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preFácIo

Houve várias tentativas frustradas para o estabelecimento de uma regu-
lamentação multilateral sobre investimentos internacionais lideradas prin-
cipalmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). Em 1962 e 1967, discussões preparatórias para a elaboração 
de um tratado multilateral não prosperaram, pois, como a ideia inicial era 
de que dele participassem todos os países e não somente os membros da 
OCDE, manifestou-se incontornável divisão entre países importadores e ex-
portadores de capital com relação ao conteúdo dos princípios reconhecidos 
de investimentos. A partir daí, a minuta desse tratado passou a ser recomen-
dada pela OCDE como um modelo para a conclusão de tratados bilaterais 
de investimentos, os denominados BITs. Isso lançou as bases para o futuro 
regime de investimentos caracterizado pela ausência de um tratado universal 
e a predominância dos BITs.

A mais importante das iniciativas da OCDE ocorreria quase trinta 
anos mais tarde, em 1995, com a proposta do Multilateral Agreement on In-
vestment (MAI) inspirada na experiência dos BITs. A exemplo dos BITs, as 
negociações do texto do MAI incluíram ampla definição de investimento, 
proteção dos investidores contra expropriação direta e indireta, padrões de 
tratamento justo e equitativo, total proteção e segurança, assim como dispo-
sições sobre solução de disputas entre investidor-Estado.

As negociações entre os membros da OCDE estenderam-se até 1998 e, 
mais uma vez, sem sucesso por diversas razões, em especial ao que se pode-
ria resumir como custos políticos de um tratado multilateral. Os Estados 
Unidos, por exemplo, nunca apoiaram integralmente a proposta. O apoio 
político interno necessário para a ratificação do tratado não ocorreu por-
que o nível de proteção ao investimento estrangeiro era, segundo aquele 
país, insatisfatório. 

Por outro lado, muitas organizações não-governamentais sustentaram 
que os debates no âmbito da OCDE tinham transcorrido sem muita transpa-
rência. Por fim, havia dúvidas se o debate na OCDE, organização composta 



XV

principalmente por países exportadores de capital, era o foro adequado para 
negociação de um tratado destinado a servir como um instrumento global.

Assim, a regulamentação internacional sobre investimentos desen-
volveu-se com base em uma profusão de BITs e Acordos Regionais ou 
Acordos Preferenciais de Comércio, bem como dispersou-se por acordos 
setoriais, como o Tratado da Carta de Energia (1994), instrumentos mul-
tilaterais e algumas diretrizes, como as contidas na Declaração sobre In-
vestimento Internacional e Empresas Multinacionais da própria OCDE 
(1976). Trata-se de um regime fragmentado de normas que diferem em 
forma, objeto e escopo, o que dá ensejo a riscos de confusão, incertezas 
interpretativas e conflitos legais.

Em sua fase inicial, os BITs enfrentaram problemas políticos similares 
àqueles verificados nas negociações relativas aos projetos multilaterais que 
opuseram países desenvolvidos, de um lado, e em desenvolvimento, de ou-
tro, e não tiveram grande expansão até aproximadamente o início da década 
de 90. No período de trinta anos, compreendido entre 1959 e 1989, apenas 
386 BITs foram firmados, notadamente entre países de economias mais 
avançadas. Esse cenário começou a mudar a partir do momento em que 
países em desenvolvimento arrefeceram sua resistência. Como bem observa 
Camila Biral, foi um momento em que se passou “a reivindicar direitos de 
titularidade coletiva de forma a equacionar o abismo entre países desenvol-
vidos e subdesenvolvidos”, isto é, quando “surgem os considerados direitos 
de terceira geração, como o direito ao desenvolvimento e a postulação de 
uma nova ordem econômica mundial”. 

Os BITs tornaram-se um importante instrumento de promoção e pro-
teção do influxo de investimento internacional utilizado por países da Áfri-
ca, Ásia e América Latina, seja nas suas relações com países desenvolvidos 
ou com países em desenvolvimento e economias em transição. Tanto que, 
atualmente, o número de BITs já é superior a 2.500. Além disso, disposições 
relativas à proteção do investimento internacional de conteúdo frequen-
temente idêntico aos dos BITs começaram a ser incluídas em um número 
também crescente de Acordos Regionais ou Preferenciais de Comércio, tais 
como o NAFTA, o MERCOSUL, e o CARICOM. 

Nesse contexto, os termos investimento e desenvolvimento passaram a 
ser “expressões cada vez mais recorrentes nos principais acordos e conven-
ções internacionais”, segundo expõe Camila Biral. A indissociável relação 
entre esses dois temas, assim como a evolução do conceito de desenvolvi-
mento em matéria de investimento no direito internacional, constituem 
o foco principal deste livro que em boa hora vem a público, resultado de 
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brilhante tese de doutorado defendida pela autora na Faculdade de Direito 
da USP, no Largo de São Francisco.

A autora parte da premissa de que desenvolvimento e investimento 
sempre foram temas correlacionados desde os primeiros acordos interna-
cionais em matéria de investimentos, embora não contivessem disposições 
específicas e efetivas acerca de como um contribuiria com o outro. Essa cor-
relação fica mais clara a partir da segunda metade da década de 90, quando 
algumas decisões arbitrais indicaram que o desenvolvimento deveria ser um 
dos critérios para a caracterização do investimento. A partir dessa época 
– expõe Camila Biral –, nota-se evidente evolução nos acordos e diretrizes 
internacionais com relação ao conceito de desenvolvimento, o qual se despe 
de sua forma meramente econômica “para atingir uma acepção mais com-
plexa representada pelo termo “desenvolvimento sustentável”, com condu-
tas a serem observadas pelos atores participantes do investimento levando-se 
em conta as dimensões humana, social e ambiental”.

Em face desse cenário, a autora demonstra ao longo do livro, com no-
tável percuciência, que, em matéria de investimentos internacionais, já se fir-
mou um caminho irreversível para que o desenvolvimento sustentável, bem 
como todos os fatores sociais, humanos e ambientais a ele relacionados, 
“sejam considerados como critério a ser observado tanto pelos investidores 
privados quanto pelos governos envolvidos”. 

Para sustentar sua posição, a autora concebeu uma excelente conca-
tenação de capítulos, que levam o leitor a conhecer em profundidade os 
conceitos de investimento, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. 
Nos Capítulos I e II, Camila Biral disseca esses conceitos a partir de fontes 
de direito internacional, doutrina, jurisprudência arbitral e análise dos acor-
dos, declarações e diretrizes internacionais que dispõem sobre a proteção 
dos direitos humanos, normas trabalhistas e meio ambiente.

O Capítulo III trata justamente da indissociabilidade dos conceitos de 
investimento e desenvolvimento, apresentando de forma muito clara como 
a acepção de desenvolvimento evoluiu até chegar ao irreversível reconheci-
mento do desenvolvimento sustentável. Essa irreversibilidade é ainda mais 
evidente, quando, no Capítulo IV, a autora trabalha com os conceitos de 
Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility) e da 
Criação de Valor Compartilhado (Creating Shared Value). Após demonstrar 
de modo impecável essa intrínseca correlação entre investimento e desen-
volvimento sustentável, Camila Biral, como não poderia deixar de ser para 
uma pessoa com rara consciência de temas efetivamente importantes para 
o Brasil, explora e propõe caminhos que o país pode trilhar para poder se 
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beneficiar da geração do desenvolvimento sustentável a partir de modelos 
das chamadas políticas de investimentos de nova geração.

Permito-me, por fim, dar um depoimento pessoal sobre a exemplar 
trajetória acadêmica e profissional de Camila Biral. Conheço-a desde os 
tempos em que foi minha aluna no curso de graduação na Faculdade de 
Direito da USP, no Largo São Francisco. Sua dissertação de mestrado, que 
resultou na publicação do livro de leitura obrigatória intitulado Indicações 
Geográficas, revelou sua vocação para a pesquisa, além de ter demonstrado 
sua sagacidade e capacidade de analisar um tema tão complicado sem incor-
rer em simplificações ou obviedades.

Neste livro, que, a exemplo do primeiro, será certamente um marco 
na literatura jurídica brasileira, Camila Biral confirma essa sua sagacidade e 
capacidade ao tratar de um tema ainda pouco explorado no país. É também 
um livro de leitura obrigatória.

UMBERTO CELLI JUNIOR
Professor Titular de Direito Internacional da  

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP




