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O presidente do Equador, Rafael Correa, confirmou ontem ter assinado um decreto por meio 
do qual expulsa do país a construtora brasileira Odebrecht. Se o Brasil fosse signatário de 
tratados internacionais, talvez situações como a vivenciada pela empreiteira não aconteceria. 
Correa disse ter tomado essa decisão depois de analisar as conseqüências jurídicas, técnicas e 
econômicas da expulsão da empresa. 
 
"O maior problema do Brasil é ser ótimo receptor, sem se preocupar em proteger o empresário 
que se aventura no exterior. Essa proteção vem por meio de acordos e contratos 
internacionais e o governo é quem deveria se preocupar com isso", disse o especialista em 
arbitragem e direito internacional Eduardo Felipe Matias, sócio do escritório L.O. Advogados. 
No entendimento dele, a ausência do Brasil na "Convenção de Washington" tem afugentado os 
investidores, sejam estrangeiros ou brasileiros lá fora. 
 
Como o País não é signatário desse tratado, por exemplo, que centraliza as questões entre o 
Estado e as empresas numa corte de arbitragem, os recursos internacionais passam a ficar 
escassos e, por conseqüência, empresas brasileiras ficam sem respaldos jurídicos, sem 
defesas. 
 
As recentes controvérsias surgidas entre empresas brasileiras e governos latino-americanos tal 
qual a nacionalização de campos de petróleo explorados pela Petrobras, na Bolívia, e o 
embargo dos bens e a ocupação militar de obras da Odebrecht no Equador - indicam a 
necessidade de proteção ao investimento brasileiro no estrangeiro, em especial, em países 
cujo ambiente político-jurídico é instável. 
 
"O Brasil tem quase U$$ 130 bilhões investidos no exterior. Na hora que a coisa estoura é que 
o nosso empresário vê que não está bem amparado. No mundo, 143 países assinaram 
Tratados Bilaterais de Investimentos (TBIs). O Brasil assinou 14 TBIs, mas não ratificou 
nenhum deles", disse o especialista. Segundo ele, a China tem 88 TBIs, Índia, 47 e a Rússia, 
34 tratados internacionais. 
 
O advogado explica que investimentos de risco no exterior são bastante complexos e requerem 
muito cuidado em sua estruturação, principalmente, quando envolvem a celebração de 
contratos diretamente com um Estado estrangeiro. Sob a perspectiva dos investidores, as 
instabilidades político-jurídica do Estado receptor do investimento podem ser mitigadas por 
meio de tratados bilaterais de investimento e do emprego da arbitragem internacional para 
resolver eventuais disputas. 
 
"Algumas empresas já incluem nos contratos a arbitragem, que é uma forma de proteção, mas 
como essa cláusula deve ser de comum acordo, nem sempre é possível constar no documento 
caso a outra parte não concorde", disse o especialista. 
 
Defesa 
 
Para resguardar as empresas brasileiras o governo brasileiro poderia adotar mecanismos de 
proteção de investimentos, como a assinatura de tratados bilaterais de investimento por países 
em desenvolvimento. 
 
O advogado explica que esses tratados estipulam regras de caráter geral para proteger os 
ativos, os direitos das empresas, e também prevêem uma forma de resolver uma eventual 
disputa entre o país e o investidor. "A Petrobras é um bom exemplo. A empresa investiu na 
Bolívia por meio da holding Petrobras Holanda. Existe um tratado bilateral de investimento 
entre Bolívia e Holanda. Portanto, esse tratado pode ser usado para defender os interesses da 
Petrobrás", exemplificou Matias. Além disso, desde 1965 existe o Centro Internacional para 
Resolução de Disputas de Investimento (Cirdi), estabelecido pela Convenção de Washington. O 
Cirdi serve para resolver disputas entre investidores e países, desde que estes sejam 
signatários da Convenção de Washington. Já os TBIs determinam que as controvérsias que 



tenham por objeto a violação de alguma previsão do TBI pelo Estado que hospeda o 
investimento sejam remetidas pelo investidor à arbitragem internacional. 
 
A Odebrecht deve ter um retorno financeiro pelos investimentos feitos no Equador e que, 
agora, foram interrompidos com a expulsão do país. 
 
"Contratos rescindidos, empresas expropriadas devem ser ressarcidas. Não sei como funcionou 
o acordo com o Equador, mas a construtora brasileira deveria ter uma compensação justa", 
afirma o advogado. 
 
No entendimento dele, se o Brasil se importasse mais com a postura do exportador de 
investimentos do que com o receptor, tratados bilaterais já assinados com países com o 
Equador garantiriam a Odebrecht a certeza de que não sairia no prejuízo. 
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