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Tratados de Livre Comércio (TLC): disseminados na década de 1990, 
são acordos comerciais cujo objetivo principal seria aumentar e di-
versificar o comércio entre dois ou mais países, através da elimi-
nação de taxas, tarifas e regulamentações nas relações comerciais 
(exportação e importação) existentes entre os signatários. Com a 
diminuição global das tarifas alfandegárias e as novas formas de 
comércio, hoje em dia os TLCs têm como objetivo principal impe-
dir o Estado de regular e deixar o mercado definir políticas sobre 
relações trabalhistas, serviços públicos e privados, investimento 
externo, meio-ambiente, patentes e propriedade intelectual, inves-
timentos e muitos outros aspectos da vida de qualquer cidadão. 

C
onhecido internacional-
mente pela sigla em in-
glês ISDS1, o mecanismo 
de resolução de contro-
vérsias entre investi-

dores e Estado está presente na 
grande maioria dos tratados bi-
laterais de investimento (TBIs) 
e dos tratados de livre comércio 

1  Inversor-State dispute settlement.

atualmente em vigência (TLCs). 
Esse mecanismo concede às em-
presas multinacionais o direito 
exclusivo de acionar os Estados 
judicialmente em tribunais pri-
vados de arbitragem caso os go-
vernos aprovem regulamentações 
ou políticas públicas que possam 
afetar seus lucros.

PANDEMIA: UM GRANDE NEGÓCIO 
PARA EMPRESAS TRANSNACIONAIS

Tratados Bilaterais de Investimentos (TBI): são acordos entre dois paí-
ses que supostamente visaria incrementar o fluxo de investimentos 
estrangeiros entre ambos. Em praticamente todos os casos, flexi-
biliza-se a regulação do capital e é criado um sistema de solução 
de controvérsias entre investidor-Estado (ISDS), que dá privilégios 
exclusivos aos investidores internacionais, como será demonstrado 
neste texto. Segundo a USTR (United States Trade Representative), 
os TBIs ajudam a proteger o investimento privado, a desenvolver 
uma economia orientada para o mercado nos países parceiros e a 
promover as exportações estadunidenses.

Você sabe o que é ISDS?
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Só as empresas podem  
acionar o mecanismo? 

Sim, esse mecanismo é exclu-
sivo para as empresas transna-

cionais (ETNs). Nem as empresas 
nacionais, nem Estados e nem a 
população podem acionar os ISDS 
e muito menos denunciar uma 
ETN quando estas ofertam serviços 
de baixa qualidade, praticam tari-
fas abusivas, destroem o meio am-
biente, violam direitos humanos 
ou trabalhistas. 

Um verdadeiro sistema de  
justiça privado para os ricos

Para além da desigualdade entre 
países ricos e pobres, desenvol-

vidos e em desenvolvimento, uma 
injustiça maior ainda é criada pelo 
sistema ISDS: ao dar todo poder 
para as transnacionais, através de 
um sistema “judiciário” paralelo e 
privado, exclusivo para elas, pre-
judica os serviços públicos e os in-
teresses da população, ou seja, o 
sistema ISDS coloca o lucro acima 
das pessoas.

2 https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/assessing-impacts-investment-treaties.pdf 

E como surgiu o ISDS? De uma 
teoria sem sustentação, uma 

verdadeira conspiração 

O argumento que sustentou a 
criação do mecanismo ISDS 

na década de 1990 foi muito repe-
tido internacionalmente no marco 
do neoliberalismo: a assinatura de 
TLCs e TBIs com cláusulas de ISDS 
que garantissem os investimen-
tos de ETNs aumentaria o fluxo de 
investimento estrangeiro direto 
nos países signatários, especial-
mente aqueles menos desenvolvi-
dos. Contudo, para que uma teoria 
possa ser sustentada, é preciso 
que mostre evidências que a sus-
tentem ao longo do tempo. Nesse 
caminho, estudos de reconhecidas 
universidades que pesquisaram a 
relação entre esses acordos e o au-
mento de investimentos estrangei-
ros concluíram que: não existem 
evidências de que esses acordos, 
sejam TBIs ou cláusulas em TLCs, 
de fato aumentem o investimento 
estrangeiro. Pelo contrário, indica-
ram que para a maioria dos inves-
tidores, esses acordos não são um 
fator determinante na hora de de-
cidir onde alocar seus recursos2.
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Criador versus criatura – Nem  
os Estados Unidos querem mais 

Nesse cenário, a partir da falta 
de evidências que compro-

vem os argumentos em prol do 
ISDS, até os Estados Unidos, 
criadores e maiores entusias-
tas do sistema, atualmente estão 
convenientemente mudando de 
opinião, procurando eliminar o 
ISDS de alguns de seus acordos 
comerciais. Recentemente, nas 
negociações do NAFTA (Tratado 
Norte-Americano de Livre Co-
mércio, na sua sigla em inglês), 
Washington excluiu o ISDS com o 
Canadá  e substituiu o ISDS com o 
México por uma nova abordagem 
que reduz os exorbitantes direitos 
dos investidores3. Isso, provavel-
mente, para evitar que empresas 
do Canadá possam demandar con-
tra o governo estadunidense. En-
tre iguais, eles não aceitam ISDS, 
diferentemente do que fazem com 
países mais pobres.  

Por outro lado, a União Europeia, 
forte impulsionadora desse sistema, 
de tanta pressão que recebeu das 
organizações sociais reconheceu as 
graves assimetrias e privilégios para 
os investidores causados pelo sis-
tema ISDS, propondo uma reforma 
internacional através da formação 
de uma Corte Multilateral de Inves-
timentos (Multilateral Investment 

3  https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/wgiii_publiccitizen.pdf 

4 http://www.world-psi.org/en/investment-court-system-ics-wolf-sheeps-clothing

Court, MIC, em sua sigla em inglês). 
De acordo com análises da ISP e de 
muitas outras organizações, em-
bora tenha sido importante a Eu-
ropa reconhecer as injustiças do 
ISDS, ao formularem sua proposta 
os líderes europeus acabam tro-
cando seis por meia dúzia, com uma 
reforma só aparente, enganando a 
população e a opinião pública como 
lobo em pele de cordeiro4.

Benefícios duvidosos,  
prejuízos concretos 

Enquanto para os Estados os 
benefícios dos tratados de 

proteção de investimentos são in-
tangíveis, as perdas para a popu-
lação não só são concretas, como 
substanciais. Criticado como um 
mecanismo de justiça paralela 
para os ricos, o ISDS aumenta o 
poder de barganha das empresas 
para coagirem governos a “não 
adotarem medidas que afetem 
seus lucros”. Isto é, não regular, 
não proteger, melhor ainda, não 
interferir em nada, deixando que a 
mão invisível do mercado resolva. 
Retira a autonomia do Estado, re-
baixa a relevância dos sistemas ju-
diciários nacionais, transfere essas 
resoluções de conflitos das cortes 
nacionais para a distante e ten-
denciosa corte de arbitragem pri-
vada internacional.
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“Ao dificultar que os países to-
mem medidas claras que com-
batam a Covid, ameaçando 
entrar com ações milionárias 
contra os recursos públicos, 
o ISDS mostra sua face mais 
perversa: serve somente para 
favorecer as grandes corpora-
ções internacionais. Por isso 
deve ser extinto.” – Rosa Pava-
nelli, Secretária Geral da ISP

E esse monstro só cresce: Das 
seis demandas existentes de ISDS 
em todo o mundo no ano de 1995, 
esse número atingiu a marca de 
1.000 em 20205. Entre esses ca-
sos, muitas vezes governos foram 
condenados a pagar indenizações 
milionárias por ações em prol do 
interesse público, como por exem-
plo: aumento de áreas de prote-
ção ambiental; congelamento do 
preço da tarifa de serviços básicos 
como água e luz; disponibilização 
de remédios a preços acessíveis; 
cancelamento de contratos com 
empresas comprovadamente ine-
ficientes na gestão de serviços pú-
blicos; aumento de impostos para 
produtos nocivos à saúde pessoal 
e pública, como tabaco, álcool e 
açúcar, entre outros casos. Até 
mesmo a adoção de aumentos sa-
lariais após negociação coletiva já 
foi objeto de demanda de empre-
sas contra o Estado. 
5  https://investmentpolicy.unctad.org/news/hub/1644/20200407-unctad-isds-navigator-update-inves-

tment-treaty-disputes-hit-1-000-mark

6  Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Granada, Guate-
mala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e 
Tobago, Uruguai, Venezuela.

7 https://www.tni.org/files/publication-downloads/isds_en_numerosesapril2019_-final.pdf

ISDS e o impacto na América  
Latina: um verdadeiro derrame 

de dinheiro público para empre-
sas transnacionais

O impacto negativo causado pelo 
ISDS nas finanças dos países 

latino-americanos é tão revelador 
quanto relevante. Sabemos que em 
outras regiões como Ásia e África 
o cenário não é diferente. Embora 
os países mais pobres percam mais 
dinheiro, todos os Estados acabam 
perdendo em benefício de poucos 
investidores internacionais.

Com base em números atualiza-
dos no início de 2019, 22 países6 
da América Latina já tinham sido 
alvo de demandas internacionais 
de ISDS, contabilizando um total 
de 267 casos. Destes, Argentina, 
Bolívia, Equador, México, Peru e 
Venezuela respondem por quase 
três quartos do total (74%)7. E es-
ses confrontos na arena da arbitra-
gem privada internacional não têm 
sido nada equilibrados: do total de 
casos, 170 foram solucionados até 
a última atualização, com vitória 
dos investidores em 70% das vezes.

Desde 1996, quando se deu a pri-
meira demanda investidor-Estado, 
os países da América Latina e Ca-
ribe já foram demandados a pagar 
cerca de 22 bilhões de dólares para 
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investidores internacionais. Esses 
valores podem ser bem maiores, 
pois não contabilizam os gastos 
com defesa jurídica e algumas de-
cisões são desconhecidas ou ainda 
não foram julgadas. A cifra de 22 
bilhões de dólares corresponde 
a quase 55% do Produto Interno 
Bruto anual da Bolívia8 em 2018. 
A Argentina já teve de pagar cerca 
de 9 bilhões de dólares em decor-
rência de ações de ISDS, o que 
seria o suficiente para construir 
aproximadamente 80 hospitais de 
400 leitos9, o que daria 32 mil no-
vos leitos de hospital ao país.

Todos os dados atualizados no 
início de 2019 sobre as demandas 
de ISDS na América Latina podem 
ser acessados no relatório com-
pleto “ISDS en números” (veja ta-
bela na pág.11).

Por fim, é importante ressaltar 
que independentemente do re-
sultado da arbitragem, os Esta-
dos sempre saem perdendo. Com 
o sistema ISDS, a arbitragem pri-
vada internacional se tornou um 
grande negócio, no qual poucos es-
critórios especializados controlam 
grande parte do mercado. O custo 
médio de uma arbitragem entre 
Estado e investidores é de aproxi-
madamente 8 milhões de dólares, 
podendo ultrapassar a quantia de 
30 milhões de dólares. Em outras 
palavras, uma arbitragem acima 
do valor médio pode impactar ne-
gativamente países pequenos, 

8 https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BO

9  http://agenciasanluis.com/notas/2019/10/02/trabajan-mas-de-750-personas-la-construccion-del-hos-
pital-central-ramon-carrillo-tiene-un-30-de-avance/

diminuindo sua capacidade de in-
vestimentos públicos e até de se 
defender judicialmente. No caso de 
Granada, pequeno país caribenho 
que já foi demandado por ETNs 
através do ISDS, 30 milhões de 
dólares é o equivalente a 2,5% de 
todo o PIB nacional relativo a 2018. 

“Ao criar cortes priva-
das internacionais, o ISDS 
impede que os sistemas judi-
ciários nacionais decidam 
com independência temas 
importantes para seu país. 
Isso é grave, especialmente 
em tempos de pandemia” – 
Ariel Pringles, CLTPJ

Menos recursos para  
o combate à pandemia

Para além dos quase 22 bilhões 
de dólares que os países da 

América Latina tiveram de pagar 
a investidores internacionais atra-
vés do ISDS, existem atualmente 
343 demandas em andamento, 
sendo 213 delas (62%) em países 
do sul global – América Latina, 
África e Ásia. Embora grande parte 
dos montantes e casos ainda sejam 
obscuros, o artigo recente do TNI, 
“Los especuladores de la pandemia: 
cómo los inversores extranjeros po-
drían obtener grandes ganancias con 
las medidas de la crisis”, aponta que 
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atualmente somente o México tem 
12 casos de ISDS pendentes, que 
correspondem a 5,4 bilhões de dó-
lares; enquanto a Índia tem 13 ca-
sos pendentes, somando 8 bilhões 
de dólares. Diante deste momento 
de grande queda das economias e, 
consequentemente, da arrecada-
ção pública, e da urgência de in-
vestimentos sanitários e sociais 
para a retomada das atividades, 
evidencia-se a perversidade do sis-
tema ISDS perante as necessidades 
e direitos básicos da população.

Grandes crises, 
grandes negócios

Somadas aos casos pendentes de 
ISDS no momento, as experiên-

cias recentes de crises socioeconô-
micas em países com cláusulas de 
ISDS vigentes acendem um sinal 
vermelho para governos e socie-
dade. Como apontado pelo TNI, 
uma grave crise de dívida externa 
estourou na Argentina em 2002, 
levando o governo a anunciar o in-

cumprimento do pagamento dela, 
resultando na desvalorização da 
moeda, congelamento de tarifas, 
queda de 28% da economia e me-
tade da população abaixo da linha 
de pobreza. Diante desse cenário 
delicado, um total de 42 demandas 
de investidores estrangeiros foram 
formalizadas a partir do sistema 
de ISDS, somando um total de 16 
bilhões de dólares. Não à toa, a Ar-
gentina é hoje o país da região com 
mais demandas desde a década de 
1990, e 2003 foi o ano com mais 
demandas registradas contra Esta-
dos na América Latina. 

Escritórios de advogados  
ligados ao ISDS já põem as  

garras de fora contra as  
medidas de combate à Covid-19

“Parece claro... que a crise atual 
aumentará as demandas em 

tratados de investimento” Essa 
frase foi dita pelo escritório de ad-
vocacia britânico especializado em 
arbitragem privada internacional 

Países Casos solucionados Decididos a favor  
dos investidores

Custo dos casos 
perdidos

Argentina 45 40 (88,9%) U$D 9 bilhões

Bolívia 13 13 (100%) U$D 898 milhões

Equador 19 19 (73,6%) U$D 1,739 bilhão

Venezuela 29 20 (69%) U$D 9,395 bilhões
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Volterra Fietta. O artigo do TNI e 
do Corporate Europe Observatory 
“Cashing in on the pandemic: how 
lawyers are preparing to sue sta-
tes over COVID-19 response mea-
sures”, destaca que a indústria da 
arbitragem privada internacio-
nal está se preparando para uma 
onda de demandas internacionais 
de investidores contra Estados em 
relação a medidas de saúde e so-
cioeconômicas tomadas para miti-
gar os efeitos do coronavírus.

O artigo aponta que, de acordo 
com o escritório jurídico estaduni-
dense Ropes & Gray, “Os governos 
responderam à Covid com diversas 
medidas, incluindo restrições de 
viagem, limitações nas operações 
comerciais e incentivos fiscais. Ape-
sar de sua legitimidade, essas me-
didas podem afetar negativamente 
as empresas, reduzindo seus lucros 
projetados, atrasando as operações 
ou sendo excluídas dos benefícios 
governamentais (...) Para empresas 
com investimentos estrangeiros, os 
acordos de investimento [ISDS] po-
dem ser uma ferramenta poderosa 
para recuperar ou prevenir perdas 
resultantes de ações governamen-
tais relacionadas à Covid".

Diante desse contexto, é impe-
rativo que o movimento sindical 
e a sociedade civil pressionem 
seus governos a não se curvarem 
às ameaças por parte dos inves-
tidores, denunciando os casos em 
que as empresas transnacionais 
se aproveitarem da crise para re-
tirar mais recursos valiosos do 

Estado. Segundo o TNI e o Cor-
porate Europe Observatory, estes 
são alguns dos cenários possíveis 
que as empresas podem se uti-
lizar para acionar a arbitragem 
privada internacional contra as 
medidas de governos durante a 
pandemia:

1 Água e energia:  
demandas em função da  

garantia de fornecimento 

Lavar as mãos com frequência 
é uma das principais orienta-

ções contra o coronavírus. Por isso 
a importância de buscar garantir 
água para todos, lembrando que, de 
acordo com a Unicef, 40% da popu-
lação mundial e 25% da população 
da América Latina não possui água 
potável em casa. Entre os que pos-
suem, quando milhões de pessoas 
ficam desempregadas ou veem uma 
diminuição brusca de seus ingres-
sos, muitas famílias têm dificuldade 
maior ainda para pagar suas contas 
e ter acesso total a esse serviço es-
sencial. E isso só piora quando a 
quarentena obriga a ficar em casa, 
ampliando o consumo de água. 

Sabendo disso, ao redor do 
mundo alguns governos já toma-
ram iniciativas de congelamento 
de tarifas, suspensão de pagamen-
tos de contas de água para pessoas 
de baixa renda e outras políticas 
básicas para garantir o acesso a es-
ses serviços. Até o Banco Mundial, 
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instituição reconhecidamente neo-
liberal, aplaudiu tais medidas10.

“A Argentina já pagou caro 
em demandas no ISDS por 
causa das medidas neces-
sárias tomadas em 2002 no 
combate à crise econômica. 
É vergonhoso que o mesmo 
possa se repetir em 2020 em 
razão das políticas adotadas 
contra a Covid. Não podemos 
aceitar isso.” – Federico Dávila, 
Presidente da ISP Interaméricas.

Por outro lado, os escritórios 
de advocacia internacional já co-
meçaram a orientar as ETNs que 
atuam na distribuição de água 
para, no tempo devido, acionar o 
sistema ISDS e obter milhões de 
dólares de indenização em função 
das medidas tomadas contra o co-
ronavírus. A redução de lucros será 
o argumento das demandas.  Ob-
viamente, em países e regiões onde 
a água está em mãos de empresas 
públicas, esse risco não existe. 

Da mesma forma, isso pode 
acontecer em relação à distribui-
ção de energia elétrica, fundamen-
tal para dar vida aos lares, para 
a manutenção da saúde física e 
mental durante o período de iso-
lamento, assim como para a con-
tinuidade das tarefas de trabalho e 
escolares. 

Fica claro, então, que o congela-
mento de tarifas, a proibição de in-
terrupção por falta de pagamento e 

10 https://blogs.worldbank.org/water/latin-america-moving-fast-ensure-water-services-during-covid-19

outras medidas nesse sentido segu-
ramente farão a festa das ETNs nos 
tribunais privados internacionais.

2 Saúde: demandas por tentar 
desafogar os hospitais públicos

Durante a pandemia, hospitais 
em todo o mundo estão ope-

rando no limite de suas capacida-
des. Com isso, alguns governos, 
como da Espanha e Irlanda, toma-
ram medidas extraordinárias para 
tomar o controle temporário dos 
leitos privados hospitalares va-
cantes para que a população possa 
utilizá-los.

Mesmo que esse tipo de deci-
são em momentos de crise seja 
permitido, sendo ele temporário 
e as empresas de saúde devida-
mente indenizadas, as demandas 
de investidores do setor contra os 
países que tomaram controle tem-
porário de leitos privados já são 
uma grande preocupação.

Segundo o Corporate Europe Ob-
servatory, advogados do escritó-
rio jurídico estadunidense Quinn 
Emanuel já informaram que os in-
vestidores da “indústria” de saúde 
podem reivindicar uma indeni-
zação caso esse controle público 
dos leitos tenha sido compulsório 
– o que aconteceu em alguns dos 
casos. E adicionaram que se o Es-
tado não devolver o controle dos 
leitos até o fim da pandemia ou 
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se o controle estatal deixar seque-
las permanentes na rentabilidade 
do negócio, os investidores terão 
mais duas janelas de oportunidade 
para reivindicar compensações 
com dinheiro público.

Outras políticas para desafo-
gar os sistemas públicos de saúde 
estão sendo vistas como uma 
oportunidade de lucro para as em-
presas demandarem. A requisição 
de hotéis para serem transforma-
dos em hospitais e ações de recon-
versão industrial para que sejam 
produzidas máscaras de proteção e 
ventiladores (como o caso da Ge-
neral Motors, nos EUA) também 
estão sendo duramente criticadas 
pelos escritórios de advocacia, que 
ameaçam com uma explosão de 
ações contra esses governos caso 
não ocorram grandes indenizações 
por esse período.

“É inaceitável ter de pagar 
‘indenizações’ a empresas 
transnacionais por medidas 
justas tomadas para garantir 
assistência médica para a po-
pulação durante a pandemia. 
Temos de denunciar esse sis-
tema desumano, com tribu-
nais privados que decidem o 
que os Estados podem ou não 
fazer.” – Carolina Espinoza, Pre-
sidenta do Comitê Regional Inte-
ramericano de Mulheres da ISP.

11  https://www.iam-media.com/coronavirus/the-key-covid-19-compulsory-licensing-developments-so-far 

3 Demandas pela democratiza-
ção de medicamentos e testes

Desde muito antes da pandemia, 
as patentes e direitos privados 

sobre medicamentos restringem 
o acesso de bilhões de pessoas a 
um tratamento adequado. Com a 
Covid não é diferente: o preço e 
universalidade de testes, medi-
camentos e futuras vacinas po-
dem ser a diferença entre a vida e 
a morte para milhões de pessoas 
em todo o mundo. Enquanto al-
guns países se curvam para os in-
teresses corporativos em vez de 
democratizar o acesso ou impul-
sionar a criação de formas mais 
baratas de testagem da Covid, por 
exemplo, outros tentam driblar as 
patentes, ou seja, contornar os li-
mites impostos pelos acordos so-
bre patentes adotados no âmbito 
da OMC. Um dos mecanismos para 
isso é o da licença compulsória, 
que permite que outras empre-
sas e instituições não detentoras 
da patente possam produzir e co-
mercializar insumos médicos. Is-
rael, Alemanha e Canadá criaram 
regulamentações para facilitar a 
licença compulsória de produtos 
distintos, enquanto na América 
Latina Chile e Equador adotaram 
medidas no mesmo caminho11.

Reconhecidas organizações da 
sociedade civil, como a ISP e Mé-
dicos Sem Fronteiras, entre outros, 
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defendem que o lucro e as paten-
tes não devem ser prioritários em 
relação aos testes, medicamentos 
e futuras vacinas contra a Covid. 
Já os escritórios de advocacia in-
ternacional veem essa questão sob 
outro ponto de vista. Na visão dos 
investidores internacionais, me-
didas como estabelecer um teto 
no preço dos medicamentos ou 
quebrar as patentes deve diminuir 
de forma relevante o lucro dessas 
empresas, inclusive para produtos 
com grande consumo durante a 
pandemia, o que levará a mais uma 
onda de demandas de arbitragem 
privada internacional.

4 Demandas por 
políticas tributárias

Vivemos uma das maiores crises 
socioeconômicas da história, 

com uma forte recessão, milhões 
ou até bilhões de desempregados e 
subempregados. Temos a urgente 
necessidade de investimentos pú-
blicos. Porém, a drástica diminuição 
da arrecadação dos Estados deter-
mina que muitos países terão de 

12 https://www.mirror.co.uk/news/politics/wales-wont-give-coronavirus-bailout-22022841

13  https://www.taxjustice.net/2020/05/21/scotland-joins-wave-of-countries-blocking-tax-haven-tied-
corporations-from-receiving-covid-19-bailouts-tax-justice-network-responds/

14  https://thehill.com/policy/finance/494297-european-countries-exclude-companies-registered-in-offs-
hore-tax-havens-from

15 https://www.politico.eu/article/if-you-want-a-bailout-in-europe-dont-use-tax-havens/

16  https://www.nordicpolicycentre.org.au/denmark_bars_tax_haven_companies_from_covid_19_fi-
nancial_aid

17 https://www.pagina12.com.ar/261516-techint-no-califica-para-recibir-la-asistencia-del-estado

18  https://www.thestar.com/politics/2020/04/28/no-covid-19-bailouts-for-firms-that-use-tax-havens-
prime-minister-justin-trudeau-says.html

adotar novas políticas para garan-
tir a continuidade da economia, dos 
empregos e dos serviços públicos.

Em vez de adotar simplesmente 
cortes de gastos e aprofundar a 
recessão, as medidas deveriam 
sempre caminhar para aumentar a 
arrecadação. Alguns governos es-
tão pensando nisso e sinalizando 
medidas no caminho da justiça fis-
cal: fazer com que empresas trans-
nacionais paguem sua parcela 
justa de impostos, tenham seus 
incentivos fiscais revisados e que 
empresas registradas em paraísos 
fiscais não possam receber auxílio 
financeiro estatal. Isso é o que há 
muito tempo a ISP e muito de nos-
sos aliados defendem. 

Na Europa, os governos de País 
de Gales12, Escócia13, França, Po-
lônia14, Bélgica15 e Dinamarca16 
estão em diferentes estágios de 
aprovação de leis que restringem 
empresas com sede em paraí-
sos fiscais de acessarem o resgate 
econômico governamental em 
resposta à Covid, já que usam os 
paraísos para não pagarem os de-
vidos impostos. Nas Américas, 
Argentina17 e Canadá18 tentam ca-
minhar na mesma direção. Isso por 
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si só pode gerar muitas demandas 
no ISDS com essas empresas ale-
gando discriminação no acesso a 
recursos públicos. 

Também em todo o mundo au-
menta a pressão para que os paí-
ses aprovem leis que tributem 
as grandes fortunas, com Argen-
tina e Chile liderando as iniciati-
vas na América Latina. Dentro ou 
fora de um cenário de pandemia, 
quaisquer medidas que visem uma 
maior progressividade dos impos-
tos, isto é, que quem ganhe mais 
pague mais tributos, inclusive 
ETNs, ameaçam diretamente os 
lucros projetados dos investidores.

Novamente os escritórios de ad-
vogados ligados à arbitragem pri-
vada internacional reconhecem 
que, para se enfrentar a crise e 
recuperar a economia, os gover-
nos deverão ser mais agressivos 
na questão tributária de maneira 
a aumentarem a arrecadação, co-
brando impostos dos que nunca 
pagam, como as ETNs, ou paguem 
pouco, como os milionários. Nesse 
sentido, esses escritórios já estão 
vendo como explorar todas as la-
cunas jurídicas que possibilitem 
aos investidores demandarem di-
nheiro dos Estados. 

“A pandemia apenas escan-
cara o que a ISP e muitas or-
ganizações vêm defendendo 
há muito tempo: precisamos 
tributar as ETNs e os super 
ricos, que atualmente quase 
não pagam impostos, para 
financiar serviços públicos 

de qualidade e reaquecer a 
economia. Devemos apro-
veitar este momento para 
impulsionar o movimento 
por reformas tributárias pro-
gressivas em nível nacional 
e internacional para pôr fim 
aos paraísos fiscais” – Geici 
Maiara Brig, Comitê de Jovens 
ISP Interaméricas

Conclusão

Após quase três décadas da che-
gada do mecanismo ISDS à 

América Latina, é possível afirmar 
que, ao contrário do prometido, 
esse mecanismo não conseguiu 
atrair mais investimentos estran-
geiros e impulsionar o desenvolvi-
mento econômico na região. Pelo 
contrário, se seus benefícios não 
puderam ser constatados, seus 
prejuízos são evidentes. Além 
dos prejuízos financeiros diretos, 
como os bilhões de dólares que os 
Estados latino-americanos preci-
saram pagar para investidores in-
ternacionais e os elevados custos 
da arbitragem privada interna-
cional, o maior problema do ISDS 
está em como ele restringe a área 
de atuação de governos, poderes 
legislativos e judiciários.

Ao assinar um acordo com 
cláusulas de ISDS, o país auto-
maticamente transfere parte das 
decisões de seu sistema judiciá-
rio nacional para tribunais pri-
vados internacionais, com custos 
elevados e que muitas vezes têm 
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sua atuação questionada em ra-
zão de suas relações próximas 
com grandes escritórios de advo-
cacia privada internacional. Na 
mesma direção, o país se submete 
aos ditames corporativos, sem 
poder criar novas legislações em 
relação a fornecimento de servi-
ços básicos de saneamento, água 
e luz; mudar a lógica do lucro na 
saúde; proteger o meio ambiente 
e povos originários; fazer com que 
grandes empresas paguem mais 
impostos do que os trabalhado-
res; desincentivar o tabagismo e 
alcoolismo; entre outras regula-
mentações que poderiam elevar a 
qualidade de vida e justiça social 
na sociedade.

Embora essas restrições já ocor-
ram há décadas, em momentos de 
crise, em que a população se en-
contra mais vulnerável e o Estado 
precisa ser mais atuante, a per-
niciosidade do sistema ISDS fica 
ainda mais evidente, já que inves-
tidores e escritórios de advocacia 
enxergam nessa crise uma grande 
oportunidade de saquear ainda 
mais os recursos públicos para 
manter seus lucros exorbitantes.

Com isso, é fundamental que os 
governos não se curvem às amea-
ças corporativas e que sindicatos 
e a sociedade civil sejam atuan-
tes, monitorando e denunciando 
casos em que as empresas de-
mandarão Estados por ações to-
madas com o objetivo de mitigar 

19 https://www.citizen.org/wp-content/uploads/pcgtw_fdi-inflows-from-bit-termination_0.pdf

20 https://ec.europa.eu/info/publication/200505-bilateral-investment-treaties-agreement_en 

os impactos socioeconômicos e 
de saúde decorrentes da crise do 
coronavírus. Nos últimos anos, as 
iniciativas de alguns países indi-
cam que é possível sair de acordos 
de ISDS sem prejuízos econômi-
cos ou diplomáticos. África do Sul, 
Indonésia e Índia pularam fora de 
TBIs com cláusulas de ISDS19, sem 
que isso diminuísse o fluxo de 
investimento estrangeiro direto 
nesses países. Recentemente, paí-
ses da União Europeia assinaram 
um acordo para pôr fim a 130 TBIs 
internos em vigor no bloco com 
cláusulas de ISDS20.

Queremos o sistema ISDS fora 
da nossa região, queremos definir 
com autonomia e liberdade os ru-
mos de cada país, quais políticas 
públicas atendem melhor nossos 
interesses, sem um sistema de jus-
tiça privado para os ricos, favorá-
vel às empresas e que nos ameaça 
todo o tempo. Já passou da hora de 
dar um basta ao ISDS.
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