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A AMEAÇA DA ARQUITETURA LEGAL-INSTITUCIONAL 
NEOLIBERAL PARA O PROCESSO DEMOCRÁTICO

OS TRATADOS DE PROTEÇÃO DE INVESTIDORES 
E SEUS IMPACTOS

Internacionalmente há uma arquitetura jurídico-institucional de proteção dos investimentos 
estrangeiros envolvendo cerca de 3.200 tratados de investimento internacionais. Isso 

resultou em um número crescente de ações judiciais contra os Estados, já que as 
empresas transnacionais e os investidores comparecem perante tribunais arbitrais 
internacionais invocando a proteção desses tratados. Entre esses tribunais, destacam-
se aqueles formados pelo Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos (CIADI), do Banco Mundial, que é o órgão mais comumente usado dentro 
do sistema. Esta arquitetura jurídico-institucional abrange todos os setores da economia 
de um país em que o capital privado estrangeiro está envolvido, o que é crucial quando 
se trata da privatização de empresas públicas. Este sistema determina que praticamente 
todos os setores da economia de um país sejam afetados pelo regime de proteção do 
capital transnacional, incluindo os serviços públicos essenciais, como água e esgotamento 
sanitário.

Atualmente, quase metade das arbitragens do CIADI em relação ao processamento de 
reivindicações, tem sido requeridas por empresas e investidores privados contra os 

Estados nacionais, reivindicações que estão relacionadas com a exploração dos recursos 
naturais. Essas alegações buscam hackear as políticas regulatórias que os governos -  
não importando o corte ideológico ou países de origem - podem vir a implementar para 
proteger seus direitos. De fato, nesse quadro jurídico-institucional, os Estados nacionais 
são impedidos de implementarem políticas públicas que possam afetar os interesses das 
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EVIDÊNCIA EMPÍRICA E ANÁLISES

O exemplo paradigmático da Argentina. Argentina é o país que tem acumulado mais 
processos no CIADI (59 demandas), e assinou 59 tratados bilaterais de investimento 

(TBI). 55 desses tratados permanecem em vigor e quase todos foram realizados na década 
de 1990. Argentina é um dos Estados que assinaram mais TBIs na América Latina, uma 
região do planeta que até 2015 foi a mais atingida pelas exigências internacionais sobre 
investimento por empresas multinacionais. É também o país com o maior número de 
reclamações no setor do saneamento: 19% das reclamações recebidas. Isso faz com que do 
total de 11 ações movidas no CIADI, relativas à saneamento, 9 delas são contra a Argentina 
(as outras dois são os casos de “Aguas del Tunari contra a Bolívia” e “Biwater Gauff contra 
a Tanzânia “).

A crise da Argentina de 2001-2003 e a saída da política de conversibilidade (1 peso = 1 
dólar) foram a causa dessa quantidade de reclamações de empresas e investidores 

estrangeiros, os quais tinham participado do processo de privatização da década de 
1990. No caso dos serviços concessionados, como água e esgotamento sanitário, esses 
tiveram seus contratos baseados em taxas dolarizadas. Quando o país abandonou 
a conversibilidade em janeiro de 2002 e desvalorizou a moeda nacional para ganhar 
competitividade e aliviar a crise, as empresas que tiveram suas taxas dolarizadas exigiram 
um aumento imediato. No entanto, estas reclamações foram feitas em um contexto em 
que a possibilidade de pagamento da população ficou inviável, uma vez que seus salários 
ficaram em pesos desvalorizados e não podiam suportar aumentos de tarifas com base na 
paridade peso-dólar estabelecida nos contratos.

Em todas essas demandas apresentadas ao CIADI, as empresas estão exigindo uma 
compensação dos Estados nacionais por “violações de tratamento justo e equitativo”, 

“discriminação”, “expropriação” ou medidas equivalentes que afetam a livre transferência 
de fundos para o exterior, a denegação de justiça ou violações contratuais, aspectos 
cobertos por cláusulas em TBIs. No caso da Argentina, as reclamações totais apresentadas 
por empresas contra o governo nacional ao CIADI totalizavam 28 bilhões de dólares, 
dos quais 2.762 milhões são relativos a créditos em face da privatização dos serviços de 
saneamento. A evidencia demonstra que, uma vez passada a fase de jurisdição, há uma 
grande probabilidade (62%) de que as empresas recebam um laudo favorável do CIADI 
em relação às reclamações apresentadas. Este nível de sucesso em reivindicações foi de 
78% no caso de ações ajuizadas contra a Argentina em relação aos contratos de serviços 
de saneamento. Dos 9 casos apresentados, 2 foram suspensos por acordo, e 7 restantes 
resultaram em condenações para a Argentina. Os laudos do CIADI favoráveis às demandas 
de empresas multinacionais contra a Argentina, totalizaram 7600 milhões, dos quais 737 
milhões correspondem ao setor do saneamento.

corporações e investidores transnacionais, porque os tratados de proteção de investimentos 
estrangeiros dão prioridade aos interesses dessas empresas e dos investidores, ficando 
acima dos interesses e direitos dos países destinatários de tais investimentos.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA PÚBLICA

Os tratados para proteger os investimentos, que fazem parte da arquitetura jurídico-
institucional construída durante a fase de implementação das políticas neoliberais 

desde a década de 1980, constituem um dos obstáculos mais formidáveis que confrontam 
as sociedades para avançar em relação aos processos de democratização. Aqueles 
tratados favorecem de forma desigual os interesses de corporações e investidores 
privados estrangeiros em detrimento dos interesses dos cidadãos dos países que 
recebem estes investimentos. Além disso, esses acordos concedem privilégios a 
empresas transnacionais que colocam as mesmas em uma melhor posição jurídica do 
que as empresas locais nos países receptores desses investimentos, as quais não gozam 
dos privilégios concedidos pelos TBIs. Consequentemente, o funcionamento desses 
mecanismos jurídico-institucionais gera uma transferência de recursos dos países em 
desenvolvimento, receptores de investimentos, para os países desenvolvidos, onde se 
originam os fluxos de investimento. Em particular, deve-se notar que os laudos favoráveis 
emitidos por instituições como o CIADI autorizam uma transferência de recursos do setor 
público dos países em desenvolvimento para o setor privado transnacional, que afeta 
negativamente a capacidade dos Estados demandados para evitar evasão de divisas. Ou 
seja, estes mecanismos têm um efeito negativo direto sobre a soberania dos países.

Como responder?

Existem, em princípio, três possíveis respostas que os Estados podem dar em relação aos 
TBIs e ao regime de proteção de investimentos:

1) Permanecer dentro do sistema, tomando medidas de proteção. A Colômbia é o país 
com maior número de reclamações recebidas desde 2016 e mantém, por agora, esta visão: 
sua estratégia parece se concentrar em arregimentar esforços para garantir a melhor 
defesa possível contra ações movidas, mas sem sair do sistema. 

2) Sair do sistema denunciando os TBIs e a Convenção CIADI. Equador é o único país 
que, até agora, tomou essa decisão. Em 2009, o Equador se retirou do CIADI e denunciou 
a Convenção de Washington de 1965 e em 2017 tomou a decisão de encerrar todos os 
TBIs, após a conclusão de uma auditoria jurídica independente feita por uma comissão 
internacional de especialistas, que recomendou uma medida deste tipo, entre muitas 
outras. Outros países estão implementando medidas parcialmente semelhantes: Bolívia se 
retirou do CIADI em 2007, mas não denunciou todos os seus TBIs. A Venezuela também 
se retirou da organização em 2012, mas não tomou nenhuma ação sobre seus tratados de 
investimento. África do Sul, Austrália, Índia, China, Brasil, Indonésia, Polônia e Itália estão 
reformulando suas leis sobre investimento e excluindo dos seus tratados a possibilidade 
de mecanismos de demanda de investidores ao Estado como estabelecem os TBIs. 

3) Sair do sistema, referindo-se à nulidade dos compromissos assumidos. Esta 
possibilidade é viável em alguns casos, não em todos. TBIs em muitas ocasiões foram 
celebrados com vício ou falta de controle por parte das autoridades públicas e, pelo menos 
em alguns casos, estes problemas são abrangidos pelas regras fundamentais dos Estados. 
Problemas como estes se inserem nos motivos da nulidade dos tratados previstos no art. 
48 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. No entanto, até agora não 
há notícia sobre algum país que optou por essa saída.
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• Com base nas evidências disponíveis, a nossa recomendação é que os Estados 
devem considerar romper com o regime atual de proteção de investimentos 
estabelecido pelos TBIs e por tribunais arbitrais como o CIADI, entre outros.

• A ruptura com a arquitetura jurídico-institucional neoliberal permitirá que os Estados 
possam recuperar espaço político e a capacidade de exercer controle sobre seus 
recursos naturais.

• Esta ruptura também permitirá superar a lógica do “esfriamento regulatório” que 
impede aos Estados membros de legislarem em favor dos interesses nacionais, como 
eles são obrigados por compromissos internacionais para limitar permanentemente 
a capacidade reguladora do Estado e a implementação de sua jurisdição nacional 
para resolver disputas legais com empresas estrangeiras.

• Na mesma linha, a ruptura com o sistema permitiria que os Estados recuperassem 
o controle para impedir a transferência de recursos econômicos gerados pela 
população local a mãos estrangeiras, através do pagamento de indenização por 
reivindicações apresentadas por empresas e investidores transnacionais, nos 
casos bastante frequentes em que as alegações se revestem de caráter ilegal ou 
inconstitucional.

• A ruptura com a arquitetura jurídico-institucional neoliberal por meio da denúncia 
e o cancelamento de tratados de investimento permitem que os Estados nacionais 
possam recuperar a sua capacidade de regular para um melhor controle do capital 
estrangeiro, a possibilidade de garantir de uma maneira melhor os direitos das 
populações locais e priorizar a observância dos direitos humanos, tais como, em 
particular, o direito humano à água.
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