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Tratados Comerciais e de Investimento 

TLC’s – Tratado de Livre Comércio

 Acordo comercial entre países cujo objetivo é a eliminação de tarifas alfandegárias e o estabelecimento de quotas 

na importação e exportação de bens e serviços.

BITs - Bilateral Investment Treaties

 Instrumento utilizado para coordenar os termos e condições de investimento privado por pessoas físicas e jurídicas 

de um país na jurisdição de outro, possibilitando o aumento da prosperidade através do investimento estrangeiro.

 Aumento gradativo de BITs desde a década de 90. Atualmente somam mais de 3.000 (UNCTAD)

 Escopo do investimento e aplicação: esclarecimento acerca das razões políticas e econômicas do BIT;

 Parâmetros de tratamento: direitos e proteções concedidos aos investidores;

 Mecanismos de resolução de conflitos: forma pelo qual será solucionado possível litígio.
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Acordos Internacionais e Soberania dos Estados

 Restrição à liberdade regulatória e à de adoção de políticas públicas pelos estados;
 Utilização de métodos onerosos para resolução de conflitos;
 Tratamento mais favorável ao investidor estrangeiro;
 Indenização por expropriação do investimento;
 Sem relação de causa/consequência entre a assinatura dos tratados com os investimentos.

O regime de admissibilidade dos investimentos baseia-se no poder soberano dos Estados de determinar o parâmetro

de admissibilidade de estrangeiros em seu território. Nesse sentido, muito se discute se a celebração de tratados

representaria uma abdicação prejudicial à autonomia regulatória nacional.

Críticas:

 Em razão das diversas críticas, muitos países estão em processo de revisão/denuncia de seus BITs.
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Arbitragem e a Soberania dos Estados

“O Estado tem sua soberania protegida em razão da liberdade que lhe é atribuída para ratificar ou não a Convenção; e

também porque as regras que governam a submissão de um caso à arbitragem protegem o consentimento do Estado; e,

finalmente, o Estado também tem sua soberania protegida porque a Convenção de Washington prevê a possível

aplicação da lei nacional pelo tribunal arbitral” - Brigitte Stern

 Convenção de Washington de 1965 e Convenção de Nova Iorque de 1958 não infringem a soberania nacional.

 Flexibilidade do procedimento arbitral – Escolha da legislação e da câmara que administrará o possível litígio.

Brasil: Ratificação da Convenção de Nova Iorque de 1958 por meio do Decreto 4.311/02 e Promulgação da Lei 9.307/96. 

Entre a soberania e liberdade: Há restrição?
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Cenário Brasileiro

• BITs - Bilateral Investment Treaties

× Década de 90: Assinatura de 14 BITs, que nunca entraram em vigor no comércio brasileiro. 

Ex: França, Alemanha, Suíça, Portugal, Chile e Grã-Bretanha

× Anos 2000: Assinatura de mais 11 BITs, que também nunca entraram em vigor. Estes, sequer possuíam cláusula 

compromissória ou de resolução conflitos.

Ex: Chile, Suriname, Nicaragua, Korea, Singapore, Libya, Uzbekistan, Guiana, South Africa, Venezuela and Kenya.

• Tratados de livre comércio:

 24 acordos firmados. Ex: Mercosul (ACE-18); Mercosul/ Índia; Mercosul - Colômbia, Equador e Venezuela (ACE-59)

 Objetivo:  Criação um espaço econômico ampliado, que facilite a circulação de bens e serviços.

 2015: Assinatura de mais 2 BITs (ou ACFIs), com Angola e Moçambique. Promulgado, até então, apenas o de Angola através 

do DECRETO Nº 9.167, de 11 de outubro de 2017 
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Cenário Internacional – Atualidades

• Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico – CPTPP (Janeiro de 2019)

 Remoção de tarifas em cerca de 95% dos bens comercializados entre os países-membros

 11 (onze) países membros, que englobam mais de 500 milhões de pessoas. 

 Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Cingapura, Japão, Malásia, México, Peru, Nova Zelândia e Vietnã.

• Acordo de Parceria Econômica União Europeia-Japão (Fevereiro de 2019)

 Remoção de tarifas, abertura ao mercado interno, eliminação de direitos aduaneiros e desenvolvimento sustentável.

 O acordo envolve mais de 600 milhões de pessoas e um terço do PIB mundial.

• Acordo Mercosul-UE (Junho de 2019)

 O acordo cobre temas tarifários e regulatórios, incluindo serviços, investimentos, medidas sanitárias e propriedade intelectual. 

 O acordo envolve 780 milhões de pessoas e um PIB de US$17 trilhões – podendo ser elevado em até R$ 480 bi em 15 anos.
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Proteção ao Investimento sob a ótica da 

Legislação Internacional

• Os tratados internacionais que protegem o investimento estrangeiro sob a lei internacional:

– Bilateral Investment Treaties (BITs): Somam mais de 3,000 atualmente (UNCTAD)

– Tratados multilaterais de investimento

– Capítulos de Investimentos em Acordos de Livre Comércio

– Leis de Proteção ao Investimento

• Todos os tratados são diferentes. Cada um possui suas particularidades. 
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Proteção ao Investimento sob a ótica da 

Legislação Internacional

• Benefícios para o investidor estrangeiro:

– Proteção sob a legislação internacional:

• O Estado não pode invocar o direito interno para justificar as suas violações;

• Aplicação de regras/padrões de direito internacional;

• Respeito em relação a todos os órgãos e subdivisões do Estado.

– Permite que o investidor resolva suas disputas em um fórum internacional:

• Evitando tribunais locais;

• Independe do mecanismo de resolução de litígios acordado contratualmente;

• Diversidade na escolha entre fóruns internacionais de arbitragem

– ICSID

– Ad Hoc sob as Regras de Arbitragem da UNCITRAL

– Outras
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Proteção ao Investimento sob a ótica da 

Legislação Internacional

• Proteções substantivas ao investimento:

– Proteção em relação à expropriação:

• Permitida somente se não for discriminatória, para fins públicos, observando o devido processo e 

acompanhada de uma compensação imediata e adequada.

• Inclui a expropriação indireta e de fato.

– Tratamento justo e equitativo

– Proteção total e segurança

– Não discriminação

– Repatriação livre de capital
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Como se dão as Qualificações sob os Tratados

• Definição de investidor sob os tratados internacionais. Critério utilizado:

– Individual: nacionalidade, domicílio, etc.

– Sociedade: o local de incorporação, local da sede, local de controle, etc.

• US – Ecuador BIT (1993):

– "companhia" significa qualquer tipo de corporação, empresa, associação, parceria ou outra organização, legalmente

constituída sob as leis e regulamentos de uma parte ou de uma de suas subdivisões políticas, organizada ou não para ganho

pecuniário, e se é de propriedade privada ou de propriedade do governo.

– "nacional" significa uma pessoa natural que é nacional de uma parte sob a égide de sua lei aplicável; associada.

• US – Peru FTA (2006):

– “empresa” significa qualquer entidade constituída ou organizada sob a legislação aplicável, com ou sem fins lucrativos, se é de

propriedade privada ou de propriedade do governo, incluindo qualquer corporação, consórcio, parceria, empresa individual,

joint venture ou outra associação.

– "nacional" significa uma pessoa natural que é nacional ou tenha residência permanente em uma parte.
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O que é um investimento protegido?

• Definições diferentes, depende especificamente do tratado

• Geralmente, bastante amplo

• Requisito de uma certa "duração"

• EUA - Argentina BIT (1991):

– "investimento" significa qualquer tipo de investimento no território de uma parte proprietária ou controladora, direta ou

indiretamente, por nacionais ou empresas da outra parte, tais como detentoras de capital, dívidas ou contratos de serviços e de

investimento; incluindo, sem limitação:

(i) bens tangíveis e intangíveis, incluindo direitos como hipotecas, penhoras e promessas;

(ii) uma companhia ou ações de ações, ou de outros interesses em uma companhia, ou interesses nos ativos deles/delas;

(iii) uma reivindicação de dinheiro ou uma reivindicação de desempenho com valor econômico e diretamente relacionada a um

investimento;

(iv) propriedade intelectual que inclui, inter alia, direitos relativos a: obras literárias e artísticas, incluindo gravações musicais, invenções

em todos os campos de empreendimento, projetos industriais, obras de “máscaras semicondutoras”, segredos comerciais, know-

how e informações comerciais confidenciais, marcas comerciais, marcas de serviço e nomes comerciais; e

(v) qualquer direito conferido por lei ou contrato, e quaisquer licenças e autorizações previstas.
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