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V

Quel que soit le milieu social où il s’applique, le droit a la même fondement, 
parce qu’il a toujours la même fin: il vise partout l’homme, et rien que l’homme.  

Cela est tellement évident, qu’il serait inutile d’y insister si les brumes de la 
souveraineté n’avaient pas obscurci les vérités les plus élémentaires.

Nicolas Politis, Les Nouvelles Tendances du Droit International, 1927.

Owing to the binding character of express promises and agreements, a wise  
and prudent Nation will carefully examine and maturely consider a treaty  

of commerce before concluding it, and will take care not to bind itself to  
anything contrary to its duties to itself and to others.

Emer de Vattel, The Law of Nations, 1758.
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Este livro é fruto de minha dissertação de Mestrado apresentada ao Progra-
ma de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, sob a orientação do Prof. Dr. Fabrício Bertini Pasquot Poli-
do, quem, gentilmente, também subscreve a apresentação deste livro. O trabalho 
foi produto de intensa pesquisa nos campos do direito internacional, direitos 
econômicos internacionais, arbitragem internacional, comércio internacional, 
investimentos internacionais e outras áreas afeitas aos objetos do trabalho.

A defesa da dissertação ocorreu em 28 de julho de 2017, perante banca 
composta pelos competentes e renomados Professores Doutores Fabrício Ber-
tini Pasquot Polido (UFMG), Mariah Brochado Ferreira (UFMG), Maristela 
Basso (USP) e Fabio Costa Morosini (UFRGS). Tive a honra de ser aprovado 
por essa criteriosa banca, que entendeu por bem, ainda, conceder distinção ao 
trabalho com forte recomendação para sua publicação. Desde a defesa da dis-
sertação até a publicação da presente obra, o trabalho permaneceu inalterado, 
exceto por pequenos ajustes de forma e mínimos detalhes de conteúdo suge-
ridos pela banca examinadora. Tal ausência de modificações e atualizações se 
deve a uma escolha consciente do autor, que pretendeu dar aos leitores a possi-
bilidade de analisar o estado da arte da matéria no momento de confecção do 
trabalho e compará-lo com a real evolução desta no período compreendido en-
tre a redação do trabalho e a publicação da presente obra. Ao assim fazê-lo, o 
leitor poderá verificar quais das sugestões de alterações do sistema de proteção 
internacional de proteção de investimentos propostas pelo autor – sobretudo 
na Parte III e na Conclusão do trabalho – estão, de fato, sendo implementadas 
e quais, ao contrário, não podem ainda ser verificadas na prática.

A manutenção do texto original da dissertação na presente obra busca, 
desta maneira, evidenciar de forma ainda mais notável o quanto o tema da 

nota do autor
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proteção internacional de investimentos se mostra vivo, em constante trans-
formação e aprimoramento, e o quanto ainda é preciso que todos os atores 
que dele participam se empenhem com afinco para que se alcance um pata-
mar de inquestionável eficácia, eficiência e legitimidade do referido sistema. 
Espera-se que a presente obra possa servir, no mínimo, como um singelo apelo 
ao constante aprimoramento das instituições do direito internacional e um 
chamamento à academia, diplomacia e, porque não, à advocacia brasileiras 
para que se dediquem a esse importante, atual e interessante tema no contexto 
do direito internacional contemporâneo.

Belo Horizonte, outubro de 2018

O AUTOR
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PreFácio

Em tempos de intensa fragmentação política, crises econômicas, divisões 
humanitárias e radicalismo em distintas partes do globo, vem a presente obra 
Passado, Presente e Perspectivas para o Futuro da Proteção de Investimentos pelo Direito 
Internacional, de Filipe Greco De Marco Leite, agora publicada pela Editora Ar-
raes, enriquecer a literatura internacionalista brasileira com premissas teóricas 
e contextuais a serem reconstruídas. Resultado da adaptação de sua dissertação 
de Mestrado, que tive a alegria e o desafio de orientar junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o autor 
oferece contribuição acadêmica para uma vibrante e necessária retrospectiva dos 
marcos históricos, políticos e jurídicos da consolidação das modernas - e não 
menos paradoxais - instituições do Direito Internacional dos Investimentos. 

Não se trata apenas de um campo normativo de constante preocupação 
envolvendo estados, organizações, empresas transnacionais e lobbies como 
atores relevantes nas relações econômicas internacionais. Os temas implicados 
em estruturas e mecanismos de circulação de pessoas, bens, capitais e tecnolo-
gias na ordem internacional manifestam autênticos conflitos de concepção e 
de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, entre o Norte 
e o Sul Global, entre ricos industrializados e pobres marginalizados. As dialé-
ticas, contradições e riscos decorrentes da emergência de políticas regulatórias 
e práticas estatais em torno da proteção internacional dos investimentos são 
muito semelhantes àquelas que se estabelecem em outros domínios do di-
reito internacional, como meio ambiente, trabalho, propriedade intelectual, 
combate à corrupção e direitos humanos. Por essa razão, tenho insistido que 
todos esses setores formam um grande conjunto das questões transversais da 
globalidade no Direito e servem de excelente laboratório para investigações 
teóricas e comprometimentos práticos, especialmente em função das deman-
das de transformação da realidade social. As narrativas e inconsistências do 
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direito internacional dos investimentos não poderiam passar despercebidas de 
uma jornada de ora consagração e ora desconstrução de seus objetivos, suas 
instituições e de suas fontes, além, é claro, de seus mecanismos de solução de 
conflitos, a propósito do que representa mesmo a arbitragem internacional 
para as controvérsias entre Estados e investidores estrangeiros. 

O mais contributivo, do ponto de vista do trabalho desenvolvido por 
Filipe Greco, é certamente o arranjo de pesquisa evidenciando a necessidade 
de análise interseccional do objetivo da proteção de investimentos dentro do 
quadro normativo do direito internacional no século  XXI. A resposta, ainda 
que por reconhecidas limitações e possíveis generalizações, pelas lentes histó-
ricas e políticas, não poderia ser mais estimulante. O objetivo de proteção de 
investimentos (e, na centralidade e subjetividade, do “investidor estrangeiro”) 
parece ter sido admitido como “sistêmico” para a doutrina e a jurisprudência 
internacionalistas que se construíram durante o longo século XX, a ponto de 
justificar ou endossar a juridicidade de um regime autônomo no direito inter-
nacional. A partir de releituras de Luhmann, Teubner e, mais recentemente, 
de Koskenniemi, e Klabbers, por exemplo, explorar os horizontes e limitações 
do direito internacional dos investimentos é também permitir-se considerar as 
contradições políticas e históricas para além da normatividade. Entre a captu-
ra da dinâmica e da manutenção de estruturas regulatórias para a circulação 
do capital e proteção da propriedade de investidores estrangeiros em escala 
transnacional contra atos de expropriação, nacionalização ou, em casos mais 
extremos, de tomada forçada pelos Estados receptores, existiriam outras fren-
tes a serem desbravadas. 

Elas acenam, em certa medida, para a compreensão de como o desenvol-
vimento gradual das instituições do direito internacional dos investimentos 
resultou em mudanças substanciais: novos papeis de sujeito; reconfiguração 
de tratados e convenções (a exemplo dos instrumentos gestados no século 
XVIII, sofisticados nos séculos seguintes, e que o autor explora nas sucessivas 
fases de tratificação); formulação e adoção de princípios gerais pelos tribunais 
nacionais e internacionais; e, mais amplamente, na revisão de estilo e fundo 
de certas prioridades políticas de alcance global no trânsito econômico inter-
nacional. Ditas prioridades, por sua vez, encarnam oportunos debates sobre 
legitimidade, efetividade e transparência no desenho legislativo e adjudica-
tório para a proteção de interesses e satisfação de pretensões individuais de 
investidores/empresas e seu confronto inevitável, destaque-se, com interesses 
públicos localizados. No todo, igualmente, o livro aqui revisitado não poderia 
deixar de lançar luz a futuros diálogos com outros regimes normativos, par-
ticularmente direito internacional privado, direito internacional dos direitos 
humanos, direito internacional do meio ambiente e o próprio direito do co-
mércio internacional.  É justamente o que a obra de Filipe Greco proporciona 
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aos leitores e especialistas: ventos e horizontes para aprofundamento e conti-
nuidade desejáveis da pesquisa. 

Ainda em meu relato mais fidedigno, considero a obra aqui prefaciada 
expressão bem-sucedida dos aportes e diálogos teóricos mantidos primeira-
mente com nossos pares acadêmicos na Universidade Federal de Minas Gerais, 
e que expressam o dinamismo próprio da Linha de Pesquisa “História, Poder e 
Liberdade”, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, que tenho 
a felicidade de integrar, ao lado de competentes docentes, discentes e egressos. 
Afinal, discípulas e discípulos formados segundo o pensamento arrojado e 
trajetória crítica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, no programa de pós-graduação mais antigo do País (com as origens 
de seu curso de Doutorado datadas do ano de 1932), recebem incentivos para 
prosseguir firmes em suas respectivas vidas profissionais. Eles influenciam  a 
renovação de novos quadros na comunidade acadêmica, especialistas em polí-
ticas públicas, legislativas e governamentais, e atores do judiciário, ministério 
público, advocacia e diplomacia. 

O trabalho de Filipe Greco, ao ser escrutinado e aprovado por banca 
examinadora de perfil analítico e admirável comprometimento acadêmico, 
composta pelos estimados Professores Mariah Brochado Ferreira (UFMG), 
Maristela Basso (USP) e Fábio Morosini (UFRGS), não seria diferente daquele 
cenário. De minha parte, fica a expectativa de que leitoras e leitores atentos 
possam fazer aquilo que é mais desejado por parte dos que se engajaram com 
intensidade e dedicação: o aprendizado, novas formas de leitura das questões 
evidenciadas e o reconhecimento público da obra e de seu conjunto. Segura-
mente, a capacidade de inspirar a transformação da academia internacionalis-
ta, sem incorrer em incansáveis repetições ou em reprodutivismo formal, deve 
ser considerada a nota marcante do livro de Filipe Greco, aqui compartilhado, 
e que sua promessa possa se concretizar com futuras obras do autor e propor-
cionar novas incursões por seus interlocutores. 

Belo Horizonte/Londres/Canterbury, Agosto de 2018.

FABRÍCIO BERTINI PASQUOT POLIDO
Professor Adjunto de Direito Internacional da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Professor do Corpo Permanente do Programa de 
Pós-Graduação da UFMG. Doutor em Direito Internacional pela Uni-
versidade de São Paulo – USP.
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aPresentação

Passado, Presente e Perspectivas para o Futuro da Proteção de Investimentos pelo 
Direito Internacional, de Filipe Greco De Marco Leite, fruto da dissertação de 
mestrado de seu autor, representa um dos primeiros estudos publicados no 
Brasil a respeito do regime de proteção internacional de investimentos. 

Passadas duas décadas do encerramento da II Grande Guerra, estabiliza-
das as economias de países vencedores e vencidos, a ordem econômica mundial 
reclamava a criação de um mecanismo uniforme para a proteção de investi-
mentos internacionais, cuja expansão mostrou a insuficiência dos Tratados de 
Amizade, Comércio e Navegação para sua efetiva proteção. A história oferece 
inúmeros exemplos de países que lançaram mão de seus poderes soberanos em 
detrimento de investidores estrangeiros, alterando o quadro normativo vigente 
no momento da realização do investimento no Estado receptor ou agindo em 
desacordo com as normas estabelecidas. Essas ações governamentais, além de 
causar perdas individuais para os investidores estrangeiros, também prejudi-
cam a circulação internacional de capitais, na medida em que inibem inves-
timentos e impedem a disponibilidade de recursos para o financiamento de 
atividades econômicas em países carentes deles.

Diante da ineficácia dos remédios legais e jurisdicionais oferecidos pelos 
próprios países receptores de investimentos, era necessário dotar os investido-
res estrangeiros de mecanismos jurídicos efetivos, protegendo-os de políticas 
nacionalistas, discriminatórias ou expropriatórias, cuja ocorrência levava os 
Estados de origem dos investidores a exercer pressões sobre os Estados recep-
tores, no exercício da proteção diplomática a seus nacionais, admitida pelo 
direito internacional consuetudinário.

A busca de mecanismos jurídicos efetivos com este propósito teve início 
em 1961, com a criação do primeiro modelo de tratado bilateral de investimen-
to (TBI) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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(OCDE), visando promover a cooperação e o desenvolvimento em países de 
economias livres e, assim, fomentar a circulação internacional de capitais. Os 
princípios adotados nos TBI’s modelados pela OCDE estabeleceram regras im-
peditivas da discriminação do investidor estrangeiro frente ao investidor na-
cional ou de terceiros países, o respeito à propriedade dos valores investidos e 
dos bens oriundos do investimento, o tratamento justo e equitativo quanto aos 
efeitos do investimento realizado e o direito a indenização por expropriação 
ou nacionalização direta ou medidas de efeito equivalente. Ademais disto, o 
modelo de TBI da OCDE consagrou a jurisdição arbitral como mecanismo de 
solução de controvérsias entre o investidor e o Estado receptor do investimento, 
assegurando que as normas objeto dos tratados fossem aplicadas por tribunais 
arbitrais independentes, segundo regras institucionais escolhidas por consenso 
das partes, ou mesmo por meio de arbitragem “ad hoc”. 

Em paralelo ao modelo de TBI desenvolvido pela OCDE, também o 
Banco Mundial promoveu a institucionalização do direito internacional dos 
investimentos, mediante a Convenção para a Resolução de Diferendos Rela-
tivos a Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, celebrada 
em Washington, em 1965, resultando na criação do Centro para Solução de 
Disputas sobre Investimentos (CIADI), cujas regras se aplicam aos Estados 
subscritores da Convenção e, até mesmo, a Estados que não o sejam, mas 
aceitem se submeter a ditas regras. Os princípios adotados pela Convenção 
CIADI foram os mesmos que inspiraram o modelo de TBI da OCDE, parti-
cularmente a proteção contra a expropriação sem a devida compensação e o 
tratamento justo e equitativo do investimento estrangeiro realizado no Estado 
receptor. Ademais, o CIADI oferece um foro pré-organizado para a solução 
de controvérsias sobre investimento entre o investidor e o Estado receptor, 
proporcionando a uniformização de regras procedimentais, a administração 
especializada dos procedimentos, a gestão profissionalizada da arrecadação de 
custas e pagamento de despesas do procedimento e honorários de árbitros, 
critérios objetivos para imparcialidade e impugnação de árbitros e a facilitação 
de procedimentos executórios da sentença.

Tanto a Convenção CIADI como o modelo de TBI da OCDE conferiram 
ao investidor direito oponível ao Estado estrangeiro e acesso direto à jurisdi-
ção arbitral internacional. Assim, o investidor detém locus standi para reclamar 
diretamente contra o Estado receptor do investimento, não necessitando ser 
patrocinado por seu Estado; este, por sua vez, fica exonerado de conceder a 
proteção diplomática devida a seus nacionais.

Embora o sistema de proteção de investimentos internacionais tenha 
atualmente mais de 50 anos de existência, o Brasil dele ainda não faz par-
te. Com efeito, o Governo brasileiro tem resistido a subscrever a Convenção 
CIADI, fundado em que nosso país tem recebido, desde sempre, volumes 
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expressivos de investimentos sem ser necessário oferecer proteção especial aos 
investidores estrangeiros. No tocante a TBI’s, o Brasil chegou a firmar quator-
ze deles na década de 1990, que nunca chegaram a ter vigência por não terem 
sido ratificados pelo Congresso Nacional. 

O distanciamento do Brasil em relação ao regime de proteção de inves-
timentos internacionais explica a escassa literatura jurídica sobre a matéria 
em nosso país. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Filipe Greco vem 
preencher uma lacuna no direito arbitral brasileiro, que só recentemente co-
meçou a apresentar estudos a respeito. 

Em sua obra, o autor trata do tema dividindo-o em segmentos: a proteção 
internacional de investimentos e seus dilemas do passado, em que analisa as si-
tuações de sua inexistência e de suas ineficiências; a arbitragem investidor-estado 
e a proteção internacional de investimentos, em que indica a mudança de para-
digmas e os novos recursos disponíveis; a proteção internacional de investimen-
tos e sua agenda do presente, no qual considera os interesses em conflito e com-
plementariedade, a interrelação com os direitos humanos, com o meio ambiente 
e com os poderes regulatórios dos Estados; para concluir com reflexões acerca 
dos rumos para o futuro da proteção internacional de investimentos.

Calcado na melhor doutrina internacional a respeito do tema, bem como 
na observação prática do funcionamento da arbitragem investidor-estado, nas 
principais instituições que dela cuidam, o estudo de Filipe Greco representa 
uma fonte valiosa de informações e questionamentos, cuja leitura permite am-
pliar os horizontes do leitor interessado neste campo do direito internacional, 
tanto na perspectiva do direito material como do direito arbitral.

Belo Horizonte, outubro de 2018
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