da União, 

Geraldo Quintão, por meio do Parecer nº AGU/LA-04/94. Conforme o Parecer GQ-22, 

o artigo 1º da Lei 5.709/1971 não havia sido recepcionado pela Constituição Federal de 

1988.  

Entendia a AGU, à época, que a Constituição de 1988 ao discorrer sobre a 

empresa brasileira e a empresa brasileira de capital nacional em seu artigo 171, trouxe a 

matéria para a esfera constitucional e limitou em seus parágrafos 1º e 2º as hipóteses em 

que ela poderia ser regulada via norma infraconstitucional. Logo, conforme o referido 

Parecer, não existia no artigo 171 restrição genérica à participação de estrangeiros em 

empresas brasileiras, mas as restrições se restringiam àquela lá estabelecida.  

Neste sentido, vide trecho do referido Parecer: 

30. Por essa manifestação, o dispositivo em questão - §1º do art. 1º da Lei nº 

5.709, de 1971 - não havia sido recepcionado em face da redação do art. 171, 

I, da CF que constitucionalizara o conceito de empresa brasileira e não 

admitia restrições à atuação de empresa brasileira, somente aquelas expressas 

no texto constitucional. 



82 

 

31. Essa situação, segundo o Parecer, era diversa da vivenciada no 

ordenamento constitucional anterior, em que não havia a constitucionalização 

do conceito de empresa brasileira e que admitia restrições à sua atuação com 

base na lei ordinária. 

 

Tal entendimento surtiu efeitos inter partes, ou seja, surtiu efeitos somente na 

relação entre a Presidência da República e o Ministério da Agricultura. A administração 

pública, em razão de não ter sido publicado no Diário Oficial, não foi vinculada à 

orientação manifestada no referido parecer.  

Ocorre que, conforme vimos acima, em 15 de agosto do ano seguinte foi 

promulgada a Emenda Constitucional nº 6, que revogou o artigo 171 da Constituição 

Federal. Diante de tal Emenda Constitucional, nova consulta foi formulada ao Consultor 

da AGU, autor do Parecer GQ-22. 

 

3.3.3 Parecer GQ-181, de 22 de janeiro de 1999 

 

Antes de passarmos à analise dos efeitos que a revogação do artigo 171 teve na 

matéria, especificamente em relação ao Parecer GQ-22 acima, é importante destacar o 

contexto socioeconômico da época para conseguirmos entender um pouco da motivação 

da referida exclusão do dispositivo constitucional. Isto passa a contar como um aspecto 

relevante na medida em que o investimento estrangeiro possui um papel importante na 

historia econômica do Brasil, conforme foi possível observar no capítulo anterior.  

Em 1995 o Brasil acabava de deixar um período de hiperinflação para trás, 

fundados em programas de estabilização econômica baseados em âncora cambial e 

liberalização comercial e financeira. Tal modelo de controle da inflação, consequência 

da apreciação da taxa real de câmbio como resultado da diferença entre a taxa de 

inflação doméstica e a taxa de inflação internacional, resultou em déficits no balanço de 

pagamentos em transações correntes do País
241

.  

Esse déficit tinha que vir acompanhado de um aumento nas exportações e 

investimentos externos diretos (em outras palavras, entrada de recursos externos no 

País), para contrabalançar as transações correntes. A partir desse momento, o Governo 

passa a incentivar fortemente a entrada de investimento externo no País, tanto como 
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IED, quanto investimento em portfólio. Tal iniciativa resultou em uma dívida externa 

elevada
242

. 

Importante destacar também que o mercado financeiro dos países desenvolvidos 

vivia uma época de grande liquidez na metade da década de 1990
243

, o que ajudou no 

plano de controle da inflação do governo brasileiro. A onda de liberalização da entrada 

de capital estrangeiro não estava restrita ao Brasil, muitos outros países adotaram 

políticas de liberalização do investimento estrangeiro
244

.  

Como se vê, em linhas gerais, o foco do Governo brasileiro em 1995 era a 

abertura do mercado, com a captação de investimento estrangeiro.  E, assim, a Emenda 

Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995, em seu artigo 3º revoga o artigo 171 da 

Constituição Federal, tendo como objetivo principal incentivar o investimento de 

empresas controladas por capital externo, principalmente como meio de IED, em linha 

com as iniciativas e objetivos econômicos da época.  

A Emenda Constitucional nº 6/95 nasceu da Proposta de Emenda Constitucional 

nº 5/1995 (PEC 5/1995), apresentada pelo Poder Executivo. Além do fato de ter sido o 

próprio Poder Executivo o autor da PEC 5/1995, é possível observar o quadro descrito 

acima na sua exposição de motivos, de 16 de fevereiro de 1995
245

: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, (...). 

3. A discriminação ao capital estrangeiro perdeu sentido no contexto de 

eliminação das reservas de mercado, maior interrelação entre as economias e 

necessidades de atrair capitais estrangeiros para complementar a poupança 

interna. Com relação ao tratamento preferencial nas aquisições de bens e 

serviços por parte do Poder Público, a proposta corrige imperfeição do texto 

constitucional, passando a favorecer os produtos produzidos e os serviços 

prestados no País, ao invés de empresas classificadas segundo a origem de 

seu capital. Com isto, pretende-se restabelecer o importante instrumento de 

compra do Estado para estimular a produção, emprego e renda no País. É 

digno de nota que a proposta vincula o tratamento preferencial conferido aos 

produtos e serviços produzidos internamente à igualdade de condições 

(preços, qualidade, prazos etc.) entre os concorrentes. (...). 

6. Com o mesmo escopo, a Emenda efetua alteração no §1.º do art. 176, (...). 

Pretende-se, assim, viabilizar a atração de investimentos estrangeiros para o 

setor de mineração e energia elétrica, mantido o controle da União mediante 

autorização ou concessão.  

7. Julgamos, Senhor Presidente, que as alterações propostas irão ao encontro 

do projeto de desenvolvimento econômico e social propugnado por Vossa 

Excelência manifestando-se compatível com a construção de uma economia 

mais moderna, dinâmica e competitiva.  

(...)   
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Assim, diante da revogação do artigo 171 por meio da Emenda Constitucional nº 

6/95, o Advogado-Geral da União solicitou ao Consultor da AGU, Luiz Alberto da 

Silva, a revisão do Parecer GQ-22. Tal revisão tinha como objetivo averiguar eventuais 

alterações na conclusão anterior, cuja interpretação era no sentido de não recepção do 

parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/1971 pela Constituição Federal de 1988. 

A resposta veio no Parecer GQ nº 181 da Consultoria Geral da União e foi 

enfática no sentido de ser impossível a repristinação do parágrafo primeiro do artigo 

171 da Lei 5.709/1971. Isto é, nos termos do parágrafo terceiro do art. 3
o
 do Decreto-

Lei n
o 

4667, de 4 de dezembro de 1942, a lei revogada não se restaura por ter a lei 

revogadora perdido a vigência, salvo no caso de existência expressa de disposição em 

sentido contrário. Assim, não tendo sido recepcionado na redação original da 

Constituição de 1988, não há emenda à Constituição que possa trazer de volta os efeitos 

do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/71, vide conclusão do referido Parecer: 

13. A Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995, em seu art. 3º, 

revogou o art. 171 da Constituição. Essa revogação, pura e simples, qualquer 

que seja a interpretação que se dê, para outros fins, ao dispositivo 

constitucional, não tem o condão de repristinar a norma que se entendera 

revogada. Desse modo, continua revogado o § 1º do art. 1º da Lei nº 

5.709/71, permanecendo inalterada a conclusão do referido Parecer n° 

AGU/LA-04/94.  

 

Aliás, não poderia ser outra a conclusão do Consultor da AGU, em virtude do 

disposto no §3º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 

que a impossibilidade de repristinação está prevista
246

. 

Desta vez, o Parecer GQ nº 181 foi publicado no Diário Oficial da União em 22 

de janeiro de 1999, surtindo efeitos para toda a administração pública.  
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3.3.4 Parecer CGU/AGU 01/2008 – RVJ – Aprovado Pelo Parecer LA-01/2010 

 

O Parecer GQ nº 181 permaneceu em vigor com efeitos vinculantes para toda a 

administração pública por mais de dez anos. Durante tal período, estava autorizada a 

compra de imóveis rurais no Brasil por empresa brasileira controlada por capital 

estrangeiro, sem restrições, salvo no caso de área indispensável à segurança nacional.  

É de se notar, contudo, que tal entendimento foi recentemente alterado pelo 

Parecer CGU/AGU Nº 01/2008 – RVJ
247

 (Parece 01/2008), emitido pela Consultoria 

Geral da União e aprovado pela Advocacia-Geral da União no Parecer LA-01, 

publicado em 23 de agosto de 2010 no Diário Oficial da União. O Parecer 01/2008 

fixou nova interpretação acerca da recepção da Lei nº 5.709/1971 pela Constituição de 

1988, equiparando as pessoas jurídicas brasileiras controladas por capital estrangeiro às 

pessoas jurídicas estrangeiras. 

A principal alteração a justificar revisão do entendimento manifestado na década 

de 1990 pela própria Advocacia-Geral da União é que, diferente da análise efetuada nos 

Pareceres GQ-22 e GQ-181, a análise efetuada no Parecer 01/2008 é baseada em 

interpretação teleológica, isto é, tentando entender a motivação da norma em análise. A 

alteração do método de análise também não vem desacompanhada de motivação pelo 

novo contexto político e socioeconômico. A época é outra, houve uma mudança na 

liderança política do País e no contexto econômico global. No início dos anos 1990, a 

tendência era a abertura dos mercados, conforme vimos acimas. Já em 2008, o governo 

se ampara mais no consumo interno para alavancar a economia, aliado à discussão que 

se inicia no patamar internacional a respeito dos riscos trazidos pelo investimento 

estrangeiro em terras à segurança alimentar, conforme se verificará no capítulo 5 

abaixo.  

Quanto aos fatores motivadores da recente alteração da interpretação pela AGU, 

tal mudança vem sendo discutida desde 2007 pelo Ministério da Casa Civil e é 

motivada principalmente pelo atual cenário econômico, conforme explicado acima. 

Neste sentido, vejamos trecho introdutório do referido Parecer: 

1. Foi realizada reunião na Casa Civil da Presidência da República, em 

15.06.2007, que tinha como tema a aquisição de terras por estrangeiros e o 

objetivo de aperfeiçoar a legislação nacional sobre o assunto. 

2. A crise de alimentos no mundo e a possibilidade de adoção, em larga 

escala, do biocombustível como importante fonte alternativa de energia, apta 
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a diversificar, com grande vantagem, a matriz energética nacional, são os 

principais vetores dessa nova abordagem da questão da propriedade da terra 

no Brasil, especialmente dos imóveis rurais. 

(...) 

7. Tal situação revestia-se, então, em junho de 2007, e reveste-se, ainda, de 

caráter estratégico, pois, a ausência de controle dessas aquisições gera, entre 

outros, os seguintes efeitos: 

a) expansão da fronteira agrícola com o avanço do cultivo em áreas de 

proteção ambiental e em unidades de conservação; 

b) valorização desarrazoada do preço da terra e incidência da especulação 

imobiliária gerando aumento do custo do processo desapropriação voltada 

para a reforma agrária, bem como a redução do estoque de terras disponíveis 

para esse fim; 

c) crescimento da venda ilegal de terras públicas; 

d) utilização de recursos oriundos da lavagem de dinheiro, do tráfico de 

drogas e da prostituição na aquisição dessas terras; 

e) aumento da grilagem de terras; 

f) proliferação de ―laranjas‖ na aquisição dessas terras; 

g) incremento dos números referentes à biopirataria na Região Amazônica; 

h) ampliação, sem a devida regulação, da produção de etanol e biodiesel; 

i) aquisição de terras em faixa de fronteira pondo em risco a segurança 

nacional. 

8. Passados quatorze anos, o novo contexto econômico mundial, rapidamente 

descrito anteriormente, impunha um reposicionamento do Governo Federal 

sobre o tema, valendo-se dos instrumentos disponíveis, dentre os quais a 

eventual revisão do Parecer AGU/GQ-181 e do Parecer AGU/GQ-22. 

(...) 
 

Nota-se que, ao tratar do assunto e mudar a interpretação que vinha sendo 

aplicada, a AGU se vale da prerrogativa conferida pelo art. 172 da Constituição
248

. 

Referido dispositivo prevê a regulação, por lei, do investimento estrangeiro conforme os 

interesses nacionais. Além disso, importante destacar o art. 190
249

 da Constituição. Ao 

tratar do tema, este prevê a regulamentação e limitação da aquisição e arrendamento de 

imóveis por estrangeiros por meio de lei.  

O Parecer CGU/AGU nº 01/2008 começa pela análise das conclusões do Parecer 

GQ-22, de 1994, tendo em vista que tal Parecer norteou o Parecer GQ-181, conforme 

vimos acima. O Parecer GQ-181, apesar de ter sido o único publicado no DOU, 

somente revê as conclusões do Parecer GQ-22 diante da Emenda Constitucional nº 6/95.  

A primeira conclusão do Parecer GQ-22 que o novo Parecer de 2008 afasta é a 

de que o artigo 171 não continha restrição genérica à participação de estrangeiros em 

empresas brasileiras. A CGU entendeu em 2008 que havia sim restrição genérica no 

revogado art. 171, e isso com base no seu inciso II, ao prever o estabelecimento das 
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condições elencadas nas alíneas a e b ―sempre que considerar um setor imprescindível 

ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos‖. 

Logo, uma das principais premissas utilizadas como fundamento para o Parecer 

GQ-22 foi afastada na revisão da questão pelo Parecer 01/2008. Transcreve-se abaixo as 

conclusões neste sentido: 

97. Em síntese, esse argumento, que teve importância central na construção 

da interpretação fixada pelo Parecer nº GQ-22, deve ser contrastado com a 

evidência de que o texto constitucional, de 1988, admitia, sim, restrições 

genéricas às empresas brasileiras com sede e administração no país, além das 

restrições setoriais específicas e expressas, na saúde, nas comunicações, na 

pesquisa e lavra de recursos minerais. 

(...) 

99. A interpretação teleológica do texto constitucional leva à necessária 

conclusão que, se o objetivo era restringir a atuação das empresas brasileiras 

não controladas por pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou por 

entidades de direito público interno em setores estratégicos não 

determinados, com muito mais razão há de se entender como válidas 

restrições postas na legislação infraconstitucional às empresas brasileiras 

controladas por estrangeiros não-residentes ou por pessoas jurídicas sediadas 

no exterior.  

 

Tendo afastado a alegação de que o artigo 171 não previa restrição genérica à 

empresa brasileira, o Parecer 01/2008 trata da sua compatibilização com o art. 190
250

 da 

Constituição Federal de 1988, que prevê a regulamentação por lei ordinária da aquisição 

e arrendamento de propriedade rural por estrangeiros, bem como os casos em que tal 

aquisição depende de autorização do Congresso Nacional. 

Atacando a análise isolada e literal do preceito constitucional transcrito acima, o 

Parecer de 2008 tece comentários acerca da necessidade de análise teleológica da norma 

supracitada: A conclusão é que a preocupação do legislador era com o efetivo controle 

por estrangeiros de parcelas do território nacional.  

 Neste aspecto, a CGU em 2008 (por meio de Parecer que viria a ser aprovado e 

publicado em 2010) reconhece que o intuito do legislador não era somente prever 

restrição quanto às formas pela quais estrangeiros adquirem e controlam parcelas do 

território nacional. Pretendia o Poder Legislativo estabelecer a efetiva restrição quanto 

ao referido controle, independente da forma adotada para tanto.  Neste sentido, vide 

trecho do referido Parecer: 

107. Terá o constituinte originário objetivado limitar apenas a pessoa jurídica 

estrangeira, ou todas aquelas pessoas jurídicas cujo controle efetivo dos seus 

destinos esteja nas mãos de estrangeiros, especialmente dos estrangeiros não-

residentes ou, no caso de pessoas jurídicas, aquelas não-sediadas? 
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108. O comando da norma tem o claro intuito de dotar o Estado brasileiro de 

mecanismos de controle sobre a apropriação por estrangeiros, diretamente, ou 

indiretamente, como na hipótese de pessoas jurídica cujo controle de fato e 

de direito, cujo poder de escolha dos dirigentes e fixação dos rumos esteja 

nas mãos de estrangeiros.  

 

Assim, faz-se necessário um paralelo com a restrição à aquisição e arrendamento 

de imóveis em áreas de fronteira. Na referida legislação, como vimos acima, fica clara a 

intenção do legislador em regular a atuação de estrangeiros em tais territórios, e isso em 

razão da faixa de fronteira caracterizar área indispensável à segurança nacional.  

Entende-se que o tema ―segurança nacional‖ é tratado de forma indireta no 

Parecer 01/2008, quando o Parecer aborda a compatibilização do parágrafo primeiro do 

artigo 1º da Lei 5.709/1971 com os princípios da soberania nacional
251

, a independência 

nacional
252

 e a garantia ao desenvolvimento nacional
253

. Na referido item, o Parecer 

dispõe que o dispositivo em análise está em total harmonia com o princípio da soberania 

nacional, pois dota o Estado dos instrumentos necessários para controlar a atuação 

estrangeira no território nacional, principalmente no que tange à soberania nacional 

aplicada à ordem econômica.  

Transcreve-se abaixo o referido trecho do Parecer: 

122. O dispositivo, cuja compatibilidade com o texto constitucional 

originário de 1988 ora se analisa, nada mais é de que uma manifestação 

concreta, positivada, dentre as diversas possíveis, de se buscar a efetivação 

do princípio específico da soberania nacional aplicado à ordem econômica. 

 

123. Por essa norma, limita-se a possibilidade de apropriação de parcelas do 

território nacional elemento integrante do próprio conceito de Estado - por 

parte de estrangeiros empresas brasileiras cujo controle efetivo esteja em 

mãos de estrangeiros, já que são esses últimos que têm o poder de ditar os 

rumos da empresa. 

 

124. Tal equiparação, então, visa a dotar o Estado brasileiro de instrumentos 

aptos a disciplinar e ordenar a distribuição do território nacional segundo 

suas superiores convicções.  

 

Novamente o Parecer 01/2008 conclui pela compatibilização entre o parágrafo 

primeiro do art. 1º da Lei 5.709/1971 com os princípios e preceitos constitucionais, que 

resultaria na sua recepção pela Constituição de 1988. Tal resultado é atingido por meio 

de uma analise unitária da norma. 

O próximo tópico do Parecer nº 01/2008 trata do artigo 172 e a compatibilização 

dele com o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/1971. O artigo 172 da 

                                                 
251

 Art. 1º, I da Constituição Federal. 
252

 Art. 3º, II da Constituição Federal.  
253

 Art. 4º, I da Constituição Federal. 
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Constituição prevê que ―a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 

investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará remessa 

de lucros‖. 

De forma a fundamentar a conclusão quanto à compatibilidade, o Parecer 

menciona o conceito de capital estrangeiro, previsto no artigo 1º da Lei nº 

4.131/1962
254

. Conforme exposto no primeiro capítulo acerca das modalidades de 

investimento externo, o investimento na aquisição ou arrendamento de imóveis por 

empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro é a principal forma da entrada 

de IED no País. 

A diferença entre a aquisição direta pelo estrangeiro de um imóvel e a aquisição 

via investimento em empresa brasileira, a qual, por sua vez, efetua a aquisição do 

referido imóvel, está na forma de aplicação do investimento. Entretanto, o segundo 

formato não descaracteriza a natureza do capital externo e do IED. Esta é a conclusão 

também do Parecer 01/2008, usada como argumento para defender a compatibilidade do 

parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 5.709/1971 com o artigo 172 da Constituição 

Federal. 

Ou seja, o referido dispositivo da Lei 5.709/1971 atende ao que determina o 

artigo 172 da Constituição e disciplina a investimento do capital externo. Neste sentido, 

trecho do Parecer 01/2008:  

134. E qual é o conceito de investimentos de capital estrangeiro? A aquisição 

de imóveis rurais por estrangeiros pode ser considerada investimento de 

capital estrangeiro? E se tal aquisição for realizada por empresas brasileiras 

cujo controle acionário e decisório esteja nas mãos de estrangeiros não 

residentes ou de empresas estrangeiras não sediadas no Brasil?  

135. A Lei nº 4.131, de 1962, traz o conceito de capital estrangeiro. Eis o 

dispositivo:  

(...) 

136. Se o art. 172 da CF dispõe que lei disciplinará, com base no interesse 

nacional, os investimentos de capital estrangeiro, e se capital estrangeiro é 

aquele que pertence aos que residem no exterior, ou às empresas sediadas no 

exterior, ex vi da parte final do caput do art. 1º da Lei nº 4.131, de 1962, 

forçoso é concluir que o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, disciplina, a 

bem do interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro realizados 

por empresa brasileira controlada por estrangeiros não residentes, no que 

concerne à aquisição ou arrendamento de imóveis rurais.  

 

                                                 
254

Art. 1º Consideram-se capitais estrangeiros, para os efeitos desta lei, os bens, máquinas e 

equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, destinados à produção de bens ou 

serviços, bem como os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em 

atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas 

residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 
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Continuando o cotejo constitucional do Parecer 01/2008, é abordada a 

compatibilidade do parágrafo primeiro da Lei 5.709/1971 com o preceito do caput do 

artigo 5º da Constituição, segundo o qual inexiste distinção entre brasileiros e 

estrangeiros. De acordo com a CGU, tal preceito constitucional sofre determinada 

mitigação em razão da análise sistemática da constituição. Ou seja, não obstante a 

previsão de tratamento igualitário entre estrangeiros e brasileiros quanto à propriedade 

privada, outros princípios constitucionais como o da soberania nacional, bem como as 

restrições estabelecidas no texto constitucional são uma clara demonstração de qual tal 

direito à igualdade não é absoluto, mas de deve ser analisado sob a ótica do sistema 

constitucional. 

Por fim, o Parecer 01/2008 trata da Lei 8.629/1993, que conforme já 

mencionado neste trabalho, determina que ao arrendamento de imóvel rural seja 

conferido o mesmo tratamento e aplicadas as mesmas restrições da Lei 5.709/1971.  

O Parecer destaca que a Lei 8.629/1993
255

 foi aprovada pelo Congresso 

Nacional e atende ao disposto no artigo 190
256

 da Constituição Federal de 1988, 

remetendo às restrições previstas na Lei 5.709/1971 quando trata do arrendamento de 

imóvel rural por estrangeiros. Logo, se durante o processo legislativo de aprovação da 

Lei 8.629/1993, o legislador resolveu remeter à aplicação da Lei 5.709/1971, interpretou 

o Parecer da AGU que, na visão do legislador, os dispositivos da referida lei foram 

recepcionados pela Constituição, caso contrário não faria remissão a um dispositivo 

incompatível com a Constituição em vigor. Neste sentido, entendimento do Parecer: 

 
157. Sublinhe-se que a Lei nº 8.629 foi publicada em 1993, cinco anos após a 

promulgação da Constituição de 1988. Houvesse qualquer restrição à 

constitucionalidade do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, o Congresso 

Nacional tê-la-ia declarado, promovendo sua revogação. 

 

Assim, o Parecer 01/2008 discorda das conclusões tecidas no Parecer GQ-22, e 

via de consequência, com as conclusões do Parecer GQ-181. Por isso, novo 

entendimento é adotado, e com a aprovação do Parecer CGU/AGU nº 01/2008 pelo 

Parecer LA-01/10, ele se torna vinculante para toda a administração pública após a sua 

publicação em agosto de 2010. 

                                                 
255

 Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos 

no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. 
256

 Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física 

ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. 
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Diante da alteração acima, impossível não analisar os seus impactos efetivos, 

conforme já destacado neste trabalho. Neste sentido, muitas críticas têm sido tecidas à 

mudança de opinião da AGU
257

 com relação à matéria, especificamente quanto à 

insegurança jurídica trazida por ela.  

Entretanto, entende o autor que a insegurança jurídica não é fruto da 

interpretação da norma pela Advocacia-Geral da União, mas da falta de atuação 

legislativa. Assim, nos próximos itens será abordada a jurisprudência sobre o assunto 

para, então, tratar-se do Direito Internacional aplicável. 

 

3.3.5 Análise Jurisprudencial 

 

Não foi possível afirmar até o fechamento do texto desta Dissertação
258

 que os 

Tribunais nacionais aceitaram a força vinculante dos Pareceres e interpretações da 

Advocacia-Geral da União ou que tenham conferido interpretação divergente acerca da 

matéria. Até porque, é o papel do Judiciário interpretar as normas à luz da Constituição 

e dirimir questões em face da omissão legislativa.  A principal batalha que está sendo 

travada nos tribunais nacionais atualmente é entre o entendimento defendido pela AGU 

e aquele adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afasta a 

aplicação do Parecer 01/2008, possuindo força vinculante para todos os Cartórios de 

Registro de Imóveis no âmbito estadual.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende até o momento que a 

Constituição de 1988 não recepcionou o parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei 

5.709/1971. Também é rechaçada a possibilidade de repristinação do referido 

dispositivo pela Emenda Constitucional nº 6/95. Discorrer-se-á nos próximos tópicos 

acerca da fundamentação que levou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a 

adotar o referido entendimento, bem como será realizada uma análise crítica dos 

argumentos utilizados para tanto. 

 

                                                 
257

 HAGE, Fábio; PEIXOTO, Marcus; e FILHO, José Eustáquio Vieira. Retrocesso sobre aquisição e 

arrendamento de terras por estrangeiros: ―Estima-se que as restrições do governo decorrentes do parecer 

da AGU, desde 2010, sobre aquisição e arrendamento de terras agrícolas por empresas estrangeiras 

devem gerar prejuízos de cerca de US$ 15 bilhões ao agronegócio, por inibir investimentos estrangeiros 

na forma de capital de risco (Private Equity ou Venture Capital). Disponível em: 

<http://www.srb.org.br/modules/news/article.php?storyid=5658>. Acesso em 02 jul. 2013. 
258

 Texto fechado em 21 de dezembro de 2014. 
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3.3.6   Análise da Matéria pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo 

 

Em decisão colegiada de 12 de setembro de 2012, o Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo analisou a questão da aquisição de terras por 

estrangeiros em mandado de segurança interposto contra decisão do Corregedor Geral 

de Justiça do Estado de São Paulo
259

. A decisão recorrida havia negado recurso 

administrativo para determinar a averbação da incorporação de sociedades limitadas, 

que acarretaria na transferência de área rural (que possui dimensões superiores ao limite 

da Lei 5.709/1971 para dispensa de autorização, conforme já mencionado neste 

trabalho) para empresa brasileira cujo capital social é detido por estrangeiros
260

.  

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de 

votos, concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, com voto vencido do Des. 

Renato Nalini. O Relator da decisão, Des. Guerrieri Rezende, iniciou seu voto 

afirmando que o revogado artigo 171 nivelava a empresa brasileira à empresa brasileira 

de capital nacional. Destarte entendeu o Relator que o parágrafo único do artigo 1º da 

Lei 5.709/1971 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.  

Ainda, de forma a fundamentar a decisão, extrai-se do Acórdão mencionado 

acima, o entendimento do Relator de que com a revogação do artigo 171, as empresas 

brasileiras e as empresas brasileiras de capital nacional passam a ter a mesma natureza e 

gênero. E seguindo o preceito legal da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, o Desembargador Relator julgou que era impossível a repristinação do 

parágrafo único do artigo 1º da Lei 5.709/1971. 

Além disso, foi expresso o entendimento de que mesmo que o parágrafo único 

da Lei 5.709/1971 tivesse sido recepcionado pela Constituição, ainda assim, a operação 

seria admissível, tendo em vista não se tratar de compra e venda (aquisição), mas de 

transferência do imóvel via subscrição de capital e incorporação. 

Entretanto, entende o autor que é de difícil aceitação a fundamentação de que a 

revogação de dispositivo constitucional que diferencia a empresa brasileira da empresa 

brasileira de capital nacional (como o faz o artigo 171) impede qualquer outro 

                                                 
259

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Acórdão proferido em Mandado de Segurança número 0058947-33.2012.8.26.000. Julgado em 12 

de setembro de 2012.  
260

 Como se verificou no primeiro capítulo, o investimento estrangeiro no Brasil ocorre majoritariamente 

mediante a constituição de sociedade sob as leis brasileiras e com sede no País, que desenvolve as suas 

atividades com o capital estrangeiro investido pelos sócios ou acionistas. 
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dispositivo legal infraconstitucional de estabelecer diferenças com base nos mesmos 

parâmetros. Isto porque, primeiro, a própria Constituição determina à legislação 

infraconstitucional que regule a participação do capital estrangeiro nas empresas 

brasileiras de acordo com os interesses nacionais
261

. E, segundo, porque o revogado 

artigo 171 da Constituição não foi substituído por outro que vede a referida 

diferenciação. 

Neste sentido, não se pode ignorar o artigo 190 da Constituição Federal, que 

determina à lei ordinária a regulação e limitação da aquisição ou arrendamento de 

propriedade rural por estrangeiros. Muito embora, a empresa brasileira não possa ser 

considerada uma pessoa jurídica estrangeira
262

, não se pode negar o fato de ela ser 

controlada por estrangeiro e servir de veículo para o investimento estrangeiro atuar no 

País.  

Além disso, como bem apontado no voto vencido do Des. Renato Nalini, o 

artigo 1.126 do Código Civil que classifica a sociedade constituída no Brasil como 

―sociedade nacional‖ é uma norma geral aplicável a todas as sociedades, logo, se 

sobrepõem a ela a norma especifica trazida pela Lei 5.709/1971, sem falar que não há 

questionamento acerca da possibilidade de diferenciação da empresa brasileira quanto à 

origem de seu capital quando se trata de imóveis localizados em área de fronteira. 

Neste sentido, o sistema normativo brasileiro, conforme se verificou acima, 

adota um conceito misto para definir a nacionalidade da pessoa jurídica, dando o 

tratamento similar ao estrangeiro quando a sociedade constituída no Brasil é controlada 

por estrangeiros, em se tratando de matérias sensíveis a determinados preceitos 

constitucionais como a segurança nacional, a soberania e, principalmente, a soberania 

econômica. Neste aspecto em particular, destaca-se a norma que regula a aquisição de 

propriedade rural em áreas de fronteira, sendo certo que esta é clara no sentido de 

abranger qualquer operação que, direta ou indiretamente, resulte na propriedade por 

estrangeiros de imóvel rural. A referida norma esclarece qualquer dúvida que possa 

existir quanto ao uso de meios alternativos para obtenção de propriedade rural por 

                                                 
261

 A respeito da diferenciação entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, prevista 

no revogado artigo 171 da Constituição, FONTOURA COSTA (2012, p. 53) entende o seguinte: ―A 

revogação do artigo não implica, per se, a impossibilidade de adoção desses critérios em legislação 

infraconstitucional. Sem embargo, afastou qualquer possibilidade de utilizar essa mesma distinção para 

vedações constitucionais‖. 
262

 Neste sentido, artigo 1.126 do Código Civil: Art. 1.126. É nacional a sociedade organizada de 

conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração. 
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empresa brasileira controlada por estrangeiros, entre os quais se incluem incorporações, 

cisões, fusões, transferências de direito de superfície entre outros. 

Pela própria interpretação teleológica, cuja utilização é defendida no Acórdão do 

Des. Guerrieri Rezende
263

, não há como se admitir que o legislador tenha pretendido 

restringir e controlar somente a aquisição direta de propriedades rurais por estrangeiros. 

Se a Constituição for interpretada de forma sistemática, fica nítida a preocupação do 

legislador constitucional: O controle que estrangeiros possam exercer sobre parcelas do 

território, tanto para fins de segurança nacional, quanto para fins econômicos. E tal 

controle, como se vê acima, é exercido mediante a constituição de sociedades sob as leis 

brasileiras, com sede no Brasil, porém, controladas por capital estrangeiro. 

Além disso, cumpre destacar que os demais argumentos trazidos no Parecer 

01/2008 não foram enfrentados pela decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo. Mesmo que desnecessária a manifestação expressa sobre todos 

os argumentos apresentados para a emissão de uma decisão
264

, por certo que em vista da 

relevância do tema, era recomendável uma análise minuciosa.   

 A decisão, por fim, afirma ainda que em razão de a operação ter sido realizada 

em momento anterior à publicação da nova orientação da Advocacia-Geral da União, 

tratar-se-ia de ato jurídico perfeito. Neste aspecto, não há dúvida, o entendimento é 

unânime no sentido de que atos praticados anteriormente ao Parecer 01/2008 que 

acarretaram a propriedade por empresa brasileira controlada por capital estrangeiro de 

imóvel rural acima do limite permitido, se efetuados sem qualquer forma de fraude ou 

outros vícios, caracterizam ato jurídico perfeito
265

.  

Por outro lado, para o Des. Renato Nalini, que proferiu o voto vencido, trata-se 

de matéria sensível à segurança nacional, existindo um conflito de direito intertemporal. 

Segundo o Desembargador, o conflito é resolvido com o artigo 190 da Constituição, que 

já foi mencionado em outras oportunidades neste trabalho.  

Aponta o voto vencido que não se trata de analisar se houve ou não repristinação 

da norma inserida na Lei 5.709/1971, uma vez que esta foi recepcionada pela 

                                                 
263

 Neste sentido, trecho do Acórdão: ―(...) No átimo do negócio jurídico, ou seja, em 24/09/2009, a 

impetrante ao cumprir todas as exigências legais, a teor da interpretação sistemática, teleológica e à luz 

dos princípios da ponderação, da razoabilidade e dos conceitos doutrinários da repristinação, revogação 

das leis precedentes às normas constitucionais originárias e derivadas, agiu com inegável acerto. (...)‖ 
264

 ―Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o acórdão que adota fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia‖. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1416406/CE. 

Relator: Min. Humberto Martins. 2ª turma. Data do Julgamento: 14 out. 2014. DJe 24 out. 2014) 
265

 Neste sentido a Instrução Normativa INCRA nº 76, de 23 de agosto de 2013. 
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Constituição Federal, mesmo diante do revogado artigo 171. Seguiu, portanto, o voto 

vencido as conclusões do Parecer 01/2008. 

Não obstante o entendimento manifestado pelo Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e ao contrário do entendimento expressado no Parecer 

AGU GQ-22, o autor é da opinião que o artigo 171 não faz ressalvas quanto à 

possibilidade de coexistência de outras formas de diferenciação entre empresas 

brasileiras. Isto porque a própria constituição, em seus demais dispositivos preveem a 

possibilidade de regulamentar o investimento estrangeiro no Brasil via lei ordinária, 

além de ser expressa ao determinar que a lei ordinária regule a aquisição de imóveis por 

estrangeiros, nos termos do artigo 190, bem mencionado no voto vencido do Des. 

Renato NALINI. 

Além disso, o artigo 172 da Constituição Federal, é claro ao determinar que a lei 

ordinária regule o capital estrangeiro investido no Brasil com base no interesse nacional, 

tratando-se, assim, também uma matéria de soberania econômica. Como vimos acima, 

uma das formas de investimento externo no País é via constituição de pessoa jurídica no 

Brasil, sob as leis brasileiras. Se, com base em tal dispositivo, a legislação 

infraconstitucional pode disciplinar o investimento estrangeiro no Brasil orientado pelo 

interesse nacional, entende-se que ela autoriza também a regulação da aquisição de 

imóveis rurais.  

Vale lembrar ainda que a Lei 8.629/1993 prevê que o arrendamento de imóveis 

rurais por estrangeiro também deve ser regulado pela Lei 5.709/1971, da mesma forma 

que a aquisição. Tal norma não foi mencionada nos votos proferidos no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nem foi atacado o argumento de que na oportunidade 

em que teve de se manifestar sobre a lei 5.709/1971, após o advento da Constituição de 

1988, o Congresso Nacional decidiu aplicar as restrições lá previstas também ao 

arrendamento de terras. 

Ou seja, mesmo diante do artigo 171 transcrito acima, não há que se questionar a 

recepção do artigo 1º da Lei 5.709/1971, uma vez que existe previsão expressa na 

Constituição de 1988 autorizando a regulação da matéria via lei ordinária. 
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3.3.7  Parecer 461/12-E da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo  

 

A questão da aquisição de terras por estrangeiros também foi analisado pela 

Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Parecer 

461/12-E, de 3 de dezembro de 2012. O referido Parecer analisa a questão mediante 

referência à decisão no Mandado de Segurança mencionado acima, indicando a 

orientação divergente do Tribunal e adotando a referida posição.  

A Corregedoria Geral de Justiça segue o entendimento do Órgão Especial e 

altera a orientação existente até então
266

 para os Cartórios de Registro de Imóveis do 

Estado de São Paulo. Tal parecer foi publicado, tornando a referida orientação 

vinculante para todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de São Paulo.  

O Parecer 461/12-E dispensa os tabeliães e oficiais de registro da observação das 

limitações e dever de identificação, cadastro e manutenção de livros próprios para 

aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. O referido Parecer acompanha a 

jurisprudência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 

entende que não houve a recepção pela Constituição de 1988 do parágrafo 1º do artigo 

1º da Lei 5.709/1971, nem a sua repristinação. 

 O INCRA e a AGU, entretanto, não aceitaram o posicionamento divergente 

adotado por São Paulo. Foi ajuizada em 25 de junho de 2014 a Ação Cível Originária de 

número 2463 (ACO 2463) perante o Supremo Tribunal Federal, movida pelo INCRA e 

pela União em face do Estado de São Paulo. Na referida ação, a União e o INCRA 

pedem a anulação da orientação normativa do Parecer 461/12-E: 

―garantindo à União e ao INCRA a manutenção de suas atribuições no 

sentido de conceder, ou não, autorização para que pessoas jurídicas 

brasileiras possam cuja maioria do capital social pertença a estrangeiros 

residentes no exterior ou a pessoas jurídicas com sede em outro país possam 

adquirir propriedade rural‖. 

 

                                                 
266

 Até então prevalecia entendimento exposto no Parecer 250/10-E da Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que determinava aos Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de 

Notas que observam rigorosamente as disposições da Lei nº 5.709/71, quando se apresentarem ou tiverem 

de lavrar atos de aquisição de terras rurais ―por empresas brasileiras com participação majoritária de 

estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas.‖  
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 A ACO 2463 contou com pedido liminar para que os efeitos do Parecer 461/12-

E fossem suspensos, porém, tal pedido foi indeferido com base na ausência de 

demonstração de periculum in mora
267

.  

Em 4 de novembro de 2014, o Estado de São Paulo apresentou contestação, 

arguindo, em síntese o seguinte:  

(i) Preliminarmente, que a questão discutida na referida ação não atrai a 

competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de não possuir a 

capacidade de colocar em risco o pacto federativo e, assim, não envolver 

conflito federativo (conforme requisito do artigo 102, I, f da Constituição 

Federal). O Estado de São Paulo defende que o Tribunal de Justiça não 

determina a livre compra de terras por estrangeiros, mas apenas 

desobrigar as pessoas jurídicas com participação de estrangeiros de 

solicitar autorização, não ferindo o quanto previsto na Lei 5.709/1971, de 

forma a justificar um conflito federativo; 

(ii) No mérito, que o ato normativo do Tribunal, consubstanciado na 

orientação aos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado, constitui ato 

administrativo legítimo, pois ―visou exclusivamente adequar os serviços 

cartorários de registro de imóveis à normatização constitucional relativa 

ao tratamento a ser dado às pessoas jurídicas brasileiras quando da 

compra de imóveis rurais, tudo a partir da – correta – posição de que o 

§1º do artigo 1º da Lei n.º 5.709/1971.‖
268

 

(iii) Ainda no mérito, o Estado de São Paulo defendeu a sua posição pela não 

recepção do artigo 1º da Lei 5.709/1971 pela Constituição Federal de 

1988. 

(iv) Ao final, o Estado de São Paulo, reiterou o seu pedido para que o pedido 

liminar dos autores da ação fosse indeferido, pois estão ausentes os 

requisitos necessários para autorizar tal liminar. 

Caberá agora ao Supremo Tribunal Federal a análise e esclarecimento da 

questão.  

                                                 
267
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Verifica-se, assim, que inexiste no Brasil uma lei clara e atualizada 

estabelecendo as restrições ao investimento estrangeiro em terras no Brasil. Muito pelo 

contrário, a atual legislação gerou um cenário de incerteza, sendo aplicada de formas 

distintas dependendo do Estado da Federação. A regulamentação da questão pelo 

Governo via mudança de interpretação podem ter dado a agilidade que o Governo 

entendia necessária dadas as preocupações refletidas no Parecer 01/2008. Entretanto, 

causaram diversos outros problemas, sendo o maior deles a insegurança jurídica.  

Cabe-nos verificar no próximo capítulo como o Direito Internacional trata a 

matéria e de que forma o Brasil se posiciona em tal cenário. Ao tratar do Direito 

Internacional, serão verificados os Acordo Bi e Multilaterais que abordam o 

investimento estrangeiro em terras e qual a tendência que estes seguem. Além disso, na 

medida do possível, verificar-se-á se as preocupações externadas no Parecer da AGU 

realmente se confirmam com relação às preocupações globais, inclusive em relação à 

segurança nacional. 
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4. AQUISIÇÃO DE TERRAS POR ESTRANGEIROS À LUZ DO 

DIREITO INTERNACIONAL 

 

4.1 Evolução do Direito Internacional do Investimento Estrangeiro e Regime 

Jurídico Internacional 

 

A análise do investimento estrangeiro em terras no Brasil, quando feito à luz do 

Direito Internacional, que é o escopo deste estudo, deve necessariamente abordar o 

regime internacional do investimento estrangeiro. Uma vez analisado o tema, deve-se 

refletir sobre qual a posição do Brasil perante tal regime. 

Assim, Eugenia C. G. ZERBINI, ao tratar o regime jurídico do investimento 

estrangeiro
269

, divide as bases históricas em quatro fases distintas: (i) A primeira fase 

vai do século XVI até o início do século XX, com os investimentos europeus na Ásia, 

Oriente Médio e África; (ii) a segunda fase vai do início do século XX até o final da 

Segunda Guerra Mundial, que é caracterizada pelo início da consolidação de normas 

internacionais aplicáveis ao regime internacional do investimento estrangeiro, porém, 

ainda é observado o uso da força na garantia do investimento estrangeiro; (iii) a terceira 

fase começa ao fim da Segunda Guerra Mundial e se estende até o fim da década de 

1980, marcada por um intenso processo de descolonização e tentativa de ruptura com o 

sistema estabelecido anteriormente com relação aos investimentos estrangeiros
270

; (iv) a 

quarta fase teve como alvo principal a desregulamentação dos mercados, procurando 

permitir uma maior mobilidade ao capital externo, deixando o equilíbrio a cargo das 

forças do livre mercado.  

Na primeira fase é formulada a base do pensamento sob o qual se estabelecem os 

princípios da isonomia e do tratamento nacional no âmbito do investimento estrangeiro. 
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Franciso de VITORIA (1486-1546), precursor do direito internacional público, foi um 

dos primeiros a abordarem diretamente a questão do tratamento nacional no Direito 

Internacional. Ele defendia a ideia do tratamento igualitário entre estrangeiros e 

nacionais, com base em um sentido de comunidade entre os humanos, visão essa 

amparada no direito natural
271

. 

Não obstante, conforme já mencionado no histórico desenvolvido no primeiro 

capítulo, a época não foi marcada por grande vulto de investimentos estrangeiros da 

forma como conhecemos hoje. Predominavam as relações entre colonizadores,  colônias 

e as tribos colonizadas, tema sobre o qual VITORIA dedica grande parte de sua obra De 

Indis, analisando a relação entre a Espanha e os Ameríndios.  

Passados duzentos anos, Emer de VATTEL (1714 – 1767), construindo nas 

bases do direito natural iniciadas por VITORIA, porém, destacando a particularidade do 

investimento estrangeiro em imóveis, escreve sobre a liberdade de cada Estado de 

legislar (restringindo ou liberando) acerca da aquisição de imóveis por estrangeiros. 

VATTEL traz o seguinte entendimento quando analisa a propriedade de terras por 

estrangeiro:  

§114: Dos IMÓVEIS POSSUíDOS POR ESTRANGEIRO: Todo Estado é  

livre para conceder ou recusar aos estrangeiros a faculdade de ter terra ou 

outros bens imóveis no seu território. Se ele conceder esse direito, esses bens 

estrangeiros permanecem sujeitos à jurisdição e às leis do Estado e passíveis 

de tributação como os demais bens. O império do soberano estende-se por 

todo o território e seria absurdo excetuar certas porções dele, pelo fato de 

serem possuídos por estrangeiros. Se o soberano não permite a estrangeiros 

possuir imóveis, ninguém tem o direito de queixar-se pois o soberano pode 

ter boas razões para assim decidir e os estrangeiros não podem atribuir-se 

nenhum direito nesse assunto (§79); eles não devem mesmo discordar que o 

soberano use de seu poder e de seus direitos pela maneira que achar mais 

salutar para o Estado. E desde que o soberano pode recusar aos estrangeiros o 

direito de possuir bens imóveis, ele pode naturalmente conceder-lhes esse 

direito sob certas condições.
272

 

 

Estabelecem-se assim, na primeira fase do regime jurídico do investimento 

estrangeiro, as bases do tratamento nacional, com uma ideia de liberalização do 

comércio e de capitais.  

Com o aumento do volume de investimentos no século XIX, surgem litígios 

decorrentes das relações entre investidores estrangeiros privados, interesses nacionais 

dos Estados receptores e a proteção diplomática conferida pelo país de origem do 

investidor. Destacam-se dentre tais conflitos, aqueles envolvendo o investimento 

estrangeiro nas Américas, que ganham contornos mais sérios. Na segunda fase do 
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regime internacional do investimento estrangeiro, que vai do final do século XX até a 

segunda Guerra Mundial, as normas de Direito Internacional com relação à 

expropriação e respectivos remédios ainda não se encontram cristalizadas, recorrendo os 

Estados à força para garantia dos investimentos de seus nacionais no exterior. 

Este foi o caso dos créditos de ingleses, alemães e italianos junto à Venezuela. 

Após movimentos revolucionários na Venezuela, foram afetados créditos dos citados 

Estados, não tendo os seus nacionais sido pagos. Em resposta, em 1902, navios ingleses, 

alemães e italianos bloquearam e bombardearam os portos venezuelanos de Maracaibo, 

La Guaíra e Porto Cabello, em retaliação
273

. A ação dos europeus na América Latina 

resultou em grande indignação da população da região, que viu o movimento dos navios 

europeus como a repetição da força repressora usada no passado para garantir a ordem 

durante a fase colonial.  

Em resposta ao poder militar utilizado contra a Venezuela, ao poder 

expansionista dos Estados Unidos da época e à propagação do ideal socialista na Rússia, 

ganha força na América Latina as doutrinas Drago e Calvo
274

. A primeira foi uma 

resposta direta ao incidente ocorrido na Venezuela e encima da qual a doutrina Calvo 

foi construída. Após tal incidente, o chanceler argentino Luis Maria Drago proclamou e 

encaminhou comunicado ao Presidente Americano Roosevelt, informando que na 

relação entre credores e devedores não deveria ser utilizada a força militar
275

, mesmo 

que uma das Partes seja um Estado soberano.  

Já a doutrina Calvo, desenvolvida pelo jurista e chanceler argentino Carlos 

Calvo (1824-1906), prega que ao estrangeiro deve ser assegurado o mesmo nível de 

proteção que é conferido ao nacional. Isto é, não deve a propriedade do estrangeiro 

gozar de proteção maior daquela conferida à propriedade do nacional
276

. Tais 

acontecimentos marcaram a segunda fase do regime internacional do investimento 

estrangeiro.  

O Brasil, contrariando interesses da região e em manifestação de apoio e 

solidariedade aos credores externos, não apoiou a doutrina Drago
277

. A liderança da 

política externa brasileira cabia à época ao Barão do Rio Branco, porém, foi Ruy 
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Barbosa a quem coube na Convenção de Haia de 1907, onde foi discutida a referida 

doutrina, manifestar como justa causa de guerra a suspensão de pagamento da dívida 

externa 
278

. A referida posição do Brasil pode ser justificada pelo fato de o País possuir 

à época uma dívida externa elevada e poder precisar de mais crédito (como realmente 

foi o caso), preferindo conferir conforto aos credores
279

.  

As doutrinas Drago e Calvo também não foram recebidas pela comunidade 

internacional com ampla aceitação. Muito pelo contrário, sob a liderança de países 

desenvolvidos foi apresentada outra teoria, mediante a qual o Estado deve conceder ao 

investimento um padrão mínimo de tratamento, que deveria ser aceito 

internacionalmente, podendo ser igual àquele conferido a propriedade de nacionais, ou 

superior ao referido padrão
280

. Tal entendimento foi construído com base em três 

decisões marcantes na matéria da proteção diplomática exercida pelo Estado, da Corte 

Permanente de Justiça Internacional (hoje sucedida pela Corte Internacional de 

Justiça)
281

: (i) o caso das Concessões Mavrommatis na Palestinas
282

, julgado em 1924; 

(ii) o caso da Estrada de Ferro Panevezys-Saldutiskis
283

, julgado em 1939; e (iii) o caso 

Chorzow Factory
284

.  

A oscilação nos entendimentos e adoção dos critérios para indenização ao 

investidor estrangeiro marcaram, assim, grande parte do século XX, definindo a 
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segunda para a terceira fase do regime jurídico do investimento estrangeiro, no divisão 

histórica feita por ZERBINI. 

 As referidas decisões do Tribunal Permanente de Direito Internacional formam 

os pilares do Direito Internacional clássico quando tratado o tema da indenização, 

estabelecendo, principalmente, que esta deve ser adequada e integral. Os países latino-

americanos, porém, continuaram defendendo as doutrinas Calvo e Drago na matéria, até 

os anos 1980. 

A partir dos anos 1980 e 1990, países da América do Sul, principalmente 

Argentina, Venezuela e Bolívia, abandonam gradualmente as doutrinas supracitadas, 

com o objetivo de atrair investimentos estrangeiro e promover a abertura de 

mercados
285

. Como forma de alcançar tal objetivo, tais países passaram a celebrar BITs 

com outras nações, em sua maioria, desenvolvidas.  

A celebração de BIT, de fato, levou a situações em que à proteção internacional 

do investimento estrangeiro foi dada prioridade em detrimento a legislação doméstica, 

que visava à defesa e desenvolvimento de comunidades locais. Tal fato ocorreu, por 

exemplo, na Venezuela e tinha como alvo a defesa da propriedade de terras detida por 

alemães, como será abordado de forma aprofundada neste capítulo, no item referente 

aos BITs.  

Com o intuito de identificar a forma como o Direito Internacional trata do 

investimento estrangeiro em terras, serão abordadas a seguir os Acordos Multilaterais 

que tratam do tema, a forma como os BITs tratam da questão e os respectivos 

desdobramentos, bem como o acordos bilaterais celebrados pelo Brasil, que possam ter 

reflexos no direito de estrangeiros à aquisição de terras no Brasil. 

 

4.2 Acordos Multilaterais  

 

Este tópico tem como objetivo a análise dos compromissos assumidos pelos 

Brasil e outros países em Acordos Internacionais Bilaterais e Multilaterais, com relação 

ao investimento estrangeiro em terras. Inicialmente, serão analisados os compromissos 

assumidos pelo Brasil no Acordo Geral Sobre Comercio de Serviços, também 

conhecido pela sigla GATS - General Agreement on Trade in Services.  
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Em seguida, analisar-se-á acordos multilaterais específicos sobre a matéria, 

principalmente nos blocos das Américas, como o North American Free Trade 

Agreement - NAFTA e Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, além da União 

Europeia, que constitui hoje a mais avançada forma de integração regional. 

 

4.2.1 Acordo Geral Sobre Comércio de Serviços - GATS 

 

O GATS é um acordo multilateral complexo, celebrado sob o auspício da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), o qual traz princípios e objetivos no sentido 

de estabelecer um regime global de liberalização de capitais no comércio de prestação 

de serviços, mediante sucessivas rodadas de negociações multilaterais, bem como 

procura estabelecer uma agenda de trabalho para gradual liberalização de capitais
286

. O 

GATS detalha não somente acordos para liberalização de determinados setores de 

serviços, mas possui grande relevância para o Direito Internacional do Investimento 

Estrangeiro por ser considerado um dos acordos multilaterais mais importantes na 

área
287

, tendo em vista os compromissos de acesso a mercados estabelecidos nele, bem 

como a necessidade da presença comercial do prestador de serviços
288

. 

Os princípios basilares do GATS são o tratamento nacional e a cláusula de nação 

mais favorecida. Estes, porém, não possuem aplicação geral
289

, e são aplicados a 

determinados setores que os Estados membros se comprometeram expressamente a 

liberar, sujeito ainda a determinadas reservas.  

A aquisição de imóveis por estrangeiros é tratada como um exemplo de 

compromisso horizontal assinalado pelos Países membros da OMC no GATS. 

Compromissos horizontais são aqueles aplicáveis indistintamente a todos os setores da 

economia e podem ser assinalados pelos Estados ao assumirem compromissos de 

liberalização de capitais. Outras formas de compromissos horizontais são, por exemplo, 

tributos impostos aplicados a todos os setores indistintamente.  
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 Neste sentido, em estudo realizado por Xiaojin QIN e publicado no Manchester 

Journal of International Economic Law
290

, são identificadas vinte e uma formas e 

critérios de restrição à aquisição por estrangeiro de imóveis
291

. Tais restrições e critérios 

são extraídos dos compromissos horizontais assumidos no GATS. QIN fez uma análise 

dos critérios e traçou um panorama levando em consideração o grau de 

desenvolvimento dos membros e o grau de restrições impostas. 

 As formas de restrições identificadas no GATS por QIN são as seguintes
292

: 

1. Aquisição de imóveis por estrangeiros sujeita a autorização prévia; 

2. Estabelecimento de tipos societários por meio dos quais deve ser 

 realizada a compra de imóveis por estrangeiros.  

3. Restrições à aquisição de imóveis em determinadas áreas especiais; 

4. Restrições quanto ao uso que o estrangeiro pode fazer do imóvel; 

5. Restrições na aquisição de imóveis por estrangeiros para propósitos 

 específicos; 

6. Restrições quanto à duração de arrendamentos de terras por 

 estrangeiros; 

7. Restrições quanto à aquisição de terras cultiváveis por estrangeiros; 

8. Restrições à aquisição de imóveis por estrangeiros residentes.  

9. Restrições à aquisição de imóveis por estrangeiros para investimento 

 imobiliário; 

10. Restrição quanto à dimensão das terras detidas por estrangeiros; 

11. Restrições quanto à terras detidas por sociedades com participação de 

 capital estrangeiro; 

12. Restrições à aquisição de terras por estrangeiros por pessoas naturais; 

13. Restrições à aquisição de terras públicas por estrangeiros  

14. Restrições impostas com tributação de imóveis aplicada 

 especificamente a estrangeiros; 

15. Restrição à aquisição de imóveis industriais por estrangeiros; 

16. Restrições ao investimento para especulação imobiliária por 

 estrangeiros; 

17. Restrição à aquisição de imóveis por estrangeiros via herança; 

18. Restrições com base em requisitos de capital para investidores 

 estrangeiros no mercado imobiliário; 

19. Restrição ao financiamento imobiliário para estrangeiros; 

20. Proibição total de aquisição de imóveis por estrangeiros pessoas física 

 e pessoa jurídica; e, 

21. Restrições ao desenvolvimento por estrangeiros de projetos 

 imobiliários de alto padrão. 

 

Dentre as destacadas acima, QIN identificou quatro restrições cuja aplicação é 

mais comum. Em primeiro lugar, adotada por trinta e cinco países, está a exigência de 

autorização prévia para aquisição de imóveis por estrangeiros
293

.  
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Em segundo lugar se encontra a restrição que impõem a adoção de determinados 

tipos societários por meio dos quais estrangeiros podem adquirir imóveis
294

. Poder-se-ia 

entender que o Brasil aplicava a referida restrição durante o período que vai do ano de 

1995 a 2010, período no qual a constituição de uma sociedade brasileira era suficiente 

para que não se enfrentasse as restrições impostas pela Lei 5.709/1971 na aquisição de 

imóveis por estrangeiros. Essa conclusão, porém, resulta de uma análise da prática da 

época e não de uma imposição expressa de lei. 

Em terceiro lugar, encontramos a impossibilidade de aquisição de terras por 

estrangeiros em determinadas áreas pré-estabelecidas
295

. Neste grupo se encontram 

vinte e três países. Em quarto lugar, o autor identificou as restrições ao uso que o 

estrangeiro pode fazer do imóvel, tendo enquadrado vinte países em tal situação. 

Assim, QIN avançou em sua pesquisa e fez uma correlação entre restrições 

impostas pelos membros do GATS com o grau de desenvolvimento de cada um deles. O 

autor dividiu os países em três grupos (Países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos), de acordo com o desenvolvimento identificado pela OMC e outros 

organismos internacionais.  

O autor dividiu, então, o número total de restrições de um determinado grupo de 

países pelo número de membros daquele grupo. Assim, ele identificou que (i) países 

subdesenvolvidos possuem uma média de 1,6 restrições por país, os desenvolvidos 

possuem uma média de 2,6 restrições por país e nações em desenvolvimento possuem 

uma média de 2,5 restrições.  

Vale destacar que a análise possui a falha de não levar em consideração o rigor de 

cada restrição, por exemplo, a proibição absoluta de aquisição de imóveis por 

estrangeiros é contada apenas como uma restrição, muito embora, o seu rigor seja maior 

que o conjunto de todas as demais proibições existentes. O próprio autor fez uma 

divisão das restrições quanto ao grau de seu rigor e sua significância e impacto na 

imposição de restrições ao capital estrangeiro
296

, porém não a levou em consideração 

nas médias acima.  
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QIN dividiu as vinte e uma restrições acima em
297

: (a) medidas de fundamental 

significância; e (b) medidas de parcial significância. As medidas de fundamental 

significância são divididas em dois subgrupos: (a.i) medidas aplicadas a setores inteiros; 

e (a.ii) medidas que impactam direitos fundamentais de estrangeiros com relação à 

aquisição de terras. As medidas de parcial significância também são divididas em dois 

subgrupos: (b.i) medidas aplicadas a setores limitados; e (b.ii) medidas que afetam 

determinadas formas de uso da terra. As restrições são então alocadas a cada um dos 

grupos de restrições identificadas.  

O próprio QIN reconhece tal falha no levantamento
298

, porém, ainda assim, a 

pesquisa merece atenção pelo contraste existente entre o número de restrições em países 

subdesenvolvidos, que é uma média de 1,6, em comparação com aqueles em 

desenvolvimento, de 2,5, e desenvolvidos, de 2,6. Entende-se que tal discrepância 

decorre da ideia generalizada de que a atração de capital estrangeiro e abertura de 

mercado agem como impulsos ao desenvolvimento de um País. Entretanto, como já 

apontado neste trabalho, tal ideia generalizada deve ser adotado com cautela, 

principalmente diante da existência de pesquisas apontando que o investimento externo 

direto, tido como a forma produtiva de investimento, não é por si só, necessariamente, 

um impulsionador do desenvolvimento
299

. 

Embora o autor não tenha identificado especificamente a condição do Brasil no 

quadro acima, se analisarmos a legislação exposta no capítulo 3, verificamos que o 

Brasil ocupa uma posição interessante. Apesar de ser considerado um país em 

desenvolvimento, as restrições existentes ao investimento estrangeiro na aquisição de 

imóveis rurais no Brasil, podem ser classificadas em número muito acima da média de 

2.4, do grupo em que estaria inserido. Assim, dentro da classificação feita por QIN, 

identificamos no Brasil as seguintes restrições: 

Aquisição de imóveis por estrangeiros sujeita a autorização prévia; 

Restrições à aquisição de imóveis em determinadas áreas especiais; 

Restrições quanto ao uso que o estrangeiro pode fazer do imóvel; 

Restrições à aquisição de imóveis por estrangeiros residentes.  

Restrição quanto à dimensão das terras detidas por estrangeiros; 

Restrições quanto às terras detidas por sociedades com participação de capital 

estrangeiro; 

Restrição à aquisição de imóveis por estrangeiros via herança; 
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Vale observar, entretanto, a singularidade do Brasil quando se leva em conta a sua 

geografia e o fato da imposição de mais de uma restrição poder ser considerada 

necessária diante da complexidade do território nacional. Entende o autor que as 

restrições quanto à dimensão dos imóveis rurais, bem como quanto à exploração a ser 

realizada, deve levar em conta também as característica especificas em que está 

inserido. Ou seja, uma restrição aplicada de forma uniforme não levaria em conta 

eventuais características peculiares de cada região, que impactam no respectivo plano de 

desenvolvimento econômico e social. 

É importante reiterar a importância do GATS para o Direito Internacional do 

Investimento Estrangeiro e a razão de ele ser o único instrumento da OMC analisado 

neste trabalho. O GATS é considerado um instrumento que pode contar com fácil 

aceitação de Estados para se alcançar um acordo multilateral sobre investimento 

estrangeiro, não existindo nenhum hoje com grande alcance. Neste sentido, dispõe 

SORNARAJAH
300

: 

GATS is instructive for the making of an instrument on investment. It will be 

seen as a possible model for such an instrument as the instrument could then 

be sold to the reluctant members as merely extending an existing instrument 

which affects investments into the whole of the area. GATS is also seen as a 

weaker instrument which states could accept, as the exclusion of sectors is 

permissible. But, this exclusion is time-limited and there may be some 

exercise of power in ensuring the listing of more sectors. The fear is that, 

once the breach is made, the breach could be made wider to allow a large 

number of sectors to pass through. It is this fear that will hold back an 

instrument on investment which is modeled on GATS. 

 

 Assim, mostra-se de suma importância a análise do GATS nesta dissertação. 

Passar-se-á nos tópicos seguintes a analisar acordos regionais que envolvem a 

liberalização de capitais. Serão analisados o NAFTA e o MERCOSUL (apesar deste 

contar somente com uma tentativa de estabelecer livre circulação de capitais), por serem 

acordos importantes para a região das Américas, bem como a União Europeia, por esta 

apresentar um grau avançado de liberalização de capitais, dispondo inclusive, 

especificamente sobre o investimento estrangeiro em terras.  

 

4.2.2 NAFTA – North American Free Trade Agreement 

 

O NAFTA (North American Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano 

de Livre Comércio) é um acordo multilateral assinado em 1993 entre México, Estados 
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Unidos e Canadá, e traz regras de liberalização de investimentos estrangeiros em 

imóveis entre os seus signatários. A aquisição de imóveis por pessoas físicas ou 

jurídicas nacionais dos Estados-Parte do NAFTA é livre, com a ressalva da 

possibilidade de imposição de restrições pelos Estados Unidos e pelo Canadá
301

.  

O Canadá reservou no Anexo ao Tratado a possibilidade de imposição de 

restrições quanto à aquisição de imóveis rurais por nacionais do México e Estados 

Unidos em áreas costeiras
302

. Tal imposição foi justificada com base na Constituição do 

Canadá
303

. Os Estados Unidos, por reciprocidade, resolveram adotar a mesma medida 

com relação somente ao Canadá, optando por reservar o direito de impor restrições à 

aquisição por canadenses de imóveis em áreas costeiras dos Estados Unidos.  

Interessante notar que o México, que também possui em sua Constituição de 

1917 a imposição de restrições ao investimento estrangeiro em área fronteiriça
304

 e que 

historicamente sofreu significativas perdas de território para o seu vizinho Estados 

Unidos
305

, não faz qualquer ressalva quanto à possibilidade de restringir a aquisição de 

imóveis por estrangeiros em seu território.  

Assim, o NAFTA representa um acordo internacional que resulta em maior 

liberalização do investimento estrangeiro em imóveis entre os nacionais de seus países 

signatários, sendo certo que este até flexibiliza preceitos constitucionais de seus 

respectivos signatários, como é o caso do México
306

. 
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4.2.3 União Europeia  

 

 A União Europeia apresenta um grau avançado de integração econômica, 

procurando eliminar fronteiras ao investimento na aquisição de imóveis por estrangeiros 

nacionais dos Estados que a compõem. Neste sentido, o artigo 50 item 2 (e) do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia
307

, determina que:  

e) Tornando possível a aquisição e exploração de propriedades fundiárias, 

situadas no território de um Estado-Membro, por um nacional de outro 

Estado-Membro, na medida em que não sejam lesados os princípios 

estabelecidos no n.º 2 do artigo 39.º; 

 

 A liberalização do investimento estrangeiro na aquisição de imóveis na União 

Europeia vem na esteira da livre movimentação de pessoas e capitais
308

. Foi a partir do 

Tratado de Maastricht de 1992, que a União Europeia passa a aprofundar a integração 

econômica e a livre movimentação de pessoas e capitais
309

, a qual passa a englobar 

também a aquisição de imóveis por estrangeiros
310

.  

 Foi, entretanto, necessária a atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia 

para garantir o referido direito de nacionais dos Estados-Parte
311

. O caso precursor foi 

apresentado pelo alemão Klaus Konle em face da Áustria. A Áustria negou a Konle a 

autorização para adquirir uma segunda residência na região do Tirol, com base em 

legislação que proíbe a aquisição de uma segunda residência em razão da necessidade 

de proteção e preservação ambiental da região
312

.  
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O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que restrições à aquisição de 

imóveis por estrangeiros na União Europeia podem, a princípio, prejudicar a livre 

movimentação de pessoas e capitais. Neste sentido, o Tribunal de Justiça da União 

Europeia decidiu que não inobstante a necessidade de proteção ambiental, a restrição 

imposta para aquisição da segunda residência deve ser aplicada de forma não 

discriminatória e deve ser observada a sua real necessidade. Ou seja, ela somente pode 

ser aplicada quando existe uma rela necessidade de proteção ambiental e quando não é 

possível a utilização de outras medidas para alcançar a finalidade desejada. Desta forma, 

o referido Tribunal julgou procedente o pedido e declarou que restrição contida na lei 

austríaca fere o direito comunitário europeu
313

, determinando que Konle dever ser 

autorizado a adquirir o referido imóvel.  

 Muito embora prime pela livre movimentação de capitais, a União Europeia 

admite a aplicação de reservas por seus membros durante um período de transição. 

Neste período de transição, os Estados podem excetuar as suas regras relacionadas às 

restrições à aquisição de imóveis por estrangeiros das obrigações relacionadas à livre 

movimentação de pessoas e capitais
314

. Fazendo uso de tal direito, os membros da 

União Europeia têm adotado duas reservas quanto à matéria: (i) reservas para manter 

em vigor restrições à aquisição do segundo imóvel (adotado por Suécia, Áustria, 

Finlândia, Noruega, Chipre, Hungria, Polônia, República Tcheca, Bulgária e Romênia); 

e (ii) restrições à atividade agrícola e florestais (adotado por Estônia, Lituânia, Letônia, 

Hungria, Eslováquia e Romênia)
315

. 

 Vislumbra-se, desta forma, a existência de um alto grau de liberalização da 

movimentação de capitais existente na União Europeia, porém, quando se trata de 

investimento estrangeiro em terras, ainda são identificadas fortes restrições.  Ou seja, 

observa-se uma certa dificuldade de determinados membros em abrir mão de seu 

controle sobre propriedades imóveis localizadas em seu território em favor da 

integração regional. Isso mostra que o assunto é muito sensível e de difícil abordagem 

em acordos multilaterais envolvendo a liberalização de investimentos.  
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4.2.4 Mercado Comum do Sul - MERCOSUL 

 

O MERCOSUL, implantado por meio da celebração do Tratado de Assunção em 

26 de março de 1991, tem (ou teve) como finalidade a criação de uma área de livre 

circulação de mercadorias, capitais e pessoas, com liberdade de estabelecimento.  Até o 

momento, entretanto, o desenvolvimento de tal área ficou restrito à formação, embora 

ainda inacabada, de uma União Aduaneira, com livre circulação de mercadorias e tarifa 

externa comum
316

. 

A livre circulação de capitais, traduzida em acordos para liberalização de 

investimentos, foi tratada em dois Protocolos celebrados no Mercosul: (i) o Protocolo de 

Colônia para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, firmado na cidade de 

Colônia do Sacramento, no Uruguai, em 17 de janeiro de 1994
317

; e (ii) o Protocolo de 

Buenos Aires sobre a Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados 

Não-Partes do Mercosul, firmado em Buenos Aires, Argentina, em 5 de agosto de 1995.  

Tais Protocolos não chegaram a ser ratificados pelos países signatários. O 

Protocolo de Colônia sequer chegou a ser apresentado ao Congresso Nacional brasileiro 

para aprovação. Os instrumentos foram vistos por ZERBINI como um gesto político da 

ratificação dos preceitos lá inseridos
318

, bem como uma tentativa de replicar para a 

América do Sul os ajustes que os países norte-americanos estavam tentando 

implementar por meio do NAFTA, cujas negociações, inclusive do capítulo 11 do 

protocolo, encontravam-se em estado avançado
319

.  

Como o próprio nome já diz, o Protocolo de Colônia teve como finalidade a 

promoção e proteção de investimentos nos Estados integrantes do MERCOSUL, ou 

seja, promover e proteger os investimentos efetuados por particulares de um Estado no 

outro. O Protocolo é um documento extremamente simples: Possui 12 artigos e 

características similares às de um BIT
320

, com cláusula de tratamento nacional, nação 

mais favorecida, definição de ―investimento‖, definição de ―investidor‖, tratamento 
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justo e equitativo e proteção integral, regras contra expropriação, estabelecimento de 

padrões de indenização, entre outras. 

O amplo conceito de investimento previsto no Protocolo de Colônia inclui, entre 

outros, imóveis
321

. Entretanto, o Protocolo não aderiu ao princípio da abertura ilimitada 

dos mercados e, assim como a União Europeia, admitiu reservas como mecanismo de 

transição. Foi adotado um Anexo ao Acordo, em que as Partes puderam excetuar os 

setores que permaneceriam de fora dos tratamentos conferidos pelo Protocolo
322

.  

O Brasil teve o cuidado de estabelecer no referido Anexo, a exceção quanto à 

aquisição de imóveis
323

. Selma Maria Ferreira LEMES chega a abordar que o Protocolo 

de Colônia foi feito antes da Emenda Constitucional nº 6/1995, não fazendo mais 

sentido a reserva após a revogação do artigo 171 da Constituição e diante do 

entendimento da AGU que vigia à época
324

, conforme já exposto no capítulo 3 deste 

trabalho. Entretanto, com o avançar da história, percebe-se que o Brasil não avançou no 

sentido da integração regional e liberalização de capitais. Muito pelo contrário, o 

Protocolo de Colônia não foi ratificado e a AGU alterou o seu entendimento, passando a 

aplicar com maior vigor as restrições ao investimento estrangeiro em imóveis rurais no 

Brasil. 

Quanto à nacionalidade da pessoa jurídica, o Protocolo de Colônia adotou dois 

critérios cumulativos: o local de constituição e o local da sede administrativa (o 

conceito de siège social, já tratado neste trabalho). O Protocolo não deixa também de 

estender os seus efeitos a pessoas físicas que possam ser caracterizadas como 

―investidor‖ na definição trazida pelo Protocolo, na qualidade de sócios ou 

controladores de pessoas jurídicas, admitindo assim a extensão da proteção aos 

acionistas da pessoa jurídica
325

.  

Já o Protocolo de Buenos Aires almejava alcançar um regime jurídico comum 

aos integrantes do MERCOSUL, aplicável aos investimentos de países externos à 

organização. O referido Protocolo é considerado um complemento ao Protocolo de 
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Colônia e procurava estabelecer um padrão máximo para os regimes de admissão e 

tratamento do investimento estrangeiro na região
326

.   

Entretanto, a ratificação pela Argentina de diversos BITs que conferiam aos 

investidores direitos acima dos máximos estabelecidos no Protocolo de Buenos Aires, 

dificultaram o avanço do Protoco de Buenos Aires como planejado. Além disso, a 

suspensão do processo de ratificação de BITs pelo Brasil
327

, o que resultou na 

inexistência de qualquer BIT ratificado até hoje, distanciou o Protocolo de Buenos Aires 

de quaisquer chances de ratificação
328

.   

Logo, o MERCOSUL não passou de uma tentativa de estabelecimento de livre 

movimentação de capitais. Com relação ao investimento estrangeiro na aquisição de 

terras, mesmo se os Protocolos do MERCOSUL sobre liberalização de investimentos 

tivessem sido ratificados, tal matéria continuaria fora do seu escopo. O MERCOSUL 

fica, portanto, na inacabada união aduaneira, que até o momento não dá sinais de que vá 

avançar muito além dos esforços realizados para liberdade de movimento de pessoas. 

 

4.3 Acordos Bilaterais de Investimento (BITs – Bilateral Investment Treaties) 

 

Os BITs (Bilateral Investment Treaties) nasceram com o propósito de conferir 

maior segurança jurídica, estabilidade e transparência para investimentos estrangeiros. 

Eles são acordos Bilaterais em que um dos signatários confere ao outro garantias 

recíprocas de proteção ao investimento estrangeiro recebido de nacionais de 

nacionalidade do outro signatário, bem como promovem investimentos ao estabelecer 

determinadas regras de transparência nas normas aplicadas aos investimentos pelos 

respectivos signatários.  

Do começo da década de 1980 até meados da década de 1990 se observa um 

número crescente de novos BITs sendo celebrados
329

. Entretanto, tal onda sofreu um 

declínio nos últimos anos haja vista, principalmente o grande número de decisões 

desfavoráveis aos países receptores de investimentos, em disputas envolvendo 
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investimentos, bem como a interferência de tais acordos no poder de mudança de 

regulamentos e leis pelos países receptores.  

Nesse sentido, menos BITs foram celebrados a cada ano e antigos BITs que 

atingiram o seu prazo de validade, expiraram e não foram renovados
330

. De toda forma, 

os BITs não perdem a sua importância no Direito Internacional do Investimento 

Estrangeiro e continuam sendo importante fonte de direito. 

Em análise de determinados BITs, verifica-se que, inobstante o seu objetivo de 

liberalização de investimento, estes também refletem salvaguardas ao investimento 

estrangeiro na aquisição de imóveis. O BIT celebrado entre o Japão e o México, por 

exemplo, prevê a necessidade de obtenção de autorização prévia, utilização de 

determinados tipos societários para efetuar o investimento, bem como a restrição quanto 

à localização do investimento (refletindo, inclusive a vedação à aquisição de imóveis na 

zona costeira, conforme previsto na Constituição Mexicana de 1917 e visto acima)
331

.  

Os BITs, ao contrário do padrão encontrado em acordos multilaterais que tratam 

da matéria de investimento estrangeiro, possuem cláusulas que podem ir além do 

tratamento nacional e conferir tratamento ao capital estrangeiro diferente daqueles 

conferidos ao próprio investimento doméstico
332

, com proteção maior. Exemplo de tais 

proteções é a cláusula de ―fair and equitable treatment‖ ou a ―full protection and 

security‖, ambas foram construídas a partir do costume no Direito Internacional do 

Investimento Estrangeiro. A primeira demanda do país receptor do investimento um 

tratamento justo e equitativo. Já a segunda demanda total proteção e segurança ao 

investimento estrangeiro.  

Quando cláusulas inseridas em BITs privilegiam o investimento estrangeiro em 

detrimento do legislação local, colocando o país receptor na posição de se sentir 

obrigado a colocar de lado as suas próprias leis internas sobre terras, em benefício das 

proteções conferidas a estrangeiros sob um BIT, os resultados para a população local 

podem ser desastrosos. E foi exatamente isto que ocorreu no Paraguai, quando cento e 

vinte famílias ocupavam uma área sem uso na vila de Palmital por mais de dez anos e o 

Governo paraguaio se recusou a aplicar a legislação doméstica de reforma agrária que 
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permitiria a desapropriação
333

. A recusa do governo foi baseada na existência de um 

BIT firmado entre o Paraguai e a Alemanha em 1993 e o fato de as terras pertencerem a 

alemães
334

. De acordo com o governo paraguaio, muito embora a desapropriação 

pudesse ser autorizada com base nas normas internas, ela violaria regras contidas no 

referido BITs
335

.  

O Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
336

, da qual 

o Paraguai é parte, entretanto, determina em seu artigo 11.2 a realização de reforma 

agrária, de modo que as autoridades paraguaias responsáveis pela sua implementação 

tomaram as medidas necessárias para desapropriar o terreno ocupados na Vila de 

Palmital. Ocorre que o Senado do Paraguai recusou a aprovação da referida reforma 

agrária, sob a justificativa da existência do BIT com a Alemanha. Ao fim, acabou sendo 

celebrado um acordo entre os ocupantes da área, o governo Paraguaio e os proprietários 

alemães para cessão do terreno de forma definitiva para os ocupantes da Vila de 

Palmital
337

. 

Em caso semelhante, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) teve 

a oportunidade de se manifestar sobre o conflito entre disposições contida em BITs e 

aquelas presentes em outros acordos internacionais, notadamente, referente a proteção 

de direitos humanos. Foi levada à CIDH uma demanda movida em nome da 

comunidade indígena Sawhoyamaxa, a qual teria sido privada da propriedade de terras 

que historicamente lhe pertenciam em razão, entre outros, de sua propriedade pertencer 

a alemães, também protegidos pelo mesmo BIT firmado entre Paraguai e Alemanha. A 

CIDH julgou o caso em 29 de março de 2006
338

 e decidiu que os BITs devem estar em 

harmonia com os acordos celebrados pelo respectivo país na matéria de proteção dos 

direitos humanos, não podendo ser invocados como pretexto para a recusa em 

implementar medidas que garantam direitos humanos protegidos pelo Pacto 

Interamericano de Direitos Humanos: 
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Lastly, with regard to the third argument put forth by the State, the Court has 

not been furnished with the aforementioned treaty between Germany and 

Paraguay, but, according to the State, said convention allows for capital 

investments made by a contracting party to be condemned or nationalized for 

a ―public purpose or interest‖, which could justify land restitution to 

indigenous people. Moreover, the Court considers that the enforcement of 

bilateral commercial treaties negates vindication of non-compliance with 

state obligations under the American Convention; on the contrary, their 

enforcement should always be compatible with the American Convention, 

which is a multilateral treaty on human rights that stands in a class of its own 

and that generates rights for individual human beings and does not depend 

entirely on reciprocity among States 

 

Não há notícias de o caso ter sido posteriormente analisado pela ótica da 

violação do BIT, em razão de eventual expropriação de investimento alemão no 

Paraguai. Entretanto, é certo que a CIRDI tem adotado uma posição bastante favorável à 

intervenção na legislação doméstica de país soberano, quando se trata de proteção de 

investimentos estrangeiros
339

. Essa tendência tem sido alvo de fortes críticas, levando, 

inclusive, à revisão do modelo de BIT
340

 negociado pelos Estados Unidos
341

. Este 

adotou uma maior transparência em seu atual modelo de BIT incluindo, por exemplo, 

com uma lista mais restrita de definição do termo ―investimento‖ e definições menos 

abrangente de ―expropriação‖. Os Estados Unidos procuram, com isso, diminuir a 

interferência de sentenças arbitrais na legislação interna dos Estados signatários
342

.   

É necessário analisar o real impacto de BITs já celebrados na regulação que cada 

Estado confere ao investimento estrangeiro na aquisição de imóveis, bem como a sua 

consonância com outros compromissos internacionais assumidos.  

 Com relação à situação do Brasil, este assinou até hoje quatorze BITs
343

, todos 

entre os anos de 1994 e 1999. Entretanto, nenhum deles foi aprovado pelo Congresso 

Nacional. A inexistência de BITs aprovados no Congresso, porém, não impediu o 

aumento do investimento estrangeiro no País, nem diminuiu o interesse dos investidores 

estrangeiros na aquisição de imóveis rurais em território brasileiro, principalmente após 

2008. É importante a análise dos BITs para verificar no Direito Internacional o seu 
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efeito, bem como a forma de regulamentar a matéria, diante da existência de opiniões 

favoráveis à celebração pelo Brasil de BITs, os quais se baseiam mais na defesa de 

investimentos brasileiros no exterior do que na proteção do investimento estrangeiro no 

Brasil
344

.  

 Conclui-se da análise dos BITs feita acima, que os novos acordos têm procurado 

diminuir a sua interferência na legislação interna dos signatários. Especificamente 

quanto ao investimento estrangeiro em terras, tal matéria se encontra muitas vezes 

regulada em BIT, porém, é destacada a possibilidade de imposição de restrições. Além 

disso, o caso do Paraguai é um claro exemplo dos limites que devem ser impostos na 

atração de investimento estrangeiro, principalmente quando se trata de aquisição de 

terras. Neste caso, corre-se o risco de elevar a proteção da propriedade do estrangeiro a 

um patamar que sai do alcance da legislação nacional. Por fim, haja vista o Brasil não 

ter BITs aprovados no Congresso, necessário passar a análise dos tratados bilaterais 

existentes que tratam de restrições ou facilidades para o investimento estrangeiro em 

terras. 

 

4.4. Tratados Bilaterais celebrados pelo Brasil 

  

4.4.1 Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do 

Brasil e a República Portuguesa 

 

O Brasil firmou com Portugal o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta 

que, ratificado pela Presidência da República, foi incorporado às normas do direito 

brasileiro pelo Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001. Tal acordo é o único em 

vigor no Brasil apto a dispensar o estrangeiro de determinados trâmites burocráticos 

para aquisição de imóvel rural.  

Além do Acordo acima, o tratamento nacional a portugueses já estava previsto 

no artigo 12, parágrafo 1º do Constituição Federal de 1988, o qual condiciona tal 

tratamento nacional à reciprocidade oferecida ao brasileiro em Portugal. Além disso, em 

1955, o Decreto nº 37.681 já garantia aos portugueses o aforamento de terras da União, 

nas mesmas condições dos nacionais.  
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O referido acordo entre Brasil e Portugal disciplina os investimentos realizados 

por nacionais dos dois signatários, incluindo cláusula de nação mais favorecida e 

tratamento nacional. O seu artigo 57 prevê o seguinte: 

 

Artigo 57 

1. Cada Parte Contratante garantirá, em seu território, tratamento não-

discriminatório, justo e eqüitativo aos investimentos realizados por pessoas 

físicas e jurídicas ou pessoas singulares e coletivas da outra Parte 

Contratante, bem como à livre transferência das importâncias com eles 

relacionadas. 

2. O tratamento referido no parágrafo 1o deste Artigo não será menos 

favorável do que o outorgado por uma Parte Contratante aos investimentos 

realizados em seu território, em condições semelhantes, por investidores de 

um terceiro país, salvo aquele concedido em virtude de participação em 

processos de integração regional, de acordos para evitar a dupla tributação ou 

de qualquer outro ajuste em matéria tributária. 

3. Cada Parte Contratante concederá aos investimentos de pessoas físicas e 

jurídicas ou pessoas singulares e coletivas da outra Parte tratamento não 

menos favorável que o dado aos investimentos de seus nacionais, exceto nos 

casos previstos pelas respectivas legislações nacionais. 

 

O item número 2 do artigo transcrito acima reflete a cláusula de nação mais 

favorecida, mediante a qual ao investimento de portugueses no Brasil e de brasileiros 

em Portugal não será conferido tratamento menos favorável àquele concedido aos 

demais estrangeiros. O referido item faz exclusão expressa do tratamento conferido em 

razão de acordos de integração regional, que é o caso da União Europeia e do 

MERCOSUL. 

 O item 3 transcrito acima possui, ainda, a previsão de tratamento nacional, ou 

seja, possui o condão de liberar o português das restrições impostas aos demais 

estrangeiros na aquisição de imóveis em território nacional, como se brasileiro fosse. 

Entretanto, tal dispensa de restrições não é automática, a Instrução Normativa nº 76 do 

INCRA exige do cidadão português que comprove a reciprocidade de tratamento
345

, 

mediante apresentação de Certificado de Reciprocidade obtido junto ao Ministério da 

Justiça, para que este seja dispensado da obtenção de autorização. 

 É importante lembrar que o Tratado de Amizade não é considerado um Acordo 

Bilateral de Investimento, na forma como analisamos os BITs acima. Apesar de possuir 

dispositivos que tratam de investimentos, o tratado com Portugal não possui disposições 

fortes o suficiente na proteção do investimento estrangeiros
346

 (disposições estas que 
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estabelecem, por exemplo, forma de indenização em caso de expropriação, forma de 

resolução de conflitos entre investidores e Estado, entre outros) para caracterizá-lo 

como um BIT.  

Determinados autores
347

 chegam a tratar os Tratados de Amizade como 

antecessores dos atuais BITs. Tal posição, entretanto, não é unânime na doutrina tendo 

em vista que tal tratado possui disposições distintas daquelas inseridas em BIT. Estes 

tratam majoritariamente de investimento, estabelecendo parâmetros de indenização, 

caracterizando ―investimento‖ e ―expropriação‖ e dispondo de forma específica do 

assunto. Já o Tratado de Amizade possui escopo mais genérico estabelecendo princípios 

que regem a relação entre dois países.  

 Fato é que, o único instrumento internacional em vigor, capaz de impactar 

diretamente e trazendo uma exceção às regras brasileiras relacionadas à aquisição de 

imóveis por estrangeiros, é o Tratado de Amizade com Portugal, descrito acima. Diante 

deste precedente, nota-se que eventual Acordo de Investimento englobando o 

investimento estrangeiro em imóveis rurais, não obstante qualquer limitação lá inserida 

(salvo por eventuais reservas) que o Brasil venha a celebrar e incluir a cláusula de nação 

mais favorecidas, poderá ser levantada prerrogativa dos portugueses. 

 

4.4.2 Acordo de Garantia De Investimentos com os Estados Unidos  

 

Ainda, dentre os acordos internacionais para promoção de investimento 

estrangeiro firmados pelo Brasil, vale a menção do Acordo sobre Garantia De 

Investimentos celebrado com os Estados Unidos, assinado em 6 de fevereiro de 1965, e 

após aprovação do Congresso Nacional, promulgado pelo Decreto nº 57.943 de 10 de 

março de 1966
348

. Muito embora tal acordo tenha como objeto o investimento 

estrangeiro dos nacionais de um Estado-Parte no outro, ele ficou restrito a um 

instrumento de promoção
349

, muito mais do que proteção do investimento. Isto se deve 

                                                                                                                                               
em possível arbitragem, entre outros (Vida FONTOURA COSTA, 2006, p. 69 para uma lista de 

características dos BITs).  
347

 Como é o caso de SORNARAJAH (2010, p. 180), que trata o Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação como um predecessor do BIT: ―The progenitors of the modern bilateral investment treaty 

were the treaties on ‗friendship, commerce and navigation‘ (FCN) which were concluded from the 

eighteenth century onwards‖. 
348

 Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57943-10-marco-

1966-398440-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 4 dez. 2014. 
349

 ZERBINI (2003, p. 162) entende que o Acordo marcou a mudança de rumo apontada pelo governo 

militar e ficou ―na categoria de manifestação politica entre as nações‖. 



121 

 

ao fato de ele não conferir uma garantia imediata ao investimento dos Estados Unidos 

no Brasil, mas exigir acordos específicos dos signatários, com a emissão de garantias 

por parte de um Estado garantidor.  

Está previsto no referido acordo que, em caso de investimento estrangeiro na 

aquisição de imóveis e existência de restrições a tal forma de investimento, o país 

receptor do investimento permitirá ao investidor a adoção de medidas legais para que, 

ainda assim, detenha o controle sobre o respectivo ativo. Neste sentido, o artigo 3º do 

Acordo:  

Na medida em que as leis do País Recipiente impedirem no todo ou em parte, 

a aquisição pelo Govêrno Garantidor de bens imóveis situados no território 

do País Recipiente, permitirá o Govêrno do País Recipiente que o investidor 

e o Govêrno Garantidor tomem as medidas legais apropriadas para que tais 

bens sejam transferidos a uma entidade capaz de adquiri-los, segundo as leis 

do País Recipiente. 

 

A redação parece confusa e deixa espaço para interpretação, afinal, se a 

legislação do País receptor restringe (no todo ou em parte) a aquisição de imóveis por 

estrangeiros, como pode ele garantir de outra forma tal controle? Fica aqui, nítida a 

abertura da possibilidade de constituição de sociedade nacional para aquisição de 

imóveis, o que inclusive contraria o que viria a ser previsto na Lei 5.709/1971.  

Neste sentido, é útil fazer aqui uma referência ao período histórico que o País 

passava nesta época e as inúmeras aquisições de terras por estrangeiros na Amazônia, 

inclusive e principalmente, por grupos americanos
350

. Tal previsão reforça os indícios 

de que, sob o discurso nacionalista, o governo militar promovia a apropriação de terras 

por estrangeiros na Amazônia. 

O Acordo de Garantia De Investimentos com os Estados Unidos continua em 

vigor, porém, pelos motivos já analisados acima (exigência de acordos específicos dos 

Estados-parte para garantia de investimentos) e por não conter cláusulas específicas de 

BITs, este não pode ser considerado um
351

. 

 

4.5 Segurança Nacional Em Legislações Nacionais 

 

O tema segurança nacional é recorrente quando se trata de investimento 

estrangeiro na aquisição de terras. Isto, em razão de o domínio sobre o território ser um 

dos pilares da soberania do Estado.  O Parecer 01/2008, publicado em 2010, aponta 
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como uma de suas motivações a segurança nacional para aplicar as restrições existentes 

na Lei 5.709/1971.  

Assim, neste item é dada ênfase à forma como determinados países regulam o 

investimento estrangeiro em terras nas suas legislações nacionais no tocante à segurança 

nacional. Para a referida análise da segurança nacional, são analisadas as legislações de 

países das Américas, bem como de Israel, que vive hoje em conflito em razão da 

demarcação de fronteiras.  

Este item não tem a pretensão de esgotar a análise de todas as regulações 

domésticas sobre investimento estrangeiro em terras relacionadas à segurança nacional, 

nem analisar de forma aprofundada a regulamentação de cada país ou mesmo fazer uma 

análise de Direito Comparado. O intuito deste item é verificar se a segurança nacional 

se mostra como preocupação relevante e em que grau os países abrem mão da referida 

regulação em suas legislações domésticas em favor da liberalização de capitais. Tal 

análise se dá mediante a verificação das restrições adotadas por um grupo de países da 

região, bem como daqueles historicamente preocupados com a delimitação de suas 

fronteiras. 

Neste sentido, talvez um dos países que mais perdeu território para seu vizinho 

nas Américas e hoje também adota a proibição à aquisição de terras por estrangeiros em 

áreas sensíveis à segurança nacional é o México. O Tratado de Guadalupe-Hidalgo que 

pôs fim à Guerra entre México e Estados Unidos (1946-1948) transferiu para os Estados 

Unidos a área ocupada pelos Estados de Utah, Califórnia e Nevada, além de parte da 

área ocupada hoje pelos Estados do Colorado, Arizona, Wyoming e Novo México
352

. 

Grande parte destas áreas já havia sido povoada por americanos anos antes, no que os 

mexicanos viam como uma estratégia para futura anexação da área
353

.  

Em virtude das experiências com a perda de território do século anterior, 

conforme já mencionado acima, a Constituição mexicana de 1917 prevê a imposição de 

restrições ao investimento estrangeiro em áreas de fronteira. Tal faixa de fronteira 

possui a extensão de cem quilômetros
354

.  

Não obstante a preocupação original que levou à adoção da restrição 

constitucional pelo México, é possível verificar nos últimos cinquenta anos uma nova 

política mexicana quanto ao investimento estrangeiro nas áreas de fronteira. Em Decreto 
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de 1971, apesar de as restrições constitucionais terem sido teoricamente observadas, foi 

aberta a possibilidade de se utilizar uma estrutura de trust (que, embora inexistente no 

Brasil, pode ser equipara à propriedade fiduciária
355

) em que Bancos nacionais são 

proprietários de terras, emitindo aos estrangeiros certificados de participação fiduciária 

(trust) na propriedade de tais terras
356

.  Por tais certificados serem caracterizados sob a 

lei mexicana como direitos pessoais e não direitos reais, estrangeiros podem adquiri-los. 

Estes certificados possuem prazo de validade de trinta anos, renováveis por iguais 

períodos
357

. 

Além da existência do mecanismo descrito acima, como também já analisado no 

capítulo 4, ao aderir ao NAFTA, o México não fez reservas quanto ao investimento 

estrangeiro do Canadá e dos Estados Unidos na sua faixa de fronteira, inobstante a 

reserva do Canadá neste sentido. O resultado foi a liberalização do capital externo 

advindo de tais países na referida região. Ou seja, a principal preocupação com a 

segurança nacional que motivou a restrição constitucional no México parece que foi 

superada em favor da liberada de liberdade de movimentação de capitais.  

Os Estados Unidos, a seu turno, também visualizam no investimento estrangeiro 

um risco à segurança nacional. A regulamentação americana das restrições a 

investimentos estrangeiros em terras é realizada em dois níveis: federal e estadual. A 

legislação federal sobre o investimento estrangeiro em terras, a Agriculture Foreign 

Investment Disclosure Act, exige somente a notificação da aquisição de terras, sejam 

estaduais ou federais, por estrangeiros à agência responsável pela compilação de tais 

dados, que os divulga em relatórios anuais
358

. Além de tal lei, o governo federal 

americano estabelece determinadas restrições à aquisição de terras por estrangeiros em 

territórios federais, em leis esparsas dirigidas a determinados territórios.  
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A problemática quanto à caracterização da pessoa jurídica como estrangeira 

devido ao detentor de seu controle, como se vê hoje no Brasil, também gerou discussões 

nos Estados Unidos em 1979
359

. A lei que define estrangeiro para fins de notificação da 

aquisição de terras traz a noção de que se deve levar em consideração o controlador 

final da sociedade, desconsiderando as pessoas jurídicas intermediárias
360

. Inobstante, 

foi pacificado o entendimento de que a análise considerará apenas as pessoas jurídicas 

até o terceiro nível de controle de uma sociedade
361

. Ou seja, serão verificados os sócios 

da pessoa jurídica, os sócios dos sócios, e os sócios deste último.  

Ademais, cada estado dos Estados Unidos possui autonomia para estabelecer as 

restrições que entender adequadas. As restrições impostas são das mais variadas, 

passando da inexistência de restrições (que é o caso dos estados de Utah, Washington, 

West Virginia, Tennessee, Rhode Island, Massachussets, Maine, Indiana, Delaware, 

Connecticut, Colorado e Alabam), pela exigência da condição do estrangeiro ser 

somente residente nos Estados Unidos (caso dos Estados de Havaí, Michigan, New 

Hampshire, Oklahoma e Vermont) e chegando a Estados que impõe um conjunto de 

restrições baseadas no tamanho da propriedade rural e condição de residente (como, por 

exemplo, Missouri, Mississipi, Iowa, Califórnia e Arkansas).  

Há, ainda, determinados estados americanos que adotam restrições baseada na 

condição de amizade ou inimizade dos Estados Unidos com o país do investidor. 

Estrangeiros nacionais de países inimigos dos Estados Unidos não podem adquirir terras 

no estado da Virginia, Maryland, New Jersey e Kentucky.  

Muito embora o investimento estrangeiro represente uma preocupação com a 

segurança nacional, como pode ser concluído das restrições impostas a cidadãos de 

países inimigos, a preocupação americana se concentra de forma mais intensa nos 

investimentos estrangeiros em compra de ativos e empresas do que na compra de terras 
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 HODGSON, CULLINAN, CAMPBELL, 1999, p. 17. 
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 Conforme Seção 9 (7 U.S.C. 3508): (3) the term ‗‗foreign person‘‘ means— 
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em si. E tal preocupação resultou na instituição de um Comitê especialmente constituído 

para analisar investimentos estrangeiros nos Estados Unidos (conhecida pela sigla 

CFIUS - The Committee on Foreign Investment in the United States). O CFIUS foi 

instituído em 1950 com o Defense Production Act
362

, mas ganhou força com o Foreign 

Investment and National Security Act de 2007
363

 e é formado por uma comissão 

parlamentar que tem por objetivo verificar se um determinado investimento estrangeiro 

não coloca em risco a segurança nacional.  

Estão dentre as preocupações do CFIUS investimentos estrangeiros em áreas 

estratégicas para a segurança nacional, como aeroportos, o setor elétrico e infraestrutura.  

As operações que devem estar sujeitas à análise do CFIUS não incluem explicitamente 

o investimento estrangeiro em terras, que dependem da legislação estadual, porém, 

dependendo da forma como o investimento é realizado e as suas características, podem 

vir a depender de aprovação do CFIUS.  

 Não obstante a verificação de que na relação entre Estados Unidos e México, a 

aquisição de terras em área de fronteira pro si só, não representa a maior preocupação 

do Governo, verificamos que na América do Sul, tal preocupação ainda se mantém
364

. A 

Bolívia, por exemplo, possui em seu ordenamento jurídico a proibição à aquisição de 

terras em uma faixa de fronteira de cinquenta quilômetros
365

, a qual foi aplicada 

recentemente contra brasileiros
366

. A Argentina, por sua vez, também inclui em sua 

legislação a proibição à aquisição de terras em faixa de fronteira
367

.  

Já em Israel, que se encontra em conflito em razão da demarcação de fronteiras, 

noventa e dois por cento das terras pertenciam ao governo até 2009. Este era 

responsável por outorgar licenças de uso aos cidadãos, não sofrendo restrições a outorga 

de tais direitos a estrangeiros
368

. Em 2009 a legislação foi alterada, passando-se a 

privatizar a propriedade de terras. Em 2011, temendo que tal propriedade caísse nas 

mãos de Estados inimigos, o governo aprovou nova reforma da legislação para 
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constituir um Comitê responsável por avaliar e aprovar as alienações de terras a 

estrangeiros
369

. Tal Comitê é presidido pelo Ministério da Moradia e Construção, e 

fazem parte dele ainda os Ministérios das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, 

denotando uma nítida preocupação com a segurança nacional. 

Percebe-se que a questão da segurança nacional continua a se manifestar como 

um importante fator na adoção de restrições à aquisição de imóveis em faixa de 

fronteira. Entretanto, a adoção de tal dispositivo depende da região específica em que o 

país está inserido. Na América do Norte, percebe-se que a preocupação com a faixa de 

fronteira não é mais o foco da atenção, porém, a aquisição de terras por estrangeiros 

ainda se mostra como preocupação na América do Sul e no Oriente Médio, notadamente 

em Israel, região que se encontra em conflito. 

O Parecer 01/2008 aponta como uma de suas motivações a segurança nacional 

para aplicar as restrições existentes na Lei 5.709/1971. Ocorre que, a matéria de 

segurança nacional, notadamente a aquisição de imóveis em áreas indispensáveis à 

segurança nacional, já se encontrava disciplinada na Lei 6.634/1979, bem como no 

Decreto nº 85.064/1980, ambos recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Os 

referidos dispositivos já tratavam da faixa de fronteira e não havia dúvidas quanto à sua 

aplicação, dispondo a Lei 5.709/71 sobre as demais áreas rurais brasileiras.  

Conforme exposto, na América do Sul a faixa de fronteira continua sendo alvo 

de atenção, estando esta regida no Brasil pela Lei 6.634/1979. Além disso, em regiões 

em conflito a mesma preocupação está presente, como se observou em Israel. 

Entretanto, em regiões com maior grau de liberalização de capitais, como o caso do 

NAFTA, tal preocupação dá lugar à integração regional. Neste sentido, entende o autor 

que a simples aquisição de terras, sem o povoamento da região dificilmente se mostra 

como um real risco à segurança nacional. Assim, resta a dúvida acerca de qual a real 

preocupação exposta no Parecer 01/2008 quando se trata de segurança nacional. 
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5. DESENVOLVIMENTO E APROPRIAÇÃO DE TERRAS  

 

5.1 Direito ao Desenvolvimento e Investimento Estrangeiro  

 

A análise da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros sob a ótica do Direito 

ao Desenvolvimento prescinde de uma análise dos principais motivos relacionados pela 

AGU em seu Parecer 01/2008 (publicado em agosto de 2010), os quais resultaram na 

mudança da interpretação conferida à Lei 5.709/1971. Tais motivos, como se pode notar 

na transcrição feita no capítulo 3, possuem caráter, primordialmente, econômico, 

político e estratégico
370

. 

Além disso, seguindo o disposto no Preâmbulo da Constituição Federal sobre os 

Fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 3º, inciso II), bem como o 

disposto no seu art. 21, inciso IX, compete à União elaborar os planos de execução para 

se atingir o desenvolvimento nacional. Assim, os motivos referenciados no parágrafo 

anterior possuem estrita interligação com o tema Desenvolvimento, abrangendo o 

Desenvolvimento Sustentável, Econômico e Social.  

Cabe aqui ainda uma análise acerca do conceito de Desenvolvimento. Neste 

sentido, Welber BARRAL371 leciona:  

―Sem muita surpresa, descobre-se que a maior parte da literatura que advoga 

as vantagens do livre comércio adota a restrição conceitual de 

desenvolvimento ao crescimento econômico. Recorde-se que a sinonímia 

com o crescimento econômico acompanhou historicamente o conceito de 

desenvolvimento, e esta sinonímia fora reforçada após o consenso de 

Washington. Nos últimos anos é que aspectos sociais e humanos vêm sendo 

inseridos no conceito.‖  

 

Assim, entende-se que desenvolvimento não significa somente crescimento 

econômico, mas também devem ser levados em consideração aspectos sociais, humanos 

e, notadamente quando se trata de investimento estrangeiro em terras, aspectos de 

sustentabilidade.  
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A questão do Desenvolvimento surge inicialmente no âmbito internacional com 

a Carta das Nações Unidas de 1945, em que o desenvolvimento era tratado no contexto 

de desenvolvimento econômico e social
372

. Com o surgimento de novos Estados no 

período de descolonização ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, ingressaram na 

ONU Estados, em sua maioria, subdesenvolvidos (ex-colônias). Assim, a questão do 

desenvolvimento entra na agenda da ONU, procurando eliminar as diferenças de 

desenvolvimento existentes no Mundo
373

. Neste âmbito temos o nascimento do Direito 

Internacional do Desenvolvimento, que mais a frente será diferenciado do Direito 

Internacional ao Desenvolvimento.  

Em termos de garantir o desenvolvimento da agricultura e segurar a subida dos 

preços dos alimentos e garantir, na implementação da Declaração do estabelecimento de 

uma Nova Ordem Econômica Mundial, por meio da Resolução 3201
374

 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, de 1974
375

, adotando a Resolução 3202 (S-VI) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas – Programa de Ação no Estabelecimento de uma Nova Ordem 

Econômica Mundial
376

, o referido programa mencionava a seguinte proposta: 

2. Food 

All efforts should be made: 

a. To take full account of specific problems of developing countries, 

particularly in times of food shortages, in the international efforts connected 

with the food problem; 

                                                 
372 Artigo 55 e 56 da Carta da Organização das Nações Unidas: Art. 55. Com o fim de criar condições de 
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económico e social;  

b. A solução dos problemas internacionais económicos, sociais, de saúde e conexos, bem como a 

cooperação internacional, de carácter cultural e educacional;  
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b. To take into account that, owing to lack of means, some developing 

countries have vast potentialities of unexploited or underexploited land 

which, if reclaimed and put into practical use, would contribute considerably 

to the solution of the food crisis; 

(...) 

 

O Direito Internacional do Desenvolvimento, entretanto, não saiu do papel e das 

reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Resolução da Assembleia Geral 

das Nações Unidas reconheceu a existência de vasto potencial de terras inexploradas 

para a agricultura, mencionando que podem tais áreas ser usadas para solucionar a crise 

alimentar no mundo. O esforço global no sentido de auxiliar as recém-independentes 

economias no desenvolvimento da agricultura, não surtiu efeitos significativos. Estas 

continuam afundadas em miséria e crises que duram até hoje, principalmente no 

continente africano, que passou por sucessivas guerras civis.  

O Direito Internacional do Desenvolvimento foi então substituído pelo Direito 

ao Desenvolvimento, mais simples e realista em seus objetivos. Neste sentido, 

CASELLA
377

 destaca que:  

―The NIEO, notwithstanding its imprecision was a sign of transition of the 

entire international system. It failed to materialize, as International 

Development Law, as such, but was replaced by the talks on the right to 

development, regulated by international law and its institutions. 

 

É importante, assim, distinguir o Direito Internacional do Desenvolvimento do 

Direito Internacional ao Desenvolvimento. Claudia PERRONE-MOISÉS, em sua obra 

Direito ao Desenvolvimento e Investimento Estrangeiros
378

, assim leciona: 

No que se refere à técnica, do Direito Internacional, cabe efetuar, 

primeiramente a distinção entre o direito ao desenvolvimento e o direito do 

desenvolvimento. No primeiro caso, trata-se de um dos direitos humanos na 

concepção das Nações Unidas, e no segundo, de um conjunto de normas 

jurídicas, ora consideradas como um ramo do Direito Internacional, ora como 

um método de investigação, e que tem característica principal a de eliminar 

as diferenças de desenvolvimento, no plano interno bem como no 

internacional.  

 

O Direito Internacional ao Desenvolvimento é caracterizado como um direito 

humano e prima pela concepção do ser humano como objeto de proteção do Direito 

Internacional. Nesta mesma direção, a ONU, em Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, assim se manifestou sobre o conceito de Desenvolvimento: 
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(...) desenvolvimento é um amplo processo econômico, social, cultural e 

politico, que objetiva a melhoria constante do bem-estar de toda uma 

população e de todos os indivíduos na base de sua participação ativa, livre e 

consciente no desenvolvimento e na justa distribuição dos benefícios dele 

resultantes.
379

 

 

O Direito Internacional ao Desenvolvimento se mostra menos palpável ou 

audacioso que o Direito Internacional do Desenvolvimento, por não estabelecer metas 

ou obrigações firmes. Entretanto, ele atende a uma dinâmica do Direito Internacional, 

em que são valorizados princípios ao invés da assunção de obrigações internacionais, 

como pretendido nas Resoluções 3202 da Assembleia Geral das Nações Unidas em que 

se traçava o Programa de Ações da Nova Ordem Econômica Mundial.  

É dentro da temática do Direito ao Desenvolvimento e do Direito à Alimentação, 

descrito acima, que surgem as principais questões relacionadas ao aumento na demanda 

por terras que se verificou em 2008. As atenções tem se voltado ao impacto do processo 

de apropriação de terras em vista do Direito ao Desenvolvimento das comunidades 

instaladas em regiões que são alvo de aquisições de grandes extensões territoriais por 

estrangeiros. E tais preocupações geraram mais espanto quando os dados sobre as 

transações com terras no continente africano apontaram como adquirentes Estados e 

fundos soberanos que visavam à exportação da safra ao país de origem para satisfação 

de sua demanda interna por alimentos.  

 Realmente, não seria de se esperar que grupos econômicos vinculados a Estados 

estrangeiros, em detrimento do maior lucro para as suas comunidades de origem, 

venham a se decidir pelo beneficiamento da comunidade local e atendimento aos 

objetivos sociais do país receptor do investimento. Além disso, não se pode deixar de 

fora dessa análise a proteção da natureza que, devidamente cuidada e explorada, pode se 

tornar fonte renovável de riqueza e bem-estar
380

, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social da região receptora. 

Desta forma, é importante esta introdução à temática do Direito ao 

Desenvolvimento para indicar que o investimento estrangeiro em terras não deve 

                                                 
379
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depender unicamente da regulamentação nacional, mas é importante a atuação de 

organismos internacionais na elaboração dos princípios que devem norteá-los. E, como 

se verá, organismos internacionais já vêm se mobilizando neste sentido, estabelecendo 

orientações ao capital externo, que devem ser observadas quando efetuados 

investimentos estrangeiros na aquisição de terras e na agricultura.  

 

5.2 Apropriação De Terras e Desenvolvimento 

 

Dentro da temática do desenvolvimento e investimento estrangeiro em terras, 

vem ganhando cada vez mais força os estudos desenvolvidos sobre o fenômeno 

conhecido internacionalmente pelo termo em inglês ―land grab‖ ou ―land grabbing‖ ou 

ainda ―foreignization of land‖
381

, que denota a apropriação de grandes dimensões de 

terras por investidores estrangeiros. Este trabalho adota a tradução ―apropriação de 

terras‖
382

, denotando que o termo aborda um movimento que traz a apropriação e 

concentração de terras, que é mais abrangente que a simples compra de terra, por 

envolver também o arrendamento de longo prazo
383

.   

O termo teve a sua origem, principalmente, na crise alimentar de 2008, que 

aumentou a demanda por terras. Tal demanda é sustentada tanto por atores estatais, 

como fundos soberanos
384

 e os próprios Estados, como por atores privados, como 

empresas transnacionais e fundos de investimento
385

.  

O Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, Olivier DE 

SCHUTTER, cujo mandato foi de 2008 a julho de 2014 e que se debruçou sobre tal 
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matéria de forma aprofundada durante sua gestão
386

, apontou fatores de curto e longo 

prazo como causa para a crise alimentar de 2008. Como causas imediatas foram 

apontadas, principalmente, o aumento da demanda mundial por alimentos, o declínio no 

crescimento da produção agrícola mundial, os estoques baixos de grãos e o aumento na 

produção de biocombustíveis
387

. Quanto aos fatores de longo prazo, foram apontadas a 

diminuição no investimento na atividade agrícola, a redução da presença do Estado na 

regulação da produção agrícola e comércio, remoção de tarifas para produtos agrícolas, 

além de uma agricultura que tem se voltado cada vez mais à exportação de grãos
388

. 

Nesta mesma época, proliferaram diversos estudos sobre apropriação de terras. 

Além das Nações Unidas, outros organismos internacionais passaram a pesquisar a 

matéria, como a OCDE, a FAO, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), bem como as instituições Bretton Woods: Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).  Além destas, Organizações Não-

Governamentais (ONGs) também tem se debruçado sobre o tema, como a GRAIN
389

 e a 

Oxfam International
390

. 

Não há uma definição uniforme para land grab, nem um consenso acerca de 

suas características. A definição do fenômeno depende do organismo que o analisa. A 

FAO, por exemplo, ao estudar dezessete países da América Central e América do Sul
391

, 

usou três requisitos para definir a apropriação de terras, entendendo que esta deve 

necessariamente envolver
392

: (i) aquisições de grandes áreas de terras, assim 

consideradas áreas com mais de mil hectares (conforme noção de grandes extensões 
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usada também pelo Banco Mundial); (ii) envolvimento de governos estrangeiros; e (iii) 

risco à segurança alimentar da região receptora do investimento. A conclusão foi que 

nas Américas a apropriação de terras ocorre tão somente no Brasil e na Argentina. 

Já em outros estudos conduzidos por Saturnino BORRAS et al
393

, cujas ideias 

foram apresentadas no mesmo seminário em que discutiu o relatório da FAO acima, 

land grab é definido de forma mais abrangente, como:  

In short, contemporary land grabbing is the capturing of control of relatively 

vast tracts of land and other natural resources through a variety of 

mechanisms and forms involving large-scale capital that often shifts resource 

use to that of extraction, whether for international or domestic purposes, as 

capital‘s response to the convergence of food, energy and financial crises, 

climate change mitigation imperatives and demands for resources from newer 

hubs of global capital.  

 

 A definição mais abrangente está baseada em três elementos principais. O 

primeiro se baseia no fato de que a apropriação de terras não envolve somente a compra 

de terras, como tomou por base o relatório da FAO, mas no controle exercido sobre ela, 

assim entendido como o poder de controlar a terra e os recursos naturais a ela 

associados, como a água
394

 ou recursos minerais, de forma a extrair proveito deles
395

.  

Quanto ao segundo critério, não foram levados em consideração levaram em 

conta apenas a apropriação de terras com área superior a mil hectares, mas foram 

analisadas além da extensão da terra controlada, também o volume do capital aplicado. 

Assim, terras com extensão de quinhentos hectares, por exemplo, por contar com 

vultosas quantias sendo investidas em decorrência de seu potencial mineral ou 
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concessões de lavra obtidas, poderiam ser objeto de apropriação por estrangeiros. O 

terceiro elemento que define a aquisição de terras decorre da necessidade de se dar uma 

resposta não apenas à crise alimentar, mas também em decorrência da crise energética 

(por exemplo, biocombustíveis), mudanças climáticas (necessidade de reservas legais e 

o mercado de créditos de carbono, como por exemplo a iniciativa do REDD+
396

) e a 

crise financeira. Isto é, diante da crise financeira de 2008, o mercado financeiro passa a 

procurar por novas formas de investimentos, mais seguras e rentáveis
397

, e a terra se 

apresentou como uma delas. 

O resultado do estudo mais abrangente de BORRAS et al foi a identificação do 

fenômeno da apropriação de terras em mais oito países da região, além do Brasil e 

Argentina: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Além disso, o estudo concluiu que a apropriação de terras na América do Sul tem como 

origem o capital estrangeiro, majoritariamente, da própria região
398

, isto é, são 

investidores da própria América do Sul que investem em terras na região. Tal conclusão 

distingue a América do Sul do que acontece com o continente africano, em que o 

investimento estrangeiro é oriundo de países do oriente médio (principalmente do golfo 

pérsio) e da Ásia (majoritariamente da China, Coréia do Sul e Japão)
399

. Muito embora 

investidores estrangeiros de outras nacionalidades estejam presentes na região, tais 

investimentos não são consideráveis se comparados com aqueles feitos por investidores 

regionais
400

.  

Assim, nota-se que além de não existir consenso quanto à definição de land 

grab, também a utilização de diferentes critérios tem levado a conclusões distintas dos 

estudos sobre a matéria.  
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Com relação ao quesito segurança alimentar, os principais estudos 

desenvolvidos por organismos internacionais se concentram nas Nações Unidas, com os 

trabalhos desenvolvidos por DE SCHUTTER, e nos estudos da FAO. DE SCHUTTER 

desenvolveu o seu trabalho com base, principalmente, no artigo 11 do Pacto 

Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Referido dispositivo 

reconhece ―o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome‖
401

. 

Neste sentido, o referido artigo dispõe, ainda, que:  

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental 

de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e 

mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas 

concretos, que se façam necessárias para: 

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 

alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, 

pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou 

reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a 

utilização mais eficazes dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais 

em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos 

países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. 

 

O propósito principal de DE SCHUTTER era identificar os impactos em países 

receptores, do fenômeno da apropriação de terras, contrapondo o poder de tais 

investimentos em trazer real desenvolvimento para as áreas receptoras, com os seus 

eventuais impactos negativos para a segurança alimentar da região, e ainda o 

deslocamento de populações de suas terras, além do direito de tribos indígenas sobre a 

área
402

. A conclusão inicial dele é de que, apesar de o investimento estrangeiro em terras 

representar uma oportunidade de desenvolvimento para a região receptora 

(principalmente em razão do ingresso de capitais, possível desenvolvimento de 

infraestrutura e transferência de tecnologia), ele também representa um risco aos 

direitos humanos da população local
403

. O risco estaria principalmente no desalojamento 

da população, desemprego em virtude da produção em escala e a insegurança alimentar. 

O Banco Mundial, por sua vez, também desenvolveu um estudo denominado 

―Rising Global Interest In Farmland – Can It Yield Sustainable and Equitable 
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Benefits?‖
404

. Nesse estudo, a conclusão foi mais conservadora, pois destacou não ser 

possível definir os impactos negativos ou positivos do investimento estrangeiro em 

terras, principalmente na África, em razão de os projetos ali desenvolvidos se 

encontrarem, muitas vezes, em fase de pré-operação ou início de operação. 

O fato de a maioria dos grandes projetos estrangeiros de investimentos na 

agricultura no continente africano estarem em estágio inicial, torna difícil auferir se 

estes realmente estão prejudicando ou trazendo um desenvolvimento que não existia 

para a região.  Assim, poucas lições práticas foram tiradas do referido relatório, sendo 

inconclusivo quanto à existência ou não da ameaça colocada pelo fenômeno da 

apropriação de terras.  

O referido relatório do Banco Mundial foi duramente criticado por ONGs 

atuantes na área agrícola, como a GRAIN
405

, que entendem que o investimento 

estrangeiro em terras apresenta um sério risco aos trabalhadores do campo e à segurança 

alimentar. As críticas se estenderam ainda à falta de imparcialidade do Banco Mundial, 

em razão da existência de inúmeros projetos em que houve a aquisição de vastas 

extensões territoriais com financiamento oriundo da Sociedade Financeira Internacional 

(International Finance Corporation - IFC) e garantido pela Agência Multilateral de 

Garantia de Investimentos (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA), ambas 

filiadas ao Banco Mundial. 

Diante dos resultados mencionados acima, o Banco Mundial continuou com a 

pesquisa dos impactos do investimento estrangeiro em terras, publicando em abril de 

2014, em conjunto com a UNCTAD, o guia The Practice of Responsible Investment 

Principles in Larger-Scale Agricultural Investments - Implications for Corporate 

Performance and  Impact on Local Communities
406

. O referido guia compila o resultado 

de pesquisas conduzidas em trinta e nove projetos de investimento estrangeiro em larga 

escala conduzidos na África subsaariana e no Sudoeste Asiático, tendo como foco a 

responsabilidade social, econômica e ambiental. Foram entrevistados para tanto, em 
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ordem decrescente de número de entrevistados: (i) residentes em áreas próximas ao 

investimento; (ii) empregados do Projeto; (iii) produtores externos sob contrato; (iv) 

funcionários públicos; (v) cooperativas; (vi) líderes comunitários; (vii) antigos 

proprietários de terras; (viii) imigrantes; (ix) fornecedores; e (x) ONGs. 

A UNCTAD e o Banco Mundial chegaram à conclusão de que os benefícios 

foram maiores que os prejuízos causados pelos referidos projetos. Os cinco impactos 

positivos mais mencionados pelos entrevistados foram, respectivamente: (i) criação de 

empregos (foram criados quarenta mil empregos nos projetos analisados); (ii) 

construção de infraestrutura; (iii) facilidade de acesso a mercados; (iv) segurança 

alimentar; e (v) educação. Por outro lado, os cinco impactos negativos mais 

mencionados foram, respectivamente: (i) dificuldade ou restrição do acesso à terra; (ii) 

dificuldade ou restrição do acesso à água; (iii) baixa criação de empregos; (iv) danos ao 

meio ambiente; (v) prejuízo a estruturas de produtores externos.  

Interessante notar que a criação de empregos foi citada tanto como fator positivo 

como negativo, existindo visões diferentes acerca do potencial de geração de empregos 

de tais projetos (podendo tal fato decorrer da diversidade de entrevistados), porém, o 

número de entrevistas que citaram a criação de empregos como fator positivo foi 

consideravelmente maior. 

Diante dos estudos desenvolvidos na área, a UNCTAD, em conjunto com a 

FAO, o Fundo Internacional para Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) e o Banco 

Mundial, lançaram em 2010 os Princípios Para Investimento Responsável na 

Agricultura (PRAI). O PRAI é um conjunto de sete princípios, que procura estabelecer 

as diretrizes básicas para que investidores estrangeiros em terras desenvolvam projetos 

que beneficiem a região receptora. Os referidos princípios são os seguintes
407

:  

Princípio 1: Direitos existentes à terras e seus respectivos recursos 

naturais são reconhecidos e respeitados.  

Princípio 2: Investimentos não prejudicam a segurança alimentar, mas ao 

contrário, fortalecem-na.  

Princípio 3:  Processos relativos a investimento em agricultura são 

transparentes, e asseguram a responsabilidade de todos os 

participantes, dentro de um ambiente adequado de negócios, 

jurídico e regulatório.  

Princípio 4: Todos aqueles que forem substancialmente afetados são 

consultados, e acordos resultantes de consultas são 

registrados e executados. 

Princípio 5:  Investidores asseguram que os projetos respeitem o estado de 

direito, reflitam as melhores práticas da indústria, são viáveis 

                                                 
407

 Tradução livre dos princípios. UNCTAD. The Principles for Responsible Agricultural Investment 

(PRAI), Genebra: 2010. Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx>. Acesso 

em: 9 dez. 2014. 



138 

 

economicamente e resultem em prolongado valor 

compartilhado.  

Princípio 6:  Investimentos geram impactos distributivos e sociais 

desejáveis e não aumentam a vulnerabilidade. 

Princípio 7:  Impactos ambientais de um projeto são quantificada e 

medidas são adotadas para encorajar o uso sustentável de 

recursos, minimizando o risco e magnitude de impactos 

negativos e mitigando-os.  

 

 Os princípios do PRAI tem como propósito orientar a regulamentação do 

investimento estrangeiro nas legislações nacionais, acordos internacionais, inciativas 

visando a adoção de princípios de governança corporativa global, bem como orientar a 

elaboração de contratos de investimento privados.  

Os PRAI não são princípios inteiramente novos ou criados do zero, porém, tem a 

sua origem em diversos outros princípios e regras sobre investimentos estrangeiros, 

práticas para desenvolvimento sustentável ou diretrizes para empresas transnacionais 

elaborados por outros organismos internacionais
408

.  

O primeiro princípio, por exemplo, foi baseado no conjunto de orientações sobre 

a governança na posse da terra e outros recursos naturais
409

, emitidas pela FAO no 

Voluntary Guidelines on Governance of Tenure of Land and Other Natural 

Resources
410

. Já os últimos dois princípios do PRAI são baseados nos Princípios do 

Equador sobre financiamento de grandes projetos
411

, que abordam a preocupações 

sociais e ambientais que devem ser observadas por instituições financeiras quando do 

financiamento de projetos que possuam potencial impacto ao meio ambiente e direitos 

humanos da região receptora e respectiva comunidade. Além disso, serviu ainda como 
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base para o PRAI as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais
412

, bem 

como as Diretrizes sobre Direito à Alimentação da FAO
413

.  

A preocupação com o estabelecimento de diretrizes, guias e princípios visando 

ao desenvolvimento sustentável levou a UNCTAD a defender uma nova geração de 

políticas sobre investimento estrangeiros
414

. Neste esforço a UNCTAD destaca o 

Conjunto de Políticas de Investimento Para Desenvolvimento Sustentável (Investment 

Policy Framework For Sustainable Investment
415

 - IPFSD) lançado em 2012 para 

estabelecer diretrizes para promoção do desenvolvimento sustentável em países 

receptores de investimentos estrangeiros.  

Ao tratar de restrições ao investimento estrangeiro, o IPFSD reconhece o direito 

do Estado de restringir a entrada de investimento externo, porém, recomenda que 

eventuais restrições tenham como motivação políticas legítimas de desenvolvimento 

nacional, e não influenciadas por interesses especiais e escusos. É recomendada a 

adoção de metas nacionais de desenvolvimento, a serem perseguidas com base em uma 

estratégia pública e transparente de captação de investimento e desenvolvimento.   

Com relação especificamente ao investimento estrangeiro em terras, o IPFSD 

destaca que mais importante que a natureza das restrições ou dos direitos sobre as terras, 

é a clareza, previsibilidade e segurança jurídica que a norma deve trazer. O referido guia 

salienta como ferramentas úteis a manutenção de sistemas de cadastros e registros de 

terras. Destaca-se, porém, que a segurança jurídica, previsibilidade e clareza não 

significa que a norma não possa ser mudada de acordo com as necessidades do país, 

muito pelo contrário, o próprio IPFSD incentiva a revisão periódica da regulamentação 

para avaliar se estas continuam sendo apropriadas para alcançar os objetivos de 

desenvolvimento do país.    

Neste sentido, diante da análise da atual legislação brasileira sobre restrições à 

aquisição de terras por estrangeiros, verifica-se que estas são pouco claras, nem seguras 
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e muito menos previsíveis. Não obstante, importante verificar diante dos inúmeros 

estudos citados acima que apontam o Brasil como alvo de apropriação de terras, qual a 

posição que o Brasil ocupa no mercado mundial de terras. Tal identificação é importante 

para que se tenha uma visão clara da real situação do País, diante das diversas notícias 

vinculadas nos jornais alardeando para um risco do capital internacional, as quais se 

baseiam tão somente na narrativa de determinadas operações de compra e venda de 

grandes glebas por empresas controladas pelo capital externo. Assim, os próximos dois 

itens farão uma análise da posição do Brasil tanto como alvo de apropriação de terras, 

como apropriador de terras no exterior.  

 

5.3 Apropriação de Terras no Brasil 

 

O Parecer 01/2008 da CGU coloca o Brasil como vítima da apropriação de 

terras, caracterizando o investimento estrangeiro como um risco ao desenvolvimento 

nacional. Entretanto, nos estudos analisados até o momento, muito embora o Brasil até 

conste como destino do capital estrangeiro e objeto de apropriação de terras, ele também 

aparece como apropriador de terras no exterior, inclusive no continente africano. Desta 

forma, é importante uma rápida análise da posição do Brasil como apropriador de terras, 

bem como alvo da apropriação.  

 

5.3.1 Brasil Como Alvo Da Apropriação De Terras  

 

A apropriação de terras é destacada como um risco à soberania e à segurança 

alimentar do Brasil por Sérgio SAUER e Sérgio Pereira LEITE
416

, que se baseiam no 

aumento dos valores investidos por investidores estrangeiros na agricultura brasileira 

para defender tal posição. Ainda, os estudos desenvolvidos pela FAO, como visto 

acima, identificam o Brasil e a Argentina como alvo de apropriação de terras. O que é 

corroborado pelos estudos de BORRAS et al, os quais destacam o Brasil como alvo de 

apropriação de terras, mesmo que tal fenômeno ocorra no patamar regional.  

Entretanto, a posição do Brasil como alvo de apropriação na década de 2000 não 

é unânime. Ariovaldo Umbelino de OLIVEIRA (2010) destaca a insignificância do 
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percentual de terras brasileira sendo supostamente ―apropriadas‖ por estrangeiros. 

Segundo ele, a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, de fato, se intensificou nos 

anos seguintes a 2008, porém, ainda representa percentual baixo em comparação com o 

território brasileiro, correspondendo a 0,5% do território
417

. Ainda, com relação somente 

à terra cultivada com soja, chega-se à conclusão de que 4,2% da área plantada com soja 

possui participação do capital estrangeiro
418

.  

A área total detida por estrangeiros no Brasil, conforme dados apresentados por 

PRETTO
419

, corresponde a 4.037.124,09 hectares, de um total de 851.487.700,00 

hectares no Brasil. Ou seja, somente 0,47% do território brasileiro é ocupado por 

imóveis rurais detidos por estrangeiros.  

Quanto ao argumento de que a maioria das empresas estrangeiras utilizam 

empresas nacionais como intermediárias para a compra de terras no Brasil, OIVEIRA 

ao analisar números do INCRA sobre a área ocupada por imóveis rurais detidos por 

pessoas jurídicas, verifica que de 1972 a 2008, a referida área aumento de 34 milhões 

para 177 milhões de hectares. O aumento realmente é expressivo, porém, ainda assim 

não alcança o limite de 25% do território nacional, previsto na Lei 5.709/1971, que 

corresponderia a 212,869 milhões de hectares. E tal exercício é realizado partindo-se da 

premissa de que toda pessoa jurídica detentora de imóveis rurais no Brasil seria um 

―laranja‖ de pessoa(s) estrangeira(s), hipótese muito remota.  

O aumento na área rural detida por pessoas jurídicas, na visão do autor desta 

dissertação, pode ter como principal causa um maior grau de profissionalização da 

atividade agrícola e produção em grande escala, com constituição de empresas para 

administração da atividade.  

Identifica-se que não existe unanimidade na conclusão de que a apropriação de 

terras representa um risco ao País. Além disso, é necessário frisar os resultados do 

relatório recente do Banco Mundial, que identificou ganhos para as áreas receptoras do 

investimento estrangeiro na África. Muito embora não tenha sido possível identificar 

pesquisas parecidas àquela feita pelo Banco Mundial no Brasil até o fechamento deste 

trabalho, tal relatório traz diretrizes para que se extraia o máximo dos referidos 

investimentos. Ou seja, até o momento não há dados suficientes para condenar ou 
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enaltecer o investimento estrangeiro em terras no Brasil, ocorrendo o mesmo com os 

demais países da América Latina
420

.  

 

5.3.2 Investimento Externo Brasileiro em Terras Estrangeiras 

 

O Brasil, ao mesmo tempo em que é apontado como alvo de apropriação de 

terras, também é apontado como apropriador de terras. Tal conclusão é tirada de 

relatórios recentes que mostram o Brasil como apropriador de terras na América do Sul, 

bem como na África. 

O relatório elaborado pelo Deutsche Bank
421

 indica o Brasil como um dos cinco 

maiores investidores em terras no exterior. O País aparece no terceiro lugar, atrás 

apenas da China e Arábia Saudita, tendo sido reportado a compra de mais de seis 

milhões de hectares em terras fora do Brasil. Muito embora a compra de terras tenha 

sido reportada na África, o principal destino do capital brasileiro ainda é a América do 

Sul, em países vizinhos como a Argentina, Paraguai e Bolívia. 

Muito embora o estudo de BORRAS et al
422

  mostre que a apropriação de terras 

por estrangeiro na América do Sul é oriundo de capitais regionais, determinadas 

aquisições de terras por brasileiros na Bolívia ou no Paraguai, por exemplo, em regiões 

próximas a fronteiras, não são consideradas como apropriação de terras quando 

analisadas sob a ótica do fenômeno ―land grab‖
423

. Isto em decorrência de a aquisição 

ter como alvo propriedades pequenas e médias e ser considerado um movimento de 

diáspora, ao invés de investimentos incentivados por políticas estatais
424

.  

Neste sentido, muito embora a aquisição de terras por brasileiros na fronteira 

com a Bolívia e o Paraguai não seja considerada como ―land grab‖, é importante 

destacar o seu potencial de desencadear conflitos na região. Muitos fazendeiros 

brasileiros que venderam suas terras, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, e 

também em virtude das indenizações pagas aos moradores que viviam na área do Lago 

de Itaipu, saíram à procura de novos horizontes para desenvolver a agricultura e 

                                                 
420

 BORRAS et al, 2012b, p. 867. 
421

 SCHAFFNIT-CHATTERJEE, Claire. Foreign investment in farmland No low-hanging fruit. Frankfurt 

am Main: Deutsche Bank – DB Research, 2012. Disponível em: 

<https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000296807.pdf>. 

Acesso em: 9 dez. 2014. 
422

 BORRAS et al, 2012a; BORRAS et al, 2012b. 
423

 BORRAS et al, 2012a, p. 863. 
424

 BORRAS et al, loc. cit. 



143 

 

encontraram no Paraguai terra a preços baixos
425

 e incentivos oferecidos pelo Governo 

do ditadura de Stroessner (1954-1989)
426

.  

A emigração do Brasil ao Paraguai criou a maior comunidade de brasileiros em 

um país vizinho, a quem se passou a denominar os ―brasiguaios‖
427

. Os brasileiros no 

Paraguai são integrantes de todas as classes sociais, a alta é formada principalmente por 

fazendeiros, sendo as mais baixas formadas por aqueles que vivem das atividades 

geradas no entorno da atividade agrícola. Os imigrantes, inclusive, passaram a participar 

da política da região ocupando cargos nas prefeituras de pequenas cidades em que se 

estabeleceram ao longo da fronteira.  

Entretanto, com o fim da ditadura, o movimento passou a ser visto pelos 

Paraguaios como uma invasão de território. José Lindomar ALBUQUERQUE
428

 

destaca que os brasileiros na região de fronteira do Paraguai são vistos como ―herança 

de Stroessner‖ e responsáveis por intensificar as desigualdades sociais na região. Assim, 

os conflitos tem se intensificado com invasões de fazendas de imigrantes brasileiros por 

camponeses paraguaios
429

. 

Além disso, o caso da Bolívia também não pode passar despercebido, em que 

brasileiros compraram terras no lado boliviano da fronteira com a província de Santa 

Cruz, sendo, entretanto, vedada pela Constituição boliviana a aquisição de terras por 

estrangeiros na faixa de fronteira de cinquenta quilômetros
430

. Conforme notícias 

veiculadas pelo jornal O Estado de São Paulo, quinhentas e cinquenta famílias 

brasileiras ocupavam terras no lado boliviano da faixa de fronteira com o Acre, e foram 
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ameaçadas de expulsão pelo Governo de Evo Morales, que pretendia povoar a região 

com colonos dos Andes
431

.  

A solução encontrada, conjuntamente, pelos Governos do Brasil e da Bolívia foi 

realocar trezentas famílias brasileiras para assentamentos na Bolívia. As famílias foram 

realocadas em terras compradas pelo governo brasileiro por dez milhões de dólares 

mediante a intermediação da Organização Internacional para as Migrações. As demais 

famílias, que não aceitaram ser realocadas na Bolívia, decidiram retornar ao Brasil e se 

inscrever nos programas de reforma agrária do INCRA
432

. 

Por outro lado, o investimento externo brasileiro na África em nada se assemelha 

ao já descrito. Lá se tem o nítido caráter de investimento e pode ser considerado como 

apropriação de terras dentro da definição de ―land grab‖. Um dos exemplos de tais 

investimentos é o ―Programa ProSavana‖, desenvolvidos pelo governo brasileiro e o 

setor privado em conjunto com o governo do Japão, cujo objetivo é o plantio de 

commodities agrícolas  em área de 14,5 milhões de hectares no norte de Moçambique, 

na região denominadas corredor Nacala. O contrato para utilização da terra foi fechado 

diretamente com o Governo brasileiro que arrendou a área pelo prazo de cinquenta anos. 

A produção será exportada para o Japão.  

O Programa oficial do ProSavana divulga abordagens que visam a estudos para 

estabelecimento e desenvolvimento de modelos agrários adequados, aumento de 

produtividade com transferência de tecnologia e conhecimento na área, diversificação 

da produção, aumento de oportunidades para agricultura de subsistências, 

fortalecimento da capacidade produtiva, entre outros benefícios
433

. Entretanto, a União 

Nacional dos Camponeses de Moçambique encaminhou Carta aos líderes dos países 

envolvidos, denunciando a falta de consulta à população local, falta de estudos de 

impacto ambiental, e violação das leis de Moçambique na implementação do Projeto. 

Não obstante o estudo do fenômeno da apropriação de terras ter como foco 

principal o continente africano, é importante notar que os regimes legais de propriedade 

da terra que predominam em grande parte dos países africanos são distintos daqueles 

existentes no Brasil. Após a onda de descolonização pós Segunda Guerra Mundial, os 
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países africanos passam por uma reforma de leis de terras, visando a harmonizar o 

direito consuetudinário derivado principalmente das regras tribais de uso do solo, o qual 

historicamente não possui um único indivíduo como dono, com o direito positivado 

resultado de um governo centralizado
434

.   

Em 1978 a Nigéria aprovou o Land Use Act (sob o regime militar vigente à 

época), que consolida o direito consuetudinário e o positivado, outorgando aos governos 

regionais a propriedade da terra
435

. Tais governos regionais, então, licenciam os direitos 

aos seus cidadãos. A licença ordinária outorga o direito de uso de determinada área por 

cinquenta anos, renovável por outro período de cinquenta anos. A aquisição de terras 

por estrangeiros depende de autorização expressa do governo
436

.  

Em Moçambique a propriedade da terra também pertence ao governo que 

outorga licenças de uso, como foi o caso do Projeto ProSavana. A legislação possibilita 

ao Governo a outorga de ―direito de uso e aproveitamento da terra – DUAT‖ a nacionais 

ou estrangeiros, mediante aprovação de um projeto de investimento
437

. O estrangeiro 

passa por um período probatório de dois anos, nos quais ele possui o DUAT em caráter 

provisório e deve comprovar o desenvolvimento do projeto de investimento aprovado 

pelo Governo
438

.  

Outro exemplo no continente africano é Gana, em que a propriedade da terra 

pertence ao Governo. Este arrenda as terras por períodos de cinquenta anos, podendo a 

propriedade da terra se concentrar ainda em comunidades tribais, ou ser partilhada entre 

o Governo e a respectiva comunidade
439

. Pode-se citar ainda a Tanzânia e a República 

Democrática do Congo
440

 como países que adotam o sistema de centralização da 

propriedade da terra no Estado para outorgar os direitos de uso a nacionais ou 

estrangeiros. 

Assim, não pode uma simples comparação de fatores geográficos e econômicos, 

quanto à simples existência de terras cultiváveis e investimentos estrangeiros, levar a 
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conclusões precipitadas e repúdio total ao capital estrangeiro no investimento em terras 

no Brasil.  

Assim, enquanto a maioria dos estudos desenvolvidos por ONGs e Agências 

internacionais tenha focado a atenção na apropriação de terras que ocorre no Brasil, 

pouco tem sido reportado sobre a posição do Brasil como apropriador de terras no 

exterior, principalmente em países vizinhos da América do Sul e na África. Neste 

sentido, percebe-se que o Brasil tem aumentado a sua atuação no exterior, valendo o 

destaque para tal fato e para a atenção à atuação do Governo brasileiro nestas 

iniciativas.  

Foge do escopo deste trabalho a análise da real existência de ameaça do 

investimento estrangeiro em terras no patamar global à segurança alimentar, ao direito à 

alimentação adequada, a direitos humanos ou desenvolvimento econômico e social de 

determinadas regiões identificadas como receptoras do investimento. Tal análise 

demandaria uma pesquisa interdisciplinar focada na análise de diversos fatores sociais e 

econômicos. A análise feita aqui se restringe ao regime jurídico existente no Brasil à luz 

do Direito Internacional.  
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CONCLUSÕES 

 

Verificou-se nesta dissertação, inicialmente, que o investimento estrangeiro em 

terras no Brasil historicamente tem passado por movimentos pendulares. Enquanto 

Colônia, o pêndulo estava totalmente do lado da restrição, procurando proteger e 

resguardar o monopólio da capital. Com a chegada da Família Real ao Brasil e abertura 

gradual dos portos, o pêndulo foi movido no sentido da liberalização. Atingiu-se o ápice 

da liberação no final do século XIX, em que era incentivada a vinda de estrangeiros com 

a promessa de terras, muito embora, como visto, a legislação tenha sido moldada para 

dificultar o acesso do imigrante a ela – o que pode ter acarretados atrasos ao 

desenvolvimento do País.  

Já do início até a metade do século XX, o investimento estrangeiro em terras 

passa novamente a sofrer restrições implementadas em leis esparsas, estabelecendo-se o 

marco da legislação aplicada a ele até hoje. Entretanto, a regulação da primeira metade 

do século XX não impediu a aquisição de vastas extensões territoriais durante o regime 

militar (1964-1985). No início da década de 1990, com a Emenda Constitucional nº 

6/1995 e a abertura dos mercados, retoma-se um movimento de liberalização 

estabelecido em interpretações da legislação pela AGU.  

Em 2010, com a publicação da nova interpretação da AGU acerca da aplicação 

das restrições ao investimento estrangeiro em terras da Lei 5.709/1971, é retomada a 

restrição. Enquanto isso, aguarda-se a resolução do debate no Poder Legislativo, onde 

não há um consenso acerca da equação entre os efeitos benéficos e os possíveis 

impactos negativos da atração de capitais estrangeiros para a lavoura brasileira.  

Tal discussão não é restrita ao Poder Legislativo, ela também é travada no 

patamar global. No que tange a uma das principais questões levantadas, a determinação 

da nacionalidade da pessoa jurídica, o Direito Internacional continua discutindo os 

critérios para sua definição nos trabalhos de elaboração de uma Convenção 

Internacional sobre Proteção Diplomática.  

Além disso, não se chegou ainda a uma decisão quanto aos efeitos do 

investimento estrangeiro em terras, principalmente diante do medo da insegurança 

alimentar nas áreas receptoras, que tem assombrado em maior grau o continente 

africano, levando ao fenômeno da apropriação de terras (conhecido como ―Land Grab‖ 

ou ―Land Grabbing‖, em inglês).  
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A América do Sul, por ser rica em área cultivável e ter atraído a atenção do 

capital internacional (principalmente do oriente médio e Ásia), foi igualmente alvo da 

preocupação quanto à ocorrência de apropriação de terras por estrangeiros. Entretanto, o 

regime de terras na América do Sul é diferente do adotado em muitos países africanos, 

pois como verificado, a terra cultivável em tais países pertence ao Governo. Aliado a 

isso, tem-se identificado uma onda de investimentos regionais, ao contrário do que 

acontece na África. Muito embora se detecte a existência de interesses e investimentos 

do Oriente Médio e da Ásia, os investimentos oriundos de países da própria América do 

Sul é que estão tomando a dianteira quando se trata de investimento estrangeiro em 

terras no Brasil e demais países da América do Sul e América Central.  

O caso do Brasil é ainda mais emblemático, em virtude de sermos apontados 

tanto como alvo de apropriação de terras regionais, bem como investidores em outras 

partes do mundo. O Brasil é identificado como apropriador de terras inclusive na África, 

em que vozes já estão ecoando em protesto ao investimento brasileiro em Moçambique. 

E os investimentos estrangeiros no Brasil, tão alardeados pela imprensa nos últimos 

anos, após análise dos números apresentados e da legislação, parecem-nos não 

apresentar um quadro tão obscuro até o momento, como se poderia imaginar. 

Apesar disso, a posição que o Brasil tem adotado no contexto do Direito 

Internacional dos Investimentos Estrangeiros é evitar a abertura das lavouras brasileiras 

ao capital externo. Somente ao capital português é permitido livre acesso às terras 

brasileiras por meio do Tratado de Amizade celebrado com Portugal. Não obstante a 

existência de tentativas de organização e liberalização de investimentos estrangeiros no 

Brasil, consistentes nos Protocolos de Colônia e Buenos Aires no Mercosul e nos BITs 

celebrados nos anos 1990, verifica-se que todos eles não saíram do papel, tendo sido 

barrados no Congresso Nacional.  

O Direito Internacional consuetudinário não coloca restrições ao poder do 

Estado de legislar sobre a entrada do investimento estrangeiro em seu território. O 

Direito Internacional tem influência sobre a forma de indenização ao estrangeiro que 

teve suas terras expropriadas, não constituindo a expropriação em si uma violação ao 

Direito Internacional do Investimento Estrangeiro. Já a restrição à entrada do 

investimento é de competência da legislação doméstica de cada Estado
441

, sendo 

possível observar os mais variados graus de liberalização ou restrição ao investimento 
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estrangeiro em tais legislações, conforme se verifica da análise dos compromissos 

assumidos pelos países membros do GATS.  

Muito embora, a legislação sobre investimentos estrangeiros em terras ainda seja 

uma seara que desperta a preocupação dos demais Estados, os acordos regionais já 

demonstram uma tendência de liberalização do investimento, como observado no 

NAFTA e na União Europeia. As restrições ao investimento estrangeiro em terra em tais 

blocos econômicos, quando existentes e aplicadas, são feitas em caráter de transição 

para um regime de liberalização de capitais.  

Ademais, os princípios norteadores do investimento estrangeiro em terras que 

vem sendo desenvolvidos por organismos internacionais, mostram que o investimento 

pode trazer consequências benéficas quando bem administrado e regulamentado. As 

conclusões iniciais dos estudos recentes do Banco Mundial também apontam nesta 

mesma direção. Entretanto, pouca atenção tem sido dada no Brasil a tais fatos, tendo 

grande parte da imprensa preferido destacar compras isoladas de terras por estrangeiros 

como alarmantes.  

 Diante disso, o Brasil deve, primeiramente, adotar uma posição clara com 

relação à aquisição de terras por estrangeiros. As constantes mudanças de interpretação, 

aliada à batalha entre a União e o Estado de São Paulo, por exemplo, é uma 

demonstração da insegurança jurídica que a atual lei traz. 

 Conclui-se, portanto, que o mundo avança na direção de uma liberalização de 

capitais, inclusive na área do investimento estrangeiro em terras. Contudo, ainda é 

necessária uma mobilização do Direito Internacional para estabelecer mais claramente 

as bases em que tais investimentos devem ser feitos, reunindo-se os princípios 

estabelecidos por organismos internacionais e a soft law produzida, de forma a propiciar 

o desenvolvimento sustentável da região receptora, sem que se condene ela à miséria ou 

que os danos ao meio ambiente superem quaisquer vantagens que ela possa auferir. As 

discussões continuam e o Direito Internacional está construindo tais bases, enquanto 

isto a posição da legislação brasileira reflete a espera por um consenso. 

  



150 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. V. I – São Paulo: 

Quartier Latin, 2009. 

ACCIOLY, Hildebrando. SILVA, G. E. do Nascimento e CASELLA, Paulo Borba. 

Manual de Direito Internacional Público. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

ALBUQUERQUE, José Lindomar. Conflito e integração nas fronteiras dos 

"brasiguaios". Salvador: Cad. CRH,  v. 23, n. 60, 2010, pp. 579-590. 

ALLE, Saulo Stefanone. Linhas diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais e 

sua implementação no Brasil. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-15082013-100756/>. Acesso em: 

20 dez. 2014. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. ―Os Investimentos Estrangeiros e a Legislação 

Comercial Brasileira No Século XIX: Retrospecto Histórico‖ in ―Formação da 

Diplomacia Econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais no Império‖. 

São Paulo-Brasília: Editora Senac-SP/Funag, 2001. 

ALVIM, Augusto Mussi. Investimentos estrangeiros diretos e suas relações com os 

processos, causas e efeitos da concentração e estrangeirização das terras no Brasil. 

Projeto de cooperação técnica ―Apoio às políticas e à participação social no 

desenvolvimento rural‖ (PCT IICA/NEAD). Brasília: NEAD, 2009 (relatório de 

pesquisa). 

ANDRADE, Thiago; FONTOURA COSTA, José Augusto. Direito, desenvolvimento 

e o investimento estrangeiro direto: critica ao padrão de indenização por danos 

perpetrados pelo Estado conforme o direito brasileiro. In SCHAPIRO, Mario G.; 

TRUBEK, David M. (orgs.). Direito e desenvolvimento: Um diálogo entre os BRICS. 

São Paulo: Saraiva, 2012 

ANDREZO, Andrea Fernandes, LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro - aspectos 

históricos e conceituais. São Paulo: Pioneira, 1999. 

ANSEEUW, Ward; et al. Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South 

- Analytical Report based on the Land Matrix Database. Disponível em: 

http://www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/20120427_report_land_matrix.pdf. 

Acesso em: 10 dez. 2014. 



151 

 

ASTORGA, Ricardo Letelier. The Nationality of Juridical Persons in the ICSID 

Convention in Light of Its Jurisprudence. Países Baixos: Max Planck Yearbook Of 

United Nations Law, Vol. 11, 2007, p. 417-472 

BANCO CENTRAL. Resolução 3.844 de 23 de março de 2010. Disponível em: 

<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=110024192&method=al

harNormativo> Acesso em: 20 dez. 2014. 

_______. Circular do Banco Central nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013. Disponível 

em:  <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2013/pdf/circ_3689_v1_O.pdf>. 

Acesso em: 20 dez. 2014. 

_______. Circular 3.691, de 16 de dezembro de 2013. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2013&nu

mero=3691>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

_______. RDE-IED: Manual do Declarante. 2014. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/RDE/ManualRDE-IED.pdf>. Acesso em: 21 dez. 

2014. 

BANCO MUNDIAL. The Practice Of Responsible Investment Principles In 

Largerscale Agricultural Investments: Implications for Corporate Performance and 

Impact on Local Communities. World Bank Report Number 86175-GLB. Washington 

D. C.: 2014. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wb_unctad_2014_en.pdf>. Acesso em: 7 dez. 

2014. 

BARRAL, Welber. A influência do comércio internacional no processo de 

desenvolvimento. In: BARRAL, Welber e PIMENTEL, Luiz Olavo (coord.). Comércio 

Internacional e Desenvolvimento, Florianópolis: Boiteux, 2006. 

BARBOSA, Denis Borges. Direito do desenvolvimento industrial: Direito de acesso do 

capital estrangeiro. Licitações, subsídios e patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996.  

BARROS, Alexandre Mendonça de, PESSÔA, André (Orgs.). Impactos Econômicos 

do Parecer da AGU (Advocacia Geral da União), que impõe restrições à aquisição e 

arrendamento de terras agrícolas por empresas brasileiras com controle do capital detido 

por estrangeiros. São Paulo: Agroconsult e MB Agro, 2011. 

BORRAS JR., Saturnino M.; KAY, Cristóbal; GÓMEZ, Sérgio; WILKINSON, John. 

Land Grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. 

Canadian Journal of Development Studies. Toronto: Canadian Journal of Development 

Studies 33(4): 402–16, 2012a. Disponível em: 



152 

 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02255189.2012.745394#.VIZInDHF9cA

>. Acesso em: 8 dez. 2014;  

BORRAS JR., Saturnino M.; FRANCO, Jennifer C.; KAY, Cristóbal; GÓMEZ, 

Sérgio; SPOOR, Max. Land Grabbing in Latin America and the Caribbean. The Journal 

of Peasant Studies, Voluma 39, Edição 3-4, páginas 845-872, 2012b. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.679931#.VIZJ0zHF9cA

>. Acesso em: 8 dez. 2014;  

BORRAS JR., Saturnino M.; FRANCO, Jennifer C.; KAY, Cristóbal; SPOOR, Max. 

Land Grabbing in Latin America and the Caribbean Viewed from Broader International 

Perspectives. Santiago: Trabalho apresentado no seminário ―Dinámicas en el mercado 

de la tierra en América Latina y el Caribe‖, 2011. Disponível em: 

<http://www.tni.org/report/land-grabbing-latin-america-and-caribbean-broader-

international-perspectives-0>. Acesso em: 8 dez. 2014 (BORRAS et all, 2012b). 

BRASIL. Decreto-lei nº 2.711, de 18 de dezembro de 1860. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/Historicos/DIM/DIM2711.htm. Acesso 

em: 13 set. 2014. 

______. Decreto de 25 de novembro de 1808. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_48/dim251808.htm>. Acesso em 1 

dez. de 2014. 

______. Lei 601 de 18 de setembro de 1850. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso em: 30 nov. 

2014. 

______. Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM581.htm>. Acesso em 30 nov. 

2014. 

______.  Decreto 1.318 de 30 de janeiro de 1854. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D1318.htm>. Acesso em: 14 

dez. 2014. 

_____. Constituição Da República Dos Estados Unidos Do Brasil, de 24 de Fevereiro de 

1891. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 1 

dez. 2014. 



153 

 

_____. Decreto nº 19.924, de 27 de abril de 1931. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=19924&tipo_norma

=DEC&data=19310427&link=s>. Acesso em: 1 de dez. de 2014. 

_____. Decreto Decreto-Lei nº 1.164, de 18 de Março de 1939. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1164-18-marco-

1939-349147-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 dez. de 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 1.202 de 08 de abril de 1939. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1202-8-abril-1939-

349366-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 de dez. de 2014. 

_____.  Decreto-Lei nº 1.968, de 17 de Janeiro de 1940. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-1968-17-janeiro-

1940-411939-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 dez. de 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 2.009, de 9 de Fevereiro de 1940.  Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2009-9-fevereiro-

1940-411911-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1. dez. 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 2.610 de 20 de setembro de 1940. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2610-20-setembro-

1940-412701-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 3.059, de 14 de fevereiro 1941. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3059-14-fevereiro-

1941-413001-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 dez. 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 6.430, de 17 de Abril de 1944. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6430-17-abril-

1944-452643-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 1 de dez. de 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 3.438, de 17.07.1941. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3438.htm>. Acesso 

em: 1 dez. 2014. 

_____. Emenda Constitucional nº 10 de 10 de novembro de 1964. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-1969/emendaconstitucional-10-9-

novembro-1964-364969-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 2 dez. 2014. 

_____. Lei Delegada de nº 11 de 11 de outubro de 1962. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl11.htm>. Acesso em: 2 de Dez. de 

2014. 



154 

 

_____. Código Civil de 1916. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 2 de Dez. de 2014. 

_____. Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 13 de dezembro de 1968. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 2 dez. 2014. 

_____. Ato Complementar nº 45 de 30 de janeiro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-45-69.htm>. Acesso em: 2 dez. 2014. 

_____. Decreto-Lei nº 494, de 10 de março de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0494.htm>. Acesso 

em: 2 dez. 2012.  

_____. Decreto-Lei nº 924, de 10 de outubro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0924.htm>. Acesso 

em: 2 dez. 2014. 

_____. Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5709.htm>. Acesso em 2 dez. 2014. 

_____. Emenda Constitucional nº 6 de 15 de agosto de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm>. Acesso 

em: 29 nov. 2014. 

_____. Decreto nº 21.798, de 6 de setembro de 1932. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=34326>. Acesso em 

22 out. 2014. 

_____. Decreto nº 123 de 11 de novembro de 1892. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-123-11-novembro-

1892-541377-publicacaooriginal-44941-pl.html>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

_____. Decreto nº 2.304 de 2 de julho de 1896. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2304-2-julho-1896-

540279-publicacaooriginal-40293-pe.html>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

_____. Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12376.htm>. Acesso 

em: 21 dez. 2014. 

_____. Lei 4.728, de 14 de julho de 1965. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4728.htm>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

_____. Constituição Federal de 1946, promovida por meio da Emenda Constitucional nº 

10 à referida Constituição. Vide: 



155 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao46.htm#art5xva>. 

Acesso em 04 out. 2014. 

_____. Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

_____. Decreto nº 1.110 de 9 de julho de 1970, resultou no  INCRA - Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1110.htm>. Acesso 

em: 22 dez. 2014. 

_____. Decreto nº 18.871, de 13 de Agosto de 1929. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-18871-13-agosto-

1929-549000-publicacaooriginal-64246-pe.html>. Acesso em: 16 dez. 2014. 

_____. Constituição Federal de 1964. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 14 

out. 2014. 

_____. Decreto 10.105, de 5 de março de 1913. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-10105-5-marco-1913-

575772-norma-pe.html>. Acesso em: 14 out. 2014. 

_____. Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946. Disponível em: Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9760.htm>. Acesso em: 21 dez. 

2014. 

_____. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 

27 de setembro de 2012. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-

fundiaria/regularizacao-fundiaria/aquisicaode-terras-por-estrangeiros/file/1503-

instrucao-normativa-conjunta-n-01-27-09-2012>. Acesso em 03 jul. 2013. 

_____. Proposta de Emenda Constitucional nº 5/1995, de 16 de fevereiro de 1995. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=24957>. 

Acesso em 14 out. 2014. 

_____. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. Acesso em 28 

nov. 2014. 

_____. Decreto nº 57.943 de 10 de março de 1966. Disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-57943-10-marco-

1966-398440-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 4 dez. 2014. 



156 

 

_____. Decreto nº 21.798, de 6 de setembro de 1932. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=34326>. Acesso em 

22 out. 2014. 

_____. Parecer nº LA 01, de 19 de agosto de 2010 da Advocacia-Geral da União. 

Aprovado em: 19 ago. 2010.  

_____. Parecer GQ-22, de 6 de junho de 1994. 

<https://sistema.planalto.gov.br/asprevweb/exec/parecerAGU181.cfm>. Acesso em: 20 

dez. 2014. 

_____. Parecer GQ-181, de 22 de janeiro de 1999. 

<https://sistema.planalto.gov.br/asprevweb/exec/parecerAGU181.cfm>. Acesso em: 20 

dez. 2014. 

_____. Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3927.htm. Acesso em: 20 dez. 

2014. 

BRITO, José Gabriel de Lemos. Pontos de partida para a história econômica do Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Editora Nacional, 1980. 

BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 6ª ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2003. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 2289-2007. 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373948.

> Acesso em 20 dez. 2012 

CASELLA, Paulo Borba. International Development Law and the right to 

Development in Post-Modern international Law In: TOUFAYAN, Mark; TOURME-

JOUANNET, Emmanuelle; RUIZ-FABRI, Hélène. Droit international et nouvelles 

approches sur le tiers-monde: entre répétition et renouveau = international law and new 

approaches to the third world: between repetition and renewal. Paris : Société de 

législation comparée,  2013. 

CASTRO, Ana Célia. As Empresas Estrangeiras no Brasil – 1860-1913. Dissertação de 

Mestrado em Economia. Unicamp: Campinas, 1976.  

CIDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de 

março de 2006. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf>. Acesso em: 22 

nov. 2014. 



157 

 

CIJ. Nottebohm case (Lichtenstein VS. Guatemala). Segunda Fase. Julgado em 6 abr. 

1955. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/18/2674.pdf>. Acesso em: 07 

nov. 2014. 

_____. Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. 

Julgado em: 5 fev. 1970. Disponível em: <http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=1a&case=50&code=bt2&p3=4>. Acesso em 

08 nov. 2014. 

_____. Case concerning elettronica sicula s.p.a. (elsi) (United States of America v. 

Italy). Julgado em 20 jul. 1989. Disponível em: <http://www.icj-

cij.org/docket/files/76/6707.pdf>. Acesso em 08 nov. 2014. 

CIRDI. Tokio Tokelés vs. Ukraine. Caso nº ARB/02/18. Decision on Jurisdiction. 

Julgado em 29 abr. 2004. Disponível em: 

<https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=sh

owDoc&docId=DC639_En&caseId=C220>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. Circular ―Integração 

Internacional‖. Ano 1, Vol. 4, Abril/Junho de 2009. Disponível em: 

<http://www.cni.org.br/portal/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF808081239C

15120123A03D694C6CC8>. Acesso em 23 nov. 2014. 

CORRÊA, Alexandre Augusto de Castro. Rui e a doutrina drago. Revista da Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, [S.l.], v. 62, n. 1, p. 267-282, dez. 1966, p. 271. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66547/69157>. Acesso 

em: 13 dez. 2014. 

CPJI. The Mavrommatis Palestine Concessions. Leiden: A. W. Sijthoff, n. 2, 1924. 

Série A. Disponível em: <http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf>. Acesso em 23 

nov. 2014 

CPJI. Case concerning the factory at Chorzow – Indemnity – Merits. Leiden: A. W. 

Sijthoff, n. 17, 1928. Série A. Disponível em: <http://www.icj-cij.org/pcij/series-a-

b.php?p1=9&p2=3>. Acesso em 25 nov. 2014. 

CYSNEIROS, Vicente Cavalcanti. O Estrangeiro e a Propriedade Rural. – Porto 

Alegre: Editor Sérgio Antônio Fabris, 1985. 

DE SCHUTTER, Olivier. The Green Rush: The Global Race for Farmland and the 

Rights of Land Users. Harvard International Law Journal, vol. 52(2). Cambridge: 



158 

 

2011(a), pp. 503-559. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/2011/07/issue_52-

2_de-schutter/>. Acesso em 30 nov. 2014. 

______. How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in 

farmland. The Journal of Peasant Studies, 38:2, P. 249-279, 2011(b). Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.559008#.VHtH7jHF874

>. Acesso em: 30 nov. 2014;  

______. Large-scale land acquisitions and leases: A set of core principles and measures 

to address the human rights challenge. Organização das Nações Unidas. Genebra: [s.n.] 

2009. 

DEININGER, Klaus; BYERLEE, Derek. Rising Global Interest In Farmland – Can It 

Yield Sustainable and Equitable Benefits? Washington: Banco Mundial, 2011. 

Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/Rising-Global-

Interest-in-Farmland.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2014. 

DIAS, Bernadete de Figueiredo. Investimentos estrangeiros no Brasil e o direito 

internacional. Curitiba: Juruá, 2010. 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: Parte Geral. 10ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. 

ESTADO DE SÃO PAULO, O. Maioria dos brasileiros vive irregularmente fora do 

País. São Paulo, 20 set. 2010.  Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-dos-brasileiros-vive-irregularmente-

fora-do-pais,615498>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

_____. Acordo define destino dos brasileiros na Bolívia. São Paulo, 6 out. 2009. 

Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,acordo-define-destino-dos-

brasileiros-na-bolivia,446919>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty. 

Disponível em: 

<http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf

>. Acesso em 23 nov. 2014. 

_____. 9 (7 U.S.C. 3508). Disponível em: 

<http://www.ag.senate.gov/download/agricultural-foreign-investment-disclosure-act>. 

Acesso em: 14 dez. 2014. 

_____. Defense Production Act, 1950. Disponível em: <http://www.fema.gov/media-

library-data/20130726-1650-20490-5258/final__defense_production_act_091030.pdf>. 

Acesso em: 14 dez. 2014. 



159 

 

_____. Foreign Investment and National Security Act, 2007. Disponível em: 

<http://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-

investment/Documents/FINSA.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2014. 

FAO, Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe. Santiago do 

Chile: 2011. Disponível em: 

http://www.rlc.fao.org/fileadmin/content/events/semtierras/acaparamiento.pdf. Acesso 

em: 8 de Dez. de 2014. 

_____. Statutory recognition of customary land rights in Africa. Roma, 2010. 

Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/013/i1945e/i1945e00.htm>. Acesso em: 14 

dez. 2012. 

_____. Foreign Agricultural Investment Country Profile – Nigeria. Roma, 2012. 

Disponível em: 

<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tcsp/docs/Nigeria_Country_Profile_FINAL

.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2014. 

_____. Voluntary Guidelines on the esponsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. Roma, 2012. Disponível 

em: <http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

_____. Diretrizes Voluntárias: em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional. Roma, 2012. 

Disponível em: <http://www.sesc.com.br/mesabrasil/doc/Diretrizes.pdf>. Acesso em: 9 

dez. 2014. 

FERRARI FILHO, Fernando; SILVA, Gustavo Teixeira Ferreira da; 

SCHATZMANN, Samira. Políticas comercial e cambial, vulnerabilidade externa e 

crescimento econômico: a experiência da economia brasileira a partir dos anos 

1980. Nova econ.[online]. 2011, vol.21, n.1 [cited  2013-06-30], pp. 11-43. Available 

from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

63512011000100001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Agrário. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

FIDALGO, José Davi Lós Reis. A Retificação do Registro e O Georreferenciamento. 

Trabalho de Graduação Individual – Faculdade de Direito – Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2005. 

FONTOURA COSTA, José Augusto. Direito Internacional do Investimento 

Estrangeiro. 1. Ed. Curitiba: Juruá, 2010. 



160 

 

_______. Proteção e promoção do investimento estrangeiro no Mercosul uma 

ferramenta para a implementação de um bom clima de investimentos?. Revista 

Brasileira de Política Internacional. v. 49, n. 2. Brasília: 2006. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

3292006000200004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  27  nov.  2014.   

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34ª Ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. 51ª Ed. São Paulo: Global, 2006. 

GARCIA, Paulo. Terras devolutas: defesa possessória, usucapião, registro torrens ação 

discriminatória. Belo Horiztone: Livraria Oscar Nicolai, 1958. 

GARRIDO FILHA, Irene. O Projeto Jari e os Capitais Estrangeiros na Amazônia. 2ª 

ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1980. 

GEAMPAULO, Victor Lordani. Engenho São Jorge dos Erasmos: aproximações 

acerca da morte e da vida no complexo açucareiro vicentino (séculos XVI-XVII). 2013. 

Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-30042013-104452/>. Acesso em: 

2014-09-01; http://www.prceu.usp.br/engenho/. Acesso em 01.09.2014 às 21:30h. 

GLOBO, O. Estrangeiros são a nova geração de usineiros. Rio de Janeiro, 27 abr. 2013. 

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/estrangeiros-sao-nova-geracao-de-

usineiros-8232513>. Acesso em 03 jul. 2013. 

GRAIN. World Bank report on land grabbing: beyond the smoke and mirrors. 08 set. 

2011. Disponível em: <http://www.grain.org/article/entries/4021-world-bank-report-on-

land-grabbing-beyond-the-smoke-and-mirrors>. Acesso em: 7 dez. 2014. 

GRUPO DE TRABALHO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

NAS AMÉRICAS. Globalização, Investimento Estrangeiro e Globalização. Disponível 

em: <http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/FDI_WG_Oct08_Portug_Full.pdf>. Acesso em 

28 ago. 2014 

GUIMARAES, Samuel Pinheiro. Capital nacional e capital estrangeiro. Estud. Av.,  

São Paulo,  v. 14, n. 39, 2000.   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142000000200011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 28 ago. 2014 



161 

 

GUPTA, Joyeeta; GRIJP, Nicolien van der; KUIK, Onno. Climate Change, Forests 

and REDD: Lessons for Institutional Design. New York: Routledge, 2013. 

HAGE, Fábio; PEIXOTO, Marcus; e FILHO, José Eustáquio Vieira. Retrocesso sobre 

aquisição e arrendamento de terras por estrangeiros: o Estado é soberano e não perde o 

controle da ocupação do território. Disponível em: 

<http://www.srb.org.br/modules/news/article.php?storyid=5658>. Acesso em 02 jul. 

2013. 

HAUSMANN, Ute; KÜNNEMANN, Rolf. Globalising economic and social human 

rights by strengthening extraterritorial state obligations – Germany‘s extraterritorial 

human rights obligations. Outubro, 2006, p. 15. Disponível em: 

<http://www.eed.de/fix/files/doc/eed_Germanys_extraterritorial_human_rights_06_eng.

pdf>. Acesso em: 22 nov. 2014. 

HODGSON, Steven; CULLINAN, Cormac; CAMPBELL, Karen. Land ownership 

and Foreigners: a comparative analysis of regulatory approaches to the acquisition and 

use of land by foreigners. FAO Legal Papers On-line nº 5, 1999. 16. Disponível em: 

<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/lpo6.pdf>. Acesso em: 20 dez. 

2014. 

INCRA. Instrução Especial/INCRA/Nº05-A, de 6 de junho de 1973, devidamente 

alterada pela Instrução Especial INCRA nº 50, de 26 de agosto de 1997. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/institucionall/legislacao--/atos-

internos/instrucoes/ie5a_060673.pdf. Acesso em: 20 dez. 2014. 

_____. Manual de Orientação Para Aquisição e Arrendamento de Imóvel Rural por 

Estrangeiro, aprovado pela Norma de Execução INCRA/nº 108, de 02 de outubro de 

2013, publicada no BS nº 40, de 07 de outubro de 2013. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/media/politica_fundiaria/aquisicao_e_arrendamento_de_terra

_por_estrangeiro/manual_de_orientacao_aquisicao_imovel_rural_estrangeiro.pdf>. 

Acesso em: 22 dez. 2014. 

_____. Instrução Normativa INCRA nº 76 de 23 de agosto de 2013. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-internos/instrucoes/file/1579-

instrucao-normativa-n-76-23-08-13>. Acesso em: 23 dez. 2014. 

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado (tradução de Luís Carlos Borges). 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

KÜNZLI, Willi Sebastian. The Equator Principles: Soft Law in International Project 

Finance. Berkeley: Traveaux – Berkeley International Law Journal, 2013. Disponível 



162 

 

em: <http://berkeleytravaux.com/equator-principles-soft-law-international-project-

finance/>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

LEHAVI, Amnon. Article: The Global Law of the Land. University of Colorado Law 

Review, edição 425: Colorado, 2010. 

LEMES, Selma Maria Ferreira. Mercosul e Nafta - Os acordos de proteção e Promoção 

de Investimentos. A Solução de Controvérsias por Arbitragem. IN: ―A Arbitragem na 

Era da Globalização‖. GARCEZ, José. (org.). Rio de Janeiro: Forense, 2° ed. 1999. p. 

215-253. 

LUIS, Daniel Tavela. Proteção do investimento estrangeiro: o sistema do Centro 

Internacional para a Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas 

alternativas. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08012014-084342/>. Acesso em: 

2014 dez. 22. 

MARCHETTI, Renata Auxiliadora. Capital Estrangeiro no Brasil: registro e 

intervenção do Estado nos contratos privados. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTIN, Antoine; AYALEW, Mulugeta M. Acquiring Land Abroad for Agricultural 

Purposes: ‗Land Grab‘ or Agri-FDI? Report of the Surrey International Law Centre and 

Environmental Regulatory Research Group. Surrey Law Working Paper No. 08/2011. 

Guildford, 2011. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1788948>. Acesso em: 7 de 

Dez. de 2014 

MENDES, José Sacchetta Ramos. Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e 

propriedade fundiária no Brasil Império. Cad. CRH [online]. 2009, vol.22, n.55, pp. 

173-184. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v22n55/11.pdf. Acesso em: 30 

nov. 2014. 

MENDES, José Sacchetta Ramos. Laços de Sangue. Privilégios e Intolerãncia à 

Imigração Portuguesa no Brasil (1822-1945). Edição brasileira.. 1. ed. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo (EDUSP), 2011. v. 1. 

MERCOSU. Protocolo De Colonia Para A Promoção E A Proteção Recíproca De 

Investimentos No Mercosul (Intrazona). MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 11, 

1993. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC1193p.asp>. 

Acesso em: 20 dez. 2014. 

MERLET, M. Les appropriations de terres à grande échelle: analyse du phénomène et 

propositions d‘orientations. Paris: Comité Foncier et Développement, 2010. 



163 

 

MESSIAS, Junqueira. As Terras Devolutas na Reforma Agrária. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1964. 

MEXICO. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 

1917. Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm. Acesso 

em: 20 nov. 2014. 

MITTAL, Anuradha. The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies. 

G-24 Discussion Paper No. 56, 2009. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpg2420093_en.pdf>. Acesso em 28 nov. 2014. 

NAFTA. Anexo II – Reservas para Futuras Medidas. Disponível em:  

<https://www.nafta-sec-

alena.org/Default.aspx?tabid=97&ctl=SectionView&mid=1588&sid=f7947ad4-4c5a-

483f-b778-04d4c84dc610&language=en-US>. Acesso em 20 nov: 2014 

OCDE. Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definitions. In OECD 

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. 4ª ed. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/2487495.pdf>. Acesso em 

26 ago. 2014. 

OLIVA, Milena Donato. Do Negócio Fiduciário à Fidúcia. São Paulo: Atlas, 2014. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A questão da aquisição de terras por estrangeiros no 

Brasil - um retorno aos dossiês. Agrária (São Paulo. Online), [S.l.], n. 12, p. 3-113, jun. 

2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/agraria/article/view/702>. Acesso 

em: 02 dez. 2014. 

ONU. A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Res. 41/128 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 4 de dezembro de 1986. Disponível em 

<http://www.un.org/Depts/dhls/>. Acesso em: 22 dez. 2014. 

_____. Resolution adopted by the General Assembly 3202 (S-VI). Programme of 

Action on the Establishment of a New International Economic Order. Disponível em: 

<http://www.un-documents.net/s6r3202.htm>. Acesso em 19 out. 2014. 

_____. Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. 

Resolution adopted by the General Assembly 3201 (S-VI). Disponível em: 

<http://www.un-documents.net/s6r3201.htm>. Acesso em: 19 out. 2014. 

_____. Carta das Nações Unidas de 26 de junho de 1945. Disponível em: 

<http://nacoesunidas.org/carta/>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

_____. 52ª Sessão de Trabalho da Comissão de Direito Internacional.  Relatório Anual 

da Comissão de Direito Internacional. Volume II. Disponível em: 



164 

 

<http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_2000_v2_p2_e.pdf

>. Acesso em: 08 nov. 2014. 

_____. Comissão de Direito Internacional.  Ata da Reunião de Número 2416, de 13 de 

julho de 1995. Disponível em: 

<http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_sr2416.pdf>. Acesso em 09 nov. 

2014. 

_____. Ata da Sessão da Assembleia Geral de 26 de janeiro de 1996.  disponível em: 

<http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/762/07/PDF/N9676207.pdf?OpenElement>. Acesso 

em 09 nov. 2014. 

_____. Proposta de Convenção sobre Proteção Diplomática. Disponível em: 

<http://legal.un.org/ilc/texts/9_8.htm>. Acesso em: 09 nov. 2014. 

_____. Resolução da Assembleia Geral da ONU n. 1.514, de 14 de dezembro de 1960. 

Disponível em: <http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml>. Acesso em: 

20 dez. 2014. 

_____. Programme of Action on the Establishment of a New International Economic 

Order. Resolution adopted by the General Assembly 3202 (S-VI). Disponível em: 

<http://www.un-documents.net/s6r3202.htm>. Acesso em 19 out. 2014. 

_____. A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Res. 41/128 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 4 de dezembro de 1986. Disponível em 

<http://www.un.org/Depts/dhls/>. Acesso em: 20 out. 2014. 

PÉREZ, Mamerto; SCHLESINGER, Sergio; WISE, Timothy A. Promessas e Perigos 

da Liberalização do Comércio Agrícola – As Lições da América Latina. Rio de Janeiro: 

Action Aid e Instituto para o Desenvolvimento Global e Meio Ambiente (GDAE), 

2008. 

PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direitos ao Desenvolvimento e Investimentos 

Estrangeiros. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. 

PRETTO, José Miguel. Imóveis rurais sob propriedade de estrangeiros no Brasil. 

Relatório de Projeto de cooperação técnica ―Apoio às políticas e à participação social no 

desenvolvimento rural‖ (PCT IICA/NEAD), Brasília: NEAD (relatório de pesquisa), 

2009. Disponível em: 

http://www.coptec.org.br/biblioteca/Realidade%20Brasileira/Artigos/terras%20na%20

m%E3o%20de%20ESTRANGEIROS-pretto.pdf. Acesso 



165 

 

QIN, Xiaojing. Foreigners‘ Right to Acquire Land under International Economic 

Agreements. Volume 8, Issue 1. Manchester: Manchester Journal of International 

Economic Law, 2011. 

RECHTSTEINER, Beat Walter. Beschrankunger des grundstucke rwerbs durch 

aulander --  Zurich : Schulthess Polygraphischer, 1985. 

REUTERS BRASIL. Grupo argentino El Tejar lidera em produção de soja no Brasil. 1 

jul. 2011. Disponível em: 

<http://br.reuters.com/article/topNews/idBRSPE7600KX20110701>. Acesso em: 08 

jun. 2012. 

ROCHA, Olavo Acyr de Lima. Revista de Direito Agrário. Ano 16, n.º 13. Brasília: 

INCRA, 2000. 

RODAS, João Grandino. Sociedade comercial e Estado. São Paulo: Editora da 

Universidade Estadual Paulista: Saraiva, 1995. 

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação, Desenvolvimento e Meio Ambiente. In 

SALOMÃO FILHO, Calixto (Org.). Regulação e Desenvolvimento – Novos Temas. 

São Paulo, Malheiros, 2012. 

_____; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; e RIBEIRO, Ivan César. Concentração, 

Estruturas e Desigualdade: As origens coloniais da pobreza e da má distribuição de 

renda. São Paulo: Idcid, 2006.  

SARTI, Fernando; LAPLANE, Mariano. F. O investimento direto estrangeiro e a 

internacionalização da economia brasileira nos anos 90. Economia e Sociedade, v. 11, n. 

1 (18), p. 129-164, jan./jun. 2002. 

SHAH, Anup. Global Food Crisis 2008. 2008. Disponível em: 

<http://www.globalissues.org/article/758/global-food-crisis-2008>. Acesso em 28 nov. 

2014. 

SAUER, Sérgio; LEITE, Sergio Pereira. Expansão agrícola, preços e apropriação de 

terra por estrangeiros no Brasil. Rev. Econ. Sociol. Rural,  Brasília ,  v. 50, n. 3, Sept.  

2012 .   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

20032012000300007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 8 dez. 2014. 

SAUTCHUK, Jaime; CARVALHO, Horácio Martins de; GUSMÃO, Sérgio Buarque 

de. Projeto Jari: A Invasão Americana. 6ª ed. São Paulo: Editora Brasil Debates, 1979 

SCHAFFNIT-CHATTERJEE, Claire. Foreign investment in farmland No low-

hanging fruit. Frankfurt am Main: Deutsche Bank – DB Research, 13 de Nov. de 2012. 



166 

 

Disponível em: <https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-

PROD/PROD0000000000296807.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

SMALLER, Carin; MANN, Howard. A Thirst for Distant Lands: Foreign investment 

in agricultural land and water. International Institute for Sustainable Development 

(IISD), 2009. Disponível em: 

<http://www.iisd.org/pdf/2009/thirst_for_distant_lands.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2014. 

SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. 3ª ed. Nova Iorque: 

Cabridge University Press, 2010 

STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. 3ª edição. São Paulo: Ltr, 1996. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1416406/CE. Relator: Min. Humberto 

Martins. 2ª turma. Data do Julgamento: 14 out. 2014. DJe 24 out. 2014 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sessão Plena. MS nº 11.189 DF. Relator: Min. 

Candido Motta Filho. Data do Julgamento: 3 abr. 1963. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=109934>. 

Acesso em: 20 dez. 2014. 

THE JERUSALEM POST. Foreign Nationals limited from purchasing ownership of 

land. Jerusalem, 29 mar. 2011. Disponível em: <http://www.jpost.com/National-

News/Foreign-nationals-limited-from-purchasing-ownership-of-land>. Acesso em: 14 

dez. 2014. 

TORRES, Alessandra Valéria da Silva; SILVA, Conceição Luís Antônio Guerra. 

Aquisição de Terras por Estrangeiros – Legislação Comparada. Brasília: Câmara dos 

Deputados - Consultoria Legislativa, 2011, p. 12. Disponível em: 

<http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/12498>. Aceso em: 15 dez. 2014. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão proferido em Mandado de 

Segurança número 0058947-33.2012.8.26.000. Julgado em 12 de setembro de 2012. 

_______. Parecer 250/10-E - Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/parecer-2502010-corregedoria-tj-

sp.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Klaus Konle v. Austria - Case 

C-302/97. Julgamento em: 01 jun. 1999. Disponível em: 

<http://www.biicl.org/files/1862_c-302-97.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2014. 

UNCTAD. Towards a New Generation of International Investment Policies: 

UNCTAD‘s Fresh Approach to Multilateral Investment Policy-Making. UNCTAD IIA 



167 

 

Issues Note No. 5. Genebra: 2013. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d6_en.pdf>. Acesso em: 17 

dez. 2014. 

____.  Investment Policy Framework For Sustainable Investment. Genebra: 2010. 

Disponível em: <http://unctad.org/en/publicationslibrary/webdiaepcb2012d6_en.pdf>. 

Acesso em: 20 dez. 2014.  

____. World Investment  Reprt: global value chains: investment and trade for 

development. Nova Iorque e Genebra: 2013, p. 109. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2014. 

____. The Principles for Responsible Agricultural Investment (PRAI), Genebra: 2010. 

Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx>. Acesso em: 9 dez. 

2014. 

____. Inter-agency working group on the food security pillar of the G20 Multi-year 

action plan on development. Options For Promoting Responsible Investment in 

Agriculture. Report to the High-Level Development Working Group. Genebra: 2011. 

Disponível em: <http://unctad.org/sections/dite_dir/docs//diae_dir_2011-

06_G20_en.pdf>. Acesso em: 9 dez. 2014. 

UNIÃO EUROPEIA. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Disponível 

em: <http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190ptc_002.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2014. 

_______. Written Question No. 3216/97 by Mark WATTS to the Commission. 

Restrictions on purchase of property in EU Member States. OJ C 134, 30.4.1998, p. 115 

(FI, SV). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1416517899892&uri=CELEX:91997E003216>. Acesso em 20 

nov. 2014. 

_______. Tratado de Maastricht de 1992. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1992.191.01.0001.01.POR>. 

Acesso em: 20 nov. 2014. 

VALOR ECONÔMICO.  Empresas da índia querem investir em terras na África. São 

Paulo, 29 ago. 2011. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/empresas/990616/empresas-da-india-querem-investir-em-

terras-na-africa>. Acesso em: 19 out. 2011. 

VARGAS, Jorge A. Acquisition of Real Estate in Mexico by U.S. Citizens and 

American Companies. San Diego: San Diego Legal Studies Paper No. 07-85, 2007. 

Disponível em: http://ssrn.com/abstract=968704. Acesso em: 14 dez. 2014. 



168 

 

VATTEL, Emer de. O direito das gentes I Vattel; prefácio e tradução: Vicente Marotta 

Rangel. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais, 2004. 

ZERBINI, Eugenia Cristina Godoy de Jesus. O regimento internacional dos 

investimentos - sistemas regional, multilateral, setorial e bilateral (balanço da década de 

1990, seguido do estudo de dois casos: o Mercosul e o projeto da ALCA). 2003. Tese 

(Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-22112007-073410/>. Acesso em: 

2014-10-18. 

ZOOMERS, Annelies. Globalisation and the foreignisation of space: seven processes 

driving the current land grab. Londres: The Journal of Peasant Studies, 37(2), 2010. p. 

429–47. 

 

Páginas eletrônicas consultadas: 

http://www.ibge.gov.br 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA 

http://farmlandgrab.org 

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/our-campaigns/grow/guide-

to-land-grabs?cid=rdt_land 

http://www.prosavana.com 

http://www.incra.gov.br 

http://treaties.un.org 

 


