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RESUMO 

 

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Expropriação Indireta nos Acordos de Investimento. 

2019. 264f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

A presente tese propõe-se a analisar se os novos arranjos dos tratados de investimento, mais 

especificamente, os relativos à expropriação indireta, ensejam a cooperação. Os primeiros 

tratados bilaterais de investimento dispunham sobre a matéria de forma vaga e superficial, o 

que implicava a indeterminação do conceito e de suas hipóteses de incidência. Isso 

influenciou na proliferação de disputas envolvendo o tema, o que fez com que os tribunais 

arbitrais de investimento, no exercício de sua autoridade delegada, passassem a assumir um 

papel de maior protagonismo na condução do assunto, por vezes, assumindo uma função 

quase normativa. Esse fato despertou reações por parte dos sujeitos interessados e uma das 

mais marcantes consiste na mudança das disposições dos acordos quanto à expropriação 

indireta. Para analisar a hodierna variação do tema nas molduras jurídicas dos acordos de 

investimento, utilizou-se, primeiro, o método histórico, para se compreender melhor a 

evolução da expropriação indireta no âmbito internacional e como esta foi convencionada. 

Fez-se necessário uma análise comparada da regulatory taking americana e das decisões da 

Suprema Corte Americana que a envolvem, porquanto trata-se de antecedente importante, que 

foi exportado para o âmbito internacional. Utilizou-se a teoria do Continente do Direito 

Internacional como suporte teórico para se compreender as forças motrizes das alterações nos 

desenhos dos acordos internacionais, a qual foi aplicada à expropriação indireta de modo a 

extrair um desenho ideal de análise que fosse o mais cooperativo possível. No campo da 

aplicação, realizou-se pesquisa empírica nos acordos de investimento selecionados de modo a 

se observar, a partir da moldura ideal conjecturada, como esses países têm conduzido 

mudanças em seus acordos e se essas tornaram os modernos tratados de investimento 

cooperativos, de acordo com os pressupostos teóricos estudados. Por fim, a partir da análise 

empírica realizada, selecionou-se o acordo mais cooperativo quanto à expropriação indireta 

dentro da amostra, o qual, propõe-se, dever ser o paradigma de reforma. 

 

Palavras-chave: expropriação indireta; regulatory taking; Continente do Direito Internacional; 

desenho dos acordos internacionais; Direito Internacional dos Investimentos. 

 

 

 

 





 

ABSTRACT 

 

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Indirect Expropriation in Investment Agreements. 

2019. 264f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

The purpose of this thesis is to analyze if the new investment treaties provisions, in particular, 

those related to indirect expropriation, are prone to cooperation. The first bilateral investment 

treaties have vague and superficial provisions that triggered its indetermination and its 

incidence hypothesis. This has influenced the proliferation of disputes involving indirect 

expropriation, which has made the arbitral tribunals, in the exercise of their delegated 

authority, assume a leading role in the conduct of the analysis, sometimes assuming a quasi-

normative role. This fact triggered some reactions and one of the most remarkable has been 

the current change in the indirect expropriation provisions in investment agreements. In order 

to analyze the current variation in the legal framework of investment agreements, the 

historical method was first used to better understand the evolution of indirect expropriation at 

the international level and how it was codified. As an important antecedent, a comparative 

analysis of the American regulatory taking and the decisions of the Supreme Court that 

involve it were analyzed, since they were exported later to the international field. The theory 

of the Continent of International Law was used as the theoretical support to help 

understanding the driving forces that change the designs of international agreements. Then, 

this theory was applied to indirect expropriation in order to extract an as cooperative as 

possible ideal framework. In the field of application, an empirical research was conducted on 

selected investment agreements in order to observe, from the conjectured ideal framework, 

how these countries have led to changes in their agreements and whether these have made 

modern investment treaties cooperative, in accordance with the theoretical assumptions 

studied before. Finally, based on the empirical analysis, the most cooperative agreement 

regarding indirect expropriation within the sample was selected, which, it is proposed, should 

be the reform paradigm. 

 

Keywords: indirect expropriation; regulatory taking; Continent of International Law; design 

of international agreements; International Investment Law.  

 

 

  

 

 

 

 





 

RESUMÉ 
 

GABRIEL, Vivian Daniele Rocha. Expropriation indirect dans les accords 

d´investissement. 2019. 264f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

La thèse ci-présente a pour but d’analyser si les nouveaux arrangements des traités 

d’investissement, plus spécifiquement ceux relationnés à l’expropriation indirecte, permettent 

la coopération. Les premiers traités bilatéraux d’investissement disposent sur le sujet de 

manière vague et superficielle, ce qui impliquait l’incertitude du concept et de ses hypothèses 

d’incidence. Cela a influencé dans la multiplication de disputes autour du thème, ce qui a 

entraîné les Cours arbitraux d’investissement – dans le cadre de leur autorité déléguée – à 

avoir un rôle plus important au développement du sujet, on dirait même sur une fonction 

presque normative. Ainsi, ce fait a provoqué des réactions aux parties intéressés et une de ces 

importantes réactions a été le changement des dispositions des accords quant à l’expropriation 

indirecte. Pour analyser la variation actuelle du thème selon les cadres juridiques des accords 

d’investissement, on a utilisé d’abord ça méthode historique, pour mieux comprendre 

l’évolution de l’expropriation indirecte à niveau international et comment elle a été convenue. 

Il est nécessaire d’analyser comparativement la regulatory taking américaine et les décisions 

de la Suprême Cour Américaine qui l’entourent, puisqu’il s’agit d’un précédent important, qui 

a été exporté à niveau international. On a utilisé la théorie du Continent du Droit International 

comme le support théorique pour comprendre les forces motrices des modifications dans le 

format des accords internationaux, c’est-à-dire, la théorie mentionnée a été appliquée à 

l’expropriation indirecte afin d’en retirer un modèle idéal d’analyse le plus coopératif 

possible. En matière de mise en place, une recherche empirique a été faite dans les accords 

d’investissement sélectionnés dans le but d’observer, à partir du modèle idéal imaginé, 

comment ces pays mènent des changements dans leurs accords et si ces modifications sont 

devenues les traités d’investissement coopératifs modernes, selon les conditions théoriques 

étudiées. Enfin, d’après cette analyse empirique, on a choisi l’accord le plus coopératif quant 

à l’expropriation indirecte, celui qui devrait être le paradigme de la réforme.        

   

Mots-clés: expropriation indirecte; regulatory taking; Continent du Droit International; 

coopération internationale; modèles des accords internationaux. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interferência estatal nos direitos de propriedade dos investidores estrangeiros trata-

se de assunto recorrentemente discutido no Direito Internacional dos Investimentos desde os 

seus primórdios. De início, englobavam essencialmente a questão da transferência direta da 

propriedade do ente privado para o Estado sem o pagamento da devida compensação. Em 

reação aos efeitos negativos dessas medidas, foi criado um arcabouço jurídico protetivo para 

resguardar o investidor. Nesse primeiro momento, as normas costumeiras forneciam os 

subsídios protetivos para lidar com a questão, contudo, com a proliferação dos tratados 

internacionais, essas diretrizes foram sendo incorporadas, primeiro, nos Tratados de 

Comércio, Amizade e Navegação e, depois, difundiram-se nos acordos de promoção e 

proteção de investimentos (APPRIs). 

 Ressalta-se que, com o tempo, as interferências na propriedade estrangeira 

tornaram-se cada vez mais frequentes. Na primeira metade do século XX, essas ganharam 

grande repercussão em nível mundial, diante das grandes expropriações e nacionalizações 

realizadas contra empreendimentos transnacionais, símbolos do poder econômico de várias 

nações, tais como a Inglaterra ou a França. Diante disso, as expropriações passaram a ser 

vistas como situações extremas, realizadas por governos que não estavam mais dispostos a 

comprometer-se com o capital estrangeiro em seu território e, por isso, efetuavam a apreensão 

física dos empreendimentos dos investidores, sem qualquer indenização que pudesse tentar 

mitigar tal ofensa aos seus direitos de propriedade. Nesse sentido, foram desenvolvidas 

normas internacionais para tentar coibir esse tipo de situação, surgindo, inclusive, diversas 

demandas jurídicas no âmbito adjudicatório internacional, o que deu visibilidade ao tema. 

Ocorre que, ao mesmo tempo, também surgiam outros tipos de interferências à 

propriedade estrangeira. Essas não eram facilmente identificáveis e, tampouco, consistiam na 

transferência de posse dos direitos de propriedade estrangeira ao Estado. Entretanto, por meio 

de ações regulatórias estatais, ingeria-se no uso, no gozo, no valor e na condução dos 

investimentos, de forma a surtir efeitos tão negativos ao investidor que esses se equiparavam 

à uma expropriação clássica. A consequência dessas ações era clara: tornavam a permanência 

do investimento ou a sua lucratividade impossível, forçando o investidor a encerrar suas 

operações. 

Esse tipo distinto de ameaça aos direitos de propriedade dos investidores estrangeiros 

foi sendo, aos poucos, estudado com maior frequência pela doutrina internacional, até ser 
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denominado, por Wortley e outros autores1, na década de 1940, como expropriação indireta. 

No entanto, apesar desse reconhecimento doutrinário, o Direito Internacional resistiu a 

considerá-la, e, demorou ainda mais tempo, para normatizá-la. Dentre os exemplos de 

resistência, destacam-se o afastamento da Corte Internacional de Justiça (CIJ) em se 

manifestar sobre a responsabilidade internacional dos Estados quanto a intervenções 

regulatórias nos direitos de propriedade de investidores estrangeiros e a falha em se alcançar 

um acordo multilateral sobre investimentos, onde seria positivada norma protetiva a respeito 

desse novo tipo de interferência. 

Apesar disso, conforme se prosseguia a evolução do Direito Internacional dos 

Investimentos, por meio da proliferação de tratados bilaterais de investimento (TBIs) e da 

criação de um mecanismo de solução de controvérsias especializado, que dava acesso direto à 

adjudicação internacional aos investidores, por meio da arbitragem investidor-Estado, novas 

tentativas de inclusão da expropriação indireta no arcabouço protetivo internacional surgiam. 

A partir do final da década de 1950, com a criação dos primeiros TBIs, esses instrumentos 

passaram a conter diversas proteções materiais e procedimentais aos investidores estrangeiros. 

De início, somente foi prescrita a proteção contra expropriação direta e estabelecido o dever 

de compensação pronta, adequada e efetiva aos investidores. 

Contudo, a partir da exportação da regulatory taking americana para o plano externo, 

realizada, principalmente, pelos TBIs americanos e por meio do North American Free Trade 

Agreement (NAFTA), na década de 1980 e início de 1990, essa nova forma de interferência 

na propriedade foi positivada internacionalmente, trazendo maior visibilidade. Isso ocorreu 

devido às diversas arbitragens de investimento envolvendo expropriação indireta e as políticas 

públicas estatais contestadas no âmbito dessa iniciativa regional, as quais abrangiam desde 

restrições a exportações e acesso a mercados até medidas de proteção ambiental. 

A partir de então, a cláusula de expropriação indireta passou a proliferar-se também 

globalmente, em diversos tratados internacionais. Salienta-se que os primeiros acordos 

internacionais a possuírem cláusulas de expropriação indireta consistiam em arcabouços 

jurídicos extremamente protetivos, com uma linguagem ampla e vaga, que abria margem para 

questionamentos de toda e qualquer medida, desde que, comprovadamente, ela possuísse 

efeitos semelhantes aos da expropriação direta. Esses instrumentos jurídicos internacionais 

referiam-se às medidas violadoras como atos com efeitos equivalentes ou similares à 

                                                        
1
  WORTLEY, B.A.; CHESHIRE, G.C.; KURATOWSKI, R.K.; DRUCKER, Alfred; LOEWENFELD, Erwin 

H.; ADAMKIEWICZ, W.; WEINREB, Alexander. Expropriation in international law. Transactions of the 

Grotius Society, v.33, Problems of Public and Private International Law, 1947, pp.25-48. 
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expropriação tradicional, sem se nomear diretamente o instituto. Além disso, não eram 

especificados os fatores a serem examinados para auxiliar na diferenciação entre uma 

expropriação indireta compensável e uma medida regulatória legítima não compensável, nem 

quais tipos de norma poderiam se caracterizar como expropriação indireta. Este último item se 

tornava problemático, por exemplo, pois abria uma margem protetiva muito grande ao 

investidor, que poderia contestar qualquer tipo de norma estatal, ao mesmo tempo em que os 

Estados se encontravam em posição de vulnerabilidade, pois poderiam ter suas medidas 

domésticas legítimas questionadas, tanto as que ofendiam o interesse dos investidores, quanto 

as que se desenvolviam sem essa característica, em função da obrigação internacional 

assumida.  

Em função das diversas incertezas resultantes da falta de clareza normativa e da 

ausência de previsibilidade nas normas sobre expropriação indireta, a melhor opção para lidar 

com as incompletudes deixadas por uma redação imperfeita de um tema que se tornava cada 

vez mais complexo era a delegação 2  de sua interpretação aos tribunais arbitrais de 

investimento. Assim sendo, por meio da análise reiterada da matéria, os tribunais arbitrais de 

investimento passaram a consolidar alguns fatores comuns úteis para examinar se a medida 

governamental discutida consistia mesmo em expropriação indireta. Dentre eles, destacam-se 

a verificação dos efeitos da medida no controle do investimento, o exame das características 

da ação governamental e os seus efeitos na busca do interesse público e/ou a intensidade da 

interferência nas expectativas legítimas do investidor. No entanto, apesar do desenvolvimento 

dessas diretrizes, cada tribunal ainda teria que decidir por si próprio onde alocar mais ênfase 

na sua decisão de impor uma linha divisória entre a regulação legítima não-compensável e a 

expropriação indireta3.  

Desse modo, a prática variável dos tribunais arbitrais de investimento, com decisões 

contendo diretrizes que poderiam se alterar, conforme o entendimento de cada tribunal, 

causava certo grau de insegurança jurídica internacional. Adicionalmente, o fato de muitas 

das decisões terem exposto diversos Estados perante a comunidade internacional em 

decorrência de severas condenações em arbitragens de investimento fruto da contestação de 

suas regulações estatais legítimas e de várias políticas públicas terem sido avaliadas em seu 

mérito pelos árbitros, os quais, muitas, vezes deixavam de lado o conjunto de direitos e 

                                                        
2
  ABBOTT, Kenneth; SNIDAL, Duncan. Hard and Soft Law in International Governance. International 

Organization, v. 54, n. 3, p. 421-456, 2000. p. 433. 
3
  SCHEFER, Krista Nadakavukaren. International Investment Law: Text, Cases and Materials. 2. ed. 

Cheltenham: Elgar, 2016. p. 241. 
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valores embutidos nessas medidas4, também ocasionava a apreensão dos Estados soberanos. 

Por fim, considerando que as decisões nem sempre eram favoráveis aos investidores devido as 

correntes interpretativas distintas e a subjetividade de cada árbitro, a forma como o assunto 

era conduzido pelas autoridades delegadas começou a causar um incômodo entre Estados e 

investidores. 

Nesse diapasão, quanto mais indeterminado ou impreciso o termo estabelecido no 

tratado ou, ainda, quanto mais próximo de um princípio geral, maior era delegação do 

legislador internacional aos árbitros. Isso passou a causar um fenômeno de “adjudicação 

legislativa” 5  na questão da expropriação indireta, pois, à medida que os tratados de 

investimento possuíam menor densidade normativa, os árbitros passavam a usurpar a função 

legislativa estatal e a agir com grande extensão de competência ao esclarecer os termos, os 

limites e a aplicação dos tratados internacionais. 

Nesse panorama, a questão figurava em um ambiente de incerteza e imprecisão, o 

que acarretou sucessivas críticas, descumprimentos ou, até mesmo, em situações mais 

drásticas, a denúncia dos acordos, prejudicando a disposição das partes para cooperação6. 

Entretanto, a partir do final do século XX e início do século XXI, aproveitando o ímpeto de 

mudanças no cenário global, iniciou-se revisão de modelos de acordos internacionais de 

investimento, além da negociação de novos tratados7. O que se vivencia desde então é um 

movimento de mudança ex ante dos tratados internacionais de investimento e de 

reconfiguração dos acordos de investimento, de modo a tornar os acordos mais claros e 

cooperativos e, consequentemente, diminuir o papel normativo dos árbitros na condução da 

interpretação da expropriação indireta. 

                                                        
4
  ORTINO, Federico. Refining the Content and Role of Investment ‘Rules’ and ‘Standards’: A New Approach 

to International Investment Treaty Making. ICSID Review, v. 28, n. 1, p.152-168, 2013. p. 162. 
5
  ALVAREZ, José E. International Organizations as Law Makers. New York: Oxford University Press, 

2005. p. 531. 
6
  Segundo Bonnitcha, Poulsen e Waibel, o fato de os tribunais arbitrais de investimento interpretarem questões 

centrais de forma fragmentada faz com que, apesar de haver algum grau de consenso na interpretação, que a 

jurisprudência permaneça incompleta e, ocasionalmente, inconsistente. Isso pode dificultar o comportamento 

dos Estados em identificarem se estão em conformidade com as obrigações do acordo, reduzindo a 

previsibilidade também para os investidores. BONNITCHA, Jonathan; POULSEN, Lauge N. Skovgaard; 

WAIBEL, Michael. The Political Economy of the Investment Treaty Regime. Oxford: Oxford University 

Press, 2017. p. 6. 
7
  Segundo a UNCTAD, apesar de ainda ser pequeno, esse movimento de renegociação e novas negociações é 

crescente. Ele abrange a substituição de acordos antigos, além de promover iniciativas de interpretações 

conjuntas, abandono de acordos antigos não ratificados, denúncia de velhos acordos, dentre outras descritas 

no World Investment Report 2018, documento elaborado pela instituição. Cf. UNITED NATIONS. United 

Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2018: Investment and New 

Industrial Policies. Geneva: United Nations, 2018. p. 96-103. 
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Contudo, a principal indagação que se coloca é se esses novos acordos têm se 

apresentado de fato cooperativos quanto à questão da expropriação indireta. Essa dúvida se 

torna importante, pois, a partir de um novo arranjo de cláusulas incluído nos acordos 

internacionais de investimento, se as partes aumentam a sua disposição em colaborar na 

potencialização de ganhos recíprocos, deixarão de lado uma possível abdicação dos 

compromissos assumidos ou traição, que acarretariam na violação do acordo. Isso faz com 

que se limite mais as hipóteses de arbitrabilidade das regulações estatais e, por conseguinte, 

que os árbitros tenham um papel mais restrito e concentrado, haja vista que a norma estará 

mais completa e clara. 

Desse modo, o objetivo central da presente tese será analisar o fenômeno da 

mudança ex ante nos arranjos dos acordos de investimento no século XXI, em particular, 

quanto à questão da expropriação indireta e, se tais acordos, têm ensejado a cooperação. Essa 

análise se mostra relevante ao passo que os impactos dessa mudança se refletirão diretamente 

no cumprimento da norma e, também, em seu exame posterior pelos tribunais arbitrais de 

investimento. Caso se mostrem cooperativos, em função da inclusão, exclusão ou adaptação 

de determinado conjunto de cláusulas e, para tanto, será necessário identificar quais são essas 

normas, as mudanças serão positivas, contribuindo para um resultado eficiente e para o 

reforço da cooperação mútua entre as partes, para que o acordo não seja violado. Entretanto, 

se essas alterações nos acordos de investimentos forem pouco relevantes, haverá uma 

manutenção do estado de incompletude da norma, característica que continuará a prejudicar a 

estabilidade entre os interesses dos investidores e Estados, aumentando o poder quase 

normativo que se tem observado no âmbito dos tribunais arbitrais de investimento. 

A metodologia empregada para a realização da pesquisa consistirá, em um primeiro 

momento, na aplicação do método histórico para que se possa compreender o contexto em 

que surgiram as primeiras manifestações da expropriação indireta no plano internacional e 

como essas foram tratadas pelo Direito Internacional. O intuito é compreender a evolução do 

regime internacional de proteção dos investimentos contra a expropriação, que teve de se 

moldar a partir de um novo tipo de interferência na propriedade. Isso será realizado com base 

no exame doutrinário, perpassando, também, pela análise de jurisprudência internacional 

relevante sobre o assunto. 

 A pesquisa versará também sobre uma análise conceitual da expropriação indireta e 

como esta foi transposta para o plano internacional, em um segundo momento, será efetuada 

uma análise comparada sobre a regulatory taking. Esse instituto, é originário do direito 

americano e, por esse motivo, será necessário examinar também determinadas decisões da 
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Suprema Corte Americana, que são paradigmáticas e conduzem o raciocínio para o estudo do 

tema. 

Por fim, um dos pontos mais importantes do trabalho será quando do emprego do 

método empírico para que se possa efetuar uma análise qualitativa de fontes primárias de 

direito internacional. A intenção dessa pesquisa é a busca de dados relevantes, por meio da 

observação da experiência de celebração dos mais recentes tratados bilaterais de investimento, 

para que se possa analisar se os acordos desenvolvidos, a partir de cláusulas específicas 

dispostas, ensejam a cooperação. 

Nesse sentido, a partir da aplicação da teoria do Continente do Direito Internacional, 

e da seleção de variáveis independentes, quais sejam os problemas de cooperação e incertezas 

verificados na questão da expropriação indireta, e as variáveis dependentes, representadas 

pelas cláusulas específicas dos tratados que visam mitigar dissuadir esses problemas, será 

elaborado um arranjo ideal de cláusulas que, teoricamente, seria o mais apropriado para 

fomentar a cooperação em um acordo internacional de investimento. A partir desse modelo, 

serão selecionadas as variáveis dependentes ou cláusulas que serão analisadas durante a 

pesquisa de cada TBI selecionado, e estabelecida uma gradação para que, no momento do 

exame, seja possível classificá-las como mais ou menos cooperativas e, depois, seja possível 

realizar um exame mais apurado sobre as características da rede de tratados de cada país. 

 Serão analisados, a partir de um recorte específico, os TBIs de China, Canadá, 

Estados Unidos, Índia, Rússia e Brasil, firmados de 1º de janeiro de 2001 a 1º de janeiro de 

2019. A limitação da amostra dos países a serem estudados foi realizada, primeiramente, pois 

o universo de acordos de investimento assinados chega, atualmente, a mais de 3.000 TBIs, por 

isso a necessidade de se focar em um número específico de acordos, para que o exame 

qualitativo seja mais profícuo.  

Além disso, a seleção desses países em específico se deu em função de uma mescla 

de fatores individuais que, basicamente, consideram a sua importância para o cenário 

econômico internacional e, em uma primeira leitura realizada, sua atuação destacada no atual 

cenário do Direito Internacional dos Investimentos. Ademais, o lapso temporal selecionado 

foi escolhido pensando nos tratados assinados ou renegociados no século XXI, e que, 

teoricamente, já são vetores da reforma em andamento e contêm alterações importantes a 

serem estudadas. 

Assim sendo, ao se descrever resumidamente o escopo dos capítulos da presente tese, 

esclarece-se que o capítulo inicial descreverá a evolução histórica da proteção internacional 

da propriedade no Direito Internacional. Serão abordadas desde as mais relevantes 
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expropriações diretas ou nacionalizações ocorridas no século XX, que ameaçavam de forma 

visível a propriedade dos investidores estrangeiros haja vista a transferência da posse ao 

Estado, até a emergência da expropriação indireta, nova espécie de ingerência nos direitos de 

propriedade dos investidores que se instrumentalizava a partir do arcabouço regulatório 

estatal. 

O segundo capítulo abordará os pressupostos jurídicos do instituto da expropriação, 

inicialmente, de forma geral, e, depois, de forma específica, focada na expropriação indireta. 

Um dos principais pontos a serem analisados será o estudo da regulatory taking, instituto 

advindo do direito americano que se desenvolveu a partir da atuação dos tribunais domésticos 

para a resolução de casos complexos envolvendo a diminuição do uso economicamente viável 

de propriedades em razão de regulações estatais deletérias. Após a compreensão de sua 

aplicação em âmbito doméstico, será analisado como este foi transposto para o plano 

internacional pelos Estados Unidos, com foco especial no modelo de TBI americano da época 

e das disposições estabelecidas no âmbito do NAFTA. 

No terceiro capítulo, será realizado um estudo interdisciplinar da teoria do 

Continente do Direito Internacional, inserida no âmbito do institucionalismo racional, 

corrente teórica proveniente da área das Relações Internacionais. Essa será aplicada como 

suporte teórico da presente tese, ao passo que auxiliará na compreensão e instrumentalização 

da variação dos desenhos dos acordos internacionais de forma geral, para que se possa, 

posteriormente, se entender as mudanças no recorte específico do Direito Internacional dos 

Investimentos e, especialmente, na questão da expropriação indireta. 

Finalmente, no último capítulo será efetuada a aplicação da teoria ao objeto de 

pesquisa, e extraídos os pressupostos teóricos para a análise do desenho dos novos acordos de 

investimentos e das cláusulas relacionadas à expropriação indireta através de pesquisa 

empírica. Esta será realizada, a partir de um recorte selecionado de tratados de investimento, 

em um lapso temporal determinado, para que se possa observar, a partir das informações 

encontradas, se os arranjos dos acordos assinados implicam maior cooperação. 

Ao final da pesquisa, será avaliado qual é o modelo que enseja mais cooperação no 

âmbito da expropriação indireta, dentre os padrões de proteção internacional empiricamente 

examinados. Essa análise final se torna importante ao passo que, para fins práticos, o modelo 

selecionado poderá se tornar um paradigma a ser seguido nas mudanças em curso, para que se 

possa trazer maior estabilidade tanto para Estados, quanto para investidores e, ao final, se 

tentar recuperar o papel principal dos Estados na elaboração de diretrizes normativas a 

respeito da expropriação indireta.  
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CONCLUSÕES 

 

A temática da expropriação sempre foi considerada uma medida extrema pela 

comunidade internacional. Sua popularidade emergiu das grandes expropriações do século 

XX, em que empreendimentos transnacionais, símbolos de poder e resquícios de um domínio 

colonial dos séculos anteriores, foram transferidos para o domínio dos Estados nacionais, 

trazendo à baila o debate internacional sobre sua legitimidade e o pagamento obrigatório de 

compensação. Devido à sua condição extraordinária e por ser visivelmente identificável face à 

transferência direta de domínio, a expropriação direta esteve presente sob os holofotes do 

Direito Internacional por um longo período de tempo. 

No entanto, conforme os Estados nacionais sofriam condenações e imposições ao 

pagamento de elevadas compensações em função das expropriações clássicas, passaram a se 

desenvolver também outras formas de intervenção na propriedade estrangeira. Inicialmente 

identificada como um ruído, a expropriação indireta foi ganhando destaque aos poucos no 

cenário internacional. Entretanto, seu reconhecimento e codificação não foram imediatos, em 

grande parte, porque esta ocorria por meios não tão óbvios e de difícil comprovação, o que 

gerava reticências tanto de Estados, quanto de tribunais internacionais. 

Nesse particular, destaca-se o papel fundamental dos EUA em conduzir seu processo 

convencional na esfera bilateral. Com o claro propósito de alargar as proteções aos seus 

investidores internacionais e, verificando o aparecimento de novas formas de intervenção na 

propriedade pelo mundo, o país optou por transpor para o plano internacional instituto já 

conhecido e utilizado em seu direito interno, qual seja a regulatory taking, que tratava 

justamente das ingerências regulatórias nos direitos de propriedade tangíveis, sendo 

mandatória compensação. Não se pode negar que, ao exportar seu direito para seus TBIs e 

para o NAFTA, o país já se encontrava familiarizado com o instituto e suas nuances, posição 

vantajosa em relação a outros países, que o consideravam difícil ou oneroso. Além disso, ao 

fazê-lo, o país assumiu protagonismo quanto às mudanças em relação à temática da 

expropriação no Direito Internacional dos Investimentos, o que pode ser vislumbrado até os 

dias de hoje em suas negociações bilaterais ou preferenciais. 

Contudo, uma vez convencionada, a expropriação indireta passou a ter novos 

desafios pela frente. O primeiro deles consistia em sua própria redação nos acordos de 

investimento. De início, esses institutos apareciam no texto dos tratados de forma superficial, 

com uma linguagem vaga, imprecisa e limitada. O propósito dessa ausência de especificação 
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era claro, deixar o conceito o mais aberto possível para que os investidores pudessem 

contestar amplamente toda e qualquer regulação estatal, garantindo, assim, maior proteção a 

esses atores. Ocorre que os Estados exportadores de capital não contavam com a atuação 

proeminente dos tribunais arbitrais de investimento ao analisar a matéria, uma vez que a eles 

foi delegada a função adjudicatória e interpretativa dos instrumentos jurídicos internacionais. 

Entretanto, quanto mais incompletos são os tratados em relação à expropriação indireta, maior 

é a subjetividade para que se possa trazer à baila indícios mais concretos de como as partes 

devem se comportar ou cumprir com as suas obrigações.  

Não se pode olvidar também que os mais afetados com essa maleabilidade 

interpretativa eram os Estados receptores de investimento, que passam a ter suas políticas 

públicas legítimas analisadas em seu mérito pelos árbitros internacionais, que, para avaliar se 

devido ou não o pagamento de compensação, adentram à análise sobre seu propósito público. 

Havia, então, um cenário de usurpação, porém, este era legítimo, ao passo que a autoridade do 

tribunal arbitral foi delegada pelos próprios Estados.  

Nesta toada, a solução que se fazia possível era a de uma mudança ex ante nos 

acordos internacionais, de modo a tentar limitar a adjudicação legislativa no âmbito da 

expropriação indireta. Uma das inferências mais precípuas dessa alteração normativa seria a 

de que, a partir dessas alterações, os tratados internacionais seriam mais cooperativos, uma 

vez que seriam mais completos. A cooperação seria fundamental, nesse caso, pois evitaria que 

os Estados cedessem a impulsos de traição ou abdicação dos compromissos assumidos, o que 

implicaria uma contenção, de certa forma, do exercício da delegação de poder dos árbitros e, 

mesmo se isso viesse a ocorrer, esta seria realizada de forma mais limitada, em função da 

maior objetividade do texto legal. 

Contudo, a criação, modificação ou adaptação dos tratados internacionais não se trata 

de tarefa fácil. Como destacado na presente tese, ela necessita ser elaborada a partir da 

ponderação dos custos-benefícios de cada inclusão. Nesse sentido, a adoção da teoria do 

Continente do Direito Internacional, para que servisse de suporte teórico ao entendimento da 

variação dos tratados internacionais, foi de grande valia. 

O Continente do Direito Internacional forneceu subsídios para que se visualizasse 

como as alterações nos textos dos tratados poderiam ser ainda mais efetivas se fossem 

pensadas pelo prisma da maximização da cooperação. Nesse sentido, a divisão entre variáveis 

independentes e dependentes se mostra essencial, porquanto permite enxergar que cada 

problema de cooperação ou incerteza que possa surgir na relação implica uma medida 
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específica, uma variável dependente que, se for incluída em grau mais próximo do ideal, 

surtirá efeitos à médio e longo prazo para o sucesso do acordo. 

O fato de esse arcabouço teórico ser geral e abstrato possibilitou sua aplicação ao 

tema da expropriação indireta e, posteriormente,  permitiu a avaliação de qual desenho seria o 

melhor possível para estimular a cooperação entre as partes no assunto. A criação dessa 

moldura jurídica ideal foi importante também, pois possibilitou a seleção das cláusulas que 

seriam analisadas posteriormente na análise empírica que se empreendeu. 

Nesse diapasão, superado o estudo teórico, fazia-se necessário visualizar como tem 

sido a experiência prática da negociação dos tratados mais modernos em relação ao tema e se 

esses têm se demonstrado mais voltados à cooperação. Como o universo dos TBIs atingiu a 

um patamar de mais de 3.000 acordos até o momento, foi necessário criar um recorte mais 

focado para que fosse possível a realização da pesquisa, em função de suas limitações. Os 

países selecionados, China, Canadá, Estados Unidos, Índia, Rússia e Brasil, foram escolhidos 

em função do papel que têm exercido no movimento de reforma. Vale salientar que cada país 

possui uma iniciativa diferente, uns mais proativos, outros menos, porém, mesmo que sejam 

visualizadas poucas alterações, isso se torna importante para comparar os dados e a posição 

de cada país a posteriori. 

Ressalta-se que a pesquisa empírica empreendida foi realizada a partir da análise de 

todos os acordos assinados, mesmo que terminados ou que ainda não estivessem em vigor, 

entre 1º de janeiro de 2001 e 1º de janeiro de 2019. Após a delimitação temporal, fazia-se 

necessário criar um padrão para que fosse possível a leitura das informações retiradas da 

observação. Assim, foi criada uma gradação específica, com critérios baseados na maior ou 

menor cooperação que as variáveis dependentes precisão da linguagem, exceção de interesse 

público, sobrevivência temporal, monitoramento e solução de controvérsias pudessem 

alcançar. 

Desse modo, a partir da análise empírica realizada, chega-se à principal conclusão da 

presente tese, que consiste no reconhecimento de que o acordo canadense é o mais 

cooperativo da amostra quanto à questão da expropriação indireta, além de ser o modelo de 

acordo que mais estimulará o seu cumprimento, o comprometimento das partes, orientará de 

forma mais clara o comportamento das mesmas e afastará incertezas. Assim, considerando as 

mudanças em curso promovidas pelo movimento de alteração ex ante que o Direito 

Internacional dos Investimentos está vivenciando, se o acordo canadense é o mais 

cooperativo, ele pode ser utilizado como paradigma nessa mudança, servindo, inclusive, ao 
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propósito de tentar afastar o fenômeno da adjudicação legislativa ou intervenção excessiva 

pelos árbitros, que tem trazido instabilidade tanto para Estados, quanto para investidores. 

Nesse sentido, destaca-se que o Estado canadense já participa ativamente do 

movimento de mudanças dos TBIs, proliferando seu modelo de forma intensa. Isso faz parte 

de uma diretriz política comercial interna que, desde a alteração de seu modelo de acordo, 

tinha como objetivo expandir o número de parceiros do Canadá, consequentemente, 

difundindo suas regras.  

Contudo, o mais importante está no desenho do acordo canadense. Dentre as 

principais características dessa moldura jurídica e que são centrais para as mudanças no 

sistema vigente, destacam-se: (i) a alta precisão da linguagem; (ii) as flexibilidades das 

exceções de interesse público; (ii) a existência de um sistema de solução de controvérsias 

delegado formal e centralizado; (iv) o monitoramento amplo e inclusivo e (v) a sobrevivência 

temporal longa. Quanto ao primeiro item, durante o estudo teórico do Continente e de sua 

aplicação por meio da pesquisa empírica e da análise qualitativa dos tratados, observou-se que 

ele se trata da dimensão mais importante quando de uma mudança normativa, visto que, 

quanto mais preciso o acordo, maior a possibilidade de se exigir o cumprimento de um dever. 

Nesse sentido, traz-se à baila outra conclusão importante do trabalho. A partir da 

análise do texto dos acordos mais tradicionais, tem-se que, em razão de sua amplitude e de 

sua disposição quase que principiológica, que implica esforços dos árbitros em darem 

conteúdo à norma depois da conduta, as disposições sobre expropriação indireta nesses 

tratados assemelham-se muito mais a standards, do que a regras duras e consistentes de hard 

law. Nesse sentido, torna-se difícil exigir o cumprimento de uma norma indeterminada, que as 

partes não conseguem visualizar o seu conteúdo e que os tribunais arbitrais não conseguem 

aplicar. Por isso, por mais deletéria que seja a atuação desses organismos, ela é necessária 

diante da incompletude normativa. 

O acordo canadense, por sua vez, possui um elevado grau de precisão, citando 

diretamente a expropriação indireta, além de defini-la e expor os fatores necessários a serem 

avaliados para a distinção entre uma medida regulatória compensável e não compensável. 

Essa maior clareza na linguagem quanto à expropriação indireta, se comparada a outros 

acordos, traz maior previsibilidade, estabilidade e segurança jurídica às obrigações, que não 

precisarão de terceiros para interpretá-las.  

No entanto, a linguagem isoladamente ainda não promove o grau de cooperação 

desejável. Faz-se necessário que esteja acompanhada das exceções de interesse público, as 

quais terão o condão de determinar quais regulações estatais não entram na regra de ampla 
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proteção aos investidores estrangeiros. Os acordos canadenses trazem essa sub dimensão de 

uma forma equilibrada, pois não são extremamente flexíveis, de acordo com a gradação 

elaborada, mas contêm as disposições suficientes e necessárias para que fique claro quais 

normas estatais não poderão ser contestadas. 

Ressalta-se também, de forma conclusiva, que as flexibilidades auxiliam na 

acomodação de interesses no âmbito do acordo. Considerando que o tratado era antes 

exclusivamente voltado ao interesse dos investidores, o fato de se reforçar que os Estados têm 

direito de regular em determinadas matérias e, inclusive, discriminá-las, faz com que, por 

meio de uma regra forte, se assevere que a proteção ao regulatory space dos Estados pode ser 

reforçada pela área internacional. Isso faz com que o Direito Internacional dos Investimentos 

também avoque para si ao menos uma parcela da responsabilidade quanto à preservação de 

interesses comuns à toda a sociedade. 

Ademais, não se pode negar que, o estabelecimento de um sistema de solução de 

controvérsias trata-se de elemento fundamental para a cooperação e, também, o sucesso do 

acordo canadense. Ressalta-se que este é o principal elemento presente no afastamento de 

quase todos problemas de cooperação destacados no arquétipo ideal formulado. Sua simples 

existência já serve como elemento intimidador de comportamentos desviantes, e seu 

acionamento e posteriores resultados também convêm a serem utilizados como exemplos do 

que pode acontecer caso se siga em frente com a violação. 

Além dessas três principais características, destaca-se que tanto a forma de 

monitoramento amplo e inclusivo, quanto o estabelecimento de punições através da 

sobrevivência temporal longa mostram-se também como importantes para o fomento da 

cooperação no âmbito da questão. Isso ocorre, porque a ampliação da fiscalização dos 

acordos, por um lado, induz ao reforço do compromisso das partes com a transparência e a 

troca de informações, e, por outro, faz com que se amplie o espaço de discussão, trazendo 

formalmente ao âmbito do acordo os entes não-estatais. Vale ressaltar que, essa maior 

participação de todos interessados faz com que a comunidade internacional esteja atenta a 

quaisquer comportamentos desviantes. Assim, caso ocorram, isso causará reações, 

principalmente, na reputação das partes, o que pode contribuir para a inibição de 

comportamentos desviantes. Quanto às cláusulas de sobrevivência temporal, essas possuem 

um peso menor se comparadas às primeiras sub dimensões citadas, uma vez que um grau um 

pouco mais brando de sobrevivência temporal, por exemplo, de 5 a 10 anos, também 

cumpriria com as expectativas propugnadas, porquanto, em um mundo economicamente 
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globalizado, esse período de tempo já seria suficiente como punição para que o Estado fique 

atrelado a um parceiro que não pretende mais cooperar. 

Desse modo, o presente trabalho se orientou pelos contornos que foram dados à 

expropriação indireta pelo Direito Internacional dos Investimentos, demonstrando quais têm 

sido os seus principais desafios e seu atual estágio de evolução. Este corresponde à transição 

de uma codificação de certa forma instável, para uma mais estável, em função de alterações 

na redação das próprias cláusulas de expropriação indireta e, também, em razão das demais 

cláusulas que lhe dão suporte, tornando-se mais duras, para evitar violações. Ao se 

conjecturar as consequências dessa alteração, tem-se que, de forma imediata, haverá o 

cumprimento do acordo e o afastamento de sua violação, e de modo mediato, se retirará o 

máximo possível de subjetividade interpretativa dos árbitros. 

Nesse processo, os acordos canadenses devem servir de paradigma para outros 

Estados que pretendam efetuar mudanças em seu arcabouço jurídico internacional para 

corrigir imprecisões, indeterminações e a rigidez quanto à abordagem da expropriação 

indireta. Porém, o maior benefício em se seguir esse modelo será maximizar a cooperação em 

torno da temática da expropriação indireta, fazendo com que se reduza o máximo possível das 

arestas. Assim, somente um acordo mais completo e cooperativo terá o condão de conduzir 

das mudanças ex ante para que surtam os efeitos originalmente concebidos. 
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