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“O investidor inteligente é um realista que
vende para os otimistas e compra dos
pessimistas.” (Benjamin Graham)

RESUMO

O fenômeno do investimento estrangeiro marcou forte presença na estória, sendo um
fator de extrema importância, principalmente a partir do século XIX. Tendo como
principais agentes as Empresas Transnacionais, essa nova era dos investimentos,
marcada pela globalização, elevou o Direito Internacional para um novo patamar,
visando a proteção e regulação dos negócios e investimentos entre indivíduos e
nações. Sem exceção, todos os países precisam recepcionar recursos financeiros
para complementar os investimentos públicos e promover o desenvolvimento
industrial, social e econômico em seu território. Uma boa administração, que busca
cumprir seus compromissos sociais, precisa investir recursos na educação,
segurança, etc. Normalmente a fonte para a angariação destes fundos são os
recursos que arrecadam de seus contribuintes, através dos tributos. Apesar disso, tais
quantias não são suficientes para promover a plenitude no desenvolvimento
econômico do país, sendo necessário recepcionar recursos de outras e investidores.
Para isso, é preciso atrair investidores estrangeiro, fora da cadeia produtiva do país,
além disso, para atrair tais investimentos, é imprescindível a presença de segurança
jurídica no ordenamento do Estado.
Palavras-chave: Investimentos estrangeiros - Segurança jurídica - Tratados
Internacionais sobre investimentos estrangeiros.
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1.

INTRODUÇÃO

Com o presente artigo, pretende-se analisar a atual situação econômica global e como
a segurança jurídica de um Estado pode refletir em sua capacidade de alavancar
novos investimentos estrangeiros, atraindo oportunidades de desenvolvimento
socioeconômico e estrutural em meio as recorrentes crises que afetam a todas as
nações do globo.

É de extrema importância para qualquer nação, a recepção de recursos vindos de fora
de sua cadeia produtiva, esteja ela entre as grandes potências mundiais ou entre os
Estados menos desenvolvidos. A entrada de recursos estrangeiros serve para
maximizar as operações internas de comercio e indústria, fomentando, assim, um
consequente desenvolvimento estrutural e econômico do país.

Neste sentido, a segurança jurídica do Estado se mostra parte determinante para que
novos investidores apostem nas obras de infraestrutura e no desenvolvimento
econômico deste país, ao passo que essa segurança, dentre outras métricas, é o que
permite aos investidores analisar o fator de risco e buscar o equilíbrio entre
possibilidade de lucro atrativo e garantia de segurança em determinado investimento.

A globalização do mercado foi responsável pela evolução das técnicas de produção e
veiculação dos produtos de tal maneira que proporcionou uma gigantesca fluidez nos
fluxos de capital entre as fronteiras dos Estados Soberanos, fazendo com que
houvesse, gradativamente, mudanças significativas nas formas de regulação e na
política sobre os investimentos, que, em âmbito internacional, passaram a ter um viés
de cooperação entre os países emergentes e as grandes potências mundiais.

Na atualidade, cada parte da cadeia produtiva de determinada mercadoria pode estar
sediada em um país diferente, deste modo, o investimento é parte fundamental no
comércio globalizado, elevando o equilíbrio entre a vantagem comparativa dos países
desenvolvidos em relação aos menos desenvolvidos no comércio internacional.
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Do mesmo modo, estes investimentos representam inúmeras possibilidades de
melhoria no cenário econômico e estrutural dos países, demonstrando a enorme
importância em países menos desenvolvidos flexibilizarem normas e assinarem
tratados que representam maior previsibilidade jurídica a fim de atrair investimentos
estrangeiros para suas obras internas de infraestrutura e comércio.

2.

ORIGENS DAS RELAÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

Para entender melhor o conceito de investidor e de investimento estrangeiro, bem
como os possíveis conflitos gerados a partir destas relações, passemos a uma breve
síntese dos acontecimentos históricos que levaram à consolidação de um sistema
composto de tratados, acordos e convenções multilaterais, buscando sempre mais
eficiência estabilidade e segurança através da previsibilidade jurídica nas transações
internacionais de bens de capital.

O ato de realizar trocas do que há de excedente, visando obter algum proveito
econômico, acompanha intrinsecamente o desenvolvimento das sociedades desde
seus primórdios. A prática conhecida como escambo, deu origem ao desenvolvimento
das técnicas modernas de comércio e a utilização de moeda como instrumento para
realização de atos do comércio.

Qual seja a forma de liderança, aliança ou governo sobre determinada região, sempre
houve a necessidade da captação de recursos que, em determinadas regiões, se
produziam com maior abundância que em outras e vice versa.

As mais diversas civilizações da antiguidade, como os egípcios, já praticavam
transações externas às fronteiras do Estado com a comercialização de insumos
metálicos, ao mesmo tempo, a Mesopotâmia colonizava territórios, onde hoje está
localizada a Espanha, e os fenícios apostavam na criação de entrepostos comerciais
além de suas fronteiras, colonizando o Cartago.
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Servindo de inspiração para as práticas modernas de investimento, utilizadas na atual
economia globalizada, Bederman salienta a importância em se observar estes
acontecimentos como fontes primitivas do direito internacional do investimento, pois,
assim como todo o atual ordenamento jurídico é essência das relações jurídicas
primitivas, este também possui suas fontes baseadas nas relações internacionais
praticadas nos tempos antigos. Vejamos a tradução livre:
isso deixa um ponto muito importante a ser considerado. Essa é a acusação
de que o direito internacional antigo, como toda lei antiga, é primitivo e é
apenas no reconhecimento desse caráter primitivo que uma bolsa séria pode
ser realizada na história jurídica internacional deste período. Essa noção, já
mencionada nesta introdução, não exige apenas que este estudo considere
as fontes, o processo e as doutrinas do direito internacional antigo, mas
também desafia fundamentalmente a ideia de que mesmo o frio tem havido
um respeito por um estado de direito das relações internacionais antigamente
(BEDERMAN, 2001).

Embora tais relações tenham sido de extrema importância para a ideia de tráfego de
produtos e serviços entre as nações, comprovando a já existência de debates acerca
do investimento internacional mesmo nos primórdios da sociedade, no presente artigo
elas servirão apenas como ilustração para demonstrar a importância do investimento
extranacional, e como ele vem sendo praticado pela humanidade desde o início da
sociedade organizada.

2.1.

Mercantilismo Na Evolução Do Comércio Internacional

Durante milênios, a Ásia foi o epicentro econômico mundial, possuindo cerca de dois
terços de toda a riqueza do planeta. Enquanto o ocidente avançava a passos curtos
para o desenvolvimento e avanço de suas civilizações, os principais impérios do
mundo, formados pelos Persas, Hindus e Chineses, desenvolveram grandes
civilizações, deixando um legado de grande avanço material e intelectual para a
humanidade.
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Entre os séculos XV a XVIII, o mercantilismo1 veio a se formar como política
econômica, atingindo, a partir de então, seu desenvolvimento pleno. Quanto mais as
monarquias se firmavam como Estados Modernos, mais apoio os reis recebiam da
burguesia.

Ainda com uma política de governo absolutista e práticas de controle da economia
pelo Estado, a aplicação do mercantilismo na Idade Moderna teve severa contribuição
na transição entre os regimes de comércio e governo até atingir o capitalismo, regido
pelos princípios do liberalismo econômico.

Isto porque, durante o mercantilismo, os Estados viviam em uma constante disputa
por metais, insumos, rotas de comércio e tecnologias de exportação, visando sempre
expandir o comércio para fora das fronteiras do país obtendo domínio sobre novas
colônias, como foi o caso da colonização das américas no século XVI.

Neste ponto, o ideal que se prevalecia era o de protecionismo do comércio nacional
contra invasões e interferências externas, onde os Estados-Metrópole celebravam
com suas colônias um Pacto Colonial2, carregado de regras e acordos, que tinha por
objetivo garantir que os lucros obtidos da produção colonial fossem repassados
apenas para a metrópole de origem.

Muitas foram as formas de mercantilismo adotadas pelos Estados Modernos. A
França se dedicou ao mercantilismo industrial, passando a desenvolver tecnologias
de manufaturas de luxo para atender ao mercado espanhol.

Já a Espanha, dedicada ao Mercantilismo Metalista, acreditava que a riqueza do
Estado se media pela quantidade de ouro e prata que possuía, assim, rapidamente se
enriqueceu com as importações de metais preciosos explorados nas américas.

1

Mercantilismo foi uma política econômica nacional firmada com o início da idade moderna. Se definia
por características como o controle estatal da economia, o monopólio, balança comercial favorável, o
protecionismo e o ideal metalista. Para mais detalhes veja SILVA, Daniel Neves. "O que é
mercantilismo?"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-quee-mercantilismo.htm.
2 Veja mais detalhes em O Funcionamento do Pacto Colonial. SOUZA, Rainer. Brasil Escola. Disponível
em: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-funcionamento-pacto-colonial.htm.
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Ao passo que a política que prevalecia na época era a do Exclusivo Metropolitano, o
Estado Espanhol, que detinha um maior domínio sobre o acúmulo de metais
preciosos, causou atração às demais metrópoles, como Portugal e Inglaterra, que
passaram a investir na metrópole espanhola, visando obter proveito de sua exploração
dos metais.

Como resultado, o excesso de metal na Europa acabou por gerar uma queda do valor
de exportação do produto, assim a inflação tomou conta da Europa, fazendo com que
todo o comércio de mercadoria entre países tivesse um preço pré-determinado.

Com isso, passaram a observar que o preço poderia ser reduzido ou aumentado
conforme as condições de cada nação para fabricar e comercializar os insumos
necessários para atender a demanda do mercado interno e externo.
Isto porque, além do aumento de massa monetária com as importações de metal pela
Espanha, os grandes estudiosos da época passaram a apontar os reflexos dos efeitos
demográficos que surgiram da constante despovoação, seguida da crise
epidemiológica causada pela Peste Negra que assolou o ocidente europeu ao final do
século XV, como corresponsáveis pelo aumento dos preços dos produtos
comercializados3.

A verdade é que, apesar de já existirem tratados que versavam sobre o comércio e
transações internacionais desde o período das grandes navegações e a prática de
transações internacionais já ocorrer desde períodos remotos da sociedade, foi apenas
com o surgimento da constituição das companhias das Índias Orientais, das
companhias Inglesas e das Holandesas, durante o século XVII, que o investimento
internacional em sua forma moderna passou a acontecer.

3

Os economistas da época concluíram que com base na proporção de oferta e demanda de
determinado produto os preços poderiam aumentar ou diminuir. Por exemplo, os preços dos alimentos
cresciam abruptamente durante a epidemia da Peste Negra e diminuíam posteriormente, na medida
que a população morria e a demanda caía. Ao mesmo tempo, os bens que eram manufaturados
tendiam a ter os preços mais elevados quando a falta de mão-de-obra resultava em uma diminuição da
oferta. Estes fatos históricos contribuíram para a compreensão da moderna equação de Cambridge,
veementemente utilizada para regular as operações de comercio durante a fase do liberalismo
econômico até a atualidade. Veja mais detalhes em MUNRO, John. Hamilton e a revolução dos preços:
uma reivindicação de sua reputação manchada e de uma teoria da quantidade modificada. Disponível
em: https://eh.net/book_reviews/american-treasure-and-the-price-revolution-in-spain-1501-1650/.
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Isto porque as referidas companhias surgiram como um modelo de referência para as
atuais empresas transnacionais, reguladas a partir do século XIX, dando impulso ao
fenômeno do Investimento Estrangeiro Direto, juntamente com o crescimento abrupto
das invenções tecnológicas.

2.2.

Formação Do Direito Internacional Sobre Investimento

Apenas a partir do século XIX o oriente passou a deixar de ser o foco da economia
global, dando lugar ao ocidente na corrida por avanços tecnológicos. No ano de 1820,
graças à revolução industrial e a colonização das Américas, o ocidente, representados
principalmente pelas civilizações europeias, passaram a acumular poder e riqueza, se
tornando o novo epicentro da economia global.

No ano de 1900, devido aos reflexos do avanço ocidental durante o século anterior, o
norte europeu deu um enorme salto se tornando a principal economia do mundo,
passando o posto para a região do Atlântico Norte apenas no ano de 1950, que, com
os grandes investimentos realizados por magnatas europeus durante o auge da
revolução industrial, refletiu na ascensão econômica e populacional dos Estados
Unidos, como mostra o relatório “Urban world: Cities and the rise of the consuming
class”. (McKinsey Global Institute, 2012).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a descolonização gerou a independência de
grande parte das colônias extrativistas. Os Estados recém-independentes passaram
a ter sua soberania política e econômica reconhecida no cenário global, tendo total
domínio sobre seus recursos naturais, a comunidade internacional desempenhou
esforços significativos no sentido de se estabelecer uma consistência nas questões
econômicas em âmbito global.

O comércio internacional passou a representar o principal ponto para o
desenvolvimento da economia de qualquer país, tendo em vista a proporção que as
relações comerciais tomaram.
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Com a necessidade de criar um sistema que previsse regras comuns de comércio, e
que atingisse a maior quantidade de nações possível, a fim de que fosse
proporcionado aos investidores e corporações dos estados desenvolvidos maior
liberdade nas práticas comerciais, foi firmado em 1947 o General Agreement on Tariffs
and Trade (Acordo Geral de Tarifas e Comércio).

Desde então, esse acordo, conhecido como GATT, desempenhou um papel essencial
na quebra de barreiras para as relações comerciais multilaterais entre os Estados. O
Acordo Geral de Tarifas e Comércio foi responsável por estabelecer um conjunto de
regras e concessões tarifárias a fim de estimular o comércio de forma livre e justa,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e estrutural dos diversos países
signatários.

Como dito, com a revolução causada no período pós guerra, apesar de conquistarem
sua soberania política, os países passaram começaram a enxergar sua
interdependência econômica, o que demonstrou a maior parte das nações a
importância de se estabelecer uma economia integrada, abraçando o inevitável
processo de globalização e aperfeiçoamento do sistema de trocas.

Neste sentido, Amaral disserta a importância do GATT e da OMC durante o pós
guerra, e a consequente aproximação das Nações nas relações de comércio
internacional:
A interdependência dos países é inafastável e irresistível, sendo um
truísmo derivado da observação cotidiana que nenhuma nação vive em um
vácuo, afastada dos acontecimentos que ocorrem ao redor do mundo.
Fenômeno marcante das últimas décadas, assim, foi o expressivo
aprofundamento do intercâmbio mercantil, por decorrência da liberalização
do comércio de mercadorias levada a efeito a partir do final da Segunda
Grande Guerra, fruto das negociações arquitetadas, primeiro, no âmbito do
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e, depois, por meio da
Organização Mundial do Comércio (OMC) (AMARAL, 2004, p. 39).
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Em 1962, foi aprovada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas4, a Resolução
18035, que prevê a soberania permanente de cada Estado sobre os recursos naturais
que se encontrem em seus territórios (ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1962).

Nesse contexto, os Estados recém independentes, e ainda em desenvolvimento,
usaram seu poder de voto na Assembleia para adotar, em 19746, uma nova ordem
econômica internacional e elaborar a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos Entre
os Estados7.

O objetivo principal desta Carta era garantir o direito de os Estados deterem a
competência de foro para julgar os litígios relacionados a estrangeiros conforme o
ordenamento jurídico interno do local onde ocorra o julgamento, podendo assim, tratar
os investidores estrangeiros em seu território de acordo com a sua legislação interna.

Outro ponto estabelecido pela Carta foi o direito de os Estados compensarem
desapropriações e nacionalizações, também, conforme suas próprias leis e
regulamentos relevantes.

Deste modo, os Estados em desenvolvimento promoveram regras arbitrárias ao
ordenamento jurídico internacional já consolidado na época. No entanto, estas
resoluções não eram vinculantes, por se tratarem de apenas recomendações de

4

A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização
internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o
desenvolvimento mundiais. Para que a Organização pudesse atender seus múltiplos mandatos, a Carta
da ONU estabeleceu seis órgãos principais, dentre eles, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A
Assembleia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que todos os Estados-Membros
da Organização (193 países) se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os
habitantes do planeta. Na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total
igualdade entre todos seus membros. (BRASIL. Organização das Nações Unidas. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/conheca/. Acesso em 14 de julho de 2020).
5 Veja Assembleia Geral Das Nações Unidas. Resolução nº 1803, de 14 de dezembro de 1962:
Soberania permanente sobre os recursos naturais. [S. l.], 14 dez. 1962. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/resolucao-1803-xvii-de-assembleiageral-de-14-de-dezembro-de-1962-com-o-titulo-de-qsoberania-permanente-sobre-os-recursosnaturaisq.html. Acesso em: 15 jun. 2020.
6

Veja as Resoluções 3201, 3202 e 3281, tinham como objetivo estabelecer a Nova Ordem Econômica
Mundial.
7 Veja a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos entre os Estados.
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soluções pacíficas de controvérsias, previstas no capítulo VI da Carta dos Estados
Membros da ONU8, conforme salienta a Corte Internacional de Justiça.

Neste raciocínio, o impacto das resoluções acima mencionadas não levou à criação
de novas regras habituais de direito internacional sobre o tratamento e a proteção de
investidores estrangeiros no território dos Estados-sede pois, a forte oposição dos
Estados desenvolvidos a essas Resoluções resultou na falta de opinio juris,
componente essencial para o estabelecimento do direito internacional.

Por outro lado, estas resoluções resultaram em uma grande insegurança jurídica que
foi considerada extremamente prejudicial a todas as partes envolvidas em operações
de investimento estrangeiro direto. Neste ponto, não apenas os investidores
estrangeiros foram afetados, mas também os Estados em desenvolvimento, que
dependiam destas operações para fomentar o seu desenvolvimento econômico
interno.

2.2.1. Tratados Bilaterais de Investimento

A solução encontrada para sanar a incerteza jurídica gerada pelas resoluções da
AGNU veio do acordo de pacote sistêmico9, celebrado entre estados europeus e
Estados em desenvolvimento, dando origem a diversos tratados bilaterais de
investimento com o intuito de promover o comércio internacional, removendo ou
reduzindo barreiras comerciais que impediam o crescimento e desenvolvimento
equânime das nações.

Como exemplo, CARBAUGH, 2016, leciona que, apesar da importância global que os
Estados Unidos conquistaram após a segunda grande guerra, tanto econômica quanto
politicamente, ele apresentava cada vez mais sua interdependência econômica com
os países estrangeiros:

8
9

Veja Carta dos Estados Membros da ONU.
Veja Acordo do pacote sistêmico da AGNU.
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No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram econômica e
politicamente a nação mais poderosa no mundo, uma situação expressa
no provérbio “Quando os Estados Unidos espirram, as economias de
outras nações ficam resfriadas”. Porém, com a passagem do tempo, a
economia dos Estados Unidos tornou-se cada vez mais integrada às
atividades econômicas de países estrangeiros. A formação da Comunidade
Européia (conhecida agora como União Européia), na década de 50,
a importância crescente das corporações multinacionais nos anos 60 e o
poder de mercado conquistado nos mercados mundiais de petróleo, na
década de 70, pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(Opep) resultaram na evolução da comunidade mundial em um sistema
complicado baseado em uma interdependência crescente entre as nações
(CARBAUGH, 2016, p. 1 - 5).

Nota-se que a firme adesão aos acordos multilaterais de comércio como o GATT e
a OMC, é extremamente relevante para o processo de globalização comercial, visto
que influenciam política, econômica e juridicamente as nações ali inseridas.

Dando força à ideia de cooperação, o Paquistão juntamente com a Alemanha, foram
os primeiros a baixarem a guarda num momento de tenção entre os países e se
tornaram o alicerce da ideologia, promovendo o primeiro tratado bilateral de
investimento visando a promoção e proteção recíproca em investimentos e
negociações, no ano de 1959.

Em sua maioria modelados pelo Projeto da Convenção de 1967 sobre a proteção da
propriedade estrangeira, os TBI’s europeus deram início a OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e foram amplamente taxados como
desequilibrados, pois continham normas de obrigações vinculantes apenas aos
Estados em desenvolvimento, deixando os investidores estrangeiros desamparados
juridicamente.

Isso se deve à desvinculação de duas questões referentes aos direitos dos
investidores estrangeiros, sendo que, por um lado eram promovidos pelos Estados
Europeus e por outro, pelas obrigações das grandes corporações em relação aos
Estados em desenvolvimento.

A abordagem em relação a tratados que previssem direitos que versassem sobre os
investimentos estrangeiros foi amplamente discutida, principalmente na OCDE, onde
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as empresas multinacionais e os investidores estrangeiros tiveram suas diretrizes de
obrigações emitidas pela primeira vez em 197610.

Embora os primeiros tradados pela OCDE fossem considerados instáveis em sua
grande maioria, sua importância histórica consistia no fato de que num futuro próximo,
se tornariam significativamente o conjunto de normas e regras mais abrangentes e
claras sobre a promoção e a proteção de investimentos no exterior.
Perrone-Moisés, em sua vasta sabedoria, leciona a importância dos TBI’s como
instrumentos através dos quais dois países, geralmente um país desenvolvido e um
país em desenvolvimento, procuram regular relações em matérias de investimento,
com a finalidade de aumentar o seu fluxo de capital (PERRONE-MOISÉS, 1998).

Dito isto, fica nítida a inexistência de um quadro normativo que seja ao mesmo tempo
único e coerente entre os países, e que reja, de forma equânime, a todos os aspectos
do regime internacional de investimento, Carreau e Juillard (2013). Nas palavras de
Julia Kotschwar, em tradução livre:
os tratados bilaterais de investimento asseguram previsibilidade e
estabilidade em ambientes, de outro modo, frequentemente incertos, uma vez
que as partes concordam em aceitar certos padrões de tratamento e de têlos executados por um mecanismo de solução de controvérsias internacional
(KOTSCHWAR, 2013).

Outro dos Principais motivos pelo qual os TBI’s foram vistos como desequilibrados em
seu início, foi o fato de que, embora fossem teoricamente recíprocos em direito, na
prática previam proteção, quase que exclusivamente, aos investidores e corporações
dos Estados desenvolvidos. Isto porque, nos Estados em desenvolvimento não
haviam pessoas, físicas ou jurídicas, com patrimônio considerado suficiente para
investiam no exterior.

Em análise do constante desenvolvimento do cenário globalizado do comércio e dos
investimentos internacionais, CARBAUGH evidencia a transição do protecionismo das

10

Veja o Tratado de 1976.
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grandes nações desenvolvidas para um tratamento igualitário entre os estados
signatários dos acordos de comércio e investimento celebrados através do tempo:
Nos últimos anos, o caráter de interdependência econômica global vem-se
tornando muito mais sofisticado. Em vez de enfatizar somente os temas
econômicos dos países industriais, as conferências mundiais estão agora
reconhecendo e incorporando às suas discussões os problemas das
nações menos desenvolvidas. (CARBAUGH, 2016, p. 2 - 5).

Confirmando a análise de Carbaugh, os tratados bilaterais de investimento atingiram
a marca de 2.946 acordos celebrados até o final do ano de 2015, conforme dados
apresentados no Word Investment Report 2016 da CNUCED11. Esse fenômeno
envolve a maioria das Nações Soberanas, independentemente do regime político ou
de seu nível de desenvolvimento, impactando intensamente os fluxos de capital no
mercado globalizado.

Contudo, para avaliar se a lei internacional de investimento como um todo foi
equilibrada, devemos olhar não só para os Tratados Bilaterais, mas para todo o
arcabouço jurídico sob a égide do contexto econômico mundial. Conforme as palavras
do Ilustre Professor Radi, Yannick, em tradução livre, “a insegurança jurídica gerada
na AGNU, levou os Estados "desenvolvidos" e seus investidores a se tornarem
suspeitos em relação aos Estados "em desenvolvimento"12.

No mesmo raciocínio, tem-se que os investidores daquela época resistiam em investir
nos Estados em desenvolvimento devido a ambiguidade do marco regulatório que
vinha se estabelecendo.

Ao mesmo tempo em que as resoluções e acordos celebrados, possuíam um viés
tendencioso ao protecionismo e preservação das normas de direito internacional já

11

Veja a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations
Conference On Trade And Development) foi estabelecida em 1964, em Genebra, Suíça, no contexto
das discussões de liberalização do comércio no Acordo Geral de Tarifas e Comércio. UNITED
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. 2016 World Investment Report.
UNCTAD. Disponível em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf>. Acesso em: 10
ago. 2020, p. 101.
12 Veja o Curso de International Investment Law, do Professor RADI, Yannick. c.2, m.2. Bélgica:
Université catholique de LouvainX, disponível em: <https://www.edx.org/course/internationalinvestment-law>. 2019.
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estabelecidas pelos países desenvolvidos, seus Estados de origem, já desenvolvidos,
se recusavam a conceder-lhes seguro contra eventuais riscos políticos, causando
grande insegurança jurídica e impedindo a previsibilidade de bons investimentos
naqueles Estados.

2.3.

Mega Acordos Para Diminuição De Riscos Nos Investimentos

Apesar de sua extrema contribuição no combate à discriminação nos investimentos e
comércio internacional, as rodadas de negociação do GATT, posteriormente integrado
à OMC (Organização Mundial do Comércio), com a instituição do Acordo de
Marraqueche13 em 1995, não foram os únicos acordos celebrados com o intuito de
reduzir tarifas e outras barreiras ao comércio de bens.

A nova abordagem utilizada pelos organismos internacionais, em relação ao futuro
das negociações de comércio globalizado, era no sentido da celebração de acordos
multilaterais de parceria e colaboração para o desmantelamento das barreiras já
identificadas que atrasavam o processo de harmonização do comércio internacional.

Obstáculos como as tarifas, subsídios, dumping, padrões de propriedade intelectual,
dentre diversos outros, eram cada vez mais neutralizados pelo arsenal de acordos de
comercio que vinham sendo celebrados pelas nações e medidas que afetariam os
investimentos em escala global começaram a ser implementadas.

Vários novos temas passaram a ser incluídos nas negociações de parceria dos
grandes blocos econômicos, inclusive a abordagem de práticas comerciais restritivas,
medidas ambientais que afetam o comércio, padrões trabalhistas ou medidas que
distorcessem a concorrência.

A razão para as práticas adotadas era a justificativa de que qualquer prática
discriminatória que afetasse a essas políticas, poderia causar um desequilíbrio na

13

Vide o Acordo de Marraqueche, que instituiu a Organização Mundial do Comércio.
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competição global, distorcendo a isonomia e a igualdade de tratamento entre os
participantes.
Atualmente há dois mega blocos econômicos que representam a maior parte do PIB
mundial, sendo regidos de um lado pelo acordo Trans Pacific Partnership (Parceria
Trans Pacifica), com o intuito de cortar barreiras e liberar cerca de 40% do comércio
mundial e, do outro lado está a Regional Comprehensive Economic Partnership
(Parceria Econômica Regional Abrangente), que corresponde à metade da população
do planeta e um terço do PIB mundial.

Indo além das regras previstas pela OMC, sobre o comércio entre os países
participantes de acordos preferenciais, como também entre os países que ainda não
fazem parte de grandes acordos, os mega blocos econômicos passaram a adotar em
suas negociações, condições e regras para a melhoria e desenvolvimento dos
padrões trabalhistas e ambientais nos países signatários.

2.3.1. Trans-Pacific Partnership – TPP

Visando alcançar a liberação de serviços e bens de consumo, a Parceria Trans
Pacífica, formada pela integração entre as economias do Pacífico, do norte da
América e parte da Ásia (THORSTENSEN, 2012), aborda amplamente a regulação
do comércio de bens, serviços e de compras governamentais, dentre tantos outros
nichos da economia que envolva seus signatários (MELÉNDEZ-ORTIZ, 2014).

O viés da Parceria Trans Pacifica é no sentido de garantir aos investidores sediados
no território dos Estados signatários segurança jurídica mediante o fornecimento de
proteção adicional sobre litígios que envolvam expropriação arbitrária ou indireta,
compensação por perdas relacionadas a guerra civil e demais situações em que seja
declarado estado de emergência ou conflitos armados.
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Além disso, o TTP aborda temas sobre proteção jurídica contra a livre transferência
de fundos e a garantia de padrões mínimos de proteção e tratamento justo e equitativo
aos investimentos estrangeiros (CHAISSE, 2012).

2.3.2. Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP

Com o mesmo intuito do TPP, visando reduzir barreiras e garantir ao comércio e aos
investidores, certo nível de segurança jurídica nas transações de capital globalizadas,
a ASEAN em conjunto com a China, Nova Zelândia, Índia, Austrália, Coréia do Sul e
Japão, deram origem ao que se apresenta ser o maior entre os Mega Acordos de Livre
Comércio, abrangendo praticamente metade da população mundial conforme dados
apresentados pela UNCTAD, em 2014 (UNITED NATIONS CONFERENCE ON
TRADE AND DEVELOPMENT, 2014).

O principal objetivo do acorde de Parceria Econômica Regional Abrangente é facilitar
a liberdade e proteção do comércio no Leste Asiático. Deste modo, ao reforçar a
aliança entre si, trazendo segurança aos investimentos realizados, os países
signatários podem adequar sua rede de produção e planejamento industrial conforme
as condições e vantagens de cada parte (WANG, 2014).

Os acordos demonstrados apresentam a busca cada vez maior dos países por blocos
de parceria econômica que sugerem uma uniformidade das normas de proteção para
os investimentos. Essa tão buscada segurança jurídica é um dos principais pontos
analisados pelos investidores.

Assim como o surgimento de novos blocos econômicos, a atual política de
negociações mundial vai em direção a celebração de cada vez mais tratados e
acordos de parceria pela liberdade no comércio e pela facilitação dos investimentos
estrangeiros. Segundo Manuel Lopes Porto, em sua teoria sobre Integração e
Políticas Comunitárias:
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A probabilidade de haver vantagem líquida com a criação de um bloco
econômico regional deverá ser tanto maior: a) quanto maior for o nível dos
direitos aplicados anteriormente entre os países membros; b) quanto menor
for o nível dos impostos aplicados em relação a terceiros; c) quanto maior ou,
mais concretamente, quanto mais relevante for a parcela do comércio
mundial que se dá entre os países que o constituam; d) quanto maior for o
comércio (e outras relações econômicas) entre estes antes da integração; e)
quanto mais concorrenciais (não complementares) forem as economias
(entre países igualmente industrializados); e f) quanto maior for a proximidade
geográfica (sendo mais baixos os custos de transporte) (PORTO, 2001).

Essa tendência para realização de parcerias globais em prol do desenvolvimento do
comércio e industrialização, demonstra a importância de os países integrarem algum
bloco econômico que possa proporcionar seu crescimento, atraindo investidores
externos em função das políticas de facilitação de investimentos estrangeiros e
promoção da vantagem competitiva na região.

3.

GLOBALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

No que corresponde a globalização econômica, nota-se o veemente crescimento das
relações entre os diferentes mercados, Estados e investidores ao redor do mundo.

Através dos acordos bilaterais, abordados nos tópicos anteriores, que enfatizam a
disseminação das cadeias de produção entre os estados, fortalecem e regulam as
instituições, acompanhando o fluxo de comércio e de capital, começaram a surgir
grandes polos regionais e internacionais de produção.

A principal consequência do processo de globalização é o crescimento dos
investimentos estrangeiros, responsável pelo surgimento de cadeias internacionais de
produção e comércio de mercadorias e serviços. Para Bauman, este é o destino
irremediável do mundo, sendo um processo equânime, que afeta a todos e a todas as
classes da mesma maneira (BAUMAN, 1999).

Assim, depreende-se que o processo de globalização econômica contribuiu nos
últimos anos para uma grande elevação nos fluxos de investimento estrangeiro pelo
mundo. Além dos fluxos de exportações e importações, as empresas buscam laços
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para fortalecer o comércio estando cada vez mais interligadas, dispondo de vários
meios para o emprego de seus produtos nos mercados externos, podendo, inclusive,
eleger a produção direta nos países estrangeiros. (Helpman, Melitz e Yeaple, 2003;
Baumann, Canuto e Gonçalves, 2004).

Nessa linha, o Brasil, reconhecido mundialmente pela prosperidade de setores
dependentes de recursos naturais, como petróleo, gás, energia elétrica e mineração,
assim como do setor de serviços financeiros, é signatário de diversos acordos de
preferência comercial, fazendo com que o nível da segurança jurídica para os
investidores estrangeiros fosse cada vez maior.

Os investimentos atraídos pelos acordos de comércio realizados têm impulsionado o
desenvolvimento e industrialização do mercado nas últimas décadas, causando um
crescimento expressivo nos níveis de exportação realizados pelo Brasil, trazendo
ganhos expressivos e destaque nos índices macroeconômicos (Referência).

Entre os anos de 2001 e 2020, o Brasil apresentou um crescimento exponencial no
valor de exportações realizadas, a diferença de volume de exportações realizados no
ano de 2020 é equivalente a US$14,6 Bilhões de dólares a mais que em 2001,
apresentando um crescimento de 294,32% neste período, sendo que, o saldo
acumulado em razão da diferença entre exportações e importação realizadas neste
período é de US$61,6 Bilhões de dólares, conforme os dados apresentados pelo
Ministério da Economia, em julho de 2020.

Tabela: Balança Comercial Brasileira de Exportação, Importação, Saldo e Corrente de
comércio até julho de 2020:
Tabela 1 – Balança Comercial Brasileira de Exportação, Importação, Saldo e
Corrente de Comércio de Julho de 2020:
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Elaboração própria conforme dados do Ministério da Economia, julho de 2020.

Para simplificar os dados apontados, segue um recorte simplificado, conforme os
dados da balança comercial brasileira, apresentada no sitio do Ministério.
Gráfico 1 – Balança Comercial Brasileira de Exportação, Importação e Saldo:

Elaboração própria conforme dados do Ministério da Economia, julho de 2020.

Os Investimentos estrangeiros se tornaram uma tendência mundial. Muito embora
tenham apresentado um crescimento exponencial nos últimos anos, ainda dependem

28

de inúmeros fatores fundamentalistas para uma correta análise dos riscos nestas
operações.

Conforme demonstram as estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento, em conjunto com os dados disponibilizados pela
Câmara de Comércio Exterior, no terceiro trimestre de 2019 foram constatados 60
projetos de investimento estrangeiro no Brasil, tendo origens advindas principalmente
dos EUA, China, Japão, França e Itália (SE-CAMEX, 2019).

Conforme a seção 2, da análise dos investimentos estrangeiros diretos, divulgado em
novembro de 2019 pela secretaria executiva da Câmara de Comercio exterior, dos
projetos mencionados, 44 foram confirmados ainda no terceiro trimestre de 2019 e
acumulam aproximadamente US$11 bilhões de dólares, totalizando um montante de
US$75 bilhões de dólares investidos na economia brasileira durante o ano (SECAMEX, 2019; UNCTAD, 2019).

Seguem abaixo dois gráficos que apresentam os números de projetos de investimento
estrangeiro anunciados e confirmados para o Brasil em 2019, bem como a
representação dolarizada do que estes projetos significam na economia brasileira:

Gráfico 2 - Número De Projetos:
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Gráfico 3 – Valor Dos Projetos Em US$ Milhões:

No mundo, o valor total que representa o fluxo de Investimento Estrangeiro Direto
realizado entre os países durante 2019, foi de US$1,39 trilhões de dólares. Este valor
é dividido no texto da UNCTAD, sendo destacada a perenidade dos IED’s nos países
em desenvolvimento, em contraponto a um recuo destes investimentos em parte das
economias desenvolvidas (UNCTAD, 2019).

No bloco econômico da União Europeia, por exemplo, houve um recuo no fluxo de
investimentos estrangeiros de 15% em comparação a 2018. No mesmo período, em
março de 2019, o Parlamento britânico rejeitou o plano apresentado pela então
primeira-ministra Theresa May, para a efetivação do BREXIT (Britain Exit), que
representa o plano de retirada do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia,
iniciado em 2017.

Tendo sido criada para promover a paz entre os países do continente europeu, ex
adversários durante a segunda grande guerra, a tensão carregada durante as
negociações com os 27 países signatários da UE, acabou por gerar uma grande
polêmica sobre o futuro econômico do Reino Unido e do restante da União.

As consequências, a partir da anunciação do BREXIT, resultaram numa queda
expressiva de todas as moedas correntes nos países pertencentes ao Reino Unido.
Além disso, devido às fortes quedas na bolsa britânica, o governo teve de reduzir as
taxas de juros e realizar empréstimos para conter os prejuízos causados.
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A partir de então, várias empresas decidiram migrar suas sedes para países como a
França e Holanda, o que resultou em uma perda gradativa de valor da libra esterlina
frente ao dólar e ao euro (BEZERRA, 2020).
Gráfico 4 – Variação Cambial Histórica Da Libra Esterlina Em Relação Ao Dólar
Americano Entre 2017 E 2020:

Fonte: Desenvolvido por TradingView.
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Gráfico 5 – Variação Cambial Histórica Da Libra Esterlina Em Relação Ao Euro
Entre 2017 E 2020:

Fonte: Desenvolvido por TradingView.

Conforme dados apresentados pelo jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, há uma
grande tensão nas negociações sobre as relações após o Brexit. De um lado a UE
exige que os britânicos adotem as regras europeias em acordos comerciais futuros,
do outro, o governo britânico objetiva realizar um acordo para garantir a liberdade de
tráfego e comércio semelhante ao Tratado Ceta UE-Canadá (FAZ, 2020).
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Enquanto o Reino Unido amarga no cenário econômico pelas decisões tomadas em
relação ao BREXIT, as duas maiores economias do bloco da UE apresentaram uma
expressiva alta nos fluxos de investimento estrangeiro.

Na França, a quantidade de dólares investidos durante o ano avançou 40%, em
relação a 2018, já na Alemanha esse avanço alcançou 232%, saindo da casa dos
US$12 bilhões, em 2018, para US$40 bilhões, em 2019. Esse avanço alemão na
recepção de moeda estrangeira se deu, principalmente, devido a empréstimos
realizados por matrizes alemãs a suas subsidiárias em anos anteriores. (UNCTAD,
2019)

O papel da distribuição de investimentos estrangeiros, para além de proporcionar o
aquecimento da economia interna e o desenvolvimento estrutural do país receptor,
também contribui significativamente para a inserção deste no cenário econômico
internacional.

Os programas de IED proporcionam possibilidades equânimes para que cada país
possa usufruir ao máximo de suas vantagens competitivas em relação demais
Estados. No caso do Brasil, por exemplo, tradicionalmente receptivo aos
investimentos estrangeiros, alcançou a quarta posição, dentre os países que mais
receberam IED durante o ano de 2019 (UNCTAD, 2019).

A OCDE caracteriza o objetivo do investimento estrangeiro direto como uma forma de
aplicar recursos financeiros em outro país, objetivando estabelecer uma relação
econômica duradoura em busca de crescimento e desenvolvimento mútuos:
Tem a finalidade de estabelecer relações econômicas duradouras com quem
se empreende por meio de investimentos que dão a possibilidade de exercitar
a influência efetiva na administração. No caso do país receptor, quando nãoresidente realiza investimento por meio de: 1. criação ou extensão de uma
empresa com capital próprio, subsidiária ou filial, ou ainda a aquisição total
de propriedade de um empreendimento já existente; 2. participação em um
empreendimento novo ou existente; 3. um empréstimo por cinco anos ou
maior prazo (OCDE, 2012).

Conforme disserta Samuel Luiz Araújo, no Brasil estes investimentos ocorrem de
modo direto, quando investidores plicam recursos diretamente em empresas
brasileiras. Outra forma de efetivar um investimento estrangeiro é, por exemplo,
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adquirindo terras no território do outro país. Contudo, há que se levar em conta a
finalidade da aquisição dessas terras:
A aquisição de terras nacionais por estrangeiros é um movimento mundial e
não somente brasileiro. A preocupação com a produção de alimentos é
crescente, assim como o interesse por biocombustíveis. Ao lado da benéfica
entrada (e imobilização) de capital estrangeiro está a sobrevalorização das
terras que circundam a propriedade adquirida. Entendemos que a aquisição
por estrangeiros objetivando a produção de biocombustíveis é
despropositada, assim como aquela meramente exploratória. Se estrangeiros
querem pesquisar ervas para fins medicinais que se associem às
universidades brasileiras. Fatos ocorridos no continente africano e no Leste
europeu sinalizam claramente o rumo que devemos tomar. Deve-se evitar a
produção especulativa, em que o estrangeiro vem para o país, produz e leva
toda a riqueza. (ARAÚJO, 2013).

Em outras palavras, mesmo existindo controvérsias em relação a atuação de
organizações internacionais que apostam no desenvolvimento do Brasil, através do
IED, o ápice da discussão circunda o fato de que os cenários político, social e
econômico, têm sofrido severas transformações durante as últimas décadas.

Essas mudanças gradativas, exigem dos países uma intensificação nas relações
internacionais em todas as esferas, sendo que, os países que não se adaptarem a
essas novas premissas de mercado globalizado, estarão fadados a longas crises de
subdesenvolvimento econômico e social.

A forma mais comum de investimento estrangeiro é ocorre entre divisões do mesmo
grupo empresarial, deste modo, uma empresa internacionalizada aloca recursos em
sua filial, com o objetivo de obter otimização e desenvolvimento de toda a cadeia
produtiva da empresa.

Nessa linha, a AGU publicou, no ano de 2018, uma cartilha sobre investimentos, onde
o conceito de IED foi abordado como sendo uma forma de investimento de
longuíssimo prazo, onde o investidor explora em outro país, com o objetivo de
estimular a gestão da empresa e envolver a participação, direta ou indireta, de pessoa
física ou jurídica, residente, domiciliada ou com sede no exterior, em empresa
constituída no Brasil” (AGU,2018).
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Na análise dos investimentos estrangeiros, o fator que demonstra ser divisor de
águas, com maior importância para os investidores, é a segurança jurídica do país
receptor do investimento estrangeiro. Países que apresentam um ordenamento
jurídico instável, não têm uma boa perspectiva para a realização de negócios, tendo
em vista o alto risco que proporciona ao investidor.

Voltando à análise de Carreau e Juillard (2013), ainda não existe um quadro normativo
que compreenda, ao mesmo tempo, um regimento de Leis únicas e coerentes
suficientes para abordar a todos os aspectos do regime internacional de investimento.
Com isso, fica demonstrada a descentralização dessas fontes de direito convencionais
que, apesar de descoordenadas, não possuem hierarquia entre si.

Sendo assim, é notável a importância de se analisar na interação dos fluxos de
investimento, a origem das empresas estrangeiras que historicamente vêm realizando
atividades produtivas e quais os resultados para o Estado receptor dos investimentos.

4. SEGURANÇA JURÍDICA

Qualquer país deve observar o princípio da segurança jurídica como sendo um dos
mais relevantes em seu ordenamento jurídico. Este princípio tem como finalidade a
distribuição da justiça de forma equânime, trazendo condições que para que seja
possível às pessoas, reconhecer as consequências diretas de seus atos de forma
antecipada e reflexiva, harmonizando as relações e dirimindo os conflitos entre as
pessoas. (SILVA, J., 2006, p. 133)

Para Carvalho, tal entendimento decorre da possibilidade de prever os efeitos jurídicos
da regulação da conduta, abrindo espaço para o planejamento de ações futuras, cuja
disciplina jurídica conhecem (CARVALHO, 2010).

Ou seja, quanto mais indivíduos compreendem o conteúdo e a finalidade das normas,
mais as respeitam, causando a sensação de estabilidade e segurança de que os
conflitos terão resolução, tal qual a lei determina. Esse sentimento de previsibilidade

35

quanto a resolução dos conflitos conforme a expectativa dos acontecimentos, é o que
traduz a essência do princípio da segurança jurídica.

Junior, descreve a segurança jurídica como um dos inúmeros princípios que
sustentam a ciência jurídica, sendo esta, uma meta a ser atingida pelo Estado
Democrático, em busca da harmonia social:
Trata-se da segurança jurídica, que nosso legislador constituinte originário
colocou com uma das metas a ser atingida pelo Estado Democrático de
Direito, ao lado de outros valores igualmente relevantes, como a liberdade, o
bem-estar, a igualdade e a justiça, todos eles guindados à categoria de
‘valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social’ (JÚNIOR, 2006).

Portanto, a segurança jurídica apresenta uma importância imprescindível para o
Estado, podendo inclusive ser, dentre princípios gerais de direito, o mais importante
(CANOTILHO, 1999). Em síntese:
Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos
ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações
jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os
efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas (CANOTILHO,
1999).

Ao aplicar a segurança jurídica, o Estado colabora com as novas formas de resolução
de conflitos, tornando possível a existência de pacificação nas decisões e a utilização
de técnicas de mediação e conciliação na política de atuação do magistrado.

Portanto, a manutenção da credibilidade das instituições públicas, principalmente do
Poder Judiciário, é tão necessária quanto a visibilidade e transparência de seus atos.
Decisões eivadas de vícios causados por fatores como a parcialidade do magistrado,
resultam em reflexos desfavoráveis no cenário econômico, afetando toda a sociedade
e suas classes sociais.

Na mesma linha, decisões de um ordenamento jurídico seguro aumentam a confiança
e a credibilidade do sistema, não só para a sociedade local, mas para toda a
comunidade internacional, trazendo a possibilidade de novos investimentos
estrangeiros, tendo em vista o clima juridicamente favorável para as transações de
capital.
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4.1.

Segurança Jurídica Na Esfera Econômica

Paulatinamente, a formação de blocos econômicos e de tratados internacionais são o
principal aspecto jurídico na facilitação e disciplina dos investimentos estrangeiros
diretos. Sornarajah disserta:
A assimetria é inerente à formação destes tratados. Às vezes tratados
bilaterais sobre investimentos são sustentados pela manutenção de
promessas ou ameaças de sanções. Outras vezes, o tratado é feito como
condição para um empréstimo. Nesse último caso, o problema da iniqüidade
é acentuado (SORNARAJAH, 2004).

Com a intenção de aumentar a segurança e prosperidade do cenário econômico, o
Brasil, nas últimas décadas, vem adotando medidas regulatórias atraentes para os
investidores. Contudo, apesar de a última década ter sido de intensas mudanças para
o Estado brasileiro, no sentido de adequar sua estrutura efetivando sua participação
no cenário econômico internacional, por meio de Acordos de Cooperação e Facilitação
de Investimentos (ACFIs), o nível de segurança jurídica ainda tem afastado cada vez
menos os investidores externos.

Mesmo após ter realizado diversas mudanças internas, modernizando a legislação
processual, após tornar o processo de contratações e licitações mais dinâmico e
estabelecer normas que garantissem o emprego de meios alternativos e menos
custosos para a resolução de conflitos, desde o ano de 2015 o país vem sofrendo com
a perda de interesse dos investidores estrangeiros, sendo que, pela primeira vez
desde 1998, deixou de integrar a lista dos países mais confiáveis no ano de 2019,
conforme dados da A.T.Kearney (2019):
Gráfico 5 – Posição Do Brasil No Ranking De Confiança Para Investimento
Estrangeiro
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A importância de se compreender a imprescindibilidade da segurança jurídica, está
no fato de que, quanto maior for a estabilidade das regras e perenidade das decisões
judiciais em um país, mais atrativo será para os investidores estrangeiros.

Segundo disciplina Picciotto, a segurança jurídica é fator determinante para
estabelecer o nível de potencial risco ou confiabilidade nos investimentos
recepcionados pelo país. Durante a análise do investimento, a estabilidade é fator
chave para que haja confiança na prosperidade do investimento, atraindo a atenção
dos investidores através da previsibilidade jurídica (PICCIOTTO, 1998).
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CONCLUSÃO

As mudanças causadas no mundo, pelo processo de desenvolvimento e globalização
do mercado, principalmente no que diz respeito aos investimentos, resultou na
adequação do sistema jurídico de diversos países, para que se enquadrassem aos
moldes de tratados e acordos internacionais para a manutenção do livre comércio,
influindo diretamente nas medidas e propostas de atuação internas dos Estados.

O estudo apresentado expõe o princípio da segurança jurídica um ideal normativo que
consiste na junção três outros aspectos imprescindíveis, sendo estes a
cognoscibilidade, a confiabilidade e previsibilidade.
A cognoscibilidade do princípio tem como finalidade servir de instrumento para
orientar o investidor, de modo que este possa pautar suas escolhas, observando as
normas de direito já consolidadas, evitando enganos ou resultados inesperados.

O aspecto da confiabilidade do princípio, é responsável pela garantia e consolidação
das normas de direito, sendo que, esta estabilidade no direito, preserva o
entendimento e evita que haja conflito entre normas e Leis novas e antigas, ou com
tratados e acordos internacionais de comércio, induzindo o investidor ao erro e a
frustração do negócio.

Já a previsibilidade, é o ponto do princípio que permite a continuidade do direito. Esta
resguarda as relações do investidor do presente no futuro e impede que este seja
surpreendido durante o longo prazo em que estiver alocando recursos em
determinado Estado, por sanções ulteriores à efetivação de seus negócios.

Assim, depreende-se que o princípio da segurança jurídica é arma fundamental no
combate arbitrariedade estatal, ao engano e quaisquer surpresas ou frustrações
inesperadas. Tal princípio tem como objetivo evidenciar o dever de inteligibilidade e
lealdade na atuação dos Poderes Públicos.
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Com isso, o princípio constitucional da segurança jurídica se traduz em uma
norma/princípio que estabelece aos poderes do Estado (Legislativo, Executivo e
Judiciário), a prática de condutas necessárias para a existência dos indivíduos, tanto
no contexto social quanto no contexto dos investimentos.

Este princípio, em sua primazia, busca garantir a manutenção da capacidade do
indivíduo em programar seu presente de forma responsável, podendo planejar
estrategicamente o futuro, sem enganos, frustrações, surpresas ou arbitrariedades,
causadas pelo desconhecimento e instabilidade jurídica.

Conforme os dados elencados, países que possuem um alto nível de confiabilidade e
segurança jurídica atraem com maior facilidade a atenção dos investidores, que
encontram um ambiente seguro e agradável para seus investimentos e alocação de
recursos. Ao combinar o ordenamento jurídico interno em consonância com os
tratados e acordos internacionais dos quais o país é signatário, há uma maior
possibilidade de integração a mega projetos de investimento estrangeiro.

No Brasil, a busca pela diminuição da insegurança que flutua sobre as relações
jurídicas é incessante. Apesar das grandes modificações já realizadas nas últimas
décadas, o que se espera é garantir aos investidores, um mínimo aceitável de
previsibilidade jurídica, que seja capaz de tornar possível a prosperidade dos negócios
realizados.

Essas normas representam peças inalteráveis para o estabelecimento de direitos e
deveres sobre os empreendimentos estrangeiros desenvolvidos no Brasil, norteando
as decisões jurídicas dos investidores.

Um dos passos que devem ser seguidos, é que o Estado deixe clara sua preocupação
com a simplificação das normas e a proteção do princípio da segurança jurídica. Tratase de algo essencial na avaliação dos investidores quando determinam o ambiente
para a efetivação de novos investimentos ou a manutenção de investimento já em
andamento.
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Apesar de ser um dos maiores pontos de investimento estrangeiro da atualidade, o
Brasil ainda tem muito espaço de manobra para o desenvolvimento de políticas de
investimento internacional. Mesmo com o nível de segurança jurídica cada vez menor,
os investidores ainda tendem a manter investimentos no país devido a sua abundância
de recursos.

Tendo em vista que grande parte da legislação em vigor, assim como os princípios
basilares de direito já estão em conformidade com as premissas e objetivos dos
acordos internacionais, o Brasil tem grande vantagem na corrida para se destacar
como parte proeminente e imperativa à reestruturação das regras internacionais
durante uma futura governança regional e global de investimento.

A política econômica brasileira tem se mostrado estar em rumo a melhoria e abertura
da produtividade e competitividade. Contudo, as percepções acerca da estabilidade e
segurança do ambiente de negócios, indicam que há a necessidade de melhorias,
principalmente por meio de esforços governamentais, com o implemento de
simplicidade e desburocratização no cenário econômico.

Em relação a importância de investimentos privados para o desenvolvimento
estrutural do país, não se deve olvidar as premissas do Estado Social, que prevê a
atuação do financiamento privado nos setores de infraestrutura. Apesar de a
obrigação de promover infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico no país
permanecer sob a égide do Estado, o investimento privado deve ser visto como uma
complementação aos investimentos públicos, tornando as possibilidades de
crescimento ainda maiores.

Sendo assim, observando tal necessidade de recepcionamento dos investimentos
privados em setores de infraestrutura, como uma forma complementar para a atuação
do Estado, comina a importância e necessidade de se garantir a aplicação do princípio
constitucional da segurança jurídica nestas relações.
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