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9h: Abertura com a apresentação do Grupo de Pesquisa e do CEDIS 

Prof. Dr. Francisco Pereira Coutinho 

Prof. Dr. Lúcio Tomé Feteira 

 

9h30: Painel Temático 1 – Organização Mundial do Comércio, serviços financeiros 

e resolução de litígios 

 

Moderador/Debatedor:  

Dr. Fernando Bilé (Chefe de Divisão da Política Comercial Externa) 

Prof. Doutor Miguel Moura e Silva (AdC/FDUL) 

 

 

Oradores: 

 Ruth Santos (CEDIS): “CETA e TTIP: a nova configuração do comércio 

internacional e o futuro da Organização Mundial do Comércio” 

 

 Prof. Dr. Lúcio Tomé Feteira (NOVA Direito): “O CETA e a liberalização do 

comércio no domínio dos serviços financeiros” 

 

 Rita Guerreiro Teixeira (CEDIS): “Arbitragem de investimento, soberania dos 

Estados e interesse público: críticas e respostas no CETA”  

 

 Lucila Vilhena (CEDIS): “O novo modelo de arbitragem internacional para os 

contratos de investimento a partir do CETA” 

 

 João Francisco Digo (NOVA Direito/CEDIS): “Resolução de litígios de 

investimento no CETA: uma resposta aos críticos?” 

 

11h15: Coffee Break 

 

11h30: Painel Temático 2 – Meio Ambiente: a alteração dos padrões normativos 

globais 

 

Moderadora/Debatedora:  

Dra. Inês Gameiro 

 

 Oradores: 

 

 Tiago Melo Cartaxo (NOVA Direito/CEDIS): “O impacto do CETA no futuro 

das políticas climáticas europeias” 

 

 Renata Menezes (CEDIS): “A Aplicação do Princípio da Precaução no Acordo 

comercial do CETA” 

 

 Alexandre Machado (Unisantos): “Implicações práticas do CETA e do TTIP na 

mercado de energias renováveis e petróleo” 

 

13h: Almoço 

 

14h30: Painel Temático 3 – Governação Democrática 



 

 

 

Moderadora/Debatedora: Dra. Paula Redondo Pereira  

 

Oradores: 

 

 Sérgio Pedro (CEDIS): “A relação entre os tratados de comércio e investimento 

da União Europeia e os bens públicos globais: uma análise face ao actual texto do 

EU- Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement” 

 

 Prof. Dr. Ernani Contipeli (Unochapecó): “Dignidade humana e solidariedade 

em tempos de TIPP”  

 

 Matheus Passos (CEDIS): “Breves apontamentos sobre a (falta de) legitimidade 

democrática dos acordos comerciais CETA e TTIP” 

  

 Prof. Dr. Francisco Pereira Coutinho (NOVA Direito): “A natureza jurídica do 

CETA” 

 

16h: Encerramento 

  



 

 

Painel Temático 1 – Organização Mundial do Comércio, serviços financeiros e 

resolução de litígios 

 

Moderador/Debatedor:  

Dr. Fernando Bilé (Chefe de Divisão da Política Comercial Externa) 

Prof. Doutor Miguel Moura e Silva (AdC/FDUL) 

 

CETA e TTIP: a nova configuração do comércio internacional e o futuro da 

Organização Mundial do Comércio 

 

Ruth M. P. Santos1 

 

O surgimento de novos instrumentos no comércio internacional, como CETA e o TTIP, 

levantam problemáticas em diferentes perspectivas e preocupações acerca do futuro do 

comércio internacional, sobretudo, o impacto na Organização Mundial do Comércio 

(OMC). O Direito Internacional, como um todo, é marcado por um processo evolutivo 

dinâmico, em que os direitos regionais e nacionais estão integrados ao direito 

internacional. Portanto, compreende-se que o comércio internacional é formado a partir 

da interação entre o sistema regional e multilateral, pois partem de uma mesma vertente 

histórico-econômica, não sendo contraditórios ou contrapostos, mas sim, 

complementares. Ademais, considerando-se que o CETA e o TTIP são entendidos como 

acordos megablocos ou acordos megarregionais com fundamento no art. XXIV, GATT e 

art. V, GATS, são classificados como Acordos Comerciais Regionais, portanto, 

integrantes do direito internacional contemporâneo, que pode-se dizer que passou por 

profundas modificações, provocadas pela globalização/mundialização. 

Consequentemente, tem-se um direito internacional cada vez mais complexo e 

fragmentado, levando à necessidade de criação de mecanismos de harmonização e 

padronização normativa em escala global, a partir da existência de valores e princípios 

globais, que inclui novos atores internacionais públicos e privados que se relacionam 

entre si. Deste modo a criação dos acordos megarregionais, como CETA e o TTIP, denota 

a alteração do contexto internacional, apontanto para um direito administrativo global 

focado em uma convergência regulatória, que vem a ter maior repercussão no TTIP, que, 

no entanto, objetivam a formação de standards, a fim de que se realize uma regulação 

top-down, direcionados à uma maior transparência e accountability. Neste sentido, 

pergunta-se de que maneira essa modificação direcionada à harmonização e à 

padronização de normas e procedimentos pode ser favorável ou desfavorável à OMC, 

sobretudo, no que concerne o seu sistema de solução de controvérsias, uma vez que a 

própria OMC é órgão regulatório com vocação global.  A partir disto entende-se que a 

normativa multilateral acaba por não reconhecer as jurisdições regionais, podendo surgir 

possíveis conflitos normativos e jurisdicionais, bem como, colocar o sistema da OMC 

como um Tribunal de segunda instância. Por outro lado, quando o CETA estabelece a 

cláusula de eleição de foro, com a exclusão de um dos sistemas, abre a possibilidade de 

criar uma harmonização acerca da pluralidade desordenada de normas e de instâncias de 

                                                 
1 Doutoranda em Ciências Jurídico-Internacional e Europeia na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. Mestre em Direito das Relações Internacionais. Pesquisadora Bolsista da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Proc. n. 1806/2015-07. Pesquisadora Voluntária 

do Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade (CEDIS), integrante do Grupo de 

Pesquisa Novas Tendências do Direito Internacional Econômico. E-mail: ruthmpsantos@gmail.com. 

Currículo completo disponível em <http://lattes.cnpq.br/8345339280956483>.  

 



 

 

solução de litígio que há no direito internacional econômico. Entende-se, portanto, que o 

momento é oportuno para rever as normas multilaterais em respeito às normas regionais 

e vice e versa.  

  

Palavras-Chave: Multilateralismo; Regionalismo; Megablocos; CETA; TTIP   

 

 

 

 

 

  



 

 

O CETA e a liberalização do comércio no domínio dos serviços financeiros 

 

Lúcio Feteira2 

 

Tal como indiciado pela respetiva designação, o Compreehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) assinado entre o Canadá e a União Europeia abrange um conjunto 

vasto de matérias que se revestem de grande relevância para as relações económicas e 

comerciais transantlânticas. Entre estas incluem-se os serviços financeiros, objeto do 

capítulo Décimo Terceiro (artigos 13.1 a 13.21) do CETA. No que toca à liberalização da 

prestação de serviços, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) permanece 

o ponto de referência no âmbito multilateral ainda que este, no respeitante aos serviços 

financeiros, se apresente como um contributo bastante mais modesto quando comparado 

com o CETA. Entre os pontos comuns partilhados entre o GATS e o CETA encontramos 

a chamada reserva prudencial (prudential carve-out), ao abrigo da qual as partes podem 

introduzir ou manter medidas de natureza prudencial que de outro poderiam ser 

incompatíveis com as obrigações assumidas em sede de liberalização do comércio de 

serviços. Tratando-se de uma matéria particularmente sensível e que, no âmbito da União 

Europeia, foi objeto de profundas alterações na sequência da crise financeira de 2009, 

compreende-se o alcance e a importância da inclusão do prudential carve-out no âmbito 

do CETA. Ao mesmo tempo, as preocupações que esta cláusula procura salvaguardar não 

deixam de constituir entraves significativos à liberalização do comércio de serviços 

financeiros. O presente paper procurará analisar esta questão no âmbito do CETA tendo 

presente as suas repercussões na negociação e eventual aplicação do TTIP. 

 

Palavras-chave: CETA, GATS, serviços financeiros, supervisão financeira 

 

  

                                                 
2 Professor Auxiliar da NOVA Direito. Licenciatura pela Faculdade de Direito da Universidade Católica 

Portuguesa (1994-1999). Estudos pós-graduados em Direito das Empresas na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra (2003-2004) e em Direito da Concorrência e Regulação na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa (2005-2006). Master of Research e doutoramento (Ph.D.) em Direito pelo 

Instituto Universitário Europeu, de Florença (2006-2012). Pós-doutoramento em ciências jurídico-

económicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2012-2014). 

 



 

 

Arbitragem de investimento, soberania dos Estados e interesse público: críticas e 

respostas no CETA 

 

Rita Guerreiro Teixeira3 

 

O recurso à arbitragem de investimento como meio de resolução de litígios entre 

investidores estrangeiros e Estados conheceu um crescimento exponencial nas últimas 

décadas, fruto da inclusão deste meio de resolução de litígios em centenas de tratados 

bilaterais de investimento. Simultaneamente, evidenciou-se a necessidade de procurar um 

equilíbrio nestes tratados entre a proteção dos investidores e do investimento estrangeiro 

e a possibilidade de prossecução pelos Estados do interesse público dos seus cidadãos, 

nomeadamente em matérias como a proteção do ambiente, da saúde pública, ou dos 

direitos dos trabalhadores. O debate ganhou contornos de urgência no seio da União 

Europeia (UE) com as negociações pela Comissão Europeia de uma série de tratados de 

comércio e investimento com parceiros estratégicos. Em particular, no contexto das 

negociações do Acordo Económico e Comercial Global entre a UE e o Canada (CETA) 

e, sobretudo, do  Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento entre a 

UE e os Estados Unidos (TTIP) eclodiram na opinião pública europeia e no debate 

académico duras críticas contra a arbitragem de investimento. Rapidamente se tornou 

claro que a inclusão deste meio de resolução de litígios internacionais nos novos tratados 

multilaterais de comércio e investimento dependia da introdução de reformas a alguns 

dos seus princípios fundamentais. O presente artigo pretende focar-se na interação entre 

a arbitragem internacional de investimento, o princípio da soberania dos Estados e a 

prossecução por estes do interesse público, e na forma como esta interação é regulada no 

CETA. Procuram identificar-se, na primeira parte, os principais aspetos problemáticos da 

arbitragem de investimento no que diz respeito à restrição da liberdade legislativa e 

reguladora dos Estados e à afetação dos princípios de decisão democrática do Estado de 

Direito, para depois se concluir se as inovações introduzidas pelo CETA permitem 

resolver ou mitigar aqueles aspetos, alcançando um equilíbrio satisfatório entre a proteção 

dos investidores estrangeiros e a promoção do interesse público dos cidadãos nacionais. 

Palavras-chave: arbitragem de investimento; CETA; interesse público; opinião pública; 

competência legislativa e reguladora do Estado 

 

  

                                                 
3 Licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. LL.M em Direito Internacional Público pela 

Universidade de Leiden. Advogada estagiária no departamento de contencioso e arbitragem da SRS 

Advogados. 

 



 

 

 

Um novo modelo para a arbitragem internacional de investimento a partir do CETA 

 

Lucila Vilhena4 

 

A arbitragem privada, sobretudo em matéria de investimento estrangeiro, vem sendo 

atualmente vítima de muitas críticas por parte da sociedade civil como um todo, bem como 

por parte de alguns especialistas no assunto, e sua credibilidade e imparcialidade estão 

sendo postas em causa. Um forte exemplo que demonstra esta realidade é que, após uma 

série de críticas levadas a cabo pela imprensa europeia e canadense, e principalmente após 

vários protestos populares que se manifestaram contrários à celebração de um acordo 

comercial preferencial entre União Europeia e Canadá, assistimos a retirada do texto deste 

acordo, daquele que é considerado um sistema amplamente consolidado no contexto 

internacional de arbitragem em matéria de investimento: o sistema ISDS (Investor-State 

Disputle Setllement), o que acabou por gerar um grande impasse nas negociações de um 

outro acordo não menos importante, o TTIP entre União Europeia e Estados Unidos, já que 

este último é claramente favorável à adoção daquele sistema como meio de solução de 

conflitos, como já demonstrou em inúmeras oportunidades, nomeadamente, nas 

negociações do acordo TPP (ou acordo Trans-Pacific). Neste cenário, União Europeia e 

Canadá saem na frente sobre a concretização de um “novo” sistema de solução de 

controvérsias em matéria de investimento estrangeiro, visando aliar a proteção e o incentivo 

ao investimento à celeridade inerente a este tipo de litígio, sem olvidar da forte proteção aos 

direitos sociais, como demanda maior da população envolvida.  Neste sentido, nosso 

objetivo geral é entender, tanto quanto possível, visto que sua recente estrutura ainda não 

permite um avanço significativo em seu estudo, a geometria desse novo modelo de 

arbitragem. 

 

Palavras-Chave: Integração Econômica; Acordos Comerciais Preferenciais; Arbitragem 

Internacional; Investimento.  

 

 

  

                                                 
4 Aluna/Bolseira de investigação do doutoramento em Ciências Jurídico-Internacionais e Europeias da FDUL. 

Professora da Universidade Estadual da Paraíba (Brasil). Advogada. 



 

 

Resolução de conflitos de investimento internacional no CETA: uma resposta aos 

críticos? 

 

João Francisco Diogo5 

 

No quadro do arranjo institucional que será criado pelo Comprehensive Economic and 

Trade Agreement (CETA), entre o Canadá e a União Europeia, aquando da sua (eventual) 

entrada em vigor, uma das mais importantes inovações surge no contexto da resolução de 

conflitos de investimento internacional. No Capítulo 8 deste projeto de tratado, dedicado 

ao investimento internacional, a Secção F estabelece um Tribunal permanente e 

especializado para a resolução de litígios de investimento internacional que surjam entre 

as Partes. O conceito de um tribunal permanente e especializado para a resolução deste 

tipo de contratos foi primeiramente formulado e desenvolvido no contexto do 

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tratado-irmão do CETA, e 

materializado no concept paper da Direcção-Geral de Comércio da Comissão Europeia 

“Investment in TTIP and beyond – a path to reform”. À primeira vista, as características 

deste Tribunal parecem indicar que a uma nova geração de acordos de comércio livre 

(FTA’s) está associada uma nova geração de resolução de conflitos de investimento 

internacional. O presente artigo tem dois objetivos centrais. Por um lado, pretende 

descrever e analisar a formulação concreta dada a esta solução institucional no texto final 

do CETA, no que diz respeito às suas características fundamentais: âmbito de jurisdição, 

composição, funcionamento, entre outras. É expetável que, tal como em tantos outros 

aspetos do CETA, esta solução seja um bom indicador da solução que será integrada no 

TTIP. Por outro lado, tendo em conta a sua natureza inovadora, este artigo pretende 

também enquadrar esta solução institucional no âmbito do Direito do Investimento 

Internacional e dos seus meios tradicionais de resolução de conflitos. Partindo da 

metáfora biológica de PAUWELYN do Direito do Investimento Internacional enquanto um 

“sistema adaptativo complexo” e do argumento de VAN HARTEN e LOUGHLIN de que este 

corpo jurídico constitui uma “espécie de Direito Administrativo Global”, procurará 

examinar-se de que forma este Tribunal constitui um desenvolvimento revolucionário, 

mas natural, e que procura responder a um conjunto de críticas que têm sido formuladas 

à tradicional arbitragem de investimento, nomeadamente no que diz respeito à sua 

transparência, independência e tensões com noções tradicionais de rule of law e soberania 

estadual. 

 

Palavras-chave: CETA, Investimento Internacional, Resolução de Conflitos, 

Judicialização. 

  

                                                 
5 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mestrando em Ciência 

Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa. Investigador do CEDIS-FDUNL, Grupo de Investigação “Direito, Política e Participação”. 



 

 

Painel Temático 2 – Meio Ambiente: a alteração dos padrões normativos globais 

 

Moderadora/Debatedora:  

Dra. Maria Inês Gameiro 

 

O impacto do CETA no futuro das políticas climáticas europeias 

 

Tiago de Melo Cartaxo6 

 

A matéria ambiental surge tratada na proposta do CETA com a identificação daquilo em 

que consiste a legislação ambiental, que é identificada como leis, disposições legislativas 

ou regulamentares, ou outras medidas juridicamente vinculativas de uma parte do Acordo 

que tenham por objetivo a proteção do ambiente, incluindo a prevenção dos riscos para a 

saúde ou a vida das pessoas decorrentes de impactes ambientais. Em apreço encontram-

se disposições relativas à prevenção, redução ou controlo da libertação, descarga ou 

emissão de poluentes e contaminantes ambientais, à gestão dos produtos químicos e dos 

resíduos e à divulgação de informações relativas aos mesmos, a par das normas 

respeitantes à conservação e proteção da flora e fauna selvagens, incluindo as espécies 

em vias de extinção e os respetivos habitats, bem com as áreas protegidas. Ficam, no 

entanto, excluídas da caracterização como legislação ambiental as medidas determinadas 

pelas partes do Acordo que sejam relacionadas exclusivamente com a saúde e a segurança 

de trabalhadores, ou as medidas que tenham por objetivo a gestão da utilização dos 

recursos naturais para fins de subsistência ou pela população autóctone. Neste sentido, 

através do CETA, as partes, nomeadamente o Canadá, a União Europeia (UE) e os seus 

Estados-membros, assumem, de forma expressa, o ambiente como um pilar fundamental 

do desenvolvimento sustentável e reconhecem o contributo que o comércio pode 

contribuir para tal desidrato. Em todo o caso, num período de implementação do 

recentemente assinado Acordo de Paris sobre o Clima, que estabelece a necessidade de 

uma substancial redução das emissões de gases com efeito de estufa, em especial pelos 

países mais desenvolvidos, o CETA pode representar, enquanto acordo iminentemente 

económico e comercial, eventuais dificuldades para a concretização de tais objetivos 

pelas respetivas partes, designadamente no que concerne às políticas de adaptação às 

alterações climáticas. A presente comunicação pretende analisar os efeitos que os 

compromissos assumidos pela UE e pelos respetivos Estados-membros, no âmbito do 

CETA, podem representar nas opções de políticas ambientais e climáticas futuras, bem 

como a necessária articulação que deverá ser efetuada entre as diretrizes do Acordo de 

Paris e as disposições do CETA respeitantes ao comércio e ambiente. 

 

Palavras-chave: CETA, Comércio, Ambiente, Alterações Climáticas, Acordo de Paris 

 

 

  

                                                 
6 Doutorando em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa; Investigador no 

CEDIS – Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade. 



 

 

A aplicação do Princípio da Precaução e Proteção Ambiental no CETA 
 

Renata Menezes7 

 

Por ocasião do Acordo Comercial entre a União Europeia e Canadá, com a proposta de 

fortalecer as relações comerciais e econômicas, através da eliminação de barreiras de 

comércio e investimento, na moldura dos requisitos do desenvolvimento sustentável. Em 

momentos de celebração da união, sucedem as preocupações da sociedade civil, 

alimentada pela desconfiança com novos rumos da aplicação do CETA e as possíveis 

implicações socioambientais. Diante das objeções, tem se discutido a os impactos em 

potenciais que se possa ocasionar com o Acordo do CETA e com a aprovação do TTIP, 

em que uma dessas demandas é sobre a proteção ambiental e os efeitos com a 

minimização do Princípio da Precaução. Contudo, a Comissão Europeia defende que o 

Acordo atenderá aos requisitos plenos das normas europeias, assegurando que os 

interesses econômicos não causem danos ao ambiente, saúde e segurança alimentar. De 

toda forma, deve ser considerado, que no contexto de desenvolvimento socioeconômico, 

existe a necessidade da utilização do princípio da precaução, e este princípio possui 

grande importância na Ciência Jurídica Ambiental Internacional e Comunitária. Além de 

que, o Princípio da Precaução tem por finalidade evitar lesões ao meio ambiente através 

da regulação de meios que possam afastar e reduzir os riscos ambientais. A abordagem 

do Princípio da Precaução na União Europeia tem por base constitucionalizada nos 

ditames do direito Comunitário e como meio de alcance da proteção ambiental. 

Ressaltando que a legislação ambiental apresentou ao logo dos anos uma evolução 

normativa com resultados positivos. A construção dessa investigação tem por objetivo 

examinar a aplicação do CETA em consonância com o TTIP, diante do quesito da 

proteção ambiental através da aplicação do princípio da Precaução. A investigação será 

por meio da utilização de bibliografias, bases doutrinárias nas obras referentes à moldura 

do Direito Internacional do Ambiente, Direito Comunitário com o estudo aplicado à 

tratados e acordos internacionais e específico o Acordo Global Econômico e Comercial 

entre a União Europeia e Canadá (CETA) e o Acordo de Parceria Transatlântica de 

Comércio e Investimento (TTIP). 

 

 

Palavras Chaves: Princípio da Precaução; Proteção Ambiental; CETA. 

 

  

                                                 
7 Mestranda em Ciências Jurídico Ambientais na Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de 

Lisboa. Pesquisadora do Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade (CEDIS). 

Advogada. E-mail: renatamenezes@gmail.com. Currículo Disponível em 

<http://lattes.cnpq.br/4763515946675125>. 



 

 

Painel Temático 3 – Governação Democrática 

 

Moderadora/Debatedora: Dra. Paula Redondo Pereira  

 

A relação entre os tratados de comércio e investimento da União Europeia e os bens 

públicos globais: uma análise face ao actual texto do EU- Canada Comprehensive 

Economic and Trade Agreement 

 

Sérgio Pedro8 

 

Remontando o seu surgimento ao ano de 1999, o conceito de bens públicos globais 

encontrou grande recepção na reflexão teórica nas últimas décadas, permeando o discurso 

político de um vasto espectro de organizações internacionais, particularmente no âmbito 

do desenvolvimento internacional. Mobilizando princípios de democracia e existência 

sustentáveis para a gestão de recursos naturais e humanos de espectro mundial, o campo 

teórico dos bens públicos globais encontra-se intrinsecamente relacionado com as 

mobilizações de recursos materiais e imateriais entre regiões e a deslocação de capital 

tendo em vista a sua exploração e comercialização. No concepto da União Europeia, a 

necessidade de protecção e provisão dos bens públicos globais constitui um dos 

objectivos assumidos da sua Política Externa e de Segurança Comum. De igual forma, a 

aquisição por parte da União Europeia da competência exclusiva para a negociação de 

acordos de comércio e investimento através do Tratado de Lisboa representa uma 

mudança significativa no papel da União Europeia enquanto actor global.  Embora 

apresentando uma natureza geograficamente circunscrita, o impacto apresentado pelos 

acordos de comércio e investimento, presentemente em processo de negociação e 

deliberação política em que a União Europeia é parte, como é o caso do CETA, estendem-

se além do âmbito territorial das partes contratantes. No presente artigo iremos considerar 

criticamente o impacto sobre os bens públicos globais do novo modelo de acordo de 

comércio e investimento proposto pela União Europeia e representado no texto final do 

CETA apresentado em fevereiro de 2016. Para tal, mobilizaremos os princípios do 

relatório de 1999 do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para uma análise 

ao articulado do CETA, considerando de igual forma os resultados do estudo de impacto 

do CETA realizado pela Comissão Europeia. Na nossa análise consideraremos ainda de 

forma panorâmica a relação histórica dos acordos de comércio e investimento face aos 

princípios de gestão dos bens públicos globais. 
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Dignidade humana e solidariedade em tempos de TIPP 

 

Ernani Contipeli9 

 

A dignidade humana é compreendida como valor nuclear não apenas das Constituições 

democráticas modernas, mas também do sistema de proteção internacional de direitos 

humanos, momento em que reforça o ideal de solidariedade entre nações e pessoas para 

um desenvolvimento adequado de nosso planeta. Assim, os valores dignidade e 

solidariedade possuem um papel central na conformação das ordens internacional e 

interna dos Estados-nação, sobretudo, diante da exigência de maior interdependência 

revelada com o incremento dos denominados “problemas sem passaporte”, é dizer, 

aqueles que não atingem apenas essa ou aquela nação, mas são comuns a todas e 

demandam colaboração e esforço global para serem solucionados, como, por exemplo, a 

mudança climática. De tais afirmações, entendemos que as relações cooperativas entre 

Estados-nações, cada vez mais estreitas no mundo globalizado, devem ser orientadas no 

sentido de promover o desenvolvimento humano com condições satisfatórias de vida 

digna a todos os cidadãos, para atribuir-lhes saúde, educação, assistência social, 

participação politica, meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de que possam 

exteriorizar livremente suas potencialidades e concretizar seus próprios projetos de 

existência. Ocorre que, atualmente, o processo de globalização toma rumos que 

obstaculizam a consagração dos mencionados pressupostos de dignidade e solidariedade, 

na medida em que constatamos o domínio de propostas neoliberais que retiram a 

capacidade dos Estados-nação em suas respectivas relações de cooperação internacional 

de promover o bem comum com desenvolvimento humano, para ao invés disso, converter 

os cidadãos em “sujeitos do rendimento”, submetido a auto-exploração e programados 

para maximizar resultado e buscar a felicidade através do consumo.  Um dos melhores 

exemplos dessa condição humana contemporânea pode ser observado nos chamados 

acordos de livre comercio, como o caso do TTIP e sua clausula “Investor-State Dispute 

Settlement”, que permite aos investidores estrangeiros promover um procedimento de 

arbitragem para solução de diferenças contra o Estado-nação anfitrião, no caso, retirando-

lhe ainda mais a pouca soberania que lhe resta para promover a dignidade humana e a 

solidariedade, que, em tal hipótese, são menosprezadas por interesses econômicos. Desta 

feita, a presente apresentação tem por objetivo discutir a necessidade de uma cooperação 

internacional orientada pelos pressupostos de dignidade e solidariedade para direcionar o 

processo de globalização à priorização do desenvolvimento humano, da melhoria das 

condições de vida no planeta a todos seus habitantes e não aos interesses econômicas e à 

solidariedade entre empresas transnacionais, como pretendem os grande acordos de livre 

comercio, entre os quais se destacam as negociações entre Estados Unidos da América e 

União Europeia, com o já conhecido TTIP. 
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Breves apontamentos sobre a (falta de) legitimidade democrática dos acordos 

comerciais CETA e TTIP 

 

Matheus Passos Silva10 

 

Recentemente a União Europeia assinou com o Canadá o chamado “Acordo Econômico 

e Comercial Global” (CETA), acordo cujo objetivo central é o de consolidar a relação 

econômica entre as Partes por meio da criação de um mercado alargado e seguro para os 

seus produtos e serviços através da redução ou eliminação de obstáculos ao comércio e 

ao investimento tendo como base o estabelecimento de regras claras, transparentes, 

previsíveis e mutuamente vantajosas, que regulem o respectivo comércio e investimento 

entre as Partes envolvidas. Contudo, a despeito das inegáveis vantagens que o acordo traz 

para as partes, inúmeras críticas surgiram em relação ao seu desenvolvimento e 

implementação, especialmente relacionadas a questões democráticas e de legitimação do 

acordo junto àquele que, em tese, é seu beneficiário final – o cidadão. Nesta perspectiva 

argumentou-se pela existência de determinadas “restrições” democráticas, já que as 

decisões foram tomadas em uma esfera em que não necessariamente existiria legitimidade 

democrática. Da mesma forma, argumenta-se que apenas a ideia de “transparência das 

negociações” não soluciona tais restrições democráticas, já que, a despeito de tal 

transparência, as decisões continuaram a ser tomadas por grupos que representam apenas 

parte dos envolvidos, nomeadamente as grandes corporações. Outro argumento de crítica 

ao CETA refere-se ao fato de que o acordo acaba por tocar áreas que são tradicionalmente 

afeitas à atuação do Estado, tais como os serviços públicos, o que configuraria uma 

exacerbação de sua esfera de atuação por deixar de regular apenas o comércio 

internacional entre as Partes envolvidas. O presente texto tem por objetivo fazer uma 

síntese das críticas feitas ao CETA e, a partir delas, analisar o aspecto democrático nas 

negociações de outro acordo comercial em que a União Europeia está envolvida, desta 

vez com os Estados Unidos – o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (conhecido por sua sigla TTIP). Serão enfatizados dois aspectos que se 

apresentam como complementares: 1) Assim como ocorreu com o CETA, as negociações 

do TTIP envolvem principalmente atores corporativos, não havendo a possibilidade de 

interferência efetiva de organizações que representam os cidadãos – o que, por sua vez, 

se configura como déficit democrático; 2) Por não haver participação efetiva da 

sociedade, o TTIP, na forma como se configura atualmente, poderá acabar por transferir 

determinadas decisões referentes à esfera pública do Estado para o âmbito transnacional, 

o que é temerário do ponto de vista da legitimidade democrática das decisões. 
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A natureza jurídica do CETA 

 

Francisco Pereira Coutinho11 

 

A 5 de julho de 2016 a Comissão propôs ao Conselho a assinatura e celebração do CETA. 

Para garantir “uma rápida assinatura e aplicação provisória” do acordo, a Comissão 

declarou que o acordo CETA tem uma natureza mista. Esta tomada de posição, contudo, 

foi feita sem prejuízo da posição jurídica contrária defendida no âmbito da opinião pedida 

ao Tribunal de Justiça relativamente ao acordo de comércio entre a UE e Singapura 

(processo A-2/15). Os “acordos mistos” são acordos internacionais celebrados 

conjuntamente pela UE e pelos Estados-Membros com países terceiros que têm por objeto 

matérias que incidem parcialmente no âmbito das competências da União e dos Estados-

Membros. As consequências da qualificação jurídica do CETA como um acordo misto 

colocaram em risco a assinatura do CETA na cimeira UE/Canadá de 30 de outubro. Duas 

semanas antes, o parlamento da Valónia, um dos seis (!) parlamentos regionais da 

Bélgica, negou a autorização à vinculação da Bélgica ao CETA, posição que seria 

revertida 48 horas antes da cimeira depois de o governo federal belga se ter comprometido 

a apresentar uma declaração sobre questões sociais e a requerer a fiscalização ao Tribunal 

de Justiça da compatibilidade com os tratados do mecanismo de arbitragem criado pelo 

CETA (ICS – Investment Court System). A decisão do Conselho permite que o CETA 

entre em vigor provisoriamente, mas a entrada em vigor definitiva exige nova decisão do 

Conselho, a qual depende de consentimento prévio do Parlamento Europeu e da 

conclusão de processo de ratificação nos Estados-Membros. À luz da contestação que o 

CETA tem conhecido em alguns Estados-Membros, a decisão sobre a sua qualificação 

jurídica tem uma importância decisiva. A opinião do Tribunal de Justiça no processo A-

2/15 poderá ser o momento-chave para se perceber se o CETA virá a ser definitivamente 

implementado. 
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