
ACORDO ENTRE 0 GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E 

o GOVERNO DA REPOBLICA DA VENEZUELA PARA A PROl-lO<;;1i.O 

E A PROTE<;;1i.O REC!PROCA DE INVESTlMENTOS 

.~/0·-:/~~:--:Z;~.- '~. 
o Governo da RepUblica Federativa do BraSil~f'0'" r" ~ " ,'}~~; ' G <>\ 
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• ~ '" f 

Venezuela, \"~~.07'1 ').i o Governo da RepUblica da \ 

(doravante denominados "Partes Contratantes"); -

Animados pelo" desejo de criar condicoes favodi.veis a wna 

maior cooperacao economica e, em particular, a realizacao de 

investimentos reciprocos que impliquem transferencia de capitais de wn 

pais ao territorio do outro; 

Considerando que a manutencao de urn clima satisfatorio para 

as investimentos, em conformidade com a lei do pais receptor, e a 

melhor maneira de estabelecer e conservar urn adequado fluxo 

internacional de capitais; e 

Reconhecendo que a conclusao de urn acordo para a promocao e a 

protecao reciproca de investimentos estrangeiros contra riscos 

nao-comerciais podera contribuir para estimular as iniciativas 

empresariais que favorecam a prosperidade dos dais paises; 

Acordam a seguinte: 

ARTIGO 1 

Definicoes 

1. 0 termo "investimento" designa 

direta ou indiretamente par investidores 

territorio da outra Parte Contratante, de 

todo tipo de ativo investido 

de wna Parte Contratante no 

acordo com a legislacao 

desta. Incluira, em particular, ainda que nao exclusivamente: 

a) a propriedade de hens moveis e imWs; § he COO? SFPE? 



b) a~oes, quotas societarias e qualquer outro tipo d' 

participa~ao em sociedades; 

c) titulos de credito e direitos sobre obrigacoes que tenhru 

urn valor economico, assim como os emprestimos que estejru 

diretamente vinculados a urn investimento especifico; 

d) direitos de propriedade intelectual ou imaterial, 

incluindo, em especial, direitos autorais, patentes, 

desenhos industriais, marcas, nomes comerciais, 

procedimentos tecnicos, know how e prestigio e clientele 

(fundo de comercio); 

e) concessoes economicas conferidas por lei ou por contrato, 

incluindo concessoes para a pesquisa, cultivo, extrac;ao ot: 

exploracao de recursos naturais. 

2. 0 termo "investidor" designa, em relac;ao a cada Parte 

Contratante, qualquer das seguintes pessoas que efetue urn investimento 

no territorio da outra Parte Contratante: 

3. 

a) qualquer pessoa fisica que seja nacional desta Parte 

Contratante, em conformidade com sua legislac;ao; 

b) qualquer pessoa juridica constituida em conformidade com 

as leis e regulamentos dessa Parte Contratante e cuja sede 

esteja situada no territorio de sua constitui~ao; 

c) qualquer pessoa 

legislacao de 

juridica 

qualquer 

constituida 

pais que 

de acordo com a 

seja efetivamente 

control ada por pessoas fisicas ou juridicas definidas nas 

alineas "a" e -b- precedentes. 

o termo "rendimentos" designara todas as quantias produzidas 

por urn investimento, tais como lucros, rendas, dividendos, juros, 

royalties e outras receitas correntes. 

4. o termo 

Contratante, seu 

"territorio" designa, em relacao 

territorio nacional, incluindo as 

a cada Parte 

zonas maritimas 

sobre as quais exer~a ou venha a exercer, em conformidade com 0 Direito 

Internacional, direitos soberanos ou jurisdicao. 



ARTIGO 2 

Promocao de Investimentos 

1. Cada 

investimentos de 

Parte Contrantante promovera, ern seu territorio 

investidores da outra Parte Contratante e adrnitiri 

esses investimentos de acordo com suas leis e regulamentos. 

2. Quando urna das Partes contratantes houver adrnitido m 
investimento ern seu territorio, nao negara arbitrariamente na 

retardara indevidamente as autorizacOes necessarias para 0 seu melhol 

desenvolvimento, incluindo a execucao de contratos sobre licencas, 

assistencia comercial ou administrativa e a entrada do pessoal dE 

direcao, adrninistracao, assessoramento e 0 pessoal tecnico necessario. 

ARTIGO 3 

Protecao de Investirnentos 

1. Cada Parte Contratante, ern conformidade corn as normas e 

principios do 

eqUitativo aos 

Direito Internacional, 

investimentos de 

garantira urn 

investidores 

tratamento justo e 

de outra Parte 

contratante; nao prejudicara sua administracao, manutencao, utilizacao, 

gozo ou disposiCao por melo de medidas injustiflcadas ou 

discrirninatorias; e assegurara que gozem de plena protecao e seguranca 

juridicas. 

2. Cada Parte Contratante conceder a aos investimentos de 

investidores da outra Parte Contratante urn tratarnento nao menos 

favoravel do que aquele concedido aos investimentos de seus proprios 

investidores ou aos de investidores de qualquer terceiro Estado. 

3. Nenhuma das Partes Contratantes estara obrigada a estender 

aos investimentos de investidores da outra Parte Contratante os 
beneficios de 

resultantes de: 

qualquer tratamento, preferencia ou privilegio 

a) sua participacao ou associacao a uma zona de livre 

comercio, uniao 

similar; 
aduaneira, mercado comum ou acordo 

b} urn acordo internacional total ou parcialmente relacionado 



1. Nenhuma 

ARTIGO 4 

Desapropria90es e Indeniza90es 

nacionaliza~ao ou 

sernelhante contra 

das Partes contratantes tomara medidas de 

desapropria~ao ou qualquer outra medida de efeito 

investimentos efetuados ern seu territorio por 

investidores da outra Parte Contratante, a menos que tais medidas sejarn 

tomadas por razoes de utilidade publica ou de interesse social, ern 

bases nao discriminatorias e mediante 0 devido processo legal. As 

medidas serao acompanhadas de disposicoes para 0 pagarnento de urna 

indenizacao justa, imediata e adequada. 0 montante da referida 

indenizacao correspondera ao valor de mercado do investirnento 

desapropriado na data imediatamente anterior aquela em que a medida se 

tenha tornado de domInio pUblico. 

2. Os investidores de urna Parte Contratante que sofrerem perdas 

ern seus investimentos no territorio da outra Parte Contratante em razao 

de guerra ou outr~ conflito armado, estado de ernergencia nacional, 

revolta, insurreicao ou disturbios receberao urn tratamento nao menos 

favoravel do que 0 concedido p~r esta ultima Parte Contratante a seus 

proprios investidores ou a investidores de qualquer terceiro Estado no 

que se refere a restitui~oes, indeniza~oes, compensa~oes ou outr~ 

ressarcimento. 

ARTIGO 5 

Transferencias 

1. Cada Parte Contratante permitira aos investidores da outra 

Parte Contratante a livre transferencia das quantias relacionadas a 

seus investimentos e rendas e ern especial, ainda que 
exclusivarnente, das seguintes: 

a) 0 capital e as somas adicionais necessarias a manutencao e 

desenvolvimento dos investimentos; 

b) os proventos, lucros, rendas, juros, dividendos e outras 

receitas correntes; 

c) os fundos para 0 reembolso de ernprestimos, tal como 

definidos no Artigo 1, paragrafo 1, alinea "c"; 

d} os royalties e todos os demais pagarnentos relativos aos 

direitos previstos no Artigo 1, paragrafo 1. alinea~ wd ft e 



2. 

e) 0 produto da venda ou liquida~ao total ou parcial de urn 

investimento; 

f) as remuneracoes dos nacionais da outra Parte Contratante 

que tenham obtido autorizacao para trabalhar em conexao 

com urn investimento, na qualidade de diretores, 

administradores, assessores ou tecnicos; 

g) as compensacOes, as indeniza~oes ou outros pagamentos 

previstos no Artigo 4. 

As transferencias serao efetuadas sem demora, em moeda 

livremente conversivel. 

ARTIGO 6 

Sub-Roga~ao 

Se urna Parte Contratante ou urna agencia por ela designada 

efetuar urn pagamento a urn investidor ~n virtude de uma gar anti a ou 

segura para cobrir riscos nao-comerciais contratados em relacao a urn 

investimento, a Parte Contratante em cujo territorio foi efetuado 0 

investimento reconhecera a validade da sub-rogacao em favor da outra 

Parte Contratante, ou de urna de suas agencias, a respeito de qualquer 

direito ou titulo do investidor pra fins de obtencao do ressarcimento 

pecuniario correspondente. 

ARTIGO 7 

Solucao de Controversias entre 

as Partes Contratantes 

1. As controversias que surgirem entre as Partes Contratantes a 

respeito da interpretacao ou aplicacao deste Acordo serao, na medida do 

possivel, solucionadas pela via diplomatica. 

2. Se nao for possivel solucionar a controversia dentro de urn 

prazo de 3 (tres) meses, ela sera submetida, por solicitacao de 
A _ •• _ - - -qualquer das Partes Contratantes. a rEhitE h 



3. o tribunal arbitral sera constituido da seguinte maneira: 

dentro de urn prazo de 2 (dois) meses, contado a partir do recebimento 

do pedido de arbitragem, cada Parte Contratante designara urn arbitro. 

Estes dois arbitros, por sua vez, elegerao como Presidente urn nacional 

de urn terceiro Estado. 0 Presidente devera ser designado dentro de urn 

prazo de 3 (tres) meses, contado a partir da data das designacoes dos 

outros dois arbitros. 

4. Se dentro dos prazos estipulados neste Artigo as designacoes 

previstas nao se houverem efetuado, qualquer das Partes Contratantes 

podera solicitar ao Presidente da Corte Internaeional de Justica que as 

efetue. No easo de este ultimo ser naeional de uma das Partes 

Contratantes, ou por qualquer motivo aehar-se irnpedido de aeeitar 0 

encargo, as designacOes eaberao ao Viee-Presidente. Se este, por sua 

vez, tambem for naeional de urna das Partes Contratantes ou por outr~ 

motivo aehar-se impedido, as designacoes serao efetuadas pelo membro da 

Corte que 0 siga imediatamente na ordem de preeedencia, que nao seja 

naeional de qualquer das Partes Contratantes e que nao esteja impedido 

de aceitar 0 encargo. 

5. Cada uma das Partes Contratantes responsabilizar-se-a pelos 

gastos de seu respectivo arbitro, bern como com os de sua representacao 

no procedimento arbitral. Os gastos do Presidente e os demais custos do 

proeesso serao repartidos igualmente pelas Partes Contratantes. 

ARTIGO 8 

Solucao de Controversias entre urna 

Parte Contratante e urn Investidor 

da Outra Parte Contratante 

1. Qualquer controversia entre urn investidor de urn a Parte 

Cont-ratante e 

presente Acordo 

efetuado pelo 

a outra Parte Contratante relativa ao cumprirnento do 

par esta ultima que diga respeito a urn investimento 

primeiro sera resolvida, na medida do possivel, por meio 
de eonsultas amistosas. 

2. Se nao se alcancar urna solucao amistosa dentro do prazo de 6 

(sels) meses apos haver sido suscltada a controversia, 0 investidor 

padera submete-la, a sua eseolha, ou aos tribunais eompetentes da Parte 

Contratante em eujo territorio foi efetuado 0 investimento ou a 



3. A arbitragem internacional a que se refere 0 paragrafo 2 

precedente sera efetuada pelo Centro Internacional para a Solucao de 

Controversias Relativas a Investimentos, estabelecido pela Convencao de 

Washington, de 18 de marco de 1965, au, se for 0 caso, pelo Mecanismo 

Adicional para a Administracao de Processos de Conciliacao, Arbitragem 

e Verificacao de Fatos do referido Centro (Mecanismo Adicional). Se por 

qualquer motive nao for possivel recurso nem ao referido Centro nem ao 

Mecanismo Adicional, a arbitragem sera efetuada em conformidade com as 

Regras de Arbitragem da Comissao das Nacoes Unidas para 0 Direito 

Comercial Internacional. 

4. Em 

determinar se 

todo caso, a sentenca arbitral se limitar-se-a a 

a Parte Contratante deixou de curnprir algurna disposicao 

deste Acordo e, em conseqUencia, causou urn dana ao investidor. Em caso 

afirmativo, limitar-se-a a fixar a indenizacao correspondente. 

5. As sentencas arbitrais serao definitivas e obrigaterias para 

as Partes em litigio. A Parte Contratante as executara de acordo com a 

sua legislacao. 

ARTIGO 9 

Ambito de Aplicacao 

As disposicoes deste Acordo aplicar-se-ao a todos os 

investimentos efetuados por investidores de qualquer das Partes 

Contratantes no territerio da outra Parte Contratante antes ou depois 

da data de sua entrada em vigor, mas nao se aplicarao a controversias 

cujas causas sejam anteriores a esta data. 

1. 

ARTIGO 10 

Vigencia e Duracao 

Cada Parte Contratante notificara a outra quando houver 

curnprido 05 procedimentos internos necessarios a entrada em vigor deste 

Acordo, que ocorrera 30 (trinta) dias apos a segunda notificacao. 

2. Este Acordo permanecera em vigor inicialmente por urn prazo de 

10 (dez) anos, apes 0 qual passara a ter vigencia par tempo 

indeterminado e podera ser denunciado par qualquer das Partes 



3. No que se refere aos investirnentos efetuados anteriormente a 
data de expiracao da vigencia deste Acordo, as disposicoes nele 

contidas continuarao ern vigor por urn periodo de 10 (dez) anos a con tar 

dessa data. 

Em testemunho do que, os abaixo assinados, para isso 

devidamente autorizados, assinaram 0 presente Acordo. 

Feito em Caracas, ern 04 de julho de 1995, ern dois exernplares 

originais, nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos os textos 

igualmente autenticos. 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Luiz Felipe Lampreia 

Ministro de Estado das 

Relacoes Exteriores 

PELO GOVERNO DA REPOBLICA 

DA VEN E Z UELA 

Migue1 A. Bure1li Rivas 

Ministro das Relacoes 

Exteriores 



PRO Toe 0 L 0 

Ao assinar 0 Acordo para a Promo~ao e a Prote~ao Reciproca de 

Investimentos, 0 Governo da Republica Federativa do Brasil e 0 Governo 

da RepUblica da Venezuela acordaram ainda as seguintes disposi~oes, que 

constituem parte integrante do referido Acordo: 

1. Sem prejuizo do estabelecido no paragrafo 2 do Artigo 3, 0 

Governo da Republica Federativa do Brasil se reserva 0 

direito de outorgar tratamento preferencial as empresas 

brasileiras de capital nacional nas aquisicoes de bens e 

servicos pelo Poder Publico, de acordo com 0 disposto no 

paragrafo 2 do Artigo 171 da Constituicao da RepUblica 

Federativa do Brasil. 

2. 0 Governo da Venezuela se reserva 0 direito de aplicar 

reciprocidade em relacao a reserva contida no paragrafo 1. 

3. Este Protocolo cessara sua vigencia caso 0 paragrafo 2 do 

Artigo 171 da Constituicao da RepUblica Federativa do 

Brasil seja derrogado por meio de emend a ou revisao 

constitucional. 0 Governo da RepUblica Federativa do 

Brasil notificara ao Governo da Republica da Venezuela, 

imediatamente, por via diplomatica, caso tal emenda ou 

reforma constitucional se efetue. 

Feito em Caracas, em 04 de julho de 1995, em dois exemplares 

originais, nos idiomas portugues e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autenticos. 
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PELO GOVERNO A REPOBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Luiz Felipe Lampreia 

Ministro de Estado das 

Rela~oes Exteriores 
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PELO GOVERNO DA REPOBLICA 

DA VENEZUELA 

Miquel A. Burel.l.i Rivas 

Ministro das Relacoes 

Exteriores 


