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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como o objetivo o estudo da responsabilidade de empreendimentos 

transnacionais por danos contra o meio ambiente e por violações de direitos humanos. Para 

isso, faremos um estudo de caso da Companhia Siderúrgica do Atlântico, investimento 

estrangeiro de origem alemã, instalado em 2006 na região da baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. 

No primeiro capítulo, inseriremos o estudo de caso concreto à luz do processo de globalização 

econômica, abordando o local de instalação – a comunidade de Santa Cruz –, o seu processo 

de implantação, os modos de atuação das empresas transnacionais no globo e as maneiras 

pelas quais a globalização influencia o Direito. No segundo capítulo, buscaremos analisar a 

responsabilidade civil do empreendimento, tendo em vista os fenômenos da massificação de 

processos judiciais de indenização, comumente percebidos na atuação de empresas 

transnacionais ao redor do globo. Para isso, trataremos, primeiramente, dos pressupostos 

responsabilidade civil, desde sua noção clássica no Direito Romano, até a consolidação da 

responsabilidade objetiva no Século XX. Nesse capítulo também analisaremos os danos 

imputados ao empreendimento propriamente dito, tais como os danos à saúde pública pela 

poluição atmosférica ou os danos aos meios de vida de pescadores tradicionais. Por fim, no 

terceiro capítulo, trataremos do problema da ausência de responsabilidade de 

empreendimentos transnacionais em face das instituições locais dos países destinatários de 

investimentos. Como uma possível forma de solução, proporemos a possibilidade de 

responsabilidade extraterritorial, qual seja, a responsabilização das matrizes das empresas 

transnacionais em seu país-sede pelos atos ilícitos praticados por suas subsidiárias no exterior. 

O marco teórico desse estudo será a teoria da transnormatividade, que parte da noção de 

diálogo entre os diferentes sistemas jurídicos. Conforme concluiremos, isso nos oferece o 

vislumbre de um possível constitucionalismo transnacional, mediante o qual os direitos 

fundamentais dos indivíduos podem ser protegidos não somente pelo judiciário interno, mas 

também por sistemas jurídicos estrangeiros. 

 

Palavras-chave: responsabilidade civil extraterritorial – dano socioambiental – teoria da 

transnormatividade – Direito Internacional Privado – empresas e direitos humanos. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This Master‟s thesis seeks to study of the environmental and human rights civil liability of 

transnational corporations. For this, we will undertake a case study of the ThyssenKrupp 

Companhia Siderurgica do Atlantico (CSA), a German foreign direct investment incorporated 

in 2006 in the Sepetiba Bay region, in Rio de Janeiro. In the first chapter, we'll study the case 

bearing in mind not only the micro aspect, but also the broader and macro context. In this 

sense, we will firstly address the local community of Santa Cruz and the company set up 

process and, secondly, the modus operandi of transnational corporations in developing 

countries and the relationship between law and globalization. In the second chapter, we will 

analyze the company‟s civil liability under Brazilian Law, considering the frequent event of 

mass tort lawsuits in the operations of transnational corporations across the globe. We will 

firstly address the essential requirements of civil liability in Brazilian law, including a 

historical background from the civil liability in Roman Law, based on culpability, to the 

modern concept of strict liability, embraced by Brazilian Civil Law as of the twentieth 

century. In this chapter, we will also address the damages attributed by the local community 

to CSA, such as damages to public health from air pollution or damages to the traditional 

artisanal fishermen livelihoods. Finally, in the third and last chapter, we will address the 

problem of lack of accountability of transnational corporations in developing countries, due to 

the failure of rule of law enforcement by the local authorities of the hosting country. As a 

possible solution, we will analyze the possibilities of foreign tort claims, in order to make 

foreign parent companies accountable for the acts of its subsidiaries abroad. For this thesis, 

we will adopt the framework of the transnational legal theory and its concept of dialogue 

among different legal systems, as well as the framework of transnational constitutionalism, 

and the notion of the protection of individual civil rights in foreign courts. 

 

Keywords: alien tort claims – environmental and human rights liability – transnational legal 

theory – conflict of laws – business and human rights. 
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INTRODUÇÃO: EM BUSCA DE UM FUTURO LEGAL 

 
  

“[...] Eu sou pescador da baía de Sepetiba também, pesco 

na Baía com todos os problemas de saúde que eu tenho, 

mas eu tenho que manter minha casa, minha família. [...] 

De noite isso aqui fica tampado de química [...] Nossa 

vida, nossa condição de moradia se tornou um inferno, por 

causa da nossa saúde.”  

(Depoimento de um pescador da baía de Sepetiba, morador 

de Santa Cruz. In: QUINTELA, 2014, p. 18). 

 

No final de 2014 foi lançada, pelo Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – 

PACS, a exposição fotográfica intitulada “Baía de Sepetiba e Santa Cruz: em busca de um 

futuro legal”, com uma coletânea de obras do fotógrafo André Mantelli. O título de tal 

exposição ganha contornos significativos aos olhos de um pesquisador do Direito.
1
 Afinal, 

qual seria o “futuro legal” dos moradores de Santa Cruz e da baía de Sepetiba? A expressão 

adotada nos insinua que, a despeito das diversas violações acumuladas – e, em muitos casos, 

da inércia das instituições locais – restaria na comunidade a crença na ilegalidade das 

atividades da empresa e na legitimidade da busca por reparação e por justiça. No entanto, até 

                                                 

1
 Nesta dissertação optamos por utilizar em caixa alta a grafia da disciplina jurídica como área de estudo, bem 

como seus termos adjetivos e delimitadores, e, em caixa baixa, como direito subjetivo e individual. Por esse 

motivo, serão grafadas em minúsculas expressões como “direito fundamental” ou “direitos humanos”, ao passo 

em que serão grafadas em maiúsculas expressões como “Direito Civil” ou “Direito Internacional dos Direitos 

Humanos”. 
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que ponto poderia o Direito ser um instrumento de garantia da responsabilidade corporativa e 

da reparação dos danos sofridos pelas diversas comunidades ao redor do globo atingidas por 

empreendimentos transnacionais? 

Santa Cruz é somente um dentre os muitos casos que poderiam ser citados como 

exemplos da ocorrência de danos causados por empreendimentos transnacionais e da 

consequente busca de responsabilização civil. A ele poderiam ser acrescidos o recente caso do 

rompimento da barragem da Samarco Mineração S/A (subsidiária da BHP Billiton Limited) 

em Mariana/MG, em 2015;
2
 o desastre químico de Bhopal, na Índia, em 1984, pela Union 

Carbide India Limited (subsidiária da Dow Chemical Company);
3
 ou o derramamento de óleo 

em Bodo Creek, Nigéria, em 2008, pela Shell Petroleum Development Company of Nigeria 

Limited (subsidiária da Royal Dutch Shell),
4
 dentre outros. Todos esses casos possuem um 

elemento em comum: tratam-se não somente de eventos de danos ao meio ambiente e de 

violações a direitos humanos perpetradas por megaempreendimentos, mas também foram 

praticados por empresas nacionais subsidiárias de empresas transnacionais com matrizes no 

exterior, ou seja, constituídas mediante o investimento direto em grandes países em 

desenvolvimento. Não se trata, assim, de um fenômeno isolado no Brasil, mas algo 

frequentemente percebido em outros países emergentes, como Brasil, Índia, México, Nigéria e 

Turquia.
5
 

Sob esse prisma, esta dissertação tem como objetivo a análise da responsabilidade 

jurídica de empreendimentos transnacionais por danos contra o meio ambiente e por violações 

de direitos humanos. Para isso, faremos um estudo de caso da Companhia Siderúrgica do 

Atlântica (doravante CSA), investimento direto estrangeiro de origem alemã constituído em 

2004 mediante uma joint venture entre a então brasileira Companhia Vale do Rio Doce (atual 

Vale S/A) e o conglomerado alemão ThyssenKrupp, tendo se instalado de fato em 2006 na 

região da baía de Sepetiba, no município do Rio de Janeiro.  

No primeiro capítulo, situaremos esse caso concreto à luz do processo de globalização 

econômica, abordando o local de instalação do empreendimento, a saber, a comunidade de 

Santa Cruz, e o seu processo de implantação. Nosso objetivo será abordar as maneiras pelas 

                                                 

2
 Sobre o desastre da Samarco, em dezembro de 2015 foi publicado um relatório, organizado pelos professores 

Bruno Milanez e Rodrigo S. Pereira dos Santos, no âmbito do Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e 

Sociedade (PoEMAS), da Universidade Federal de Juiz de Fora (MILANEZ; SANTOS, 2015). 
3
 Sobre o desastre de Bophal, ver a análise da antropóloga indiana Veena Das (1995). 

4
 Acerca desse caso, indicamos a série de trabalhos publicados por Humberto Cantú Rivera (RIVERA, 2011; 

2013; 2014). 
5
 Acerca dos projetos desenvolvimentistas e impactos socioambientais na Turquia, ver o artigo de Romeu 

Thomé, “O germinal turco: as mazelas socioambientais nas minas de carvão em pleno século XXI” (THOMÉ; 

ARAÚJO, 2015). 
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quais o fenômeno da globalização influencia o Direito, as relações entre o Direito e empresas 

transnacionais e o conflito entre investimentos estrangeiros e desenvolvimento nacional (em 

especial, as várias acepções do conceito de desenvolvimento). Buscaremos, ainda, trabalhar 

conceitos como os de “chantagem locacional”, “heterogeneidade regulatória” ou “vácuo 

jurídico”. Conforme trabalharemos nesse capítulo, nossa hipótese inicial é a de que, mediante 

instrumentos de chantagem locacional, em decorrência da alta volatilidade do capital 

investidor internacional, os empreendimentos transnacionais promovem um vácuo jurídico 

nos grandes países em desenvolvimento hospedeiros de investimentos, gerando a 

flexibilização das legislações trabalhista, ambiental e tributária. Esse fenômeno promove, 

ainda, o que denominaremos de heterogeneidade regulatória, que consiste nos menores 

padrões regulatórios na atuação das empresas transnacionais no exterior, em relação ao país 

de origem de suas matrizes ou controladoras. Em última instância, tal fato acarreta na maior 

incidência de danos ambientais e de violações de direitos humanos na atuação desses 

empreendimentos nas regiões periféricas da economia global. 

É importante notar, quanto à metodologia e à delimitação do tema, que, inicialmente, o 

objetivo do trabalho era mais amplo – tendo como objetivo a análise de todos os aspectos 

jurídicos do caso concreto. Não obstante, devido às diversas limitações – em especial quanto 

ao tempo – o enfoque foi reduzido somente à responsabilidade civil do empreendimento por 

danos ao meio ambiente e por violações de direitos humanos, algo que envolve o estudo dos 

fundamentos das diversas ações individuais e coletivas de indenização propostas em face da 

empresa. Deixamos de lado, assim: a análise das ações no âmbito penal por crimes contra o 

meio ambiente perante a justiça estadual; quaisquer ADIs (Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade), como a ajuizada pelo PSOL relativa aos benefícios fiscais concedidos 

à empresa; a ação civil da própria empresa em face dos pesquisadores da FIOCRUZ e da 

UERJ, nos quais requer a indenização por danos à imagem e à reputação; as diversas Ações 

Civis Públicas (ACP), tais como as ajuizadas pela APLIM e pelo MPT; inquéritos civis ou 

demais processos administrativos relativos às multas aplicadas ou ao próprio procedimento de 

licenciamento ambiental; o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou seus termos 

aditivos. Ao longo da dissertação poderemos citar tais ações ou processos, mas somente a 

responsabilidade civil será abordada de forma autônoma no segundo capítulo do texto.  

No segundo capítulo, portanto, buscaremos analisar a responsabilidade do 

empreendimento sob o aspecto da responsabilidade civil, tendo em vista os fenômenos da 

massificação de processos judiciais de indenização e da jurisdicionalização de políticas 

públicas, comumente percebidos na atuação de empresas transnacionais ao redor do globo. 
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Para isso, trataremos, primeiramente, dos pressupostos responsabilidade civil (ato ilícito, 

culpa, nexo de causalidade e dano), desde o surgimento do instituto da “responsabilidade 

aquiliana” no Direito Romano até a consolidação da responsabilidade civil objetiva no Século 

XX. Buscaremos enriquecer tal análise à luz a teoria de autores da Filosofia, como Hannah 

Arendt, Paul Ricoeur, Michel Foucault e Hans Jonas. Em especial, saliente-se as noções de 

“risco” e de “solidariedade”, presentes em Hans Jonas e em Hannah Arendt, que abrem 

margem para a justificação de formas de responsabilidade sem a presença do elemento da 

culpa, bem como da responsabilidade coletiva. Paul Ricoeur e Michel Foucault, da mesma 

forma, contribuem com uma genealogia histórica das formas jurídicas de responsabilidade, 

imputação e retribuição no mundo ocidental, que nos ajudam a melhor compreender a 

formação do atual instituto jurídico de responsabilidade civil. Também nos utilizaremos de 

autores da Filosofia para o questionamento da noção de verdade na responsabilidade civil, a 

saber, a questão da produção de provas para a determinação de causalidade, as provas 

periciais, o paradigma científico, a inversão do ônus da prova e o princípio da precaução. 

Nesse capítulo, também, transporemos tal base teórica para estudo do caso concreto da CSA 

em tela, de forma a analisar os danos imputados ao empreendimento propriamente ditos, tais 

como os danos à saúde pública pela poluição atmosférica ou os danos aos meios de vida de 

pescadores tradicionais. Buscaremos promover o enquadramento jurídico desses danos, em 

conceitos como os de danos difusos e coletivos, de danos à saúde e danos morais biológicos 

ou de lucros cessantes ambientais e danos existenciais, de forma a expor a viabilidade das 

indenizações até então pleiteadas e as possíveis medidas legais em âmbito do Direito Interno. 

A despeito do enfoque no Direito Doméstico brasileiro, nosso objetivo é contribuir para uma 

teoria jurídica geral acerca da responsabilidade civil de empreendimentos transnacionais, que, 

não raro em sua atuação externa, geram um alto número de processos judiciais de 

indenização, em virtude de eventuais danos praticados às comunidades atingidas. 

Por fim, no terceiro e último capítulo trabalharemos com a responsabilidade 

extraterritorial e com a teoria da transnormatividade, que intitulam esta dissertação, de forma 

a tratar do problema da ausência de responsabilidade de empreendimentos transnacionais 

pelos danos praticados, devido à incapacidade de responsabilização pelas instituições dos 

países hospedeiros de investimentos externos. O objetivo desse capítulo é pensar o Direito 

além das fronteiras nacionais, inserindo a questão da responsabilidade civil e da massificação 

de processos judiciais no âmbito global. Tal como ocorrido com os casos contra Dow 

Chemical Company e a Royal Dutch Shell, supracitados, buscaremos analisar as 

possibilidades de responsabilização das matrizes das empresas transnacionais em seu país-
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sede pelos atos ilícitos praticados por suas subsidiárias no exterior, ou seja, não somente no 

local onde os danos foram praticados, mas, igualmente, perante o judiciário de seus países de 

origem. A possibilidade da responsabilidade extraterritorial é algo passível de remediar o 

fenômeno da heterogeneidade regulatória, uma vez que permitiria o cumprimento, por parte 

das empresas transnacionais, de padrões regulatórios adequados não somente nos países de 

suas matrizes, mas também nos locais onde atuam suas subsidiárias. Tal análise não é, 

entretanto, algo simples. Envolve não somente o estudo do Direito Estrangeiro e do Direito 

Comparado, bem como as normas processuais de competência territorial dos tribunais dos 

países do foro de jurisdição, como também normas de Direito Internacional Privado e normas 

de Direito Internacional Público.  

Sob a perspectiva do Direito Internacional Privado, esses processos promovem um 

questionamento sobre as regras de competência ou jurisdição e sobre princípios clássicos 

como o da lex loci delicti commissi (ou da lei do local onde o ato ilegal foi praticado), bem 

como acerca dos limites da responsabilidade extraterritorial. Trazem à tona, ainda, a questão 

da imputabilidade, uma vez que as empresas transnacionais, em geral, atuam no exterior 

mediante subsidiárias constituídas como personalidades jurídicas autônomas, sendo que a 

responsabilização da empresa matriz somente seria possível mediante a adoção da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica pelo Direito da lex fori, ou do país do foro. O 

debate tangencia, ainda, a questão de jurisdição universal, a qual não se confunde com a 

responsabilidade extraterritorial, uma vez que depende esta segunda da existência de 

elementos de conexão internacionais que permitam a assunção de competência pelo foro de 

jurisdição, não sendo permitido ao país foro o julgamento de quaisquer atos praticados a 

qualquer tempo em qualquer local do mundo.
6
 

De forma a trabalhar com tal complexidade optamos pela adoção da teoria da 

transnormatividade, ou da teoria do Direito Transnacional, como marco teórico do estudo. 

Proposta inicialmente por Jessup em 1956, e aprimorada a partir da década de 1990 com a 

nova ordem internacional pós-Guerra Fria, tal teoria nos ensina que, na globalização, os 

diferentes sistemas jurídicos dialogam entre si, havendo que se falar mais em um diálogo de 

jurisdições do que em um conflito de jurisdições, como na visão clássica. Os sistemas 

jurídicos no mundo globalizado não se constituem como ilhas autônomas, mas se relacionam 

com demais sistemas mediante redes governamentais (no conceito de Anne-Marie Slaughter) 

                                                 

6
 Um exemplo clássico de utilização da jurisdição universal foi a ordem de prisão contra o ditador chileno 

Augusto Pinochet, emitida pelo juiz espanhol Balthazar Garzón em 1998. A diferenciação deste princípio em 

relação ao instituto da responsabilidade extraterritorial será abordada no tópico 3.2.2, infra. 



17 

 

e regimes normativos internacionais. A teoria da transnormatividade coloca em cheque, dessa 

forma, a velha dicotomia entre monismo e dualismo, acerca do conflito entre os sistemas 

jurídicos nacionais e o Direito Internacional, ou entre Direito Internacional Público e Direito 

Internacional Privado. Conforme concluiremos, a teoria da transnormatividade e a noção de 

aplicação do Direito e de acionamento do judiciário por atos ocorridos fora de sua jurisdição 

nos oferece o vislumbre de um possível constitucionalismo transnacional, mediante o qual os 

direitos fundamentais dos indivíduos podem ser protegidos não somente pelo judiciário 

interno, mas também por sistemas jurídicos estrangeiros. 

 



 

1 ENTRE LEGALIDADE E EQUIDADE 

“O equitativo, em sendo justo, não é, porém, o justo 

segundo a lei, mas sim um corretivo da justiça legal. Isto 

porque a lei é sempre algo geral, e há casos em que não é 

possível formular um enunciado geral que se lhes aplique 

com certeza [...] Assim, percebe-se claramente o que é o 

equitativo, que o equitativo é justo e superior a certa 

espécie de justo.”  

(Aristóteles – Ética a Nicômaco) 

 

A noção de que o legal não é necessariamente justo, ou de que o cumprimento das leis 

não significa equidade, se encontra presente ao longo da história da Filosofia ocidental desde 

Sócrates, em especial no diálogo com Críton, de Platão. No que concerne ao Direito 

Ambiental, tal noção nos leva a questionar o próprio conceito de sustentabilidade ou o 

princípio do desenvolvimento sustentável, a saber, se o mero cumprimento da legislação 

ambiental vigente poderia se equiparar à sustentabilidade. A tese fundamental deste capítulo é 

a de que sustentabilidade não se confunde com legalidade. Para isso, buscaremos inserir o 

questionamento sob a ótica da maneira pela qual a globalização influencia o Direito e da 

forma pela qual atuam as empresas transnacionais nos grandes países em desenvolvimento. 

A natureza e a estrutura desses empreendimentos salientam a questão que 

denominaremos de heterogeneidade regulatória, ou seja, a diferente incidência de normas 

jurídicas nos países hospedeiros de investimentos estrangeiros em relação ao arcabouço 

normativo dos países de sua matriz. Conforme trabalharemos nas próximas seções, isso 

decorre diretamente da forma pela qual um modelo de desenvolvimento específico é 

constituído nas regiões periféricas da economia global.  

A alta volatilidade do capital investidor, que caracteriza tais empreendimentos, e a 

busca, por parte de governos locais, de atração de investimentos acarreta, sob o aspecto 

jurídico-regulatório, na concessão de benefícios fiscais, na precarização das relações de 

trabalho e na flexibilização de normas ambientais, o que não raro se materializa em um alto 

índice de produção de externalidades negativas ou de danos socioambientais, como se denota 

dos desastres ambientais citados na introdução desta dissertação. A esse fenômeno daremos o 

nome de vácuo jurídico, partindo da noção de vácuo ético trabalhada por Hans Jonas na obra 

“O princípio responsabilidade” (JONAS, 2006).   

Buscaremos, ainda, inserir esse debate na análise jurídica de um caso concreto, a 

saber, o da Companhia Siderúrgica do Atlântico, na região da baía de Sepetiba, no Rio de 

Janeiro. Trata-se de um caso de investimento direto estrangeiro de origem alemã que tem sido 

apontado por demais autores, organizações locais e pelo Ministério Público como responsável 
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por condutas como: a operação mediante licenças ambientais irregulares, a não garantia de 

direitos trabalhistas e a utilização de mão de obra ilegal chinesa, a prática de uma série de 

danos socioambientais – tais como a emissão de poluição atmosférica e os consequentes 

danos biológicos à saúde da população local – além de ser destinatário, por parte dos 

governos Estadual e Municipal, de diversos benefícios fiscais. Dessa forma, com base nesse 

estudo de caso, buscaremos trabalhar os conceitos de heterogeneidade regulatória, de vácuo 

jurídico e de externalidades negativas ora apresentados. 

 

1.1 Do Local ao Global 

“Não existe um espaço global, mas, apenas, espaços da 

globalização. [...] o território termina por ser a grande 

mediação entre o Mundo e a sociedade nacional e local, já 

que, em sua funcionalização, o „Mundo‟ necessita da 

mediação dos lugares, segundo as virtualidades destes 

para usos específicos. Num dado momento, o „Mundo‟ 

escolhe alguns lugares e rejeita outros e, nesse movimento, 

modifica o conjunto dos lugares, o espaço como um todo. É 

o lugar que oferece ao movimento do mundo a 

possibilidade de sua realização mais eficaz. Para se tornar 

espaço, o Mundo depende das virtualidades do Lugar.”  

(Milton Santos – A natureza do espaço: técnica e tempo, 

razão e emoção). 

 

1.1.1 A comunidade de Santa Cruz, Rio de Janeiro 
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O bairro de Santa Cruz está situado na zona oeste do município do Rio de Janeiro, na 

região da baía de Sepetiba, próximo à divisa com o município de Itaguaí. “Possui área de 305 

km
2
, estando limitada a Norte (Serra de Madureira), a Leste (Maciço da Pedra Branca), ao Sul 

(Restinga de Marambaia) e a Oeste (Baía da Ilha Grande)” (SANTOS, R. S. P., 2012, p. 43). 

Sua paisagem está marcada pelas planícies de transição terrestre-marítimas, pelos 

ecossistemas de manguezais, restingas e remanescentes de mata atlântica. Possui um alto 

número de cursos hídricos, devido à umidade pela proximidade do litoral com a Serra de Mar, 

“alguns dos principais rios da bacia hidrográfica que desaguam na Baía são: o Rio Guandu 

(Canal de São Francisco em sua fração final), o Rio da Guarda, o Canal do Itá (interligado 

com o Rio Guandu-Mirim), o Rio Piraquê, o Rio Mazomba e o Rio Cação.” (ibid., p. 43). As 

características hídricas do ecossistema implicam no maior índice de inundações em épocas 

chuvosas e de ocorrência de terrenos úmidos de manguezais, considerados berço da vida 

aquática marinha e dotados de uma enorme biodiversidade. 

Dessa forma, além da agricultura familiar, a pesca, pelas próprias características 

ecossistêmicas e morfológicas da região, foi sempre uma atividade tradicional da população 

local, composta esta por quilombolas, indígenas e caiçaras. Os referidos rios e canais foram, 

tradicionalmente, a principal forma de acesso de pescadores e da população litorânea à baía de 

Sepetiba, que é, em si, caracterizada pela baixa profundidade de suas águas, comportando 

somente o acesso de pequenas embarcações: 

Localizada à retaguarda da restinga da Marambaia, a baía de Sepetiba compreende 

uma área de 300 km. Em geral, a baía é de águas pouco profundas, apresentando 

cerca de metade de sua área profundidades inferiores a 6 m. As menores 

profundidades e baixas declividades se encontram no setor leste. Na porção central, 

uma depressão alongada atinge profundidades de até 8 m. O contato com o oceano 

se faz, principalmente, pelo setor oeste, através de dois canais, com profundidades 

máximas variando entre 31 e 24 m. Um dos canais, entre as ilhas de Itacuruçá e 

Jaguanum, é utilizado como acesso ao porto de Sepetiba. Uma outra ligação, mais 

restrita, é o canal de maré da Barra de Guaratiba, na extremidade leste da restinga, 

em cuja retaguarda se desenvolve amplo manguezal, parte da reserva biológica e 

arqueológica de Guaratiba. (VIÉGAS, 2007, p. 41) 

Muitas vezes chamado do “Sertão Carioca”, foi uma região predominada 

historicamente, desde o período colonial, pelas fazendas de gado e abatedouros que 

abasteciam a então capital brasileira, muitas delas de propriedade da corte real, como a 

Fazenda Imperial de Santa Cruz – o atual prédio do Batalhão da Escola de Engenharia do 

Exército Brasileiro, o “Batalhão Villagran Cabrita” – onde, reza a lenda, a Princesa Isabel 
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teria alforriado todos os escravos do governo imperial.
7
 Com o passar dos anos, no entanto, 

sua paisagem adotou traços mais modernos, como o famoso hangar de dirigíveis, na atual 

Base Aérea de Santa Cruz, onde pousaram na década de 1930 o Hindenburg e o Graf 

Zeppelin, considerado uma das “sete maravilhas de Santa Cruz”
8
 e tombado pelo IPHAN.  

A paisagem sofreu maiores mudanças com seu enquadramento como Distrito 

Industrial pelo então governador do então Estado da Guanabara, Carlos Lacerda,
9
 sendo este 

também o seu enquadramento no “Plano Doxiadis” de 1965 (WEYRAUCH, 2013, p. 28). A 

partir de então, se tornou destino de uma série de empresas e indústrias, tais como: a Casa da 

Moeda do Brasil, a Fábrica Carioca de Catalisadores S/A, a COSIGUA (Companhia 

Siderúrgica da Guanabara), a VALESUL Alumínio S.A, a White Martins, a Glasurit, a 

Continac e a Latasa. Essa “vocação industrial” foi ainda mais incentivada pelo governo com a 

inauguração do Porto de Sepetiba em 1982, atual Porto de Itaguaí, e com sua conexão com 

uma rede de rodovias e ferrovias, com o objetivo de escoar a produção industrial. A alteração 

logística da paisagem promoveu consequências drásticas para o ambiente natural da região, 

conforme reconhecido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Meio Ambiente: 

a implantação de rodovias, grandes aterros e a construção do ramal ferroviário de 

Santa Cruz alteraram a estrutura da drenagem natural, além de formar uma barragem 

ao escoamento natural das águas, o que aumenta o assoreamento de seus rios 

tributários. O desmatamento, acelerado pelo plantio de bananeiras, pela proliferação 

do capim-colonião e pelas atividades mineradoras, contribui para a erosão dos solos, 

o assoreamento dos rios e, conseqüentemente, para ocorrência de enchentes.
10

  

Atualmente o bairro de Santa Cruz tem uma população estimada de 191.836 

habitantes, distribuída numa área de 12.504,43 Km² (VIÉGAS, 2007, p. 38). Não obstante os 

diversos planos de desenvolvimento local, é povoado por uma população majoritariamente de 

baixa renda, com baixos indicadores sócio-econômicos, e “ocupa a 119ª posição entre os 126 

bairros e distritos do Rio de Janeiro no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

do estado” (ibid., p. 38). É caracterizado, ainda, pelas “deficiências infra-estruturais e falta de 

investimento em políticas públicas” (ibid., p. 39). Viégas afirma que os seus indicadores 

socioeconômicos se encontram “bastante abaixo da média das macro-regiões circundantes – 

Região Metropolitana –, e onde existe um mercado de trabalho pequeno, altamente 

                                                 

7
 Não conseguimos confirmar esta informação. O único dado que pudemos encontrar acerca da libertação de 

escravos da corte em Santa Cruz se deu na época daGuerra do Paraguai, quando Dom Pedro II deu a alforria aos 

“voluntários da pátria”, os escravos das fazendas nacionais enviados para lutar na guerra, em especial os da 

Fazenda Imperial Santa Cruz. 
8
 Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 5.262 de 03 de maio de 2011. 

9
 Decreto Estadual da Guanabara nº 152 de 12 de março de 1964. 

10
 Fonte: Relatório “Estado do Meio Ambiente”, no sub-tópico “Caracterização do Meio Ambiente Natural da 

Cidade”, disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sqa/urbana/doc/relatorio/riocap4estado.pdf>. 
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concentrado no setor terciário” (ibid., p. 77). O mesmo indicador se reproduz nas regiões 

circundantes de Santa Cruz, como no município de Itaguaí, onde  

nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 60% da população que vive em 

favelas. A urbanização do município tem sido feita via ocupação de lotes, de forma 

não legalizada. Outros dados relativos à população demonstram que 20% dos 

habitantes são analfabetos e 40% não chegam a ter o primeiro grau completo. Esse 

crescimento rápido e desordenado não é acompanhado por obras de infra-estrutura, 

como redes de água e esgoto, eletricidade e transporte (MENDES apud VIÉGAS, p. 

37). 

 Nota-se que a região da baía de Sepetiba, mesmo antes da instalação da CSA, já se 

encontrava em situação de fragilidade ambiental, não somente em face da existência de 

poluição acumulada de uma série de indústrias, mas pelo precário sistema de saneamento 

básico. Em face da carência de sistemas de captação de esgoto, é frequente o lançamento em 

cursos hídricos da região, tais como ocorre no rio Cação Vermelho ou com o Rio da Prata, 

que deságuam na baía de Sepetiba (VIÉGAS, 2007, p. 40). Além disso, o próprio solo 

marítimo da baía se encontra afetado pela poluição acumulada, contaminado por metais 

pesados oriundos da atividade prévia da empresa Ingá Mercantil, infiltração no solo do 

chorume do lixão de Sepetiba e do despejo ilegal por parte de outras indústrias 

(ZBOROWSKI, 2008a, p. 119).  

 Por tais motivos, ao que tudo indica, a região da baía de Sepetiba se enquadra no 

conceito denominado por Rodrigo Viégas como zonas de sacrifício. O conceito tem sua 

origem nos movimentos de direitos civis norte-americanos da década de 1980, quando 

movimentos de igualdade racial denunciaram o maior índice de atividades perigosas e de 

depósito de lixo tóxico em regiões habitadas pela comunidade negra. Seguindo tal 

entendimento, as zonas de sacrifício são aquelas nas quais há uma superposição de 

empreendimentos responsáveis por danos socioambientais, o que gera, sob o aspecto 

temporal, a acumulação de danos ambientais ao longo dos tempos históricos. São, em geral, 

áreas de baixos indicadores sociais, povoadas por populações de baixa renda, caracterizadas 

pelo baixo valor da terra e pela oferta de mão de obra de baixo custo, o que leva a que os 

governos locais favoreçam, nessas regiões, a atração de investimentos de capital nacional ou 

estrangeiro, mediante uma série de benefícios fiscais. Ademais, em virtude dos baixos 

indicadores sociais, inclusive maiores índices de analfabetismo, trata-se, muitas vezes, de uma 

população com menor poder de influência política, midiática ou institucional, do que se 

resulta uma mais fácil instalação de empreendimentos geradores de risco ambiental. 
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1.1.2 A instalação da Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Em 2005 foi anunciada a instalação da ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do 

Atlântico (CSA) no Distrito Industrial de Santa Cruz, nos limites entre a baía de Sepetiba, o 

canal de São Francisco, o canal do Guandu e a Av. João XXIII. A partir de então, a região se 

tornou foco central de grupos siderúrgicos e mineradores. A CSA é um conglomerado 

siderúrgico e portuário, constituído inicialmente na forma de uma joint venture entre o grupo 

industrial alemão ThyssenKrupp Steel (TKS), que seria detentor de 90% das ações da 

companhia, e a então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD, atual Vale S/A), detentora dos 

outros 10% (VIÉGAS, 2007, p. 66). Posteriormente, mediante uma reestruturação societária, 

as ações foram divididas em 27% pelo grupo Vale e em 73% pela ThyssenKrupp. Mais 

recentemente, a ThyssenKrupp comprou a participação societária da CVRD, se tornando a 

única controladora do empreendimento. 

O empreendimento trata-se não somente da maior siderúrgica da América Latina, mas 

também de um dos maiores investimentos diretos estrangeiros no Brasil dos últimos anos. A 

planta do empreendimento tem uma área total de 900 hectares (9 milhões de m²). Seu 

orçamento inicial foi de cerca de R$ 6,2 bilhões (US$ 3,6 bilhões), dos quais cerca de R$ 1,5 

bilhão foi financiado por BNDES. Foi concebida para deter a capacidade de produção de 5,5 

milhões de toneladas de placas de aço por ano, destinadas em sua totalidade para a exportação 

à Europa e à América do Norte. Foi constituído não somente pela siderúrgica em si, mas 

também por uma termoelétrica e por dois terminais portuários, compostos de uma ponte de 

acesso de 3,8km e um píer de 700m que atravessa manguezal e oceano. O píer foi destinado 

ao recebimento de carvão importado, principal combustível do alto-forno da produção do 

ferro gusa. Conforme o planejamento da própria empresa, os gases do alto-forno, da aciaria e 

da coqueria seriam transformados em energia elétrica na usina termoelétrica, de forma a 

alimentar o processo produtivo da própria usina (VIÉGAS, 2007, p. 34). 

As obras necessárias à construção o empreendimento – em especial o píer, a dragagem 

e o aterro – trouxeram uma série de impactos socioambientais não somente no local de Santa 

Cruz, mas também em seus arredores, como em Itaguaí ou na Ilha da Madeira: 

Ainda que a unidade fabril esteja situada em Santa Cruz-RJ (2005), a construção do 

Porto na baía de Sepetiba, afetou diretamente a comunidade da Ilha da Madeira. A 

empresa realizou obras de drenagens para a construção de um píer que possui uma 

plataforma única com uma face  acostável de 413,0 metros, largura de 39,0 metros e 

um trecho inicial noroeste de 62,65 metros de comprimento, com largura de 89,50 

metros dando uma configuração final da plataforma em “L” (TKCSA). A construção 

do píer limitou o acesso dos pescadores, gerando áreas de exclusão, desmatando o 

manguezal, além de vários outros impactos negativos ao meio ambiente e à 

comunidade do entorno (LOPES, 2013, p. 26). 
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O processo de dragagem se deu em virtude da baixa profundidade das águas da baía de 

Sepetiba. Ele envolveu a retirada de cerca de 20 milhões de metros cúbicos do fundo marinho 

da Baía, de forma a construir um canal de profundidade de 17m, a ser utilizado como área de 

manobra das embarcações (VIÉGAS, 2007, p. 34). A tecnologia utilizada para esse processo 

foi a chamada Confined Disposal Facility (CDF), ou Área de Disposição Confinada, que 

consiste na “construção de cavas no fundo da bacia de evolução onde será despejado o 

material dragado e, em seguida, coberto com argila (também retirada pelo processo de 

dragagem das camadas mais fundas da baía)” (ibid., p. 35). Na imagem abaixo, obtida no 

próprio Estudo de Impacto Ambiental da CSA, é possível visualizar os detalhes do projeto: 

 

A dragagem também serviu a uma dupla finalidade, uma vez que forneceu areia para o 

aterro do terreno onde foi implantada a usina – por se tratar de região pantanosa, mais sujeita 

a inundações em períodos chuvosos. Esse processo trouxe uma série de complicações 

ambientais, em virtude da poluição historicamente acumulada, uma vez que o fundo da baía 

de Sepetiba se encontrava previamente contaminado por metais pesados, em especial pela 

atuação da empresa Ingá Mercantil. Nesse sentido, as associações locais de pescadores 

alegam que a dragagem, além de impedir sua atividade econômica por criar zonas de exclusão 

de pesca, por revolver os fundos marinhos, mediante a técnica de CDF, teria contaminado as 

águas da Bacia com o material, o que contribuiu para a redução do volume de pesca. 

A instalação do empreendimento em Santa Cruz, região de baixos indicadores sociais, 

não se deu por mero acaso ou de forma aleatória. A CSA já havia prospectado a sua instalação 

em outras regiões no país, como em São Luis, no Maranhão, mas tal fato se inviabilizou em 
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face de uma maior resistência, não somente das instituições governamentais locais, como 

também pela própria resistência da população. Conforme trabalharemos na seção 1.2 infra, 

isso decorre em virtude da chamada chantagem locacional que caracteriza a instalação de 

empreendimentos transnacionais, que tendem a se instalar em locais de menores capacidades 

de resistência e reivindicações políticas, bem como onde há maior interesse, por parte de 

governos locais, de atração de investimentos estrangeiros, o que se dá na prática pela 

concessão de benefícios fiscais e de flexibilização de requisitos ambientais. Conforme afirma 

Rodrigo Viégas, o projeto da TKCSA 

foi o terceiro a anunciar o interesse em instalar uma unidade no Pólo Siderúrgico de 

São Luís, no Maranhão, juntamente com as multinacionais Baostel (China) e Pasço 

(Coréia do Sul). Tal notícia foi veiculada em vários jornais do estado ainda em 

meados de 2004. Porém, a construção desse Pólo Siderúrgico vinha sofrendo 

intensas contestações populares, nas quais participavam desde pescadores e 

agricultores que residem no local da planta industrial ou na zona de influência do 

pólo siderúrgico, até estudantes da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Um 

dos grandes motivos dos protestos é que, para construção desse Pólo, será preciso 

deslocar 54.000 pessoas, ou seja, 3.500 famílias de 16 comunidades. Este foi um 

fator importante para a mudança de escolha da CSA para o outro local que tinha em 

vista: o Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro (VIÉGAS, 2007, p. 70). 

 A instalação da CSA em Santa Cruz, não obstante, também envolveu a remoção da 

população local, em especial de 75 famílias do MST que se encontravam instaladas no 

terreno, originalmente de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, antes de sua cessão à 

empresa. Conforme documento enviado pela CSA à FEEMA em 06 de abril de 2006, a CSA 

adquiriu o terreno com a condição de que o próprio Estado realocasse as famílias lá 

instaladas, processo que foi levado a cabo pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do 

Rio de Janeiro (ITERJ). 

O projeto envolveu, ainda, uma ampla propaganda publicitária, na busca de se 

conquistar os “corações e mentes” da população local, nos termos da expressão do general 

francês Louis Lyautey. Inicialmente, a CSA contratou uma empresa, “que ficou responsável 

pela divulgação e esclarecimento sobre seu projeto junto à população existente na área de 

influência da usina siderúrgica e do porto a serem construídos” (VIÉGAS, 2007, p. 45). 

Mesmo antes da realização das audiências públicas obrigatórias do procedimento de 

licenciamento ambiental, nos termos da Resolução nº 9 de 1987 do CONAMA, tal empresa 

promoveu reuniões em clubes, auditórios, sedes de associações de pescadores e de moradores 

em Santa Cruz, Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica (ibid., p. 45). As audiências públicas do 

processo de licenciamento propriamente dito foram realizadas nos dias 08, 10 e 12 de maio de 

2006; foram, no entanto, consideradas pelos pescadores locais como algo meramente pro 

forma, sendo relatadas inclusive a pressão e a intimidação contra lideranças locais 
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(ZBOROWSKI, 2008a, p. 211). Os pescadores relatam que, com o tempo, as pressões se 

transformaram em ameaças concretas, sendo uma de suas lideranças levada a ser incluída no 

PNPDDH (LOPES, 2013, p. 136). 

 

1.1.3 Redes globais de produção e logística transversal 

“Diante das consequências advindas dos maus tratos ao 

meio e que ameaçam a vida no planeta, colocamos, desde 

logo, uma questão: o lócus desses problemas é o lugar e é o 

mundo.” 

(Milton Santos - A questão do meio ambiente) 

 

Tal como afirma o geógrafo Milton Santos (SANTOS, M., 1996, p. 271), não há um 

espaço global, mas sim “espaços da globalização”. Da mesma forma discorre o sociólogo 

Boaventura de Sousa Santos, ao defender que o local também influencia o global com a 

mesma intensidade, numa relação de “localismo globalizado e globalismo localizado” 

(SANTOS, B. S., 1997, p. 111). Nesse sentido, deve-se considerar que o complexo 

siderúrgico da CSA não se trata de um projeto isolado, mas sim de um exemplo de como o 

local, representado pela comunidade de Santa Cruz, se torna um mediador entre o nacional e 

o mundial a fim de que o global possa se tornar espaço. Deve-se enquadrar o empreendimento 

em seu cenário mais amplo, que pode ser analisado não somente pelo seu escopo local – a 

saber, os danos causados ao seu entorno – mas também pelos escopos municipal, estadual, 

nacional e global, no que denominaremos aqui de eixos transversais e multimodais de 

logística.  

Sob o escopo municipal, que se refere à cidade do Rio de Janeiro, o empreendimento 

se insere no projeto de construção de um Distrito Industrial para atender às demandas 

crescentes dos setores petrolífero, siderúrgico e portuário. Esse projeto, por sua vez, prevê ao 

menos três grandes eixos de empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro se 

situa no nordeste fluminense e é denominado de Complexo do Açu, um polo siderúrgico e 

portuário que visa a exportação do minério de ferro brasileiro. O segundo se situa na baía de 

Sepetiba – onde se encontra a CSA propriamente dita – e se relaciona com outros projetos, 

como o do “Porto Maravilha”, que busca a revitalização da zona portuária do centro da cidade 

do Rio de Janeiro. Tal revitalização portuária implica na transferência de operações para o 

Porto de Itaguaí, mais moderno e localizado a oeste da cidade do Rio de Janeiro, na divisa 

com Santa Cruz. O terceiro eixo se situa na Baía de Guanabara e está ligado principalmente à 

exploração do petróleo, inclusive no que concerne ao pré-sal, tendo como um de seus 

principais focos a cidade vizinha de Macaé.   
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Nesse sentido, saliente-se o papel atribuído ao Município de Itaguaí, limítrofe de Santa 

Cruz, no projeto de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro: 

Município sede do Porto de Sepetiba e vizinho da maior área industrial da capital 

(Santa Cruz), Itaguaí é considerado o município de maior potencial industrial da 

Região Metropolitana, localizando-se em um entorno geo-econômico dos mais 

importantes do país, no qual abrange as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte e Vitória. Tal município foi escolhido para sediar a ZPE (Zona de 

Processamento de Exportação) do Estado. Ou seja, um Distrito Industrial cercado e 

alfandegado, aberto às indústrias que se destinam ao mercado internacional, 

funcionando como uma área de livre comércio com o exterior. A região reúne 

empresas como a CSN II (Cia. Siderúrgica Nacional) e a NUCLEP (Central Nuclear 

de Equipamentos Pesados). Tais empresas e outras mais sediadas no município 

contam com o auxílio de uma lei municipal de Itaguaí, datada de 1993, que isenta, 

por dez anos, qualquer empresa que gerar mais de 30 empregos de pagar taxa de 

obras, Habite-se e IPTU (VIÉGAS, 2007, p. 37). 

Além disso, é necessário ter em mente que o projeto da CSA trata-se de um projeto 

nacional, envolvendo outros Estados federativos. A Vale foi a principal acionista do 

empreendimento, em conjunto com a ThyssenKrupp, uma vez que o projeto da CSA se 

constituiu por meio de linhas multimodais com a exploração de minério de ferro da empresa. 

O complexo se integra, assim, com a Estrada de Ferro MRS Logística, privatizada em 1996, 

com o propósito de escoar o minério explorado no Estado de Minas Gerais diretamente à zona 

oeste do Rio de Janeiro (terminal de minério de Guaíba, em Mangaratiba). 

Por fim, o projeto se enquadra ainda em um escopo global, no contexto de uma 

produção voltada para o mercado de exportação. Nesse sentido, é relevante, na divisão 

internacional do trabalho, o papel atribuído ao Brasil, bem como o modelo de 

desenvolvimento que se implanta no país para atender a esse enquadramento. Tal como 

afirmam Roberto Luiz Silva e Wagner Menezes, a atual sociedade global se caracteriza pelo 

modelo de produção em que “a matéria-prima é proveniente de vários países, os componentes 

são fabricados ao mesmo tempo absorvendo mão-de-obra de diferentes países e a distribuição 

do produto final se dá nas mais variadas partes do mundo” (MENEZES, 2005, p. 106), bem 

como que “aproximadamente 2/3 do comércio internacional é realizado entre as matrizes e 

filiais das empresas transnacionais ou entre as próprias transnacionais” (SILVA, R. L., 2009, 

p. 150).  

O projeto da CSA, nesse sentido, se baseia na produção voltada para o mercado 

externo. O empreendimento exporta placas de aço para diferentes sítios produtivos, onde 

serão transformados em produtos finais, a saber: à ThyssenKrupp Steel USA, em Calvert, no 

Alabama, Estados Unidos, e às divisões europeias, em Duisburg e em Bochum, no Vale do 

Ruhr, Estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. Nota-se que o modelo de 

desenvolvimento por meio do qual o empreendimento foi constituído não tem como objetivo 
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completar o ciclo produtivo siderúrgico em território nacional, sendo concebidos os processos 

de acabamento, de beneficiamento final e de agregação de valor para realização na Europa e 

nos Estados Unidos. Dessa forma, os danos e os riscos são relegados ao local, ao passo em 

que a agregação de valor é transferida ao global. 

 

1.2 A Globalização e a Disputa pelo Conceito de Desenvolvimento 

O conceito de desenvolvimento é um conceito sob disputa. Quanto a esse aspecto, 

nosso estudo está centrado no questionamento acerca do conflito entre legalidade e equidade, 

como afirmamos no início deste capítulo. No que concerne ao conceito de desenvolvimento, 

e, mais especificamente, ao desenvolvimento sustentável, isso significa questionar se o mero 

cumprimento da legislação ambiental poderia ser equiparado à sustentabilidade. Conforme 

trabalharemos a partir desta seção, não somente legalidade não se confunde com 

sustentabilidade, como também investimentos estrangeiros não podem se confundir com 

desenvolvimento. Buscaremos, assim, analisar as relações entre Direito e investimentos sob 

dois aspectos. Um primeiro aspecto se refere aos discursos de justificação que envolvem os 

investimentos estrangeiros nos países em desenvolvimento, algo que afeta a própria aplicação 

do Direito. Um segundo aspecto trata-se da maneira pela qual os países regulamentam a 

mobilidade de capital dentro de suas fronteiras por meio de diferentes arquiteturas 

institucionais. Como estudo de caso, traremos o exemplo da estrutura jurídica do investimento 

na CSA, bem como do discurso oficial do Estado brasileiro no que concerne à atração de 

investimentos diretos alemães, para fins de demonstrar o impacto de tais fatores no Direito e 

nas instituições. 

Para essa discussão é interessante uma alusão à noção de “globalização como fábula”, 

trabalhada por Milton Santos. De acordo com geógrafo Milton Santos (2005) vivemos em um 

mundo repleto de conflitos decorrentes da expansão do capitalismo no globo. Milton Santos 

nos apresenta, dessa forma, três cenários acerca da globalização: a “globalização como 

fábula”, a “globalização como perversidade” e a “globalização como possibilidade”. A 

globalização como fábula, para o autor, é a globalização imposta pela cultura hegemônica, 

que apresenta o planeta como uma gigantesca “aldeia global”, um amplo espaço, aberto para a 

exploração e para o consumo. A “globalização como perversidade”, por outro lado, trata-se 

“do mundo como ele realmente é”. Para o autor, na prática, os resultados da globalização têm 

sido perversos, gerando efeitos graves como fome, desabrigo, surgimento de bolsões de 

pobreza, criminalidade, analfabetismo e baixos indicadores sociais, quase sem solução para a 

maior parte da humanidade. Já a “globalização como possibilidade”, trata-se do mundo como 
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ele poderia ser: a “outra globalização possível”, expressão que intitula a sua obra. Milton 

Santos propõe pensar a construção de um mundo voltado para as demandas e problemas 

sociais, um processo de globalização mais humano, que possa servir a interesses sociais e 

políticos, não somente econômicos. 

Esses três conceitos de Milton Santos são deveras óbvios e quase que evidentes por si 

mesmos, no entanto, se mostram úteis sob o ponto de vista didático para o nosso trabalho. 

Assim como em Milton Santos, o objetivo desta seção é trabalhar o conceito de 

desenvolvimento e os investimentos estrangeiros no Brasil, em primeiro lugar, como “fábula”, 

ou seja, o discurso que envolve os investimentos estrangeiros – quase como um “fim em si 

mesmos”, e não um meio para o desenvolvimento – e os reflexos desse discurso na aplicação 

do Direito. Num segundo momento, buscaremos aprofundar o elemento da “perversidade” dos 

investimentos transnacionais, tendo em vista que afastam a incidência de normas jurídicas. 

Esta primeira construção político-institucional servirá, portanto, como base para o tema a ser 

abordado na próxima seção (1.3, que trata do “vácuo jurídico”). Tal como concluiremos ao 

final desta seção, o aspecto discursivo e o aspecto institucional se influenciam mutuamente, 

de forma a criar estruturas jurídicas e legais que resultam no próprio afastamento da aplicação 

do Direito.  

 

1.2.1 O aspecto discursivo: o desenvolvimento como fábula 

O primeiro aspecto da atividade de mediação entre o global e o local é o discursivo. 

Conforme trataremos a partir deste tópico, isso envolve o que alguns autores denominam de 

chantagem locacional, consistente esta na busca de justificação discursiva dos 

empreendimentos transnacionais junto às comunidades e governos locais por meio de 

promessas de geração de empregos e de promoção do desenvolvimento (VIÉGAS, 2007, p. 

77), aliado à desconstrução do discurso ambientalista, tido este como um entrave ao 

desenvolvimento nacional (ZBOROWSKI, 2008a, p. 116). Isso se insere no que Milton 

Santos denomina da “guerra dos lugares”, mediante a qual os diversos lugares disputam entre 

si, mediante a flexibilização normativa, a atração do capital investidor internacional. 

Uma das esferas mais interessantes em que esse fato pode ser evidenciado se encontra 

no discurso diplomático oficial. No âmbito dos mais diversos fóruns e negociações 

diplomáticas, bilaterais ou multilaterais, a busca pelo fomento de investimentos mútuos é algo 

recorrente. No entanto, em raras hipóteses, no que concerne aos encontros presidenciais ou 

ministeriais, é dada a mesma atenção ao risco de ocorrência de danos ambientais ou de 

violações de direitos humanos dos mesmos investimentos diretos. Mesmo quando nas 
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hipóteses em que há, de fato, o interesse político dos Estados em propor tais padrões 

regulatórios, percebe-se o desinteresse por parte das nações industrializadas, como afirma o 

Embaixador brasileiro Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, um dos maiores nomes no que 

concerne às questões ambientais no âmbito do Itamaraty: 

Na defesa do meio ambiente é ainda necessária a colaboração desinteressada dos 

países industrializados, mediante a assistência técnica e também a adoção de leis 

severas destinadas a proibir a exportação de produtos como pesticidas e herbicidas, 

cuja venda é proibida no país de origem. As reclamações no passado contra tais 

práticas abusivas sempre tiveram insignificante receptividade [...] O mesmo quanto 

à transferência de indústrias para países onde a mão-de-obra é mais barata, mas 

também menos especializada, e onde as exigências são menos severas do que nos 

países onde tais indústrias têm a sua sede. O caso de Bhopal, na Índia, é exemplo 

flagrante deste tipo de abuso (SILVA, G. E. N., 2002, p. 32). 

O número de mecanismos internacionais destinados a tal fim – quando comparado aos 

mecanismos destinados aos investimentos ou à cooperação comercial – é extremamente 

restrito. A prática generalizada é a relegação de tais questões aos governos locais, ou à 

legislação e órgãos jurisdicionais internos, privilegiando-se, no âmbito diplomático, a 

promoção comercial. O motivo de tal fenômeno pode ser resumido na hipótese de que, por 

serem considerados vetores do desenvolvimento nacional, os investimentos diretos 

estrangeiros são vistos, no âmbito diplomático, como uma finalidade em si mesmos, não se 

levando em consideração as diversas dimensões do desenvolvimento (econômica, social e 

ambiental). A título de exemplo, podemos analisar o discurso diplomático nas relações entre 

Brasil e Alemanha, país de origem do investimento da CSA. 

“Laços cada vez mais estreitos”. Assim são descritas as relações bilaterais entre o 

Brasil e a Alemanha em nota oficial publicada em 2015 pela Embaixada da República Federal 

da Alemanha em Brasília.
11

 De fato, ambos os países construíram ao longo dos anos uma 

profunda relação diplomático-econômica sob o aspecto estrutural, não somente conjuntural. A 

Alemanha é o principal parceiro econômico do Brasil na Europa – sendo o seu quarto parceiro 

no mundo, após China, Estados Unidos e Argentina – e o Brasil é o principal parceiro 

econômico da Alemanha na América Latina.  

O investimento direto alemão constitutivo da CSA não se trata de um caso isolado, 

mas de um representativo dessa relação bilateral. O Brasil recebeu cerca de US$ 1,4 bilhão de 

investimentos diretos alemães em 2014 e mais de 1.600 empresas alemãs estão instaladas no 

                                                 

11
 Embaixada da República Federal da Alemanha. Nota à imprensa nº 01/2015 – “Laços cada vez mais estreitos”. 

Disponível online: <http://www.brasil.diplo.de/>. Acessado em: 03/04/2016. 
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Brasil – representando aproximadamente 10% do PIB brasileiro
12

 – sendo que metade desse 

número se encontra no município de São Paulo, a cidade que detém o maior número de 

empresas alemãs em todo o mundo.
13

 No que concerne ao comércio exterior, entre o ano 2008 

e 2014 o fluxo comercial entre os dois países se deu em uma média de aproximadamente US$ 

20 bilhões de dólares por ano
14

 (com déficit na balança comercial do lado brasileiro de 

aproximadamente US$ 5,75 bilhões de dólares). Esse valor, no entanto, se reduziu em 

aproximadamente 25% para US$ 15 bilhões no ano de 2015, em função da crise econômica, e 

a tendência é de uma redução ainda maior para o ano de 2016. 

Anualmente são realizadas entre ambos os países as reuniões da Comissão Mista de 

Cooperação Econômica Brasil-Alemanha. Constituída por tratado em 1974, tal mecanismo se 

insere no contexto da política desenvolvimentista do regime militar, da busca de 

diversificação comercial mediante ampliação das relações bilaterais brasileiras, levada a cabo 

pelo Ministro Mário Gibson Barbosa, e das negociações que resultaram no Acordo Nuclear 

Brasil-Alemanha 1975 (o qual possibilitou as usinas de Angra 1 e Angra 2).
15

 Os encontros da 

Comissão Mista demonstram que a relação econômica ultrapassa o aspecto meramente 

governamental, tendo nela os atores privados um importante papel, mediante a realização de 

eventos paralelos às reuniões da Comissão Mista. Um exemplo é o Encontro Econômico 

Brasil-Alemanha, organizado anualmente desde 1982 pela Federação da Indústria Alemã 

(BDI) e pela congênere brasileira, a CNI.  

As visitas bilaterais entre as altas autoridades de ambos os países são uma 

oportunidade para a análise do discurso oficial diplomático no que concerne aos 

investimentos estrangeiros. Pudemos contabilizar desde a visita de Geisel à Alemanha em 

1978 – o primeiro presidente brasileiro a visitar o país – cerca de 20 visitas bilaterais de 

Chefes de Estado ou Chefes de Governo, sem contabilizar as visitas de Ministros de Relações 

Exteriores.
16

 Em tais visitas, se encontra uma ampla miríade de temas, como a ampliação do 

Conselho de Segurança da ONU (G4), ciência e tecnologia ou o Mecanismo Regular de 

Consultas de Alto Nível, mas podemos também apontar como alguns dos principais temas 

                                                 

12
 Dados da Embaixada do Brasil em Berlim. Disponível em: <http://berlim.itamaraty.gov.br/>. Acessado em: 

03/04/2016. 
13

 Fonte: Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Disponível online: <http://www.ahkbrasilien.com. 

br/>. Acessado em: 03/04/2016. 
14

 Dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. 
15

 A lista de todos os acordos bilaterais entre Brasil e Alemanha pode ser acessada em: <http://dai-

mre.serpro.gov.br/pesquisa_ato_bil>. 
16

 Uma lista com as principais visitas bilaterais pode ser encontrada no website oficial do Itamaraty: 

<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4801&Itemid=478&cod_pais=

DEU&lang=pt-BR>, 
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debatidos a necessidade de aprofundamento das relações políticas e econômicas entre os 

países, o fomento ao comércio e ao investimento bilateral e a negociação de um acordo de 

livre-comércio Mercosul-União Europeia. 

O mesmo se repete com outros encontros bilaterais de altos representantes, como se 

percebe na visita de março de 2013, quando o então Ministro de Relações Exteriores do 

Brasil, Luiz Alberto Figueiredo Machado, fez uma visita oficial à Alemanha. Na ocasião, foi 

abordada a necessidade de ampliação do fluxo bilateral e investimentos, um dos elementos 

essenciais da agenda de trabalho de ambos os países desde a assinatura do Plano de Parceria 

Estratégica Brasil-Alemanha em 2008 entre Lula e a chanceler Angela Merkel. Ou, por 

exemplo, no mais recente discurso do Secretário-Geral do Itamaraty, na abertura da 42ª 

Reunião da Comissão Mista Brasil-Alemanha de Cooperação Econômica: 

Brasil e Alemanha estão engajados em trabalhar pela ampliação dos fluxos de 

comércio e de investimentos e em incrementar a competitividade de suas economias, 

por intermédio de maior cooperação em educação, ciência, tecnologia e inovação, 

sem descuidar o monitoramento constante das condições em que se desenvolvem os 

nossos fluxos comerciais e de investimento.
17

 

As declarações presidenciais frequentemente citam a satisfação com a realização anual 

do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que conta com a participação das maiores 

empresas dos dois países. Essa questão se torna algo extremamente significativo, uma vez que 

se percebe o poder de influência política de tais empresas perante as mais altas autoridades 

políticas dos países. Na dinâmica das relações Brasil-Alemanha, algumas empresas 

transnacionais possuem uma capacidade de influência não somente em tal foro diplomático-

empresarial, mas diretamente com a Presidência da República. Conforme se percebe pelo caso 

da CSA, em meados de 2007, o presidente mundial da ThyssenKrupp Steel, Karl Köler, se 

reuniu diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para expressar suas 

preocupações em relação à greve do IBAMA, requerendo, ainda, a aceleração da concessão 

das licenças ambientais do empreendimento: 

Investidores alemães cobraram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma solução 

para a greve do Ibama, que está atrasando a autorização de licenças ambientais e 

pode afetar os planos de alguns dos maiores projetos recebidos pelo País nos últimos 

anos no setor siderúrgico. Ontem, em Berlim, o presidente mundial da siderúrgica 

ThyssenKrupp, Karl Köhler, esteve com Lula e apontou para a questão das licenças 

ambientais. A empresa é responsável pelo maior investimento alemão hoje no País, 

de 3 bilhões, em uma siderúrgica no Estado do Rio. A greve do Ibama foi iniciada 

depois que o governo anunciou planos de dividir o órgão em dois. Segundo Köhler, 

o principal problema no momento é a autorização para a construção de uma linha 

elétrica de alta voltagem para alimentar a siderúrgica. [...] “Estamos ainda dentro do 
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prazo nas obras, mas precisamos das licenças do Ibama. Trata-se de um 

investimento enorme, que vai criar 18 mil empregos e energia que o Brasil precisa. 

Queremos começar a produção em 2009. Todos sabem que é um investimento 

importante para o País”, disse Köhler. “Posso entender que, em grandes projetos, 

seja difícil uma pessoa aprovar licenças em um órgão. Mas queremos concluir o 

projeto dentro do prazo, não queremos atrasos. Precisamos de atenção e do apoio do 

presidente para acelerar (as licenças)”, disse ele. “A Alemanha tem um padrão alto 

de regulamentação ambiental e estamos acostumados a trabalhar com essas 

exigências. No Brasil, os padrões também são altos, mas estamos acostumados e 

construídos dentro desse padrão”, disse o executivo. Segundo Köhler, Lula 

respondeu que iria lidar com a questão “em curto prazo”.
18

 

Percebe-se, portanto, a existência de uma série de mecanismos político-diplomáticos 

destinados ao fomento de investimentos e do comércio bilateral, inexistindo preocupação 

semelhante no discurso oficial do governo com os impactos dos empreendimentos. No âmbito 

do discurso diplomático os investimentos estrangeiros são vistos como um fim em si mesmos, 

sendo depositada uma confiança absoluta nas instituições internas dos países receptores de 

investimentos para o seu controle regulatório, sem a preocupação de construção de 

mecanismos jurídico-institucionais bilaterais de controle quanto aos padrões regulatórios 

mínimos a serem observados. As grandes empresas transnacionais têm uma participação 

profunda nas negociações econômicas e diplomáticas entre ambos os países, por meio de 

fóruns institucionalizados, inclusive mediante acesso direto aos mais altos postos políticos dos 

governos, o que gera um abismo na disparidade de poder de influência política entre empresas 

e comunidade atingida. Tal liberdade de mobilidade é facilitada por meio de um discurso 

oficial desenvolvimentista, por meio do qual as empresas transnacionais são vistas como um 

vetor para a produção de empregos e para o desenvolvimento nacional, confundido este com o 

mero crescimento econômico. Tal como afirma Vera Lopes,  

Todos esses empreendimentos refletem as demandas dos investimentos econômicos 

e as diretrizes políticas do Estado. Em pesquisa realizada entre 1996 e 2000, Leite 

Lopes já sinalizava que “as decisões que podem transformar radicalmente a vida dos 

moradores são sempre extralocais, sempre embaladas em um “discurso oficial”, que 

tem como componente básico a ideia de desenvolvimento, traduzida localmente, 

como possibilidade de emprego (LOPES, 2013, p. 93). 

No caso da CSA, o discurso de geração de empregos pode ser evidenciado pelas 

reuniões iniciais e audiências públicas da empresa com a comunidade local, nos quais a 

empresa prometia então a realização de investimentos em capacitação e qualificação da mão 

de obra da população local para sua implantação em Santa Cruz, mediante a realização de 

cursos de formação pelo SENAI (VIÉGAS, 2007, p. 78). Além disso, em documentos oficiais 
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a empresa se comprometeu perante os órgãos ambientais estaduais à geração de empregos 

junto à comunidade local (ex.: ofício enviado para a FEEMA em 06 de abril de 2006). 

Marina Zborowski, ao examinar do caso da CSA, conclui que essa atividade 

discursiva envolveu não somente as promessas de geração de emprego, mas também a 

desconstrução do discurso ambientalista, apresentado como um entrave ao desenvolvimento. 

Isso se percebe claramente na reunião supra citada do presidente da ThyssenKrupp Steel com 

o Presidente Lula em 2007, na qual requer a aceleração da concessão das licenças ambientais. 

Tal operação acaba por “pressionar os órgãos ambientais a apressarem o processo de 

licenciamento, conferindo legitimidade ao „meio ambiente‟ como entrave à geração de 

empregos e de divisas, com a arrecadação de impostos” (ZBOROWSKI, 2008a, p. 116). 

Conforme aponta a autora, essa atividade de desconstrução se reproduziu, à época, nos 

diversos meios midiáticos locais, como se percebe pela seguinte reportagem da Revista 

Exame intitulada “O verde que amadureceu”, de 2007, no qual o recém empossado Secretário 

de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro é elogiado por propor uma reestruturação dos 

órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, tornando-os mais rápidos na emissão de 

licenças. Nota-se que o mesmo Secretário foi responsável pela aprovação, em cerca de 15 

dias, das obras de dragagem do Porto de Sepetiba: 

Com pouco mais de um mês como secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o 

ex-ecoxiita Carlos Minc já aprovou mais de 100 projetos de empresas [...]. Desde o 

primeiro dia de 2007, essa imagem de ecoxiita está ficando para trás. Recrutado pelo 

governador Sérgio Cabral como secretário de Meio Ambiente, Minc continua verde 

– mas parece ter percebido que essa postura não faz, necessariamente, oposição ao 

progresso econômico e social [...] Admirador do presidente Lula, ele gosta de 

relembrar o dia em que, depois de ser elogiado por Cabral numa reunião com a 

presença de Lula, ouviu do presidente: “Destrava, Minc!” – referência ao papel do 

secretário na liberação de projetos que possam impulsionar a economia fluminense. 

Em tempos de PAC, o pacote de aceleração do crescimento anunciado pelo governo 

federal, a brincadeira do presidente Lula tem um significado curioso. Ministros 

importantes de seu governo, como a titular da Casa Civil, Dilma Rousseff, culpam a 

área ambiental por boa parte dos atrasos em projetos importantes de infra-

estrutura.
19

 

Percebe-se, portanto, um interesse governamental, nas mais diversas esferas, pela 

aceleração do empreendimento da CSA. Isso se reproduziu não somente no âmbito Federal, 

mas também no âmbito Estadual e Municipal. A Prefeitura do Rio de Janeiro demonstrou um 

interesse direto no projeto (VIÉGAS, 2007, p. 56), o mesmo com o governo do Estado do Rio 

de Janeiro, algo que se evidencia nos mais diversos fatos, como, por exemplo, na influência 
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expressa de processos judiciais em curso, como na intervenção como terceiro interessado do 

Estado na Ação Civil Pública movida pela APLIM em 2006, o que fez com que houvesse a 

transferência da competência do foro da Vara Empresarial da Comarca da Capital para a 6ª 

Vara da Fazenda Pública.
20

  

Como trataremos nos próximos tópicos, o aspecto político-discursivo ora trabalhado 

promove, na prática uma situação de blindagem das empresas transnacionais. O discurso 

desenvolvimentista incentiva que os governos locais criem condições especiais para a atração 

do capital estrangeiro, que se consubstancia na flexibilização regulatória. Empresas 

transnacionais, como a CSA aqui citada, a despeito dos altos padrões de controle ambiental 

estipulados em seus países de origem, não são exigidos os mesmos padrões em sua atuação no 

exterior em países de menor desenvolvimento relativo. Esse fato é agravado pela ausência – 

ou desinteresse – de estabelecimento de mecanismos bilaterais para o controle regulatório de 

investimentos estrangeiros.  

 

1.2.2 O aspecto institucional e a heterogeneidade regulatória 

 O conceito de investimentos diretos estrangeiros é um conceito econômico, mas é 

também um conceito jurídico. Conforme trabalhamos no tópico anterior, a mediação entre o 

global e o local se consubstancia em um primeiro aspecto discursivo, qual seja, a construção 

de um discurso acerca da necessidade de atração das empresas transnacionais ao território 

local, para a busca de geração de empregos, de divisas mediante tributos e de promoção do 

crescimento econômico, este confundido com o próprio conceito de desenvolvimento. Não 

obstante, essa atividade também tem repercussões jurídicas. Tal aspecto consiste na 

construção de um arcabouço normativo e institucional capaz de atrair tais investimentos, 

tendo em vista a volatilidade do capital transnacional, que se instalará nas regiões de menores 

custos trabalhistas, tributários e ambientais. O resultado dessa operação é o que 

denominaremos de heterogeneidade regulatória, que consiste, basicamente, na disparidade de 

normas jurídicas para a atuação de empresas transnacionais, sendo estas mais flexíveis nos 

países hospedeiros – em geral grandes países periféricos, como Brasil, Índia, México, Nigéria, 

Turquia, etc. –, em comparação com os países de origem.  

Tal como afirma Viégas, “a intenção por parte dessas empresas estrangeiras de se 

instalarem no Brasil foi e é vista tanto por especialistas quanto pela população como uma 

estratégia de fugir das restrições ambientais impostas pelos seus países de origem” (VIEGAS, 
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2007, p. 64). A ausência das mesmas restrições nos países receptores de investimentos 

permite que se utilizem projetos dotados de técnicas e tecnologias obsoletas, que não seriam 

aceitas em outros países do mundo.  Como resultado, não há uma implementação de projetos 

de forma uniforme entre as subsidiárias, se limitando as empresas, em geral, aos padrões 

mínimos de legalidade previsto nas legislações ambientais dos países hospedeiros. Essa tem 

sido a alegação de movimentos e associações locais no Rio de Janeiro quanto à atividade da 

CSA. Tal como se depreende do documento de 17 de novembro de 2006, no qual se afirma 

que: 

de alguma forma o projeto em questão se enquadra minimamente no conceito de 

„boas práticas‟, objeto principal da política de indução de financiamento do BNDES, 

haja vista que jamais seria licenciado com esta tecnologia obsoleta e suja (CDF) na 

Alemanha, país de origem do empreendedor.
21

 

A heterogeneidade regulatória não se trata da mera diferenciação entre a legislação e 

os diversos sistemas jurídicos nacionais, mas sim de um verdadeiro mecanismo de influência 

política sobre os países hospedeiros de investimentos estrangeiros, que, por sua vez, gera 

efeitos jurídicos na expectativa de alteração de suas normativas internas na busca de atração 

de investimentos externos ou de facilitação de sua atuação doméstica.  

O conceito de investimento externo direto já se encontra consolidado pelas Nações 

Unidas como aquele que se caracteriza pela existência de uma empresa matriz que realiza um 

aporte de capital para o controle de empresas subsidiárias que operem em países diversos do 

país da matriz. Conforme definição da própria ONU, considera-se o “controle” como a 

propriedade de pelo menos 10% de ações da empresa subsidiária.  

O Estado do Rio de Janeiro possui um programa oficial de fomento a investimentos, o 

Programa de Atração de Investimentos Estruturantes (RIOINVEST), instituído pelo Decreto 

nº 23.012, de 25 de março de 1997. No caso da CSA, o enquadramento da empresa e de suas 

sócias controladoras no programa RIOINVEST se deu por meio da Lei Estadual nº 4.529 de 

31 de março de 2005, a qual foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 40.442 de 21 de 

dezembro de 2006,  que concedeu às empresas ligadas à CSA créditos diversos de incentivo à 

implantação de um pólo siderúrgico em Santa Cruz. No âmbito do município do Rio de 

Janeiro, a regulamentação dos benefícios fiscais se deu pela Lei Municipal nº 4.372 de 13 de 

junho de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 5.049 de 29 de junho de 2009.
22

 Nos termos do 
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art. 3º da Lei Estadual nº 4.529, denota-se que se beneficiam as empresas, pelo 

enquadramento no programa, do tratamento diferenciado na cobrança de ICMS: 

Art. 3º - Fica concedido às sociedades mencionadas no caput do artigo 1º, 

diferimento da totalidade do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ou outro tributo que o substitua, nas fases 

de construção, pré-operação e operação do Complexo Siderúrgico, incidente sobre 

as seguintes operações:  

I - importação e aquisição interna de máquinas, equipamentos, partes, peças, 

componentes e demais bens destinados a compor o ativo fixo das sociedades, para o 

momento da alienação ou eventual saída desses bens; 

II - aquisição interestadual dos bens referidos no inciso anterior, relativamente ao 

diferencial de alíquota, para o momento da alienação ou eventual saída desses bens; 

[...] 

§ 1º - O imposto diferido a que se refere os incisos I e II será de responsabilidade do 

adquirente e recolhido no momento da alienação ou eventual saída dos respectivos 

bens, tomando-se como base de cálculo o valor da alienação, não se aplicando o 

disposto no artigo 39 do Livro I do Regulamento do ICMS (RICMS/00) aprovado 

pelo Decreto 27.427 de 17 de novembro de 2000 ou outra norma que venha a 

substituí-lo. 

 

1.3 Empreendimentos Transnacionais e Vácuo Jurídico 

“A sociedade internacional contemporânea deve ser 

caracterizada pelo Direito e não pela ausência de Direito; 

ela evoluiu, mas a sua progressão no centro do sistema de 

regulação jurídica presente ainda permanece uma herança 

do passado, uma vez que continuam sendo aplicadas regras 

de uma outra realidade histórica e contextual que não 

conseguem abranger todas as complexas situações 

jurídicas que surgem.”  

(Wagner Menezes – Ordem global e transnormatividade) 

 

Na seção anterior, apresentamos a hipótese da existência de uma natureza específica 

dos empreendimentos brasileiros constituídos mediante o investimento direto de capital 

estrangeiro. Isso se dá devido à confluência principal de dois fatores: o aspecto discursivo, 

que equipara o investimento estrangeiro ao desenvolvimento nacional, aliado ao aspecto 

institucional, que atribui uma estrutura jurídica e um estatuto jurídico sui generis a tais 

empreendimentos. Nesta seção, trabalharemos com uma segunda hipótese: a de que a natureza 

específica dos empreendimentos transnacionais gera reflexos concretos no que concerne à sua 

produção de externalidades negativas e, no âmbito jurídico, às consequentes possibilidades de 

responsabilização. Trata-se do fenômeno que denominaremos de vácuo jurídico, que consiste, 

em outras palavras, no desafio regulatório decorrente da forma pela qual atuam as empresas 

transnacionais no mundo globalizado e da consequente impossibilidade de lidar com tal 

problema por meio dos institutos jurídicos tradicionais de responsabilidade.  
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Com base nessa hipótese, daremos uma resposta à pergunta inicial deste capítulo, 

acerca do questionamento entre legalidade e equidade, concluindo que, em face do processo 

de globalização, o mero cumprimento da lei não se confunde com equidade, pois a própria 

natureza da globalização implica na reestruturação jurídica no âmbito doméstico dos países 

em desenvolvimento. Conforme trataremos a seguir, os governos locais tendem a flexibilizar 

suas legislações trabalhista e ambiental, bem como conceder uma série de benefícios fiscais, 

na busca de atrair o capital estrangeiro. Concluiremos, ainda, que o estudo da 

responsabilidade dos megaempreendimentos transnacionais se difere do estudo da 

responsabilidade civil em geral, justamente em face dessa dificuldade em lidar com o desafio 

regulatório da conduta das empresas transnacionais, algo que servirá como base para o 

segundo capítulo desta dissertação, que tratará da responsabilidade jurídica propriamente dita. 

 

1.3.1 Do vácuo ético ao vácuo jurídico 

Hans Jonas, em sua obra O Princípio Responsabilidade, publicada originalmente em 

1979, aborda o que ele denomina de um “vácuo ético” decorrente das limitações da ética 

antropocêntrica ocidental em face da sociedade tecnológica (JONAS, 2006).
23

 Segundo ele, as 

sociedades modernas teriam sido incapazes, até o momento, de construir um corpo de normas 

éticas para lidar com os desafios da civilização tecnológica, incluindo aqui o desafio 

ambiental. A partir do cântico de Antígona, de Sófocles, Jonas faz um paralelo sobre a noção 

de “cidade” entre os gregos. Na filosofia e literatura gregas, a “cidade” seria o único reduto 

vulnerável da existência humana. A princípio, somente os atos humanos cometidos no âmbito 

da “cidade” estavam sujeitos à responsabilidade. A natureza, em contrapartida, seria imutável, 

constante, devendo ser regida não pela responsabilidade e pela ética, mas pela inteligência e 

pela astúcia. Seja qual fosse o uso dado a ela pelos homens, Gaia supriria novamente os seres 

humanos com seus recursos infinitos e com a fertilidade de seus solos. A relação ser humano-

natureza, devido à própria imutabilidade desta última perante a ação humana, estaria 

completamente ausente de conteúdo moral.  

 Para Hans Jonas, a ética antropocêntrica se tornou insustentável a partir do momento 

em que a raça humana, como nunca antes na história, se tornou capaz de afetar o mundo 

natural. Hans Jonas aponta como principal marco a descoberta das armas nucleares, que 

ultimamente poderiam acabar com toda a vida na Terra diversas vezes consecutivas. Além da 

ameaça nuclear, o autor cita diversos outros fatores de possíveis mudanças irreversíveis na 

                                                 

23
 A teoria de Hans Jonas será abordada no tópico 2.1.2 infra. 



39 

 

natureza promovidas pela civilização técnica, tal como a capacidade de modificação do clima, 

de reestruturação completa dos modelos atmosféricos ou até mesmo de criação de novas 

formas de vida mediante manipulação genética. A crença na inesgotabilidade da natureza e a 

ausência de limites da civilização técnica – o “Prometeu Desacorrentado” – aliada à 

destruição da categoria de sagrado pelo Iluminismo, deram origem ao que Jonas denomina de 

“vácuo ético”, que somente poderá ser preenchido pelo surgimento de uma nova ética que 

supere a concepção antropocêntrica tradicional. 

 Ocorre que o vácuo ético citado por Hans Jonas também se evidencia como um vácuo 

jurídico. Se, por um lado, a sociedade tecnológica e a globalização produziram um cenário em 

que a racionalidade humana tradicional não é capaz de conceber um padrão ético de conduta, 

da mesma forma os sistemas jurídicos tradicionais têm dificuldades em estabelecer um 

arcabouço normativo capaz de lidar com os desafios ambientais da sociedade tecnológica e 

com os desafios regulatórios da globalização. Os megaempreendimentos transnacionais que se 

instalam em países emergentes mediante o investimento direto de capital estrangeiro também 

parecem gerar um semelhante vácuo jurídico, com o qual os atuais institutos jurídicos não são 

capazes de lidar. Tal como afirma Milton Santos: “No território, a finança global instala-se 

como a regra das regras, um conjunto de normas que escorre, imperioso, sobre a totalidade do 

edifício social, ignorando as estruturas vigentes, para melhor poder contrariá-las, impondo 

outras estruturas” (SANTOS, M., 2003, p. 48). 

Conforme trabalhamos na seção anterior, o elemento discursivo acerca da necessidade 

de atração de investimentos estrangeiros, com o objetivo de gerar postos de trabalhos e 

promover o desenvolvimento, produz um movimento institucional mediante o qual os 

governos locais tendem a conceder uma série de benefícios fiscais para atrair o capital 

estrangeiro, promovendo até mesmo a flexibilização de suas legislações trabalhistas e 

ambientais.  Isso gera um cenário de maior incidência de risco de impactos e de 

externalidades ambientais na conduta dessas empresas, as quais frequentemente se instalam 

em áreas periféricas e de precários indicadores socioeconômicos. Em tais locais, tendem a 

encontrar uma mão de obra barata, muitas vezes informal, bem como uma população dotada 

de menor capacidade de mobilização política em face de violações a seus direitos. Os 

governos hospedeiros tendem também a incorporar esses megaempreendimentos em seus 

projetos nacionais de desenvolvimento, se sub-rogando no incentivo de sua instalação, muitas 

vezes sob o argumento de “segurança nacional”. Nesse sentido: 

As estratégias globais das transnacionais estão sustentadas no aumento de 

produtividade possibilitado pelas novas tecnologias e métodos de gestão da 
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produção. Tais estratégias envolvem igualmente investimentos externos diretos, 

realizados tanto por elas quanto pelos governos dos seus países de origem que vêem, 

na sua atuação, uma forma de extensão de sua soberania (SILVA, R. L., 2009, p. 

151). 

Em última instância, como será analisado nos próximos tópicos, o vácuo jurídico aqui 

trabalhado tem se consubstanciado na impossibilidade de responsabilização civil desses 

empreendimentos por danos cometidos contra o meio ambiente ou contra os direitos 

humanos. Em primeiro lugar, no âmbito doméstico dos países receptores de tais 

investimentos, há a ausência de uma moldura jurídica ou de regras capazes de responsabilizar 

as empresas transnacionais, em função de seu estatuto sui generis em relação às demais 

empresas nacionais, bem como há uma resistência por parte das instituições locais quanto à 

sua responsabilização, sob o temor de fuga do capital estrangeiro. Por outro lado, caso 

acionadas em seus países de origem, o judiciário estrangeiro também tende a afastar a 

possibilidade de responsabilização de tais empresas, sob o argumento de que suas subsidiárias 

no exterior constituiriam uma personalidade jurídica autônoma, que somente poderia ser 

responsabilizada por meio das leis e da jurisdição do país do local de suas atividades ou do 

local onde os danos ocorreram. 

No próximo tópico, buscaremos aprofundar esse elemento do “vácuo jurídico”, 

tratando, em especial, da conduta das empresas transnacionais. 

 

1.3.2 A Empresa Transnacional e o Direito 

 As empresas transnacionais se tratam de algo novo na história mundial. Ao remontar 

ao período colonial, podemos já encontrar uma série de empresas transnacionais, tal como a 

Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que tinha atuação no Brasil e em Angola. No 

entanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, e em especial da década de 1990 em diante, as 

empresas transnacionais se transformaram no “carro-chefe” da globalização, possuindo 

atualmente “um grau de liberdade inédito, que se manifesta na mobilidade do capital 

industrial, nos deslocamentos, na terceirização e nas operações de aquisições e fusões” 

(SILVA, R. L., 2009, p. 150; id., 2010, p. 21). Primeiramente, é importante salientar uma 

questão terminológica, uma vez que, a despeito de serem conhecidas comumente como 

“multinacionais”, do ponto de vista do Direito Internacional Público e da nomenclatura da 

ONU devem ser denominadas de “transnacionais”: 

Apesar de utilizada por grande parcela da Doutrina, o termo “Empresas 

Multinacionais” não possui o rigor jurídico-científico apresentado ao utilizar-se 

Empresas Transnacionais, uma vez que elas, sendo de caráter econômico, possuem 

uma matriz em determinado Estado e atividades produtivas em outros (os chamados 

“estados hospedeiros”), onde se instalam como indústria nacional, por exemplo, 
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Ford do Brasil S.A. Já as empresas multinacionais são aquelas constituídas de 

capitais originários de diversos Estados, como é o caso da SAS – Scandinavian Air 

System – constituída por capital sueco, dinamarquês, norueguês e finlandês (id., 

2010, p. 481; id., 2009, p. 150). 

 O critério de definição das empresas transnacionais tem variado em: a) aquelas 

capazes de influenciar a economia dos diversos países ao exercerem neles suas atividades; b) 

o poder de decisão se encontra disperso em suas subsidiárias; c) atuam nos países hospedeiros 

como pessoas jurídicas de Direito Interno. Roberto Luiz Silva afirma que as empresas 

transnacionais podem ser qualificadas como aquelas dotadas de relevante potencial financeiro, 

que objetivam o controle das fontes de recursos naturais, possuem uma administração 

internacionalizada e uma unidade econômica, havendo uma diversidade de nacionalidade 

jurídica em suas diferentes unidades no mundo (SILVA, 2010, p. 481).  

Luiz Olavo Baptista, em sua obra Empresa Transnacional e Direito, afirma que há 

uma relação de “amor e ódio” entre empresas transnacionais e governos locais, mediante a 

qual os governos buscam atrair o capital estrangeiro, mas temem que isso possa reduzir o seu 

controle sobre esses próprios fluxos internacionais de capital: 

[...] as respostas de ordem jurídica aos problemas colocados pelas transnacionais 

deveriam atentar ao fato de que os governos, simultaneamente, temem que os 

respectivos países venham a se tornar escravizados ao poder das empresas, cuja 

presença ao mesmo tempo desejam, porque nela veem uma necessidade para sua 

economia. Relembre-se que o governo hospedeiro se vê colhido numa síndrome “de 

ódio e amor”. Isto é, ao mesmo tempo em que deseja as contribuições da empresa 

multinacional para a riqueza e o crescimento econômico do seu país, não gosta dos 

resultados dessa atuação, principalmente as incursões na soberania nacional e a 

dependência tecnológica (BAPTISTA, 1987, p. 47). 

  Baptista se foca principalmente nas críticas às empresas transnacionais sob o ponto de 

vista dos governos, tais como: o temor de dominação e concentração do mercado por tais 

empresas, violação de normas de competição e de Direito da Concorrência, criação de 

desequilíbrios e déficits nas balanças de pagamento, o risco de dependência tecnológica e de 

desestabilização das políticas econômicas nacionais (ibidem, p. 47-48). No mesmo sentido 

salienta Roberto Luiz Silva o temor e a ambiguidade da atração do capital estrangeiro: 

A globalização remove as barreiras à livre circulação do capital, que hoje se 

encontra em condições de definir estratégias globais para a sua acumulação. Essas 

estratégias são, na verdade, cada vez mais excludentes. O raio de ação das 

transnacionais concentra-se na órbita dos países desenvolvidos e de alguns poucos 

países periféricos que alcançaram certo estágio de desenvolvimento. No entanto, o 

caráter setorial e diferenciado dessa inserção tem implicado, por um lado, na 

constituição de ilhas de excelência conectadas às empresas transnacionais e, por 

outro lado, na desindustrialização e o sucateamento de grande parte do parque 

industrial (SILVA, 2010, p. 21-22). 
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Aos conflitos em relação aos governos, no entanto, poderiam ser acrescidos os 

conflitos com as populações. Em especial na era tecnológica, desastres e danos promovidos 

por empresas transnacionais – como o vazamento químico ocorrido em Bhopal, na Índia – são 

passíveis de causar danos em massa ao meio ambiente e às populações locais. A citar o 

exemplo do caso da CSA, a comunidade local alega uma série de danos, mesmo sob a ótica 

puramente civilista, tais como: lucros cessantes aos pescadores tradicionais decorrentes da 

deterioração de seus modos de vidas tradicionais, danos materiais às residências de moradores 

devido à construção de linhas de ferro e alteração do curso de rios, danos morais e materiais à 

saúde de populações próximas em virtude de poluição atmosférica. 

Dessa forma, se torna evidente o caráter excludente e iníquo do processo de 

globalização, que se reverte na prática somente para um pequeno número de beneficiários. As 

empresas transnacionais, dessa forma, são os atores que de fato detêm a mobilidade: 

Se a mobilidade no mundo atual é sinônimo de lucro, os menos conectados são a 

razão da grandeza dos que conseguiram se globalizar. Isso se deve ao fato de que os 

menos conectados não têm o reconhecimento de sua importância no processo 

produtivo: não há uma divisão justa da riqueza. Sua contribuição na geração de 

valores acumulados não recebe a remuneração devida, porque, em inúmeras outras 

regiões do planeta, existem atores querendo se conectar e fazem concessões cada vez 

mais vantajosas para as multinacionais, tornando os laços que os prendem à rede 

mais efêmeros (VIÉGAS, 2007, p. 74). 

1.3.3 A flexibilização das legislações trabalhista, tributária e ambiental 

 Dentre algumas das consequências mais evidentes do vácuo jurídico na atuação de 

empresas transnacionais, que se repetem nos mais diversos países sob análise, se encontra a 

flexibilização das legislações trabalhista, tributária e ambiental. Quanto à primeira, a 

precarização das relações de trabalho pode ser esta explicada, de forma simples, em função da 

imobilidade relativa do trabalho em face da mobilidade do capital transnacional. Conforme 

exposto acima, as empresas transnacionais tendem a se instalar nas regiões de mão de obra 

mais barata, algo que envolve o conceito de “chantagem locacional” (trabalhado no tópico 

1.2.1). A possibilidade de geração de empregos, no entanto, ainda que precarizados, é muitas 

vezes vista como algo atraente pelos governos locais, nessa dinâmica denominada por Luiz 

Olavo Baptista, exposta acima, como uma relação de “amor e ódio” entre governos e 

empresas transnacionais. Esse processo é também denominado pelo geógrafo Milton Santos 

como a “guerra dos lugares”, mediante a qual os lugares disputam entre si para incentivos à 

atração do global. Acerca do fenômeno, afirma Rodrigo Viégas: 

Em todo esse processo de constante mobilidade que se instaura, a problemática 

ambiental e a problemática social criada pela flexibilização e internacionalização do 

capital estão estreitamente ligadas, uma vez que, por um lado, as normas sociais e 

ambientais das localidades que cedem às pressões empresariais acabam por serem 
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revogadas, atenuadas ou burladas e, por outro, os movimentos sociais tendem a 

perder parte de sua base de apoio, acusados que são de fazer exigências que 

dificultam a vinda de capitais com sua suposta dinamização da renda e do emprego. 

A abertura dos mercados permitiu, assim, aos capitais atuarem diretamente como 

agentes políticos, buscando alterar, por sua influência, políticas ambientais, assim 

como trabalhistas, urbanísticas e outras. A mobilidade dos agentes econômicos que 

são mais móveis – no caso, as grandes empresas - acarreta como um de seus efeitos 

e com rapidez e facilidade paralisantes, o desmonte do estado de bem-estar 

implantado ao longo de nada menos que cinco décadas. A perspectiva de 

compromisso com a solidariedade coletiva que se cobrava dos detentores do capital 

– o dever social da contribuição distributiva – desvanece como fumo de um navio 

antigo e esclerosado. Se aqui a instalação torna-se “inconveniente”, transfere-se a 

linha de produção para qualquer lugar do mundo, desde que o custo seja menor. Se a 

forma de remuneração do trabalho for um sistema de quase escravidão, tanto 

melhor. O resultado de todo esse processo foi que, além de aumentarem as taxas de 

desemprego, ampliou-se a precarização das condições em que se dão as relações 

trabalhistas (VIÉGAS, 2007, p. 70-71). 

No que concerne à atuação de fato das empresas transnacionais, frequentemente se 

comprova a tese do “desenvolvimento como mito”, de Celso Furtado, ou da “globalização 

como fábula”, de Milton Santos. No caso da CSA, a promessa inicial de geração de cerca de 

18 mil empregos para a comunidade local por meio do investimento não se comprovou na 

prática, uma vez que a maioria dos trabalhadores foram trazidos de outras regiões do país, 

inclusive de outros países. Conforme afirma Vera Lopes, a instalação da empresa gerou um 

forte processo migratório, com a chegada de trabalhadores de outras regiões, que “alegando a 

necessidade de contratação de força de trabalho especializada, a empresa prioriza „pessoas de 

fora‟”, “os trabalhadores sem qualificação da região acabam tendo poucas chances” (LOPES, 

2013, p. 137), e “por diversas ocasiões, os moradores questionaram o fato das empresas quase 

não utilizarem a força de trabalho local” (LOPES, 2013, p. 169). 

Tal como afirma Rodrigo Santos, houve também no caso da CSA uma ampla 

precarização das relações de trabalho, por meio da utilização de empresas terceirizadas, com a 

geração de poucos postos de trabalho de longo prazo para a comunidade local: 

No que concerne às violações de direitos trabalhistas, é importante atentar para o 

fato de que as obras civis da TKCSA, ao atrair um contingente populacional muito 

expressivo para Itaguaí, produziram efeitos diretos sobre sua estrutura social. A rede 

organizacional constituída para a implantação da TKCSA durante o período de sua 

implantação dependeu quase exclusivamente de firmas terceirizadas ocupadas das 

diversas obras componentes da TKCSA e do TPCA (SANTOS, R., 2010, p. 224). 

Ademais, a própria mão de obra foi “importada” para a instalação do empreendimento. 

No primeiro trimestre de 2007, a CSA anunciou um acordo com a China International Trust 

& Investment Corporation (CITIC), que previa não somente a importação de maquinário, mas 

também a contratação de trabalhadores chineses. Inicialmente com a previsão de entrada de 

cerca de 3.000 trabalhadores estrangeiros, no acordo o número foi reduzido para 600, a 
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maioria engenheiros, de acordo com as empresas (VIÉGAS, 2007, p. 81). Tal acordo foi 

avalizado pela FIRJAN e pela representação diplomática do Brasil em Pequim, tendo a 

oposição aberta de sindicatos e entidades de classe nacionais, tais como a CNM/CUT e o 

Clube de Engenharia (VIÉGAS, 2007, p. 82).  

No ano seguinte, em 2008, como resultado, foram encontrados, em fiscalização por 

parte do MPT, cerca de 120 trabalhadores ilegais chineses. Em função de tal fato, o MPT 

propôs em 12 de agosto de 2008 uma ACP,
24

 na qual requereu a condenação da empresa ao 

pagamento R$ 40 milhões por danos morais coletivos. Em abril do mesmo ano o MPT já 

havia interditado as obras em função da existência de trabalhos sem equipamentos de 

segurança adequados
25

 e, em 2009, uma nova ação de fiscalização se deparou com grupos de 

operários em condições degradantes, sem acesso a água limpa, recebendo somente uma 

refeição por dia e há meses sem receber salários (MILANEZ; PORTO; KATO, 2011).
26

 A 

referida ACP foi resolvida em 2013 por acordo com a empresa, sob negociação da 

Procuradora do Trabalho, Carina Bicalho, mediante o qual se comprometeu a CSA ao 

investimento de no mínimo R$ 4,5 milhões na capacitação de trabalhadores locais no Brasil.
27

 

 Em segundo lugar, quanto ao aspecto tributário, são relevantes os benefícios fiscais 

dos empreendimentos transnacionais, que, em muitos casos, chegam a constituir verdadeiros 

paraísos fiscais nos territórios nacionais. No caso da CSA, conforme tratado no tópico 1.2.2 

supra, a regulamentação dos benefícios fiscais estaduais se deu por meio da Lei Estadual nº 

4.529 de 31 de março de 2005, a qual foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 40.442 de 

21 de dezembro de 2006 e, dos benefícios relativos ao ISS, por meio da Lei Municipal nº 

4.372 de 13 de junho de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 5.049 de 29 de junho de 2009. 

Rodrigo Viégas afirma que a empresa recebeu benefícios equivalentes a US$ 150 milhões em 

ICMS da Administração Pública Estadual e US$ 120 milhões em ISS da Administração 

Pública Municipal para sua instalação em Santa Cruz (VIÉGAS, 2007, p. 77). Segundo 

Marina Zborowski, o próprio presidente mundial da ThyssenKrupp Steel afirma que a 

empresa teria recebido, em 2006, ao menos US$ 200 milhões em benefícios para sua 

instalação: 

                                                 

24
 Almeida, C. Procuradoria entra com ação contra CSA. Rio de Janeiro: O Globo, 13 de agosto de 2008. 

25
 MPT. ThyssenKrupp CSA firma acordo para garantir a segurança dos trabalhadores. Ministério Público do 

Trabalho, 13 de junho de 2008. 
26

 Pinheiro, A. Trabalhadores sem salário e com uma refeição por dia. Rio de Janeiro: O Dia, 13 de agosto de 

2009. 
27

 Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região. MPT em Revista. Informativo Bimestral do Ministério 

Público do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Thyssenkrupp pagará indenização de R$ 4,5 milhões 

revertidos em cursos profissionalizantes. Ano 1, n. 2, v. 2, Março / Abril de 2013. 
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Devido a necessidade de grandes investimentos para garantir a viabilidade do 

empreendimento foram concedidos diversos incentivos, a começar pelo fiscal por 

meio do Governo do Estado, além de financiamento, posteriormente, do BNDES. 

Em reportagem do Jornal Monitor Mercantil, em 2006, o presidente mundial da 

ThyssenKrupp Steel, Karl-Ulrich Köhler, confirma a necessidade de suporte por 

parte do Governo: “A implantação da CSA foi garantida no Rio com “incentivos 

fiscais suficientes” para que o modelo de negócios fosse “estável”, segundo Köhler. 

Ele disse também que a empresa mantém entendimentos com o BNDES para 

possível financiamento ao empreendimento”. O mesmo afirma a governadora na 

época, Rosinha Garotinho em entrevista ao Jornal do Comércio, em 2006: “Segundo 

ela, o governo concedeu incentivos fiscais que resultaram em uma economia 

equivalente a US$ 200 milhões, o que tornou o estado mais atrativo para a instalação 

da indústria: „A parceria entre os governos municipal, estadual e federal foi 

fundamental para a concretização deste projeto‟, avaliou a governadora” 

(ZBOROWSKI, 2008a, p. 120). 

 Em função da concessão de tais benefícios fiscais, em 05 de junho de 2012 o PSOL, 

ajuizou uma ADI perante o STF,
28

 na qual sustenta que entre 2007 e 2010 a Administração 

Pública teria deixado de recolher cerca de R$ 552 milhões em tributos da atividade da CSA. 

Segundo o partido, os benefícios decorrentes do regime de cobrança diferenciada, na prática, 

teriam se configurado como isenção tributária, a qual somente poderia ter sido concedida 

mediante a realização de convênio entre os Estados perante o CONFAZ, conforme o art. 100, 

IV do CTN e o art. 150, § 2º, XII, “g” da CR/88: 

O diferimento do imposto em princípio não se configura como benefício fiscal, já 

que o imposto apurado e contabilizado pela empresa em sua escrituração fiscal será 

pago em outro momento estabelecido pela lei. 

[...] 

No entanto, o diferimento in casu, ao contrário de se configurar como expediente 

facilitador da arrecadação, acaba por se transformar em obstáculo a ela, por se tratar 

do ICMS relativo a máquinas, equipamentos, partes, peças, componentes e demais 

bens destinados a compor o ativo fixo das sociedades, para o momento da alienação 

ou eventual saída desses bens. 

[...] 

Ao se transferir o momento do pagamento do imposto para evento incerto e 

improvável, o que a lei ora atacada faz é abolir a cobrança do imposto.
29

 

 Por fim, como terceiro e último aspecto, é relevante apontar, na atuação de 

empreendimentos transnacionais nos grandes países periféricos, o elemento da flexibilização 

(ou inexistência) da legislação ambiental e da operação de empreendimentos mediante 

licenças ambientais irregulares. Conforme tratamos anteriormente, sob o aspecto discursivo, a 

mediação entre global e local no âmbito dos investimentos estrangeiros envolve não somente 

o discurso de desenvolvimento e de produção de postos de trabalho, mas, igualmente, a 

desconstrução da legitimidade da norma ambiental, vista como um entrave ao 

                                                 

28
 ADI nº 4.789. Relatoria do Min. Edson Fachin. Ainda em tramitação no momento de redação desta 

dissertação. Consulta processual disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/pesquisarProcesso.asp>. 
29

 Petição inicial, fl. 06, grifos do original. 
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desenvolvimento nacional. Acerca de tal tema afirma Marina Zborowski, ao analisar o 

processo de licenciamento da CSA: 

No entanto, a necessidade de resultados expressivos e rápidos no campo político 

acaba por pressionar os órgãos ambientais a apressarem o processo de 

licenciamento, conferindo legitimidade ao “meio ambiente” como entrave à geração 

de empregos e de divisas, com a arrecadação de impostos. [...] A aceleração do 

processo de licenciamento pode ser bastante arriscada, por prezar por análises e 

estudos científicos feitos às pressas. O problema disso é que enquanto a natureza 

mantém o mesmo ritmo, resultados de levantamentos e pesquisas que exigem médio 

e longo ficam ameaçados, tornando a fidedignidade dos estudos questionáveis 

(ZBOROWSKI, 2008a, p. 116). 

[...] 

Por conseguinte, a questão ambiental é tratada segundo a lógica descrita 

anteriormente, como empecilho ao desenvolvimento ao causar atrasos ao 

cronograma econômico-empresarial. A certeza da concessão de licenças ambientais 

ao empreendimento estrutura todo um planejamento prévio por parte do 

empreendedor de forma que o atraso da conclusão das obras ou até mesmo uma 

possível não-concessão de licenças – seja por pressão popular, pela interferência do 

Ministério Público ou até mesmo por problemas político-administrativos do órgão 

ambiental – implicam em prejuízos econômicos ao empreendedor, colocando em 

xeque a credibilidade do poder político (ZBOROWSKI, 2008a, p. 121). 

No mesmo sentido, afirma Vera Lopes: 

Apesar do conhecimento adquirido sobre os impactos negativos gerados nos 

processos produtivos das siderurgias, os órgãos governamentais continuaram 

liberando as Licenças de Instalações (L.I), Licença Prévia (LP), e Licença de 

Operação (LO) de algumas unidades da empresa. O mais agravante é que a fábrica 

poluente estava sendo aprovada em uma área onde, conforme o próprio EIA/RIMA 

da TKCSA, há várias riquezas naturais e que preserva várias espécies. A atitude 

permissiva dos órgãos públicos, principalmente, em relação aos processos de 

licenciamentos ambientais, foi alvo de severas críticas por parte da comunidade, dos 

pescadores, dos movimentos sociais, ambientalistas e também de pesquisadores 

universitários (LOPES, 2013, p. 132). 

No caso concreto, o processo de licenciamento da CSA foi levado a cabo perante a 

então FEEMA
30

 e a CECA, as quais concederam a LP (nº FE011378) ao empreendimento em 

13 e em 17 de julho de 2006
31

 e a LI em 05 de setembro de 2006, mesmo sob protestos do 

MPE, que questionou, mediante relatórios técnicos, uma série de pontos controversos do 

EIA/RIMA.
32

 A concessão da LP se deu quatro meses após o ajuizamento de uma ACP pela 

                                                 

30
 Substituída em 12 de janeiro de 2009 pelo INEA (Decreto Estadual nº 41.628). 

31
 Em 13 de julho de 2006 foi concedida a LP para a usina siderúrgica e para a usina termelétrica, incluindo as 

unidades de fabricação de cimento e de oxigênio. Em 17 de julho de 2006 foi concedida a LP para a realização 

de dragagem, construção do aterro hidráulico e implantação do terminal portuário Centro Atlântico. 
32

 Relativo ao IC nº 2005.001.52111.00/MPE-RJ, Inquérito Civil do Ministério Público Estadual do Rio de 

Janeiro – Núcleo Angra dos Reis, que buscou apurar inconformidades do EIA/RIMA e no Plano Básico 

Ambiental no procedimento de licenciamento, indicando uma série de obrigações ambientais não cumpridas pelo 

empreendimento. Posteriormente tais documentos foram juntados ao IC nº 30/2008 do Ministério Público 

Federal – Portaria MPF/PR/RJ nº 30/2008, de 18 de fevereiro de 2008, que instaura Inquérito Civil para 

apuração de crimes ambientais praticados pela TKCSA, relativo ao PA/PR/RJ nº 1.30.014.000069/2007-74, ao 

qual foram apensados também os volumes do PA/PR/RJ nº 1.30.012.000035/2006-19/MPF-RJ, este último 

instaurado em 10 de janeiro de 2006 
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APLIM
33

 e três meses após o ajuizamento de uma ACP pelo MPF,
34

 que questionavam a 

técnica utilizada na atividade de dragagem e o depósito de resíduos próximo à costa. Tal fato 

levou, conforme afirma Rodrigo Viégas, a uma descrença da população local quanto ao órgão 

ambiental estadual (VIÉGAS, 2007, p. 86-87).  

Ademais, conforme aponta Marina Zborowski, no momento da concessão da licença, 

o IBAMA, órgão cuja manifestação no processo de licenciamento seria obrigatória, não havia 

emitido seu parecer técnico para a apreciação do EIA/RIMA. “Esta contestação mostra-se 

legítima quando a mesa é questionada, durante a AP em Itaguaí, na qual a FEEMA admite 

não ter recebido nenhum parecer do IBAMA” (ZBOROWSKI, 2008a, p. 141), algo que leva a 

crer que o procedimento de licenciamento foi acelerado em benefício da empresa e em 

detrimento da legislação ambiental. Zborowski reproduz o entendimento de Viégas, acerca da 

crença, por parte dos atores e da população local do referido conflito ambiental, de que os 

órgãos ambientais teriam sua credibilidade questionada, por estarem subordinados à pressão 

do poder político, e que a “corrupção não pode ser comprovada nesse estudo, porém a 

percepção de impunidade dos órgãos ambientais mostra-se com clareza na pesquisa” 

(ZBOROWSKI, 2008a, p. 178). A mesma preocupação é compartilhada pelo MPF, que 

afirma, em Recomendação datada de 03 de junho de 2008, no âmbito do IC nº 30/2008, que 

“uma análise minuciosa das datas dos documentos apresentados expõe uma celeridade pouco 

vista no andamento de processos desta natureza”. 

 

                                                 

33
 ACP nº 0053837-55.2006.8.19.0001/RJ. Requeria, essencialmente, que a TKCSA abstivesse quanto à 

atividade de “bota-fora” do resíduo dragado na Baía de Sepetiba. Foi ajuizada inicialmente perante uma Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, mas a competência foi transferida para 6ª Vara de Fazenda Pública 

da Comarca do Rio de Janeiro, após a Administração Municipal se arrogar no interesse quanto à lide. O processo 

foi arquivado definitivamente em 09 de maio 2013. 
34

 Ajuizada em 07 de abril 2006 pelo Ministério Público Federal contra a Companhia Docas do Rio de Janeiro e 

a FEEMA, com pedido de condenação por improbidade administrativa, pagamento de indenização e com tutela 

antecipada da obrigação de fazer para que o material retirado das obras de dragagem do canal de acesso ao Porto 

de Sepetiba seja depositado, após tratamento necessário, em local situado a pelo menos seis milhas da costa. 



 

2 DIREITO E RESPONSABILIDADE 

As noções de vácuo jurídico e de heterogeneidade regulatória, conforme trabalhadas 

no capítulo anterior, servem como base para se compreender a maior incidência de danos 

ambientais na atuação de empresas transnacionais nos grandes países em desenvolvimento – 

tais como Brasil, Índia, México, Nigéria ou Turquia – uma vez que se percebe, nesses países, 

a ausência de políticas governamentais ou a flexibilização de normas regulatórias na busca de 

atração de investimentos externos. Os conceitos são, portanto, o pano de fundo para a análise 

que faremos neste segundo capítulo, acerca da responsabilidade civil, uma vez que promovem 

um cenário de responsabilidade das empresas transnacionais em sua atuação doméstica, mas 

de irresponsabilidade em sua atuação externa.  

Os conceitos são, assim, úteis para a análise dos fenômenos da massificação de 

processos judiciais de responsabilidade civil e da jurisdicionalização de políticas públicas, 

objeto de estudo do presente capítulo. Ambos os fenômenos consistem, em outras palavras, na 

tentativa de se remediar o vácuo de regulamentação dos poderes executivo e legislativo por 

meio do poder judiciário para, respectivamente, buscar a indenização individual dos atingidos 

ou suprir uma eventual omissão regulatória. A título de exemplo, quanto ao estudo de caso da 

CSA em questão, contabilizavam-se, no momento de redação desta dissertação, mais de 

trezentos o número de ações individuais de indenização propostas pela DPE perante o 

judiciário estadual. 

 A efetividade da judicialização, no entanto, depende da capacidade dos atingidos em 

arcar com os seus custos procedimentais ou custos transacionais (WILDE, 2013, p. 78). Os 

custos transacionais consistem no ônus, para os autores das ações judiciais, de se estabelecer 

os elementos da responsabilidade. Dentre eles, salientam-se os custos para o estabelecimento 

da prova culpa, da causalidade ou do dano. É relevante apontar que, frequentemente, tais 

elementos são encontrados em outros ramos jurídicos, não somente no âmbito civil. No 

Direito Penal, a título de exemplo, discute-se como elementos relativamente análogos e 

constitutivos do delito: a culpabilidade (ou responsabilidade pessoal), a materialidade (ou 

ação) e o resultado (ou lesividade e ofensividade). Na responsabilidade civil, a causalidade, 

ou o nexo causal, constitui, na maioria das vezes, o ônus mais custoso, pois depende da 

produção de dificultosas provas técnicas e periciais. Na eventual incapacidade de prova de 

tais elementos – algo comum quando as comunidades atingidas são carentes de recursos ou 

possuem baixa capacidade de mobilização política –, os atingidos dependem da mediação de 

instituições oficiais, tal como ocorre, no caso do Brasil, por meio do Ministério Público, cuja 
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competência para a instauração de Inquéritos Civis e para a representação judicial dos 

atingidos lhe permite atuar como seu substituto processual.
35

  

 Ao longo deste capítulo, analisaremos alguns desses elementos da responsabilidade à 

luz do estudo do caso concreto. Buscaremos, assim, adentrar, mais especificamente, na 

legislação jurídica nacional e nas maneiras pelas quais o Direito Brasileiro lida com os custos 

transacionais de culpa, causalidade e dano. Nosso objetivo será não somente analisar as 

possibilidades jurídicas de responsabilização, mas, igualmente, abordar conceitos jurídicos 

que em geral se aplicam aos demais casos envolvendo a responsabilidade de 

empreendimentos transnacionais, tais como: dano socioambiental, dano aos meios de vida 

tradicionais, responsabilidade objetiva, teoria do risco integral, nexo de causalidade plúrimo, 

concausas e inversão do ônus da prova. 

 

2.1 Responsabilidade e Culpa 

“Pois a ideia de humanidade, quando purgada de todo 

sentimentalismo, tem a séria consequência de que, de uma 

forma ou de outra, as pessoas devem assumir 

responsabilidade por todos os crimes cometidos por todas 

as pessoas e que todas as nações compartilham o ônus do 

mal cometido por todas as outras. A vergonha de ser 

humano é meramente a forma individual e ainda não-

política dessa ideia.”  

(Hannah Arendt – Culpa organizada e responsabilidade 

universal) 

 

2.1.1 Imputação e retribuição na teoria clássica: responsabilidade aquiliana e ilícito 

subjetivo 

A noção de responsabilidade pode ser evidenciada nos mais diferentes ramos do 

Direito. No âmbito criminal, a responsabilidade se evidencia pela pena restritiva de liberdade; 

no âmbito civil, se evidencia pelo dever de reparar ou de indenizar, que pode se dar por meio 

da restauração integral (restitutio in integrum) do estado anterior das coisas (statu quo ante), 

ou, na sua impossibilidade, por meio da compensação em perdas e danos; havendo ainda o 

ilícito administrativo, que acarreta penalidades administrativas pecuniárias ou restritivas de 

direitos.
36

 Não obstante, o conceito de responsabilidade é dotado de uma enorme pluralidade 

semântica, uma vez que é também um conceito metajurídico, na teoria política, na filosofia e 

                                                 

35
 Cf. expressamente previsto pelos art. 127, caput, c/c art. 129 da CR/88. 

36
 Importante notar que todas essas modalidades de responsabilidade não são mutuamente excludentes. Para citar 

o exemplo do dano ambiental, é plenamente cabível a cumulação da responsabilidade penal – por crimes contra 

o meio ambiente – com a responsabilidade civil – pelo dano patrimonial ou pelo dano moral – e com a 

responsabilidade administrativa – por meio da imposição de multas ambientais ou demais medidas restritivas, 

como a anulação de uma autorização ou de uma licença de operação. 
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no uso comum corrente. O filósofo francês Paul Ricoeur narra a perplexidade com que se 

deparou com a vagueza conceitual da noção jurídica de responsabilidade: 

Por um lado, o conceito parece ainda bem fixado em seu uso jurídico clássico: em 

Direito Civil, a responsabilidade é definida pela obrigação de reparar os danos que 

infringimos por nossa culpa e em certos casos determinados pela lei; em direito 

penal, pela obrigação de suportar o castigo. Pode-se observar o lugar destinado à 

idéia de obrigação: obrigação de reparar ou de sofrer a pena. É responsável todo 

aquele que está submetido a essas obrigações. Tudo isso parece bastante claro. Mas, 

por outro lado – ou melhor, de vários lados ao mesmo tempo -, a vagueza invade a 

cena conceitual (RICOEUR, 2008, p. 33). 

A despeito da existente pluralidade – e até mesmo da disputa conceitual – trata-se de 

algo relativamente consolidado no uso técnico jurídico desde o início do Século XIX, em 

virtude do Código Civil Napoleônico, que influenciou desde então a legislação de grande 

parte dos países europeus e de suas colônias na América Latina (BARACHO JR., 1999, p. 

296). Conforme salientam Pereira (1998), Cavalieri (2012) e Venosa (2012), pode-se 

remontar aos primórdios do Direito Romano a noção de que a responsabilidade consistia no 

comando restritivo da autonomia de vontade individual, com o objetivo de se evitar o prejuízo 

a terceiros, como expressado na máxima de Ulpiano: alterum non laedere ou neminem 

laedere (“não causar dano ao outro”). Nesses termos, a própria noção jurídica de 

responsabilidade é, em si mesma, um dever geral de conduta da vida civil, intimamente ligada 

ao objetivo do Direito de coibir o desvio de conduta e reprimir o ilícito. Trata-se, no entanto, 

de um dever jurídico sucessivo, uma vez que decorre da violação de um dever jurídico 

originário, ou seja, um ato ilícito – motivo pelo qual o filósofo e jurista alemão Karl Larenz 

afirma que “a responsabilidade é a sombra da obrigação” (LARENZ, 1958, p. 34). Tal é a 

razão de ser responsável todo aquele que se encontra submetido a uma obrigação. 

Nesse sentido, aos olhos da teoria clássica, não há responsabilidade jurídica sem a 

violação de um dever jurídico pré-existente. É consolidado, da mesma forma, o entendimento 

de que a natureza de tal obrigação originária pode variar entre as seguintes espécies: a) aquela 

na qual há uma relação jurídica pré-existente entre o lesionado e o autor do dano, fundada no 

princípio pacta sunt servanda (“os acordos devem ser cumpridos”) – hipótese na qual a 

responsabilidade será denominada de contratual –; e aquela na qual há a violação direta de 

uma norma legal – hipótese na qual será denominada de responsabilidade extracontratual, 

delitual ou aquiliana.
37

 

                                                 

37
 Hoje se discute a superação dessa dicotomia, em prol do tratamento uniforme, uma vez que legislações 

modernas, como o Código de Defesa do Consumidor de 1990, aboliram a separação. Não obstante, a divisão 

ainda é relevante no que concerne ao ônus da prova do dano. Em virtude do princípio do pacta sunt servanda, 

há, na responsabilidade contratual, um dever positivo de obrigatoriedade. Dessa forma, no eventual 
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O termo aquiliana, aqui, se refere à Lex Aquilia, uma lei formulada mediante 

plebiscito no âmbito do Direito Romano, no Século III a.C.,
38

 para regular a lesão à 

propriedade alheia, independentemente da existência de um contrato prévio entre as partes. 

Trata-se da mais importante lei do Direito Privado Romano, uma vez que permitiu a 

superação do sistema anterior fundado na vingança privada, ou da lex talionis, bem como a 

separação dos delitos civis de lesão à propriedade – e sujeitos à reparação – dos delitos penais, 

cujas penas se encontravam previstas na lei das doze tábuas. Para José Alfredo Baracho Jr., “a 

lei Aquília importou na superação da primitiva assimilação da pena com a reparação, 

viabilizando a distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, por insinuação 

do elemento subjetivo da culpa” (BARACHO JR., 1999, p. 296). Ainda acerca de tal lei, 

Gaius, o jurisconsulto romano, afirmou nas suas Institutas, em aproximadamente 161 a.C.:  

Segundo a lei das XII tábuas, a pena por injúria era a chamada pena de talião [...] 

Atualmente está em vigor outro procedimento legal. É-nos permitido pelo Pretor 

sermos nós mesmos a avaliar a gravidade da injúria e o juiz condena o réu ou na 

importância que nós tivermos reclamado, ou numa importância menor, conforme ele 

o entender (GAIO, 2010, p. 366-367). 

É importante notar que não é nova a hipótese – atualmente discutida como nova no 

âmbito da responsabilidade coletiva – de responsabilização de um sujeito por um ato que não 

tenha praticado. Desde o Direito Romano, podia-se tornar responsável não somente pelos 

resultados de seus próprios atos, mas também pelos atos praticados por outras pessoas (ou 

fatos decorrentes de coisas) que se encontram sob seus cuidados – a chamada 

responsabilidade por ato de terceiro ou por fato da coisa, que se origina na culpa in vigilando, 

na culpa in eligendo ou na culpa in custodiando. Em tais casos, a natureza extracontratual e 

transpessoal não afasta a noção de uma obrigação pré-existente. Tal como afirma Paul 

Ricoeur, “nesses empregos difusos, a referência à obrigação não desapareceu; tornou-se a 

obrigação de cumprir certos deveres, de assumir certos encargos, de atender a certos 

compromissos” (RICOEUR, 2008, p. 34). De qualquer forma, percebe-se, ainda que mantida 

sua extensão no campo da significação, uma superação das visões clássicas de 

responsabilidade civil ou criminal como mero dever de reparar ou dever de sofrer a 

penalidade. 

                                                                                                                                                         

inadimplemento do contrato, presume-se a culpa da parte que deu causa à inexecução, invertendo-se o ônus da 

prova. Por outro lado, no caso da responsabilidade extracontratual – que é aquela na qual se enquadraria a 

responsabilidade decorrente de danos ao meio ambiente ou de violação de normas de direitos humanos – a culpa 

deve, a princípio, ser provada. Tal situação acarreta em maiores custos procedimentais às vítimas de danos 

decorrentes de um ilícito extracontratual, pois dificulta a prova de responsabilidade. 
38

 A despeito da data incerta, possivelmente foi apresentada em 287 a.C., pelo Tribuno da Plebe de nome 

Aquilius, razão esta que intitula a própria lei. 
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A atual responsabilidade civil por danos ambientais se difere, não obstante, da 

responsabilidade aquiliana clássica uma vez que, a despeito de também se tratar de uma 

responsabilidade delitual – ou seja, obrigação fundada na lei, e não na existência de uma 

relação jurídica prévia entre as partes –, visa ela não a proteção de interesses privados, uma 

vez considerado o meio ambiente um bem coletivo e de uso comum do povo,
39

 mas sim de 

interesses difusos, algo que inova quanto à responsabilidade clássica na medida em que 

permite a responsabilização mesmo na hipótese de um sujeito lesionado indeterminado 

(BARACHO JR., 1999, p. 294).  

 Paul Ricoeur, ao tentar resgatar “o conceito jurídico clássico de responsabilidade, o 

ancestral, o conceito fundador”, busca o seu significado no campo semântico do verbo 

imputar: “Na imputação reside uma relação primitiva com a obrigação – de que a obrigação 

de reparar ou de sofrer a pena constitui tão-somente um corolário ou complemento –, que 

pode ser enfeixada pelo termo genérico retribuição” (RICOEUR, 2008, p. 34). Para o autor, o 

cerne da imputação consiste na atribuição de uma ação a seu verdadeiro autor, algo que 

permite, a partir da obrigação ou da proibição de fazer, o juízo de imputação de determinada 

conduta ilícita, que leva ao consequente juízo de retribuição: 

[...] pode-se dizer que a idéia de retribuição (da falta) deslocou a idéia de atribuição 

(da ação a seu agente). A ideia puramente jurídica de responsabilidade, entendida 

como a obrigação de reparar o dano ou de sofrer a pena, pode ser considerada como 

o resultado conceitual desse deslocamento. Restam as duas obrigações: a de fazer, 

violada pela infração, e a de reparar ou sofrer a pena. A responsabilidade jurídica 

procede assim do cruzamento dessas duas obrigações, em que a primeira justifica a 

segunda, e a segunda sanciona a primeira (RICOEUR, 2008, p. 42-43). 

 Tal noção clássica de imputação se encontra também em Kant, para quem a ideia de 

imputação consiste na conjunção de duas ideias primitivas: a atribuição de uma ação a um 

agente e a qualificação moral e geralmente negativa dessa ação. Tal como salienta Paul 

Ricoeur, a Metafísica da Moral de Kant “define a Zurechnung (imputatio) no sentido moral 

como „juízo pelo qual alguém é considerado Urheber (causa libera) de uma ação (Handlung) 

que a partir de então se chama Tat (factum) e incide sobre as leis‟ (Ak, A, 6, 227)” 

(RICOEUR, 2008, p. 39). Para Kant, a possibilidade de imputação se encontra intimamente 

ligada à noção subjetiva, de uma “capacidade para a imputação”, uma vez que entende ele que 

somente por meio de uma capacidade originária de iniciativa, ou seja, pela liberdade 

individual, poder-se-ia imputar determinado acontecimento ao seu “autor verdadeiro”. Hegel 

aprofunda posteriormente a visão kantiana, uma vez que: 

                                                 

39
 Cf. art. 225 da Constituição da República de 1988 e arts. 99 e 100 do Código Civil de 2002. 
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Naquilo que Hegel chamará mais tarde de “visão moral do mundo”, o acoplamento 

entre as duas obrigações, a de agir em conformidade com a lei e a de reparar o dano 

ou cumprir a pena, tende a bastar-se a ponto de eclipsar a problemática da liberdade 

cosmológica, da qual depende, porém, a ideia de atribuição de uma ação a alguém 

como sendo seu verdadeiro autor (RICOEUR, 2008, p. 42). 

 Disso se depreende que a noção clássica ocidental de imputação depende do arbítrio, 

que se consubstancia não somente na culpa, mas também na consciência da própria culpa 

(motivo pelo qual o sujeito incapaz é inimputável). É com base em tal perspectiva que a 

responsabilidade no Direito Ocidental se fundou na noção de culpa subjetiva. Tal como 

salienta José de Aguiar Dias (apud BARACHO JR., 1999, p. 296-297), o significado de 

responsabilidade teria sido inteiramente assimilado pelo de culpabilidade, uma vez que 

“diversos autores sustentaram que a única base teoricamente admissível para a 

responsabilidade civil é a culpa, e que essa se estabelece com a menor infração a padrões 

abstratos de procedimento”. Tal é também a conclusão de Hannah Arendt, ao afirmar que 

“enquanto a punição for o direito do criminoso – e este paradigma foi, por mais de dois mil 

anos, a base do senso de justiça e direito do homem ocidental – a culpa implica na consciência 

da culpa e a punição na evidência de que o criminoso é uma pessoa responsável.”
40

 

(ARENDT, 2003, p. 151).  

 Deve-se reconhecer, no entanto, as limitações da responsabilidade civil na doutrina 

clássica, em especial quanto à impossibilidade de se reparar os danos praticados numa 

modalidade de responsabilidade fundada somente no elemento da culpa. Tal como afirma José 

Alfredo de Oliveira Baracho Jr., “a partir do critério da responsabilidade fundada na culpa, 

não era possível resolver diversos casos em que a civilização moderna criava ou agravava” 

(BARACHO JR., 1999, p. 297). 

 

2.1.2 A separação do elemento subjetivo da imputação: sociedade de risco e culpa coletiva 

Na Geografia é comum a utilização, como modelo representativo da Escala de Tempo 

Geográfico do planeta, o formato de um relógio. Por meio dessa representação, temos que, se 

a idade do planeta fosse comparada a um período de doze horas, o ser humano moderno teria 

surgido entre os dois e três últimos segundos antes da zero hora. A era geológica mais recente, 

o Holoceno – que corresponde ao período histórico do Mesolítico, onde se encontraram as 

primeiras evidências humanas de técnicas de agricultura – teria surgido nos dois últimos 

décimos de segundo antes de meia -noite.  

                                                 

40
 Tradução nossa. “So long as punishment is the right of the criminal – and this paradigm has for more than two 

thousand years has been the basis of the sense of justice and the right of Occidental man – guilt implies the 

consciousness of guilt, and punishment evidence that the criminal is a responsible person.”  
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Esse modelo de representação é interessante para a reflexão de que, a despeito de sua 

relativa recente presença na Terra, o ser humano se tornou capaz de promover mudanças 

irreversíveis nos ecossistemas globais. A título de exemplo, evidencia-se a extinção de 

espécies, a modificação do clima, a reestruturação da composição atmosférica ou a criação de 

novas formas de vida mediante manipulação genética. A possibilidade de destruição do 

planeta diversas vezes consecutivas, por meio do armamento nuclear, é somente um dos 

exemplos da abertura da Caixa de Pandora proporcionada pela sociedade tecnológica. Por tais 

motivos, Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de química de 1995, definiu os dias atuais 

como a Era do Antropoceno, por entender que os seres humanos se tornaram os principais 

agentes de modificação dos sistemas terrestres.  

O reconhecimento dessa capacidade de intervenção do ser humano sobre o meio no 

qual está inserido fundamenta as teorias filosóficas e jurídicas que propõem uma nova ética 

para a sociedade tecnológica. Tal como afirmamos no início deste capítulo, a responsabilidade 

é um conceito metajurídico. Podemos ir além e afirmar que trata-se de um conceito 

primeiramente social e posteriormente jurídico, uma vez que a evolução do sistema de 

responsabilidade decorre, em última instância, de uma necessidade social. Nesse sentido, o 

surgimento de uma nova concepção de responsabilidade no âmbito do Direito deve ser 

inserido no quadro da incapacidade dos institutos tradicionais, fundados meramente na culpa, 

em lidar com os desafios da sociedade tecnológica.  

Sob esse aspecto, entendemos que a segunda metade do Século XX foi marcada por 

dois grandes acontecimentos que geraram a necessidade de reformulação das noções 

tradicionais de direitos e de deveres. Em primeiro lugar, o holocausto solapou as bases da 

noção clássica de culpa e de imputabilidade individual, abrindo margem para o 

reconhecimento da culpa coletiva e da responsabilidade solidária de toda a humanidade pelos 

crimes praticados em todas as nações. O surgimento do arcabouço normativo do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, é somente um dos exemplos dessa mudança de perspectiva. Em segundo lugar, a era 

nuclear e a capacidade de autodestruição coletiva descortinaram os riscos da tecnologia, 

dando lugar para a superação da responsabilidade fundada nas meras noções de capacidade, 

arbítrio e culpa subjetiva para uma responsabilidade objetiva fundada no risco das atividades. 

Ambos os fatores, solidariedade e risco, são a base para a noção moderna de responsabilidade 

civil por danos contra o meio ambiente. 

A reformulação do conceito clássico de responsabilidade consiste na superação do 

elemento subjetivo e moral da imputação, construído a partir da perspectiva iluminista e da 
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revolução francesa, da qual Kant foi o principal expoente. Conforme afirma José Alfredo de 

Oliveira Baracho Jr.: 

Torna-se então imprescindível, para a solução do problema da responsabilidade 

extracontratual, afastar-se do elemento moral, da análise psicológica do agente, ou 

da possibilidade de prudência ou diligência, para colocar a questão sob o ponto de 

vista exclusivo da reparação, e não sob o ângulo interior, subjetivo, relacionado com 

as motivações do agente (BARACHO JR., 1999, p. 297). 

 Tal busca pela “des-moralização” do conceito de responsabilidade é compartilhada por 

Paul Ricour, que afirma que: 

Essas tentativas têm em comum eliminar o jugo da obrigação que, com Kelsen e 

toda a escola neokantiana, acaba por moralizar de cabo a rabo a cadeia constituída 

pelo ato, por seus efeitos e pelas diversas modalidades de retribuição relativas aos 

efeitos declarados como contrários à lei. Pode-se falar, em sentido inverso, de 

processo de des-moralização da raiz da imputação, para caracterizar as tentativas de 

restaurar o conceito de “capacidade” de agir, portanto de “imputabilidade”, cuja 

posição vimos entre os jusnaturalistas. Se a tentativa desse certo, o conceito de 

responsabilidade, que acabara por deslocar o de imputação a ponto de tornar-se o 

seu sinônimo e acabar por substituí-lo no vocabulário contemporâneo, poderia ficar 

de novo disponível para novas aventuras, que não excluem novas tentativas de 

remoralização da responsabilidade, mas por caminhos que não o da obrigação, no 

sentido de coerção moral ou de coerção social interiorizada (RICOEUR, 2008, p. 

43-44). 

Tal como aponta Mireille Delmas-Marty, no início de sua obra Por um direito comum 

(DELMAS-MARTY, 2004; id. 1994), isso implica na sua substituição por outras formas de 

justificação de responsabilidade, como as noções de periculosidade, de risco ou de 

solidariedade. Tal é o que se percebe, por exemplo, na teoria do sociólogo alemão Ulrich 

Beck, acerca da sociedade de risco (BECK, 2010) – a qual foi trabalhada por José Rubens 

Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala na obra Direito ambiental na sociedade de risco 

(LEITE; AYALA, 2004) –, ou na teoria de Hans Jonas acerca dos riscos na sociedade 

tecnológica (JONAS, 2006) – que elevou a noção de responsabilidade ao grau de “princípio” 

e serviu como marco teórico do movimento ambientalista na Alemanha. 

A crença na inesgotabilidade da natureza e na ausência de limites da civilização 

técnica – o “Prometeu desacorrentado” – deu origem ao que Hans Jonas denomina de “vácuo 

ético”, conforme citado no tópico 1.3.1 supra. Tal ausência de referências éticas decorre do 

fracasso da ética antropocêntrica tradicional em prover uma resposta para a capacidade 

humana de modificar irreversivelmente o meio natural. Esse cenário tem como marco a 

descoberta das armas nucleares, que ultimamente poderiam acabar com toda a vida na Terra 

diversas vezes consecutivas. Mas muito além da evidente ameaça nuclear, a capacidade de 

modificação dos ecossistemas e do clima, de reestruturação completa dos modelos 

atmosféricos ou até mesmo de criação de novas formas de vida mediante manipulação 
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genética são exemplos de fontes de risco e de vulnerabilidade da existência humana 

decorrentes da sociedade tecnológica.  

Os riscos invisíveis da tecnociência, contudo, são ainda mais relevantes.  A partir da 

teoria da sociedade de risco, de Ulrich Beck,
41

 se percebe que, mais do que as catástrofes 

ambientais, os maiores riscos são justamente aqueles que partem das ações cotidianas, cujos 

resultados não podem ser cientificamente determinados. Seus danos ocorrem a longo prazo e 

são imprevisíveis, como se percebe no caso dos alimentos transgênicos, dos agrotóxicos, da 

poluição eletromagnética, das cargas de poluentes acumuladas ao longo da história, do 

anonimato do dano sem possibilidade de determinação subjetiva e da invisibilidade das causas 

(AYALA, 2004, p. 3). A sociedade tecnológica se depara, pois, com o desafio de prever riscos 

cujas fontes são invisíveis e cujos efeitos são indeterminados. A análise da ação humana sobre 

o ambiente natural e suas repercussões no tempo poderia ser encontrada menos na ciência 

tradicional do que em teorias como a Teoria do Caos de Edward Lorenz: a complexidade dos 

processos da ecosfera, o seu dinamismo, a imprevisibilidade e a total interconexão das causas 

iniciais desses processos. Ayala defende, assim, que na sociedade de risco devem ser 

formuladas regulações capazes de “priorizar e privilegiar a organização de alternativas 

regulatórias funcionalmente compatíveis com as espécies diferenciadas de ações, e qualidades 

diferenciadas da capacidade de ameaçar o meio ambiente.” 

Para Hans Jonas, a ética da civilização tecnológica deve englobar a previsão desses 

perigos e desses riscos inexoráveis. Jonas propõe uma teoria com base na “heurística do 

medo” que, em substituição ao imperativo categórico kantiano, poderia ser compreendida pelo 

imperativo “age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma vida humana autêntica”, ou “não ponhas em perigo a continuidade 

indefinida da humanidade na Terra” (JONAS, 2006, p. 21). Trata-se de uma formulação ética 

cujo objetivo é o de ser uma forma de barrar os poderes extremos da ação humana que 

ameaçam sua própria existência. Trata-se do dever de possibilitar o devir do futuro.  

Qual seria, portanto, nossa responsabilidade para com as gerações futuras? Jonas 

justifica essa responsabilidade não com base no dever de garantir a existência da humanidade 

futura, pois isso incorreria na necessidade de se justificar um subseqüente dever de procriação 

da humanidade, algo cuja justificativa seria pouco aceitável. Jonas parte da pressuposição da 

                                                 

41
 O conceito de sociedade de risco parte da teoria do sociólogo alemão Ulrich Beck, tendo sido desenvolvido 

por muitos autores nas áreas de saúde pública e de meio ambiente. No Direito Ambiental esse conceito foi 

abordado especialmente por José Luis Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala na obra Direito ambiental na 

sociedade de risco. 
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continuação da existência humana, já que a possibilidade de aniquilação da vida na Terra, 

ainda “que pese todo o respeito que temos pelas proporções da burrice ou da 

irresponsabilidade humana” é algo de improvável ocorrência. Portanto, caberia somente 

analisar a responsabilidade não em se garantir a existência humana, mas a garantia dos modos 

de ser, ou seja a qualidade de vida das gerações futuras: 

Já que de qualquer modo haverá futuramente homens, essa sua existência, que terá 

sido independente de sua vontade, lhes dará o direito de nos acusar, seus 

antecessores, de sermos a causa de sua infelicidade, caso lhes tivermos arruinado o 

mundo ou a constituição humana com uma ação descuidada ou imprudente (JONAS, 

2006, p. 91). 

A forma pela qual a teoria da sociedade de risco foi traduzida para o Direito Civil 

consiste no instituto da responsabilidade objetiva, modalidade jurídica de socialização dos 

riscos. Entende-se por responsabilidade subjetiva quando esta se esteia na ideia de culpa. Diz-

se, pois, ser objetiva aquela que não depende da culpa ou intenção subjetiva do agente, mas 

meramente de sua conduta exteriorizada. Com base na teoria do risco, todo aquele que expõe 

alguém a risco, como, por exemplo, o empreendimento que exerce uma atividade perigosa, 

fica, só por isso, obrigado a indenizar o dano que venha a causar.  

São diversas as modalidades da teoria do risco no âmbito jurídico, que buscam servir 

de fundamento para a responsabilidade civil objetiva. Pode-se citar a teoria do risco-proveito 

(onde está o ganho, aí reside o encargo – ubi emolumentum, ibi onus); a teoria do risco 

extraordinário ou excepcional (atividades insalubres, energia nuclear, rede elétrica, etc.); a 

teoria do risco do empreendimento (empreendimentos econômicos cuja atividade gere risco 

para a sociedade); a teoria do risco criado (aquele que gera o risco tem o dever de impedir que 

o resultado ocorra). Não obstante, prevalece na doutrina e na jurisprudência a tese de que, no 

caso de danos ao meio ambiente, aplica-se a teoria do risco integral, qual seja, aquela 

mediante a qual afasta-se a incidência de qualquer excludente de nexo de causalidade, tal 

como o caso fortuito ou a força maior. 

Para Alfredo Baracho Jr., o fundamento da adoção da responsabilidade objetiva como 

base da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, ao contrário da responsabilidade 

subjetiva, é a noção de prejuízo, seja este patrimonial ou moral, individual ou difuso (como 

ocorre no caso de danos ao meio ambiente). Dessa forma, a questão da responsabilidade no 

âmbito civil se refere à busca pela reparação dos danos sofridos, envolvendo menos a questão 

de “quem é o responsável?” e mais a questão “quem deve reparar os danos?” (BARACHO 

JR., 1999, p. 297). Isso modifica o enfoque da responsabilidade como decorrente da conduta 
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subjetiva do agente e, portanto, confundindo-se com a responsabilidade moral, para o enfoque 

da responsabilidade como a reparação do dano. 

Por fim, além da teoria do risco, o conceito de ilícito objetivo pode ter como 

fundamento o valor da solidariedade, construído a partir da noção de culpa coletiva ou culpa 

universal. Nesse sentido, Hannah Arendt nos traz um interessante questionamento sobre os 

conceitos de culpa e de responsabilidade na obra Culpa organizada e responsabilidade 

universal (ARENDT, 2003). Salienta a autora como a participação meramente administrativa 

e indireta dos responsáveis pelo holocausto na Segunda Guerra não necessariamente gerava 

neles um sentimento de culpa, sob a alegação de que somente cumpriam as ordens a eles 

delegadas. Ao narrar um relato de um correspondente de guerra, que presenciou os 

acontecimentos em um campo de concentração, cita o diálogo que teve com um burocrata 

alemão que, quando lhe conta que os russos o irão enforcar pelas mortes de judeus com as 

quais contribuiu, responde ele em lágrimas: “mas o que foi que eu fiz?” (ARENDT, 2003, p. 

151).  

A razão de tal dissociação, atribui Arendt à ausência do “sentimento de humanidade”, 

que seria a consciência da capacidade humana para a prática do mal. Tal como se depreende 

pela citação em epígrafe deste capítulo, tal sentimento se consubstancia, sob o ponto de vista 

individual, no reconhecimento da responsabilidade individual pela “vergonha de ser 

humano”.
42

 Quando transposto para o aspecto coletivo e político, permite o reconhecimento 

institucionalizado da responsabilidade coletiva. Trata-se, em outras palavras, da socialização 

da responsabilidade, que permite o reconhecimento da culpa não somente daquele que pratica 

o mal de forma direta, mas também da figura do burocrata, que atua nos meandros do Estado, 

ou da figura despersonalizada do acionista ou do gestor administrativo e, até mesmo, de toda a 

sociedade. Tal como afirma Paul Ricoeur, “Em última instância, somos responsáveis por tudo 

e por todos” (RICOEUR, 2008, p. 34). 

Conclui-se, portanto, que a sociedade tecnológica se tornou capaz de modificar de 

maneira irreversível os ecossistemas terrestres. Tal como afirma Hans Jonas, a ética 

antropocêntrica ocidental não se provou capaz de prover uma resposta para a degradação 

ambiental, sendo necessária uma nova ética capaz de lidar com os desafios da sociedade 

tecnológica e da sociedade de risco. Nesse sentido novas teorias acerca da responsabilidade, 

baseadas em noções como “risco” e “solidariedade”, têm se consolidado, ao longo do Século 

                                                 

42
 Hannah Arendt cita os diversos casos em que, após o holocausto, seus compatriotas chegaram a lhe dizer que 

“sentiam vergonha de ser alemães”, ao qual ela sentia-se tentada a responder que “sentia vergonha de ser 

humana”.  
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XX, como uma necessidade para que se possa garantir a reparação por danos ambientais. A 

atual sociedade tecnológica demanda a construção de novos valores, capazes de suprir aquilo 

que Hans Jonas denomina de “vazio ético”, uma vez que a tecnologia sozinha não será capaz 

de solucionar os problemas da degradação ambiental. Nessa perspectiva, em face das 

limitações da ética antropocêntrica tradicional, deve ser formulada uma nova teoria de 

responsabilidade capaz de lidar com os problemas que surgem a partir de uma civilização 

tecnológica. Para isso, são necessários também novos institutos jurídicos capazes de servirem 

como resposta a esses problemas, dentre eles a consolidação da responsabilidade objetiva, 

fundada no risco integral.  

 

2.1.3 A evolução do sistema de responsabilidade objetiva e sua adoção pelo Direito 

Ambiental 

Conforme trabalhado nos tópicos anteriores, a evolução do sistema jurídico de 

responsabilidade civil se caracterizou pela paulatina superação da visão moral de imputação, 

fundada na noção de um dever geral de conduta da vida civil e no arbítrio subjetivo. No 

Direito Romano, a responsabilidade civil – tanto no sistema primitivo da lex talionis quanto 

no sistema posterior da lex aquilia – não constituía a culpa o elemento essencial da 

responsabilidade. Para que se configurasse a responsabilidade, bastava a mera conduta ilícita 

e a ocorrência de dano. Tal fato resta claro nos próprios axiomas constantes da Lei Aquília, 

ainda que se admitisse excludentes de ilicitude para se afastar o dever de indenizar, tal como a 

legítima defesa. 

Somente com o Código Civil de Napoleão de 1804 – influenciado pelo ideário 

iluminista e kantiano do século anterior e pela crença na prevalência dos direitos civis 

individuais – que a conduta subjetiva e a culpa passaram a configurar condições essenciais da 

responsabilidade civil. O Código Civil Brasileiro de 1916, o chamado “Código de Beviláqua”, 

seguiu o mesmo entendimento do Código napoleônico, ao estipular, em seu art. 159, uma 

estipulação típica de responsabilidade fundada na culpa, ao dispor que “aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano”. A despeito da responsabilidade objetiva, de fato, constar de forma 

incidental em algumas partes do código – como se denota do art. 1.208, do art. 1.527 

(responsabilidade por fato de animal); do art. 1.528 (responsabilidade pela ruína de prédio); 

no art. 1.529 (responsabilidade pela coisa caída de prédio) – era ela disciplinada somente em 

casos específicos, relacionados à culpa in custodiando. Importante salientar, nesse sentido, 

que a responsabilidade objetiva não se confunde com a culpa presumida – tal como ocorre, 
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por exemplo, no caso da responsabilidade civil contratual – nem com a responsabilidade 

subjetiva por ato de terceiro – fundada na noção de culpa in eligendo ou na culpa in vigilando 

– uma vez que ambas, direta ou indiretamente, dependem da existência de culpa. 

Foi ao longo do Século XX, no entanto, que a responsabilidade objetiva foi, 

paulatinamente, sendo adotada nos mais diversos ramos do Direito Brasileiro, em especial no 

que concerne às relações de trabalho. Antes mesmo do Código Civil de 1916, um dos 

primeiros instrumentos normativos de que se tem registro nesse sentido foi o Decreto nº 2.681 

de 7 de dezembro de 1912, que estipulava a responsabilidade objetiva nas relações de trabalho 

em ferrovias, influenciada pelos diversos casos de acidentes de trabalho e morte de 

trabalhadores na construção da Rodovia Madeira-Marmoré, uma das contrapartidas do 

Tratado de Petrópolis com a Bolívia, de 1903. 

Nas décadas seguintes dispositivos semelhantes de responsabilidade civil foram 

reproduzidos na lei que criou o Seguro obrigatório de responsabilidade civil para os 

proprietários de veículos automotores – DPVAT (Leis nº 6.194/1974 e nº 8.441/1992), no 

Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986, arts. 268 e 269), na Constituição da 

República de 1988 (art. 37, §6º, art. 21, XXIII), no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990, arts. 12, 14, 18, 19 e 20), na Lei de Seguro Obrigatório contra Acidentes de 

Trabalho (Lei nº 8.213/1991) e, finalmente, no Código Civil de 2002, que determinou, em seu 

art. 927, parágrafo único, a obrigação de reparação de danos no caso de atividades que, por 

sua natureza, implicarem em risco para os direitos de outrem, sendo esta atualmente a 

principal base para a teoria do risco no Direito Brasileiro. 

No que concerne ao caso de danos contra o meio ambiente, desde o Código de 

Mineração de 1967 (Decreto-Lei nº 227/67), já se encontrava estipulada, em seu art. 47, VIII, 

a responsabilidade quanto aos prejuízos a terceiros que resultassem direta ou indiretamente da 

lavra. Tal noção se aprofunda com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/1981), que previa diretamente, em seu art. 14, §1º a responsabilidade de indenização ou 

reparação de danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência 

de culpa. Assim, acerca da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, afirma Paulo 

Affonso Leme Machado que: “A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem 

danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio 

dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar 

e/ou reparar” (MACHADO, 2012, p. 409). 
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2.2 Responsabilidade e Verdade 
43

 

“As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os 

homens, se arbitram os danos e as responsabilidades, o 

modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se 

definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em 

função dos erros que haviam cometido, a maneira como se 

impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas 

de suas ações e a punição de outras, todas essas regras ou, 

se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas 

também modificadas sem cessar através da história – me 

parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade 

definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por 

conseguinte, relações entre o homem e a verdade que 

merecem ser estudadas.” 

(Michel Foucault – A verdade e as formas jurídicas) 

  

A separação do elemento subjetivo da imputação, por meio da construção do conceito 

de responsabilidade objetiva, traz novos problemas para a justificação moderna de 

responsabilidade jurídica. Se, em Kant, temos uma noção de imputação que depende do 

arbítrio e da conduta (comissiva ou omissiva) do sujeito – e que permite atribuí-lo como o 

“autor verdadeiro” de determinada ação –, como pode-se justificar a causalidade de um dano 

que não decorre da liberdade subjetiva? A profundidade desse questionamento raramente é 

considerada pelos juristas, que tendem hodiernamente a tomar a noção de responsabilidade 

objetiva como um fato consumado. Por tal motivo, não raro as teorias de justificação do nexo 

causal se apresentam superficiais e arbitrárias, meramente descrevendo o fenômeno, ao invés 

de justificá-lo. Um exemplo disso é a crença de que seria a causalidade um conceito 

naturalístico, algo que, na ausência do elemento subjetivo ou da liberdade, acarretaria no 

regressus ad infinitum das causalidades. Sem a consideração da existência de uma decisão 

autônoma, poder-se-ia cair num verdadeiro determinismo do nexo causal, algo que se percebe 

na terceira antinomia cosmológica da Dialética Transcendental de Kant: “Não há liberdade, 

mas tudo no mundo ocorre segundo as leis da natureza” (apud RICOEUR, 2008, p. 40). 

Ademais, se, em última instância, somos responsáveis por tudo e por todos, uma noção de 

responsabilidade fundada no valor da solidariedade também impossibilita se estipular um 

limite para a causalidade, não provendo respostas satisfatórias a genérica teoria da “causa 

adequada”. 

 Tais questionamentos trazem à tona a própria noção jurídica de verdade, como salienta 

Foucault na citação em epígrafe. Ao se transferir o peso da responsabilidade pelo dano 

                                                 

43
 Para a redação desta seção, foram importantes os trabalhos produzidos no âmbito da disciplina Epistemologia 

e política: ambiental e dos direitos humanos, do Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto, a quem agradeço pelo 

subsídio de autores como Boaventura de Sousa Santos, Michel Foucault, Milton Santos e Enrique Leff. 



62 

 

ambiental para o elemento do nexo causal, apartando-o de qualquer consideração subjetiva de 

culpa ou de arbítrio, ganham mais importância, para a determinação de quem seria o “autor 

verdadeiro” do dano, os métodos juridicamente aceitos para a produção da verdade. Na 

prática isso frequentemente resulta na necessidade de produção de provas técnicas e periciais, 

transformando determinados métodos científicos de produção de prova em algo mais 

importante do que as próprias normas jurídicas aplicáveis. Esse é um dos principais motivos 

que impossibilitam a indenização para as vítimas nos casos de judicialização envolvendo a 

responsabilidade ambiental, devido aos altos custos da prova do dano e da causalidade. 

Buscaremos a seguir abordar algumas das teorias jurídicas existentes formuladas para 

fins de justificação da causalidade, adentrando no aspecto específico do Direito Ambiental 

brasileiro e no caso concreto sob análise. Em especial, denota-se a existência de problemas 

quanto à responsabilidade de empreendimentos na ocorrência de uma pluralidade de nexos 

causais – ou seja, quando mais de uma empresa ou agente concorrem para a prática de um 

dano ambiental contra determinada comunidade – ou de como seria possível imputar a uma 

empresa matriz os atos praticados por sua subsidiária no exterior, considerando-se que tratam-

se de duas personalidades jurídicas distintas (e regidas por diferentes sistemas jurídicos e 

políticos).
44

 Em tais casos, os excessivos custos transacionais dos atingidos para a prova da 

causalidade se tornam ainda mais evidentes.
45

  

 

2.2.1 A produção de provas e as formas jurídicas de determinação de causalidade. 

 Sabemos que a causalidade, ou o nexo causal, é um dos elementos da responsabilidade 

civil e, logo, um pressuposto do dever de indenizar. Assim, pode haver uma forma de 

responsabilidade sem culpa, mas nunca uma forma de responsabilidade sem causalidade. 

Ademais, na maioria dos processos que envolvem a judicialização do direito à indenização, 

grande parte das discussões é centrada não na questão da culpa propriamente dita, mas sim da 

causalidade, uma vez que é necessário provar o nexo entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima. Essa dificuldade se agrava no caso de danos contra o meio ambiente, uma 

vez que os meios de prova de causalidade não raro se resumem a meios científicos, somente 

                                                 

44
 O problema da responsabilidade das matrizes pelos atos de suas subsidiárias, ainda que relacionado com a 

questão de causalidade, será mais aprofundado no tópico 3.2.2, infra, quando se trabalhará a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica no Direito Comparado Alemão. 
45

 No caso da TKCSA, nas mais de trezentas ações de indenizações propostas pela Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, os custos dos laudos periciais se tornaram uma fonte de complicações, conforme abordaremos 

no tópico 2.2.3 deste capítulo. 
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passíveis de serem provados por meio de custosas provas técnicas e periciais. Essa dificuldade 

é ainda maior no caso de pluralidade de poluidores. 

 A doutrina jurídica em geral classifica o nexo causal como um “conceito 

naturalístico”, sob o argumento de que, na culpabilidade se analisa se o resultado pode ser 

atribuído subjetivamente a um agente (imputatio juris), enquanto no nexo causal analisa-se se 

o dano pode ser imputado objetivamente ao agente (imputatio facti). Trata-se, portanto, do 

vínculo, liame, ligação de causa e efeito entre a conduta praticada por um determinado agente 

e o dano por ele causado a outrem. De tal sorte que, se não houver esse liame, afasta-se a 

responsabilidade, pois não se violou dever jurídico. A noção não é livre de contradições, 

como salientamos no início deste tópico, acerca da falácia naturalística, de tal sorte que 

diversas foram as teorias que buscaram propor uma solução para o problema de justificação 

da causalidade. 

 São três as principais teorias jurídicas existentes para se tentar justificar a causalidade: 

A) a teoria da causa imediata (ou da causa próxima); B) a teoria da equivalência dos 

antecedentes (ou conditio sine qua non); e C) a teoria da causalidade adequada.  

A primeira teoria defende que deve-se atribuir a responsabilidade ao autor do último 

evento causador do dano, deixando de lado as causas mais remotas – algo que traz 

complicações, uma vez que, apesar do último evento poder ter contribuído para o dano, isso 

não significa que seja, necessariamente, o evento determinante.  

A segunda foi concebida por Von Buri no Século XX, e se funda na noção de que 

todas as causas que possam ter contribuído para o evento têm o mesmo valor ou a mesma 

importância. Com base nisso, a responsabilidade seria repartida entre todos os causadores na 

sua devida proporção. O procedimento proposto pelo autor, nesse caso, seria a exclusão do 

antecedente na cadeia de causalidades: se o resultado desaparecer, ela seria uma causa 

determinante.  O problema óbvio de tal teoria é o risco da regressão infinita da cadeia de 

condições causais, proporcionando um número indeterminado de responsáveis.  

Por fim, a terceira teoria fora concebida por Von Bar, e posteriormente aperfeiçoada 

por Von Kries, no final do Século XIX, tratando-se da teoria mais aceita pela atual doutrina e 

pelos sistemas jurídicos. Defende ela a qualificação dos antecedentes, entendendo como causa 

não somente o antecedente necessário, mas também o mais adequado para a produção do 

resultado. Os autores que pugnam por tal teoria salientam que o fato deve ser não somente 

uma causa em concreto para o resultado, mas também uma causa em abstrato. Envolve o juízo 

de probabilidade por parte do agente, qual seja, a análise se o resultado decorrente de sua 

conduta seria ou não previsível. Trata-se, portanto, de um conceito extremamente aberto, que 
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exige razoabilidade e ponderação para sua aplicação. Como consequência, somente o o 

antecedente mais adequado e mais idôneo a gerar o evento danoso será causa, privilegiando-

se os acontecimentos mais ordinários, excluindo-se os acontecimentos fortuitos ou anormais.  

Outras teorias surgiram com a finalidade de se justificar a causalidade, como a teoria da causa 

eficaz, de Birkmeyer, ou a teoria do equilíbrio, de Binding. No entanto, são consideradas 

ultrapassadas na atualidade pela maior parte da doutrina jurídica.  

 A maior parte dos autores defende que a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro 

seria um misto entre a teoria da causalidade adequada e a teoria da causa imediata, por afirmar 

o art. 403 do código que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 

cessantes por efeito dela direto e imediato”. Ademais, o código também exclui a 

responsabilidade de causas imprevisíveis ou que não se encontrem sob o controle do agente, 

tal como o caso fortuito e a força maior, tal como previsto pelo art. 393 do CC/02. Disso se 

conclui que, exceto quanto às exceções relativas à culpa por ato de terceiro e a culpa por fato 

da coisa, já previstas no código como disposto acima, ninguém pode ser responsável por um 

ato que não tenha dado causa. 

 

2.2.2 Pluralidade de nexos causais, causalidade concorrente e solidariedade 

 Um problema maior em relação ao nexo causal se encontra no que tange às 

pluralidade de nexos causais, à causalidade comum ou ao concurso de agentes. Ou seja, em 

tais hipóteses mais de uma empresa ou agente podem ser imputados como responsáveis pela 

poluição ou pelo dano praticado. Trata-se das chamadas concausas, quais sejam as 

circunstâncias que concorrem para o agravamento do dano, mas não têm a virtude de excluir o 

nexo causal desencadeado pela conduta principal, nem de, sozinhas, produzir o dano.  

Tal como apresentamos no tópico 1.1.1 supra, no distrito industrial há uma 

sobreposição de agressões ambientais como a ausência de saneamento, o lançamento de 

poluentes no ar e na água, a presença de sítios contaminados, remanescentes de fábricas 

desativadas e descartes de resíduos tóxicos. Em especial, salienta-se a precariedade do sistema 

de saneamento básico, a carência de sistemas de captação de esgoto e o seu lançamento nos 

córregos e afluentes, sendo o caso mais evidente o do rio Cação Vermelho, que deságua na 

baía de Sepetiba (VIÉGAS, 2007, p. 40). Tal como afirma Vera Lopes: 

Vale destacar que há várias empresas situadas na região que contribuem para a 

contaminação da baía, todas nesse caso, localizadas no distrito industrial de Santa 

Cruz, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro: Companhia Siderúrgica da Guanabara 

(COSIGUA) incorporada pela Gerdau em 10/04/1992; a Valesul Alumínio, 

subsidiária da Vale, hoje pertence ao grupo METALIS; a Casa da Moeda; a White 

Martins Acetileno; a Usina Termoelétrica de Santa Cruz, pertencente à empresa 
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Furnas Centrais Elétricas; e a TKCSA – Companhia Siderúrgica do Atlântico 

ThissenKrupp (LOPES, 2013, p. 86). 

Importante notar, contudo, que a noção de responsabilidade pelos danos ao meio 

ambiente funda-se no princípio constitucional da corresponsabilidade, conforme expressado 

pelo art. 225 da CR/88 (BARACHO JR., 1999, p. 294). De fato, o dever de indenizar não 

exige que o ato do agente seja a única causa do dano. Nesse sentido, a doutrina divide as 

concausas em concausas pré-existentes, aquelas que já existiam quando da conduta do agente, 

mas não eliminam sua responsabilidade, e as concausas supervenientes ou concomitantes, 

aquelas que ocorrem depois do desencadeamento do nexo causal e contribuem para o 

agravamento do resultado. A principal diferença entre ambas é que, na primeira, o agente 

responde pelo resultado mais grave, enquanto, na segunda, o agente somente responderia pelo 

resultado mais grave se este fosse previsto ou previsível, uma vez que, quando assumem elas 

um papel preponderante, ou passíveis de acarretar por si o resultado, podem interromper o 

nexo causal.  

A solidariedade da responsabilidade repercute, dessa forma, mesmo na hipótese do 

dano acumulado ao longo da história. Disso decorre que, sempre que a existência de uma 

concausa prévia que possa agravar o dano ocorrido seja algo previsto ou previsível, serão, 

pelo Direito Brasileiro, responsáveis todas as empresas que concorrerem com esse dano, ainda 

que sua contribuição se dê em parcela mínima quanto ao resultado final. A previsão dessa 

responsabilidade solidária se encontra expressamente prevista no art. 942 do CC/02, que 

determina que “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela 

reparação”, bem como, em seu parágrafo único, que “são solidariamente responsáveis com os 

autores os coautores”. A delimitação da parcela de responsabilidade de cada agente é algo 

possível, mas somente poderá se dar mediante ação autônoma de regresso, nos termos do art. 

934 do CC/02. 

Conforme abordaremos na seção 2.2 infra, acerca dos danos praticados no presente 

estudo de caso, isso traz repercussões diretas quanto à materialidade da conduta da CSA. O 

argumento de que a poluição atmosférica seria oriunda de demais fontes de emissão, por 

exemplo, em que pese o aumento considerável a partir do início da operação da empresa, não 

é juridicamente aceitável como hipótese de exclusão de responsabilidade, uma vez que a 

empresa seria solidariamente responsável mesmo que houvesse contribuído somente 

parcialmente para a má qualidade do ar e para o aumento do índice de doenças respiratórias, 

como alergia, asma, sinusite e tosses, as quais se evidenciam por relatórios da FIOCRUZ. 

Outros danos alegados, tal como o aumento do índice de enchentes em decorrência do desvio 
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de canais, também não são passíveis de afastar a responsabilidade mediante a alegação, 

também invocada pela empresa, de que as enchentes teriam sido decorrentes do assentamento 

irregular do Conjunto São Fernando por parte da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. 

Tal hipótese, ainda que possa acarretar na responsabilidade concorrente do Ente Municipal, se 

enquadra como uma concausa pré-existente, prevista ou previsível, ou seja, tal como 

abordamos acima, não é passível de interromper o nexo causal. 

 

2.2.3 Crítica ao paradigma científico hegemônico, o princípio da precaução e o ônus da 

prova 

Por fim, um último aspecto relativo ao nexo causal nos casos de danos contra o meio 

ambiente se refere à questão da inversão do ônus da prova, em virtude da dificuldade de se 

provar o nexo de causalidade dos danos ao meio ambiente. Muitas vezes carentes sob o ponto 

de vista econômico ou sob o ponto de vista do poder de mobilização política, as comunidades 

atingidas por empreendimentos transnacionais não conseguem angariar os recursos 

necessários para contrapor aos estudos técnicos produzidos pelas empresas, a fim de provar o 

nexo causal do dano. Conforme salientado no tópico anterior, essa dificuldade se agrava no 

caso de pluralidade de poluidores. Tal hipossuficiência informacional por parte dos atingidos, 

pode, em muitas ocasiões, levar à situação de uma probatio diabolica, ou seja, uma prova 

impossível de ser produzida, impossibilitando a indenização civil dos atingidos. 

Quanto ao caso da CSA, essa se tornou uma questão fundamental não somente devido 

à dificuldade de prova de nexo causal entre as atividades da empresa e o aumento do índice de 

problemas de saúde, como também pela existência de uma pluralidade de empresas poluidoras 

no Distrito Industrial de Santa Cruz e pela própria atuação, por parte da empresa, mediante 

ações judiciais de danos morais, contra pesquisadores que produziram laudos periciais 

alternativos (conforme abordaremos no tópico 2.3.2 infra). Ademais, tal como salienta Marina 

Zborowski, tal dependência quanto aos paradigmas científicos tradicionais funciona, na 

prática, como uma forma de deslegitimação das possibilidades de resistência dos atingidos: 

Os recursos econômicos são alocados no investimento de contraprovas para 

deslegitimar os dados científicos trabalhados pela CSA – contestando a validade de 

laudos que negam contaminação e poluição – pois com a união das entidades na luta 

é possível pagar por análises feitas por laboratórios particulares. Mais uma vez é 

necessário entrar no mercado da cultura legitimada, desta vez, a dos “especialistas” 

para contestar as verdades (ZBOROWSKI, 2008a, p. 204). 

Boaventura de Sousa Santos insere este problema como algo decorrente diretamente 

do processo de globalização e da clivagem norte-sul (SANTOS, B. S.; MENESES, 2010). 
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Para Boaventura, o processo de colonização produziu não somente uma hierarquização 

econômica e política, mas também uma colonização epistêmica do saber, em função da 

relação intrínseca entre poder e saber, tal como apontado por Foucault. Esse processo de 

subalternalização dos saberes, promovido pelo que ele denomina de “pensamento abissal” – 

ou seja, aquele pensamento que separa e exclui – gerou uma dicotomia invisível entre 

sociedades metropolitanas e territórios coloniais. A racionalidade moderna, ou a ciência 

hegemônica, teria excluído os saberes que não são considerados como formas relevantes de 

ser e estar no mundo – como os conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses e 

indígenas – que, para o autor, os teria condenado a um esquecimento inevitável.  

Para Boaventura essa exclusão epistemológica não gerou efeitos somente no âmbito da 

ciência, mas também no âmbito jurídico, um vez que separa, sob o aspecto regulatório, aquilo 

que é “legal” do que é “ilegal”. A título de exemplo de tais efeitos regulatórios, em nosso 

Direito admite-se como “legal” a responsabilização de uma empresa por danos ao meio 

ambiente em face da produção de um laudo pericial, redigido por profissional habilitado e 

reconhecido pelo Estado, mas seria “ilegal” ou “a-legal” a responsabilização com base em 

informações oriundas do conhecimento de pescadores tradicionais e de populações 

ribeirinhas, acerca, por exemplo, da redução dos índices de pesca e da qualidade de vida. 

Como forma de remediar tal situação, Boaventura propõe um saber pós-colonial ou pós-

abissal, mediante a recuperação dos saberes dos grupos subalternos, o que ele denomina de 

cosmopolitismo subalterno, evidenciado nas mais diversas iniciativas de contestação à 

globalização hegemônica, motivo pelo qual conclui que “a resistência política deve ter como 

postulado a resistência epistemológica”. 

Quanto a este último aspecto, é relevante o que denomina Gustave Massiah das redes 

científicas do terceiro setor, ou da expertise cidadã, as quais se contrapõem à expertise do 

Estados e das grandes empresas (MASSIAH, 2011). O autor trabalha, dessa forma, o papel da 

sociedade científica do terceiro setor nas discussões internacionais sobre o meio ambiente no 

âmbito das conferências diplomáticas internacionais, dos organismos internacionais e dos 

fóruns temáticos de movimentos sociais. Por “sociedade científica do terceiro setor”, entende-

se a comunidade epistêmica da sociedade civil organizada, movimentos sociais que buscam a 

construção de saberes alternativos por meio da atuação em fóruns domésticos ou 

internacionais para a convergência de movimentos, plataformas de mobilização e campanhas 

mundiais. 

Para Massiah, a expertise cidadã surge do sentimento de que a ciência hegemônica se 

afasta, cada vez mais, das preocupações da sociedade civil. Pugna ela pela adoção do 
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imperativo democrático em todas as instâncias possíveis, inclusive no âmbito da produção do 

conhecimento científico, por meio da construção de saberes alternativos, de forma coletiva e 

participativa, fundados em paradigmas que incluam as variáveis sociais e ambientais no 

processo de produção do conhecimento científico. Assim, da mesma forma que não deve 

haver avanços científicos que não signifiquem, igualmente, avanços sociais e ambientais, não 

há que se falar em ciência sem levar em consideração os impactos produzidos por esse 

conhecimento na sociedade.  

Essa nova perspectiva traz repercussões radicais para o Direito. Em última instância, 

disso decorre a recusa à divisão entre “experts” e “profanos” – ou seja, entre “praticantes” e 

“usuários” do saber. Dessa forma, resulta na crítica a qualquer delegação de poder e de 

funções científicas da sociedade para os “experts”, que se arvorariam, unilateralmente, no 

Direito de falar em nome de toda a sociedade. O monopólio da expertise de conhecimentos é, 

na prática, uma das principais fontes de legitimação de autoridade discursiva utilizada por 

empresas e por agentes econômicos, mas que, para o autor, não necessariamente se coaduna 

com os interesses dos cidadãos, tornando patente o abismo de disparidade de poder 

econômico entre empresa e atingidos. Nas introduções aos laudos técnicos produzidos pelas 

empresas, frequentemente se reafirma a “conduta ilibada”, a “isenção acadêmica” ou o 

“notório saber técnico” das instituições, laboratórios, pesquisadores ou professores 

responsáveis. Tais tentativas de legitimação mediante a invocação da – sabidamente 

impossível – neutralidade científica são, não obstante, pouco críveis, uma vez que os referidos 

estudos são frequentemente pagos pela própria empresa, mediante vultuosas quantias 

financeiras. A conclusão à qual se chega é que a verdade no Direito é – ou, ao menos, deveria 

ser – não algo produzido unilateralmente por laudos técnicos dos “especialistas”, os únicos 

legitimados pelo discurso científico hegemônico, mas sim produzida de forma democrática, 

coletiva, privilegiando-se inclusive as formas de conhecimento excluídas da racionalidade 

moderna, os saberes subalternos populares e a expertise cidadã. 

Massiah aponta que a participação das redes científicas do terceiro setor podem ser 

encontradas desde as primeiras conferências internacionais sobre o meio ambiente, tal como 

na Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano (1972), nas reuniões no âmbito da 

Assembleia Geral da ONU que culminaram na adoção da Carta Mundial da Natureza (1982) 

e na Conferência de Haia sobre o Meio Ambiente (1987). Contudo, a participação desses 

movimentos da sociedade civil se tornou mais perceptível nas conferências mais recentes, 

como na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio 

de Janeiro (RIO-92) ou na Rio+20 (2012). Uma de suas expressões mais significativas foi a 
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Carta da Terra de 2000, adotada no âmbito da UNESCO em 2003.
46

 Nessas conferências 

internacionais, os movimentos e a sociedade organizada têm sido capazes de inserir temas nas 

agendas de negociação, tais como: agrotóxicos, biodiversidade, organismos geneticamente 

modificados, mudanças do clima, energia nuclear, dentre outros. Por meio de sua atuação 

internacional, têm proposto critérios, conceitos e ferramentas de trabalho mais democráticas e 

que respondam às demandas dos cidadãos e da sociedade civil. 

Nesse sentido, importante notar o chamado princípio da precaução, constante no 

Princípio 15 da Declaração do Rio (1992), que prevê que “no caso de risco de danos graves 

ou irreversíveis, a falta de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para adiar a 

adoção de medidas efetivas que visem prevenir a degradação do ambiente”. Este princípio é 

verdadeiramente revolucionário, pois promove um rompimento com o paradigma científico 

hegemônico, na medida em que determina a imputação de obrigações mesmo em face da 

incerteza científica.
47

 Trazido para o instituto da responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente, o princípio da precaução se consubstancia na inversão do ônus da prova do nexo 

causal. Em outras palavras, em face da existência de uma incerteza científica acerca da fonte 

do dano, caberia não aos atingidos o ônus de produção da prova, mas à própria empresa cuja 

atividade seja geradora de riscos à sociedade.  

Uma interpretação nesse sentido já vem sendo construída em relação à Lei da Ação 

Civil Pública (Lei 7.347/85), que estipula, em seu art. 1º e em seu art. 21, a sua aplicação nos 

casos envolvendo danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente e a Direitos 

difusos e coletivos, bem como a interpretação analógica com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90). Este, por sua vez, prevê em seu art. 6º, VIII, a facilitação da 

defesa dos Direitos da vítima no processo civil, inclusive com a inversão do ônus da prova. 

Dessa forma, já resta relativamente consolidada na doutrina e na jurisprudência a tese acerca 

da inversão do ônus da prova em tratando-se de ACP. A adoção do princípio da precaução, 

não obstante, permitiria a inversão do ônus da prova em toda e qualquer hipótese de danos ao 

meio ambiente. Nesse sentido, de acordo com o constitucionalista português José Canotilho, 

                                                 

46
 A Carta da Terra foi fruto da atuação profunda da sociedade civil organizada e de movimentos sociais, sendo 

adotada pela UNESCO em sua Resolução adotada no relatório da Comissão III, na 20ª reunião do plenário, de 16 

de outubro de 2003, na qual considera que “a comunidade internacional tem na Carta da Terra um instrumento 

que contém princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica” e 

reconhece que “a Carta da Terra é uma importante referência ética para o desenvolvimento sustentável”, 

entendendo “seus princípios éticos, seus objetivos e seu conteúdo como uma expressão que coincide com a visão 

da UNESCO para sua estratégia de médio prazo para 2002-2007”. 
47

 O princípio da precaução, não obstante, não deve ser confundido om o princípio da prevenção, que incide 

quando já se tem conhecimento dos riscos ou danos passíveis de serem provocados. É este segundo princípio o 

que fundamenta a obrigação de realização de EIA/RIMA, ou de adoção de medidas de compensação. 
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deve-se inverter o ônus da prova dos danos ao meio ambiente nos seguintes casos: a) quando 

ainda não se verificaram danos ao meio ambiente, todavia eles poderão vir a ocorrer, diante 

falta de prova científica; b) quando os danos já ocorreram, porém não se tem conhecimento da 

sua causa principal; c) quando os danos ocorreram, mas não há prova do nexo de causalidade 

entre o dano e a fonte poluidora (CANOTILHO, 1998, p. 49). 

 

2.3 Externalidades Negativas e Dano Socioambiental 

“A busca de mais-valia ao nível global faz com que a sede 

primeira do impulso produtivo (que é também destrutivo, 

para usar uma antiga expressão de J. Brunhes) seja 

apátrida, extraterritorial, indiferente às realidades locais e 

também às realidades ambientais. Certamente por isso a 

chamada crise ambiental se produz neste período histórico, 

onde o poder das forças desencadeadas num lugar 

ultrapassa a capacidade local de controlá-las, nas 

condições atuais de mundialidade e de suas repercussões 

nacionais.” 

(Milton Santos – A natureza do espaço: técnica e tempo, 

razão e emoção) 

 

Tal como trabalhado no início do capítulo, a noção de vácuo jurídico serve para se 

compreender a maior incidência de danos ambientais, ou de externalidades negativas, na 

atuação megaempreendimentos transnacionais nos grandes países em desenvolvimento. Por 

“externalidades negativas” entenda-se o conceito trabalhado em especial pela teoria 

econômica, notadamente, na obra de autores como Arthur Cécil Pigou (1877-1959), que se 

depreende como o impacto negativo produzido por empreendimentos ao bem-estar de 

terceiros que, por sua vez, não recebem nenhuma forma de compensação por esse impacto. O 

exemplo clássico de uma externalidade negativa é a produção de poluição, motivo pelo qual 

defendem tais economistas a internalização das externalidades. Em outras palavras, trazendo 

o exemplo de uma chaminé de uma usina siderúrgica, a internalização das externalidades no 

processo produtivo consistiria na instalação de filtros para se reduzir a emissão de material 

particulado (o chamado despoeiramento industrial), algo que acarretaria em maiores custos 

para o empreendimento, mas reduziria os custos externalizados à sociedade. É com base em 

tal perspectiva que na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Ambiente e o Desenvolvimento 

de 1992 se definiu, em seu Princípio 16, que as autoridades nacionais “devem procurar 

promover a internalização dos custos ambientais” e que “o poluidor deve, em princípio, arcar 

com o custo da poluição”. 

No Direito Ambiental brasileiro, no entanto, não há uma definição própria do conceito 

de “dano ambiental”. A doutrina geralmente traduz a noção de externalidades negativas com 
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base no conceito genérico de dano do Direito Civil (uma “lesão a um bem jurídico”) ou em 

conceitos análogos, como o conceito legal de poluição. A previsão do meio ambiente como 

um “bem jurídico” se encontra no artigo 225 da CR/88, mas remonta à definição constante no 

art. 3º, I, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa mesma lei define também o 

conceito de degradação da qualidade ambiental em seu artigo 3º, II, como “a alteração 

adversa das características do meio ambiente” e o conceito de poluição em seu artigo 3º, III, 

como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. (Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, art. 3º, III) 

A partir de tais conceitos, autores como José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo 

Ayala formulam a noção de três espécies de dano ambiental: a) o dano ecológico puro, sendo 

aquele que atinge, de forma intensa, bens ecossistêmicos da natureza em sentido estrito, não 

se relacionando com os componentes do patrimônio cultural ou artificial; b) o dano ambiental 

lato sensu, relacionado aos interesses difusos da coletividade, abrangendo todos os 

componentes do meio ambiente; c) o dano ambiental individual ou reflexo, quando o objetivo 

primordial é a  tutela de interesses e Direitos individuais que indiretamente estariam 

relacionados a danos ambientais, tal como, por exemplo, o dano à saúde humana decorrente 

da poluição atmosférica (LEITE; AYALA, 2011, p. 95-96).  

Note-se que o fenômeno de massificação de processos judiciais de indenização em 

face de empresas transnacionais se relaciona, em geral, com essa terceira modalidade de dano. 

Em tais casos, o bem ambiental é somente parcial e limitadamente protegido. Dessa forma, 

percebe-se que a judicialização de ações individuais de indenização tem seus limites no que 

concerne os danos ambientais de forma mais ampla. A reparação dos danos individuais não 

necessariamente corresponde à reparação de todos os danos praticados ao ecossistema local, 

tampouco permite a reparação dos danos ambientais difusos, uma vez entendido o meio 

ambiente como bem jurídico autônomo em relação aos eventuais danos individuais reflexos 

(WILDE, 2013, p. 78). 

 

2.3.1 Degradação do ecossistema local: alteração do curso de rios, aumento do índice de 

enchentes e danos difusos a áreas de preservação permanente 
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No caso de Santa Cruz, a região de manguezais foi profundamente afetada pela 

construção da usina da CSA. Em 2007 o IBAMA embargou parte das obras devido à 

destruição de uma área de preservação permanente do manguezal para a construção da ponte 

de acesso do terminal portuário.
48

 Uma série de multas ambientais também já foram aplicadas 

à empresa pela secretaria estadual de meio ambiente em função de danos causados ao 

ecossistema de mangues.
49

 Conforme afirma Vera Lopes: 

As polêmicas em relação aos impactos ambientais surgiram já no início das obras, 

em 2005, com denúncia sobre o desmatamento de manguezais, que segundo a LEI nº 

4.771/65 é considerada Área de Preservação Permanente (APP) (LOPES, 2013, p. 

132) 

De fato, a inserção dos mangues no conceito de APP, algo que já ocorria de forma 

implícita e indireta na legislação antiga, com o novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651 

de 25 de maio de 2012) se afastam quaisquer dúvidas, vez que explicita o seu art. 4º, VII “os 

manguezais, em toda a sua extensão.  

 

2.3.2 Poluição atmosférica pela emissão de material particulado e danos à saúde pública: o 

caso da chuva de poeira prateada 

Em 2010 a CSA recebeu sua licença de pré-operação para um dos seus alto-fornos, 

dando início às suas atividades. Desde então, tem operado com essa licença provisória, por 

meio de um TAC com o Ministério Público Federal. Após o início das operações da empresa, 

a poluição atmosférica foi um dos principais danos sofridos pela população local. A produção 

do aço, aliada à falta de filtros adequados em suas chaminés, geraram a difusão de uma 

fumaça composta de material particulado, metais compostos orgânicos, dioxinas, fenóis e 

furanos – associados a problemas de saúde, inclusive o câncer – bem como o depósito de 

resíduos nas casas dos moradores ao redor da usina, um composto de metais pesados 

denominado pelos moradores de “chuva de poeira prateada”, passível de gerar problemas 

respiratórios, alergias e doenças de pele. Nesse sentido, afirma Vera Lopes: 

Para além dos conflitos com os pescadores, em 2010, com o início das atividades de 

produção, ocorreram acidentes nos alto-fornos. Em agosto de 2010 houve uma 

explosão do alto-forno 1 e, em dezembro do mesmo ano, ocorreu novo acidente com 

o alto-forno 2. As explosões provocam a emissão de corpos particulados, que ficou 

conhecido como "chuva de prata". O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) aplicou 

multa à empresa e condicionou o funcionamento do alto-forno 2 à uma auditoria 

para averiguar as irregularidades e apontar saídas dos problemas (JusBrasil, 2013). 

Segundo relatório da FIOCRUZ, o material particulado com diâmetro igual ou 

                                                 

48
 Termo de Embargo e Interdição No. 487354 do IBAMA/RJ, de 20/12/2007, das obras de implantação da CSA. 

49
 Processo 02022.000010/2008-88 - IBAMA, emitido em 03/01/2008, resultante da vistoria realizada em 

20/12/2007), tendo resultado na aplicação de multa pelo no valor de R$ 100.000,00, por ter suprimido áreas de 

manguezais não previstas e intervenção em margens de rios sem autorização. 



73 

 

menor a 10 μm (micrometro), também chamado de material particulado inalável, é 

um poluente que está associado a diferentes problemas de saúde, incluindo 

problemas respiratórios e aumento da incidência de câncer. Tais problemas são 

ampliados na presença dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), que são 

produzidos pela combustão incompleta da matéria orgânica presente no carvão e 

absorvidos no material particulado. Este tipo de poluição é especialmente 

problemático no caso da TKCSA, devido à grande quantidade de material 

particulado inalável já presente na região antes mesmo deste empreendimento. 

(LOPES, 2013, p. 137) 

Sob o aspecto regulatório, a qualidade do ar no Brasil é regulamentada pela Resolução 

CONAMA nº 05/1989, que instituiu o PRONAR – posteriormente complementada pelas 

Resoluções nº 03/1990, pela Resolução CONAMA nº 08/1990 de, pela Resolução CONAMA 

nº 382/2006 e pela Resolução CONAMA nº 436/2011. Saliente-se, não obstante, que o padrão 

regulatório brasileiro previsto em tais resoluções é menor do que o padrão da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e, no entanto, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê 

expressamente que, em tais situações, os padrões mínimos a serem adotados no Estado serão 

aqueles previstos pela OMS, motivo pelo qual o cumprimento das resoluções federais do 

CONAMA não necessariamente serão lícitos sob os aspecto constitucional estadual. 

Tais resoluções preveem padrões para a emissão de material particulado, ou a 

chamada “pluma”, que são as partículas sedimentáveis ou em suspensão. Nesse sentido, é 

relevante salientar que o grande problema, no caso da TKCSA e das siderúrgicas em geral 

reside não só quanto ao material visível aos olhos (a “poeira prateada”), mas também quanto 

às partículas menores do que 2,5 micrômetros, as quais, devido ao tamanho, são pouco 

prováveis de decantar e ficarão permanentemente suspensas. Nesse sentido, a regulação 

federal pode ser criticada na medida em que se utiliza o critério de concentração, que 

privilegia os grandes emissores de material particulado. O ideal seria que se privilegiasse o 

critério de carga, como atualmente é a prática na União Europeia, pois o uso da melhor 

tecnologia disponível não necessariamente indica uma menor incidência de externalidades 

negativas. O uso de melhor tecnologia e de melhores filtros pode ser irrelevante quando se 

tem em vista o grande porte de empreendimentos, podendo tornar-se até mais danosos ao 

ambiente atmosférico em relação a indústrias de pequeno porte, mas que utilizam uma 

tecnologia ultrapassada. A utilização do critério de concentração, no entanto, é adotada no 

país em função de ser de mais fácil aferição.  

Sob o ponto de vista administrativo, devido à emissão irregular a CSA foi multada em 

23/8/2010 pelo INEA-RJ no valor de R$ 1,8 milhão pela poluição atmosférica com material 

particulado, proveniente da deposição de ferro-gusa em cavas abertas, valor este que 

posteriormente foi reduzido para R$ 1,3 milhão. Em 05/01/2011, o INEA aplicou nova multa 
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à empresa no valor de R$ 2,8 milhões pela poluição atmosférica. A sanção administrativa, no 

entanto, é amplamente criticada em função de sua ineficiência. Em geral, aplica-se uma multa 

e dá-se um prazo para que o empreendimento corrija suas atividades. Na prática, a licença 

ambiental é concedida por meio de cronogramas e, quando um prazo não é cumprido, 

simplesmente prorroga-se o prazo. Os requisitos constantes das normas legais são, assim, 

convertidos em condicionantes. No caso da TKCSA, tal fato se comprova, uma vez que o 

TAC firmado com o órgão ambiental estadual simplesmente prorrogou o prazo para a 

adequação da empresa, sendo este prorrogado por meio de termos adicionais, como ocorrido 

em 2016, sem a efetiva adequação do empreendimento aos padrões ambientais, que, repise-se, 

devem ser os adotados pela OMS, nos termos da Constituição Estadual. 

Uma segunda forma de sanção seria a sanção penal. Em 2010 o Ministério Público 

Estadual (GATE/CAOp) promoveu duas ações criminais contra diretores da empresa por 

crimes contra o meio ambiente devido a essa poluição atmosférica, cuja tramitação ainda se 

encontra em curso. A ação foi ajuizada em 25/12/2010 contra o diretor de projetos Friedrich-

Wilhelm Schaefer e o gerente ambiental Álvaro Barta Boechat, por crimes ambientais (pena 

de até 19 anos). Foi também oferecida uma denúncia criminal contra profissionais contratados 

para fazerem uma auditoria ambiental na TKCSA por sonegação de informação. Saliente-se, 

no entanto, o fato haver sido propostos somente os referidos processos criminais individuais, 

não havendo, até o presente momento, o ajuizamento de uma ação criminal contra a pessoa 

jurídica em si ou de uma ação civil pública para indenização por danos coletivos ou difusos – 

inclusive o dano moral coletivo. 

Conforme trabalhamos na seção 2.2 supra, na esfera cível o elemento do nexo causal 

constitui um dos maiores custos transnacionais dos litigantes em processos de indenização, 

uma vez que envolve, em geral, a produção de provas periciais de difícil ou inviável produção 

por parte dos atingidos. No caso da CSA, essas dificuldades foram remediadas pelo trabalho 

de pesquisadores que produziram estudos de forma voluntária. Inicialmente, saliente-se o 

trabalho de 2010 de Sergio Arouca, da ENSP, e de Joaquim Venâncio, da FIOCRUZ, que, em 

análise do RIMA do processo de licenciamento da CSA, chegaram às conclusões:  

(i) a fragmentação da avaliação do empreendimento, ignorando a possibilidade de 

exposição cumulativa e simultânea da população aos diferentes poluentes; (ii) riscos 

não devidamente analisados relacionados ao ruído provocado pelo tráfego de trens e 

caminhões, pelos efluentes líquidos, resíduos sólidos e, principalmente as inúmeras 

emissões atmosféricas; (iii) instalação de empreendimento poluidor em bacia aérea 

já saturada e área socioambiental de grande vulnerabilidade (Baía de Sepetiba) com 

grande vocação turística e para a produção de alimentos. (LOPES, 2013, p. 132-

133). 
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Um segundo estudo de relevância, publicado em setembro de 2011 pelo engenheiro 

sanitarista Alexandre Pessoa Dias e o pneumologista Hermano Alburquerque de Castro, da 

FIOCRUZ, e pela bióloga Mônica Lima, da UERJ, resultou em um relatório no qual se 

analisava a composição química do referido “pó prateado” e de seus efeitos na saúde humana. 

Em tal estudo, se constatou que o material particulado era composto não somente de grafite, 

mas também por uma série de elementos, tais como: cálcio, manganês, silício, enxofre, 

alumínio, zinco, magnésio, estanho, cadmio e titânio, potencialmente nocivos em altas 

concentrações. Os estudos concluíram, ainda, que os níveis de ferro no ar aumentaram em 

mais de 1000%, resultando em índices acima dos limites previstos como adequados pela 

legislação brasileira e pela OMS. Os pesquisadores promoveram, ainda, avaliações clínicas de 

moradores locais, nas quais se constatou a incidência de altos índices de asma, sinusite e 

tosses, além de alguns indivíduos terem sido diagnosticados com uma síndrome de 

inadaptação gerada por estresse grave e transtorno (CID10-F43).  

Como resposta, a CSA ajuizou no mês seguinte, em outubro de 2011, uma ação de 

indenização por danos morais em face dos pesquisadores. Sem adentrar no mérito da referida 

ação, por não ser o foco desta dissertação, é relevante notar que a mera propositura de ações 

de difamação funciona como uma forma de coação e de intimidação contra pesquisadores que 

optem por publicar seus trabalhos, algo que agrava o já difícil ônus de prova do nexo causal 

entre o dano e a conduta da empresa. Não se trata esta de uma prática isolada, sendo comum o 

ajuizamento de processos sob a alegação de danos à imagem e à reputação ou de difamação 

por parte de empresas transnacionais contra jornalistas ou pesquisadores, quando as denúncias 

possam afetar interesses econômicos e patrimoniais (os chamados libel lawsuits na 

jurisprudência estrangeira). Em tais casos, muitas vezes enfrentam os pesquisadores uma 

disparidade de poder econômico, sendo defendidos por advogados que atuam de forma pro 

bono ou por escritórios financiados por fundos de advocacia.
50

 No caso da ação da CSA, os 

pesquisadores puderam contar com o apoio da OAB/RJ, cujo presidente à época, Wadih 

Damous, declarou publicamente seu apoio.
51

 A empresa formalizou sua desistência da ação 

em janeiro de 2012 perante a própria seção local da OAB/RJ, algo que demonstra o papel 

fundamental exercido pela instituição em tais casos. 

                                                 

50
 Estes últimos são mais comuns nos Estados Unidos, podendo citarmos a título de exemplo o Climate Science 

Legal Defense Fund, entidade que busca angariar fundos para a defesa judicial de cientistas processados pela 

publicação de trabalhos relativos ao aquecimento global. 
51

 É relevante o papel institucional e aglutinador que detém a Ordem dos Advogados no Brasil, que, muitas 

vezes, exerce a função de defesa de atingidos em casos de violações, em especial pelas Comissões de Direitos 

Humanos ou de Direito Ambiental de cada seccional. 
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2.3.3 Danos ao meio ambiente marinho: inviabilização da pesca, danos aos meios de vida 

tradicionais, lucros cessantes e dano existencial 

O meio ambiente marítimo também foi em muito afetado pelo empreendimento. 

Conforme dados de uma associação de pescadores, a FAPESCA, existem cerca de 8.000 

pescadores tradicionais na região da baía de Sepetiba. Esses pescadores foram os primeiros a 

serem afetados pelo projeto, uma vez que, durante as obras de dragagem da baía de Sepetiba, 

houve o impedimento de trânsito de embarcações nos canais e nas baías. Com a instalação da 

usina, se criou uma área de exclusão da pesca, proibindo-se a movimentação de embarcações 

em uma área de 500 metros do porto. O volume de pesca tem se reduzido drasticamente ao 

longo dos últimos anos, inviabilizando os meios de vida de muitos dos pescadores 

tradicionais, que têm sido forçados a abandonar a atividade. Além da propositura de uma 

Ação Civil Pública, uma série de denúncias foram feitas pelas associações de pescadores, 

tendo sido realizadas inclusive audiências públicas no âmbito da Comissão de Direitos 

humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nas quais foram denunciadas as 

relações da empresa com as milícias da zona oeste do Rio e a as diversas ameaças e 

intimidações por parte dessas milícias contra lideranças locais. Um dos líderes do movimento 

de pescadores teve que ser incluído no Programa Nacional de Proteção aos Defensores de 

Direitos humanos (PNPDDH). 

 Um dos principais impactos no ecossistema marítimo se deu em virtude das obras de 

dragagem da baía de Sepetiba, que tiveram início em outubro de 2006: 

Para a construção do canal de acesso ao mesmo terminal, estão sendo realizadas 

inúmeras dragagens do fundo da baía, em que parte do material dragado é 

aproveitada para fazer o aterramento do terreno da usina, considerado pantanoso e 

sujeito a alagações. A tecnologia utilizada para a dragagem – Confined Disposal 

Facility (CDF) ou “Área de Disposição Confinada” (ADC), em português -, assim 

como o destino do material sólido – “Bota-Fora” – tem sido alvo de polêmica, uma 

vez que o fundo da baía encontra-se contaminado por metais pesados provenientes 

dos vazamentos da Ingá Mercantil e do despejo ilegal de outras indústrias instaladas 

ao longo dos rios que ali desembocam. (ZBOROWSKI, 2008a, p. 118-119) 

 



 

3 TRANSNORMATIVIDADE E EXTRATERRITORIALIDADE  

“O movimento democrático transnacional é o único sinal 

de esperança na luta contra a iniquidade do mundo em que 

vivemos.” 

(Boaventura de Sousa Santos – O movimento democrático 

transnacional) 

 

A discussão da transnormatividade no âmbito do Direito Internacional se insere no 

contexto de superação da velha dicotomia entre monismo e dualismo. Cada vez mais se 

percebe que não há um conflito aberto entre os regimes normativos do Direito Interno e do 

Direito Internacional, mas que os diferentes sistemas jurídicos dialogam e se inter-relacionam 

mutuamente. É nesse contexto que surgem teorias como a do Direito Transnacional, ou a do 

constitucionalismo transnacional, as quais optamos por adotar como marco teórico e 

passaremos a expor ao longo deste capítulo. 

O êxito da estratégia de judicialização em face de empresas transnacionais é, no 

entanto, questionável, não somente no Brasil, mas também nos demais grandes países 

periféricos. Tal como se percebe no desastre químico de Bhopal, na Índia, no desastre da mina 

de Soma, na Turquia, ou no derramamento de óleo em Bodo Creek, na Nigéria, a maior parte 

dos atingidos permanece hoje sem reparação. No caso da CSA não foi diferente. 

 

3.1 Pensando o Direito Além das Fronteiras Nacionais 

No primeiro tópico desta seção, trataremos do fenômeno da globalização e as relações 

entre o Direito Internacional e o fim do sistema internacional bipolar a partir de 1989. Na 

segunda parte, buscaremos relacionar as noções já trabalhadas acerca da nova ordem 

internacional com o conceito de Direito Transnacional, proposto inicialmente por Philip 

Jessup em 1956, mas aprofundado por autores mais recentes. Por fim, no terceiro e último 

tópico utilizaremos a teoria da transnormatividade como base para trabalhar o conceito de 

constitucionalismo transnacional, no contexto da aplicação horizontal das normas 

internacionais de Direitos humanos, em especial quanto às normas e aos princípios de 

“empresas e Direitos humanos” (business and human rights). Nossa hipótese é que tais 

normas, que atualmente passam por um processo de consolidação, se inserem no conceito de 

constitucionalismo transnacional, na medida em que permitem a proteção dos Direitos 

fundamentais dos indivíduos, em relação a violações perpetradas por empresas transnacionais, 

não somente pelo judiciário de seu país de origem, mas também por jurisdições estrangeiras. 

Essa hipótese será a base para as ideias a serem trabalhadas na seção 3.2, na qual abordaremos 
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alguns elementos mais práticos da responsabilidade extraterritorial, como o Direito aplicável, 

a competência e o Direito Comparado. 

 

3.1.1 O Direito frente à globalização 

É um desafio tratar de conceitos tão frequentemente reproduzidos nas ciências sociais, 

como o de globalização, sem correr o risco de cair na repetição ou no lugar comum. Saliente-

se que a palavra “globalização” é, desde a década de 1990, um dos termos mais 

frequentemente invocados nos trabalhos acadêmicos de ciências sociais. Dessa forma, em 

decorrência de nossa perspectiva jurídica, não será o objetivo desta dissertação definir o que é 

globalização. Deixaremos essa tarefa para as demais ciências sociais – sendo neste ponto 

relevantes as obras de Boaventura de Souza Santos (2002), Manuel Castells (1999), Milton 

Santos (1996; 2003), David Harvey (1992; 1998), Anthony Giddens (1991; 2000) ou 

Zygmunt Bauman (2000). Nosso enfoque é menos a conceituação do fenômeno da 

globalização em si, e mais a análise dos impactos da globalização no Direito, em especial a 

sua influência no discurso jurídico e na produção teórica e doutrinária do Direito 

Internacional. 

Preliminarmente é importante situar o problema. Para Roberto Luiz Silva a 

globalização não é um fenômeno novo na história, podendo remontar desde as grandes 

navegações (SILVA, R. L., 2010, p. 481). Não obstante, se torna ela mais relevante para o 

Direito Internacional no cenário do surgimento da nova ordem internacional a partir de 1989, 

com a superação do modelo bipolar ideológico da guerra fria e a progressiva instauração de 

um novo sistema internacional, principalmente nas três vertentes: política, econômica e 

comercial (SILVA, R. L., 2009, p. 142; id., 2010, p. 4; id., 2014, p. 12). Assim, entende o 

autor que o recrudescimento da globalização é a principal marca da nova ordem internacional 

(SILVA, R. L., 2009, p. 145; id., 2014, p. 12). Wagner Menezes compartilha essa perspectiva, 

ao inserir o fim da Guerra Fria e a emblemática da queda do muro de Berlim como o marco 

simbólico dessa nova ordem, apontando que “a partir de então foram criadas circunstâncias 

favoráveis para o surgimento de um novo desenho político para a comunidade internacional” 

(MENEZES, 2005, p. 102).  

Roberto Luiz Silva conclui que a globalização promove mudanças estruturais no 

Direito Internacional, inserindo as transformações recentes da sociedade internacional no 

contexto do processo de globalização. A globalização influencia o Direito, pois cria 

expectativas de inovações político-jurídicas por parte do Estado. Assim, classifica ele a 

globalização como um “fenômeno tridimensional formado pela intensificação de fluxos 
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diversos, pela perda de controle do Estado sobre esses fluxos e sobre outros autores da cena 

internacional e pela diminuição das distâncias espaciais e temporais” (SILVA, R. L., 2010, p. 

32). Da mesma forma, para Wagner Menezes, esse processo implica na redefinição do papel 

do Estado, caracterizado por sua paulatina perda de autonomia, levando em alguns casos ao 

questionamento do próprio conceito clássico da soberania westfaliana
52

 (MENEZES, 2005, p. 

117).  

Anne-Marie Slaughter também conclui que a característica jurídica mais marcante da 

Nova Ordem Internacional seria a desagregação dos Estados, na medida em que suas 

instituições internas auxiliam instituições de outros Estados que versem sobre mesma matéria 

e executam as mesmas funções. Assim sendo, os Estados não estariam perdendo poder, mas 

sim se desagregando e sendo representados internacionalmente por suas instituições 

(SLAUGHTER, 2004, p. 20). Sob esse mesmo prisma, Wagner Menezes aponta como fatores 

do enfraquecimento do Estado diante do contexto de globalização: 

[...] a) a transferência de certas competências aos foros internacionais; b) fluxos e 

refluxos comerciais que atravessam suas fronteiras e são regulamentados em foros 

internacionais; c) compartilhamento do monopólio de produção normativa com 

organizações internacionais; d) surgimento e fortalecimento de outros atores ativos 

que abarcaram para si parcela de competência no contexto internacional; e) 

fortalecimento de sujeitos de Direito Internacional Privado que operam 

transnacionalmente entre suas fronteiras; f) surgimento de normas transnacionais e 

supranacionais (MENEZES, 2005, p. 119). 

Roberto Luiz Silva, por sua vez, salienta como evidências da influência da 

globalização no Direito: a retirada dos Estados da atividade econômica direta, a adesão a 

novos regimes internacionais antes adstritos somente às suas legislações internas e a 

flexibilização de suas próprias regulações internas, como por meio da reforma tributária, para 

se permitir a extinção de restrições à entrada do capital estrangeiro (SILVA, 2010, p. 31; id., 

2009, p. 159). O autor ainda pontua os seguintes fatores: a) o enfraquecimento do 

multilateralismo em detrimento da formação de blocos regionais, algo que se percebe, em sua 

maior forma, no surgimento de um novo arcabouço normativo constituído pelo Direito 

comunitário;
53

 b) o fortalecimento do papel das empresas transnacionais em detrimento do 

                                                 

52
 Referente à “Paz de Westfália”, uma série de tratados que deram fim à Guerra dos Trinta Anos em 1648, 

mediante os quais as nações europeias reconheceram os princípios da soberania, da igualdade entre os Estados e 

da não-intervenção, ao mesmo tempo em que a diplomacia estatal se desvinculava da diplomacia eclesiástica. 
53

 As diversas iniciativas de integração regional se separam em blocos econômicos, blocos comerciais e blocos 

de produção. Ao passo que os blocos econômicos se constituem por meio de normas supranacionais e podem 

utilizar regras mais rigorosas para a atuação das empresas transnacionais intrabloco, nos blocos comerciais não 

há a criação de normas de caráter supranacional, o mesmo ocorrendo nos blocos de produção, que se 

consubstanciam em sistemas produtivos operam de forma concertada (SILVA, R. L., 2010, p. 22). Blocos como 

a União Europeia se enquadram na primeira hipótese, sendo este o caso onde se evidencia o Direito Comunitário 
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papel do Estado;
 54

 c) o recrudescimento de disputas comerciais para a conquista de novos e 

emergentes mercados, o que se evidencia pelo maior número de casos encaminhados ao 

OSC/OMC; d) a maior preponderância do sistema financeiro internacional, caracterizada, no 

âmbito jurídico, pela desregulamentação dos mercados financeiros e pela autonomia de 

operação do setor financeiro sem a intermediação de Bancos Centrais e instituições oficiais do 

Estado, algo que culminou de forma drástica na crise financeira global de 2008; e) o 

renascimento do fundamentalismo e aumento das rivalidades étnicas, colocando o tema da 

segurança no cerne da agenda internacional: “a partir do momento em que os ataques 

terroristas alcançam uma escala transnacional, a „segurança global‟ passa a ser o principal 

tema em todas as esferas de discussão” (SILVA, R. L., 2010, p. 22-35).  

Por fim, um dos aspectos mais relevantes do processo de globalização jurídica é o 

surgimento dos “novos temas” do Direito Internacional – tais como o comércio internacional, 

o terrorismo, as crises financeiras internacionais ou o meio ambiente. Roberto Luiz Silva 

afirma que é nesse ambiente característico da globalização “que se desenvolve o Direito 

Internacional moderno que, de forma interdisciplinar, passa a lidar não só com temas 

„clássicos‟, mas volta-se também para a análise de assuntos específicos” (SILVA, R. L., 2010, 

p. 35). Wagner Menezes compartilha tal entendimento, ao definir o surgimento dos “novos 

temas” como um dos principais aspectos de repercussão da globalização no Direito: 

O Direito Internacional é transformado pelo processo de globalização, que oferece 

um leque de temas a serem regulados, e o obriga, de alguma forma, a possibilitar 

mecanismos que dêem uma resposta à sociedade que se desenha e aos temas que se 

abrem em um horizonte ainda não totalmente descoberto.  

[...] É de se destacar que muitos desses temas, há algum tempo, eram matéria de 

exclusiva competência das ramificações dos Direitos Internos dos Estados e não 

cabia ao Direito Internacional sua apreciação ou estudo. Com o processo crescente 

de globalização, todos os temas especificados anteriormente, somados a outros que 

aos poucos vão surgindo e passam a povoar o dia-a-dia do cenário internacional, 

começam a requerer atenção jurídica no sentido de sua regulamentação e a ser 

incorporados no âmbito de estudo e regulação do Direito Internacional (MENEZES, 

2005, p. 111-114; ibid. p. 199). 

 Ainda que a globalização implique na desagregação do Estado, na perda de seu 

controle sobre os fluxos internacionais e na delegação de algumas de suas competências para 

organismos internacionais, autores como o brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade, 

atualmente juiz da CIJ, veem tal processo com olhos promissores, em especial pelo 

                                                                                                                                                         

Europeu, dotado de uma natureza supranacional. Já blocos como o Mercosul se enquadrariam na segunda 

hipótese, mais especificamente como uma união aduaneira imperfeita, sendo dotados de normas meramente 

interestatais.  
54

 A questão da reformulação do papel do Estado frente à empresa transnacional já foi amplamente por nós 

trabalhada no tópico 1.3.2 supra. 
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surgimento dos “novos temas”, como Direitos humanos e meio ambiente. Cançado Trindade 

vê o fenômeno da ampliação regulatória como necessidade funcional (TRINDADE, 2005, p. 

230) do sistema internacional de Estados, não sendo mais estes capazes de solucionar, 

unilateralmente, os desafios da globalização e, portanto, sendo levados à cooperação 

internacional para o fim de realização do bem comum, processo que ele denomina da 

“construção do Direito comum da humanidade”: 

No novo jus gentium do século XXI o ser humano emerge como sujeito de Direitos 

emanados diretamente do Direito Internacional, dotado de capacidade processual 

para vindicá-los. Permitir-me-ia caracterizar esta evolução mais ampla como a da 

reconstrução do jus gentium, consoante com a recta ratio, como um novo e 

verdadeiro direito universal da humanidade. Mediante sua harmonização e 

universalização, o Direito Internacional contemporâneo passa a ocupar-se mais 

diretamente da identificação e realização dos valores e metas comuns superiores, 

que dizem respeito à humanidade como um todo. Para este processo histórico têm 

contribuído decisivamente o advento tanto do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos como do Direito das Organizações Internacionais (TRINDADE, 2006, p. 

19). 

Por tal motivo, entendemos por bem classificar as relações entre Direito e globalização 

como um processo ambíguo que se, por um lado, acarreta o vácuo jurídico e o afastamento do 

Direito, por outro lado permite a ampliação regulatória e a construção de um Direito comum. 

O resultado do conflito entre esses dois movimentos determinará se a sociedade internacional 

poderá ser caracterizada pelo Direito ou pela ausência do Direito. De qualquer maneira, seja 

de forma crítica ou de forma otimista, a globalização é um conceito essencial para uma série 

de teorias atuais do Direito Internacional, em especial no que concerne à teoria do Direito 

Transnacional, ou teoria da transnormatividade, conforme trabalharemos no tópico a seguir. 

 

3.1.2 Direito Transnacional, soberania e a superação da dicotomia monismo-dualismo 

O conceito de Direito Transnacional não é algo novo na doutrina acadêmica 

internacionalista contemporânea. Remonta em geral à obra homônima de Philip C. Jessup 

(1956; 1965), que se utilizou do termo para buscar explicar a ordem global pós-Segunda 

Guerra Mundial, quando já se vislumbrava a evidência de normas que transcendiam as 

fronteiras nacionais e a necessidade de superação da dicotomia clássica entre Direito 

Internacional Público e o Direito Internacional Privado. Não obstante, o termo passa a ganhar 

mais relevância a partir do fim da Guerra Fria e ao longo dos anos 1990, sendo hoje 

trabalhado como uma teoria sistêmica do Direito Internacional.
55

 

                                                 

55
 A teoria do Direito Transnacional tem sido amplamente trabalhada no Direito por autores de  movimentos 

como o dos “Estudos Críticos do Direito” (Critical Legal Studies) nos Estados Unidos – em especial ligados à 

Universidade de Harvard –, como Duncan Kennedy, ou o movimento do “Direito em Contexto” (Law in 
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Conforme abordamos no tópico anterior, a globalização gerou uma reformulação do 

papel do Estado, bem como uma expectativa de inovações político-jurídicas em âmbito 

interno, que chegam a levar o questionamento ao conceito clássico de soberania westfaliana.  

 

3.2 Responsabilidade Extraterritorial e a Função Social do Direito Internacional 

Privado 

Não é um trabalho simples abordar o tema da extraterritorialidade. Tal fenômeno está 

intimamente ligado aos reflexos da globalização no Direito, sendo sua maior evidência a 

massificação de processos judiciais, decorrentes de danos causados por empreendimentos 

transnacionais e sua consequente busca de responsabilização civil. A título de exemplo, pode-

se citar o desastre químico de Bhopal, na Índia, em 1984, pela Union Carbide India Limited; 

ou o derramamento de óleo em Bodo Creek, Nigéria, em 2008, pela Shell Petroleum 

Development Company of Nigeria Limited. A ambos os casos, podemos agora incluir o 

recente desastre do rompimento da barragem da Samarco Mineração S/A em Mariana/MG, 

em 2015. Todos esses casos possuem um elemento em comum: tratam-se não somente de 

eventos de danos ao meio ambiente e de violações aos Direitos humanos perpetradas por 

megaempreendimentos, mas também foram praticados por empresas nacionais subsidiárias de 

empresas transnacionais com matrizes no exterior, ou seja, constituídas mediante o 

investimento direto em grandes países em desenvolvimento.  

Em casos como esses, não raro a busca por reparação culmina, em algum momento, na 

responsabilidade extraterritorial de suas matrizes ou controladoras, ou seja, por meio da 

propositura de ações em tribunais fora do território onde os danos ocorreram. No caso da 

Índia: o processo contra a Dow Chemical Company; no caso da Nigéria: os processos contra a 

Royal Dutch Shell.
56

 Até o momento, nenhum processo de responsabilidade civil semelhante 

foi ajuizado pelos atingidos, no âmbito do Caso Samarco, em face da BHP Billiton Limited na 

Austrália ou da BHP Billiton Plc. no Reino Unido, a despeito da abertura recente de um 

processo nos Estados Unidos por seus investidores
57

 e de denúncias por parte de organizações 

civis perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
58

 Sob a perspectiva do Direito 

                                                                                                                                                         

Context), de autores do Reino Unido, como William Twining. No Brasil, a teoria é também objeto de pesquisa 

de autores como Wagner Menezes, da USP e Paulo Márcio Cruz, da UNIVALI. 
56

 Referentes aos processos Eric Dooh et al. vs. Royal Dutch Shell, perante o judiciário dos Países Baixos, e 

Kiobel vs. Royal Dutch Shell, perante o judiciário dos Estados Unidos. 
57

 Jackson County Employees' Retirement System vs. BHP Billiton Ltd et al., Corte Distrital dos Estados Unidos, 

Distrito do Sul de Nova Iorque, Processo nº 16-01445. 
58

 CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 158º Período Extraordinário de Sessões. Audiência 

Pública “Impactos aos direitos humanos pela atividade minerária no Brasil”. Santiago, Chile, 08 de junho de 

2016. 
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Internacional Privado, tais casos promovem um questionamento acerca das regras de 

competência e das noções tradicionais de jurisdição e de soberania westfalianas, uma vez que 

ensejam a possibilidade de que os atos praticados no âmbito doméstico de um determinado 

Estado possam gerar efeitos não somente adstritos à jurisdição interna, mas também sujeitos 

ao controle jurisdicional estrangeiro. 

A busca pela reparação extraterritorial pode ter como causa uma série de elementos. 

Não decorre meramente de aspectos mais óbvios, como a corrupção – a despeito de que este 

elemento esteja presente em muitos dos países em desenvolvimento no qual atuam as 

empresas transnacionais –, sendo também recorrente o esgotamento dos recursos jurídicos 

internos ou o fracasso das instituições domésticas em lidar com tais violações. Como bem 

salienta Luiz Olavo Baptista na obra “Empresa Transnacional e Direito” (citada no tópico 

1.3.2 supra), ainda que se comprovem a ocorrência de danos oriundos da conduta de empresas 

transnacionais, há uma resistência, por parte dos governos e instituições locais, em 

responsabilizar tais empresas, seja em virtude do desafio regulatório consubstanciado “vácuo 

jurídico” (tópico 1.3.3 supra), seja em virtude da prevalência de um discurso 

desenvolvimentista ou do temor de fuga de capital, decorrente da chantagem locacional 

(tópico 1.21 supra).  

Nossa hipótese para esta seção é a de que a responsabilidade extraterritorial evidencia 

a função social do Direito Internacional Privado ou dos conflitos de leis, uma vez que 

possibilita superação da visão meramente privatista da disciplina e culmina na mitigação da 

impunidade da conduta de empresas transnacionais. Ademais, a responsabilidade 

extraterritorial reforça a superação da dicotomia, presente entre os internacionalistas, entre 

Direito Internacional “Público” e Direito Internacional “Privado” (já trabalhada no tópico 

3.1.2 supra), uma vez que torna mais tênue a separação entre público e privado. Dessa forma, 

traz à luz questões primordialmente “públicas”, como direitos humanos ou meio ambiente, 

para uma disciplina que é tradicionalmente associada a questões privadas e econômicas, como 

contratos internacionais, comércio exterior e investimentos. Conforme passaremos a propor, a 

responsabilidade extraterritorial pode se constituir como um instituto aplicável aos mais 

diversos casos de atuação de empresas transnacionais, não somente no que concerne às 

empresas estrangeiras com atividades no Brasil, como também às empresas brasileiras que 

atuam no exterior – em sua maioria na África ou em demais países da América Latina –, 

sendo que, neste último caso, poderão ser elas responsáveis perante o próprio judiciário 

brasileiro. 
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A presente seção se divide em três partes. No primeiro tópico, trataremos da noção de 

dano e da responsabilidade pelo ato ilícito no Direito Internacional Privado, abordando a 

questão da judicialização em massa decorrente da atividade de empresas transnacionais em 

países em desenvolvimento. No segundo e no terceiro tópico, trabalharemos, respectivamente, 

com algumas questões gerais acerca da responsabilidade extraterritorial e suas relações com a 

jurisdição – tangenciando o debate entre jurisdição extraterritorial e jurisdição universal – 

para, em seguida, adentrar nos pressupostos específicos de incidência da responsabilidade 

extraterritorial, em especial quanto aos aspectos da competência, do Direito Material aplicável 

ou da cooperação jurídica internacional (eficácia da sentença extraterritorial).  

 

3.2.1 A jurisdição em face da extraterritorialidade 

 De acordo com Humberto Cantú Rivera, existem duas modalidades de 

extraterritorialidade: a regulatória e a jurisdicional (RIVERA, 2014a, p.732). A primeira se dá 

quando, por meio da atividade legislativa, um Estado promulga regulações que possam ter 

efeitos extraterritoriais, tais como a imposição de padrões mínimos, ou standards, para 

determinadas empresas ou mercados cujas atividades se encontrem sob seu território. Tal 

modalidade, ainda que não viole a soberania de outros Estados, no sentido clássico da palavra, 

pode gerar a modificação da conduta de sujeitos e empresas privadas desses Estados.
59

 A 

extraterritorialidade jurisdicional, por outro lado, que é a mais relevante para o nosso estudo, 

se refere à possibilidade de que um determinado Estado exerça funções judiciárias em relação 

a fatos que não ocorreram no território de sua própria jurisdição Ao contrário da primeira 

modalidade, esta é, a princípio, caracterizada pelo risco de fomentar tensões políticas e 

diplomáticas, devido à possibilidade de alegações de violação ao princípio de soberania. 

 No âmbito do Direito Internacional, a possibilidade de aplicação extraterritorial do 

Direito já havia sido reconhecida desde o Caso Lotus, julgado perante a CPJI em 1927, Corte 

que antecedeu a atual CIJ. O caso se tornou um marco de consolidação da teoria voluntarista 

moderna, por entender que o fundamento de obrigatoriedade do Direito Internacional residiria 

na vontade dos Estados. Já nessa época, a CPJI reconheceu uma verdadeira presunção de 

permissibilidade de extraterritorialidade, ao afirmar que, salvo na presença de uma vedação 

                                                 

59
 Um exemplo clássico é a imposição de barreiras à importação por motivos ambientais ou sociais, tal como se 

percebeu, por exemplo, o Caso do Atum e Golfinhos: México vs. Estados Unidos (1991), ou no Caso da 

Reformulação dos Padrões de Gasolina: Brasil e Venezuela vs. Estados Unidos (1995), ambos do OSC/OMC, 

no qual se entendeu que as medidas restritivas ao comércio impostas pelos Estados Unidos com base em padrões 

ambientalmente adequados eram dotadas de uma natureza extraterritorial, pois buscavam regulamentar o 

processo produtivo de outros Estados conforme seus próprios padrões. 
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expressa pelo Direito Internacional, os Estados poderiam criar e aplicar sua legislação interna 

para além de suas fronteiras nacionais. Nesse sentido, uma série de Estados elaboraram 

legislações que tratam diretamente da aplicação de normas de forma extraterritorial, tal como 

se denota da normativa norte-americana ATCA (Alien Tort Claims Act, ou Lei de 

Indenizações Civis Estrangeiras), a qual, desde 1980, tem sido utilizada como base para uma 

série de pedidos de indenizações decorrentes de danos praticados por empresas transnacionais 

sediadas nos Estados Unidos. 

 A maneira com a qual cada Estado lida com a extraterritorialidade pode, no entanto, 

variar. Tal variação será sempre determinada pela lei do local de jurisdição, ou seja, do foro, 

ou da lex fori. A depender do local onde for ajuizado determinada ação, na qual se pleiteie a 

indenização de atingidos por empreendimentos transnacionais, os limites e poderes de 

exercício de funções jurisdicionais extraterritoriais poderão ser amplos ou restritos. Humberto 

Cantú Rivera trabalha tal questão, ao analisar as formas distintas com que os poderes 

judiciários dos Estados Unidos e dos Países Baixos lidaram com casos relacionados com um 

mesmo fato, a saber, o derramamento de petróleo na Nigéria em 2006 pela Shell Petroleum 

Development Company of Nigeria Limited (RIVERA, 2014a, p. 732-747). Conforme 

trabalharemos no tópico 3.2.3 desta seção, a tarefa consiste na análise do Direito Estrangeiro 

quanto ao menos quatro problemas: a competência jurisdicional, as regras de solução de 

conflitos de leis no espaço, a imputabilidade da conduta e o Direito Material aplicável. 

 

3.2.2 Competência Territorial e Direito Aplicável: para além da lex loci delicti 

De modo simples, o problema da competência consiste em saber se as regras de 

competência processual do país em análise admitem o ajuizamento de uma ação perante os 

tribunais nacionais para se julgar os atos praticados no exterior por empresa subsidiária com 

sede nacional. No Brasil, podemos encontrar algumas dessas regras nos artigos 21 a 26 do 

Código de Processo Civil de 2015. Percebemos, por exemplo, que, conforme a previsão do 

art. 21, I, parágrafo único, é competente o judiciário brasileiro para julgamento de atos 

praticados por empresas no exterior, desde que a empresa tenha sua sede no Brasil.  

Isso não significa, no entanto, que os atos praticados por subsidiárias de empresas 

brasileiras no exterior não terão qualquer relevância para o Direito Nacional, uma vez que se 

admite, da mesma forma, a desconsideração da personalidade jurídica de empresas, conforme 

previsto nos artigos 133 a 137 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, caso se comprove, por 

exemplo, o controle acionário e operacional ou a prática de fraude com o objetivo de se valer 

do véu da personalidade jurídica para a prática de determinado ato ilícito, os tribunais 
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nacionais poderão julgar o incidente de desconsideração para responsabilizar a matriz sediada 

em território nacional pelos atos de sua subsidiária. Percebe-se que tal foi o posicionamento 

do próprio Ministério Público Federal, em sua recente Ação Civil Pública relativa ao desastre 

da Samarco, uma vez que convocou para integrarem o polo passivo da referida lide não 

somente a Samarco Mineração S/A, mas, igualmente, suas sócias, Vale e BHP. 

A questão da desconsideração da personalidade jurídica se insere no que 

denominaremos do problema da imputabilidade, a qual, juntamente com a competência 

jurisdicional, é um dos pressupostos para a responsabilidade extraterritorial. A imputabilidade 

consiste, em suma, na possibilidade de se dizer que uma determinada pessoa é responsável 

por um dano praticado, uma vez que seria ela a sua verdadeira autora. Nesse sentido, a 

desconsideração da personalidade é somente uma das diversas formas através da qual os 

judiciários dos Estados podem atribuir responsabilidade de uma conduta a uma empresa 

transnacional, mesmo que praticado por uma de suas subsidiárias, por entender que pode esse 

ato ser a ela imputado.  

Tal teoria é adotada em muitos outros países, como nos Estados Unidos e na 

Alemanha. Assim como ocorre com o problema da jurisdição, a possibilidade de 

imputabilidade dos atos praticados pela subsidiária à matriz nacional irá depender do Direito 

do país competente, ou seja, das normas processuais da lex fori. A análise desse instituto em 

outros países, no entanto, não é tarefa fácil, uma vez que envolve o processo de tradução ou 

de transplante, no âmbito do Direito Comparado. O que se entende, por exemplo, no Brasil, 

como “desconsideração da personalidade jurídica”, não necessariamente será o que se 

entende, nos Estados Unidos, por “piercing of the corporate veil”, ou o que se entende na 

Alemanha por “DurchgriffsHaftung”. Seus requisitos e peculiaridades serão outros e, como 

todo processo de tradução, as sutilezas dessas diferenças raramente são percebidas por 

operadores do Direito não familiarizados com a cultura jurídica do país em análise, em 

especial quando trata-se de diferentes sistemas jurídicos, como ocorre com o Direito Civil 

Romano-Germânico Brasileiro e o Direito Consuetudinário Anglo-Saxão. 

 Além da análise das regras de Direito Processual relativas à competência, bem como 

do Direito Comparado quanto à questão da imputabilidade da conduta, um terceiro problema 

surge no âmbito da jurisdição extraterritorial, quanto ao Direito Material aplicável. Ainda que 

o judiciário local se considere competente, sob o ponto de vista processual, para o julgamento 

de uma causa extraterritorial, é necessário considerar, sob o ponto de vista substantivo, as 

regras de solução de conflitos de leis no espaço, ou o Direito Internacional Privado (conflicts 

of laws). A depender das regras de conflito adotadas pelo país do foro, o Direito Material 
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aplicável não será necessariamente o Direito Interno, podendo haver a indicação de aplicação 

do Direito Estrangeiro.  

 A título de exemplo, o art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

dispositivo que contém as principais regras de conflitos de leis no espaço, estipula que se 

aplicará, quanto às obrigações, a lei do local onde foram elas constituídas, a chamada lex loci 

contractus. Dessa forma, ainda que o judiciário brasileiro possa se considerar competente para 

o julgamento de uma causa envolvendo um contrato internacional assinado no exterior – 

quando presente alguma das hipóteses dos artigos 21 a 26 do Código de Processo Civil de 

2015, como, por exemplo, ser o réu domiciliado no Brasil – com base nas normas de conflitos 

de leis nacionais deverá ser aplicado o Direito Material Estrangeiro. O resultado de tal 

operação é que, caso haja a judicialização de uma obrigação relativa a um contrato assinado 

na Alemanha, cujo réu seja domiciliado no Brasil, o judiciário brasileiro se declarará 

competente para o julgamento, mas aplicará, quanto a tal obrigação, as regras do Código Civil 

Alemão.  

 No que concerne ao nosso estudo de caso, qual seja, as indenizações civis decorrentes 

de casos de danos ao meio ambiente e aos direitos humanos oriundas de atos praticados por 

empresas transnacionais, trata-se não de uma responsabilidade contratual, mas de uma 

responsabilidade delitual, ou aquiliana: um ato ilícito cuja obrigação originária é a própria lei. 

Em tal hipótese, a despeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não prever 

expressamente, o Direito Internacional Privado dos Estados em geral prevê a regra da lex loci 

delicti comissi, ou da lei do local onde o ato ilícito foi praticado. Com base em tal regra, 

volvendo ao caso da TKCSA em tela, ainda que o judiciário, por exemplo, da Alemanha, 

possa se considerar competente para o julgamento da TKCSA, se for norma da lex loci delicti 

o elemento de conexão adotado pelo Direito Estrangeiro, o Direito Material aplicável será o 

Direito Brasileiro e as normas relativas à indenização civil previstas no Código Civil 

Brasileiro de 2002. 

 Por fim, superados os critérios da competência, da imputabilidade e das regras de 

conflito de leis, restará somente o quarto problema, acerca do próprio Direito Material 

aplicável. A análise da responsabilidade extraterritorial deverá envolver o estudo do Direito 

Comparado: os pressupostos da responsabilidade civil, as modalidades de danos morais ou 

materiais existentes, as noções de culpa ou de responsabilidade objetiva, etc. O Direito Civil 

brasileiro, entende, por exemplo, que os danos ao meio ambiente constituem uma modalidade 

de danos difusos, cujo sujeito lesionado é indeterminado, sendo passíveis de acarretar em 

responsabilidade de indenização por danos morais coletivos, independente de eventuais 
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indenizações individuais pelos danos morais ou materiais reflexos. O Direito Ambiental 

brasileiro também adota a teoria do risco integral, o que enseja a possibilidade de 

responsabilização independente da existência de culpa stricto sensu (negligência, imprudência 

ou imperícia), bem como afasta a incidência de quaisquer excludentes de nexo causal, como o 

caso fortuito ou a força maior. Tais elementos não necessariamente estarão presentes em 

outros sistemas de responsabilidade civil, tal como se denota do sistema de tort claims do 

Direito Estadunidense. Por isso a análise do Direito Comparado, a ser trabalhada na próxima e 

última seção, se torna um pressuposto essencial para se definir os limites das possibilidades 

de responsabilização extraterritorial.  
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CONCLUSÃO 

Se, hoje, o capital é global, poderia também a justiça ser globalizada? Essa é, em 

suma, a pergunta que tentamos responder (em parte) ao trabalhar neste artigo a noção de 

responsabilidade extraterritorial. Conforme vimos ao longo do trabalho, a despeito de ser a 

disciplina do Direito Internacional Privado comumente denominada de “conflitos de leis”, 

percebe-se que, mais frequentemente do que não, na globalização, os diferentes sistemas 

jurídicos dialogam entre si, havendo que se falar mais em um diálogo de jurisdições do que 

em um conflito de jurisdições, como na visão clássica. Dessa forma, os atos ilícitos praticados 

por determinadas empresa transnacionais no exterior poderão ser relevantes não somente para 

o poder judiciário da jurisdição onde os atos foram praticados, mas também para o judiciário 

do país sede da matriz da empresa transnacional.  

A identificação desses pontos de diálogo entre as diferentes jurisdições – ou pontos de 

fissura, por onde se opera a transnacionalidade normativa – pode se tornar um mecanismo 

capaz de remediar a heterogeneidade regulatória da atuação das empresas transnacionais, 

uma vez que contribui para o respeito de altos padrões regulatórios não somente em seus 

países de origem, mas, igualmente, nos países onde atuam suas subsidiárias. Dessa forma, a 

existência de duas personalidades jurídicas autônomas não necessariamente é algo que irá 

isentar a empresa matriz dos atos das empresas que detém o controle de fato. 

A metodologia de tal identificação envolve uma série de fatores, como a análise das 

normas processuais de competência e do Direito Internacional Privado do país do foro, bem 

como das normas de Direito Material, por meio do Direito Comparado, envolvendo, ainda, 

normas de Direito Internacional Público, como, por exemplo, os tratados de Direito 

Internacional dos Direitos Humanos e os princípios da ONU sobre empresas e direitos 

humanos (business & human rights). Esse processo nos oferece um vislumbre de uma 

possível transconstitucionalidade das normas de direitos humanos, como decorrência de uma 

cidadania cosmopolita, mediante a qual os direitos fundamentais dos indivíduos atingidos 

podem ser protegidos não somente pelo judiciário do sistema político ao qual eles integram, 

mas também por sistemas jurídicos estrangeiros. 

No que concerne ao mecanismo da responsabilidade extraterritorial propriamente 

dita, por nós trabalhada no terceiro capítulo da dissertação, podemos concluir que a sua 

análise envolve ao menos as seguintes variáveis: a competência jurisdicional, as regras de 

solução de conflitos de leis no espaço, a imputabilidade da conduta e o Direito Material 

aplicável. 
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Como passo inicial, deve-se analisar as maneiras pelas quais o judiciário de um 

determinado país pode se considerar com competência absoluta para o julgamento do fato 

(forum necessitatis), se haveria a competência concorrente com outras jurisdições (forum 

shopping), ou se os seus tribunais nacionais seriam incompetentes para exercer qualquer 

forma de jurisdição sobre o fato ocorrido (forum non conveniens). As maneiras pelas quais os 

Estados definem tais modalidades de jurisdições ou os elementos de conexão necessários para 

que os tribunais nacionais se considerem competentes para o julgamento constituem o ponto 

chave para a análise inicial da extraterritorialidade na análise qualquer de caso: 

1) A competência: a saber, se as regras de competência processual do país em 

análise admite a abertura de uma ação perante os tribunais nacionais para se 

julgar os atos praticados no exterior por empresa subsidiária com sede 

nacional. No Brasil, por exemplo, tais regras se encontram nos arts. 21 a 26 do 

Código de Processo Civil de 2015. Conforme a previsão do art. 21, I, parágrafo 

único, é competente o judiciário brasileiro para julgamento de atos praticados 

por empresas no exterior desde que a empresa tenha sua sede no Brasil.  

2) A imputabilidade: a possibilidade ou não de se imputar os atos praticados pela 

subsidiária à empresa matriz, podendo isso se dar ou não por meio da adoção 

da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. No Brasil, esse 

instituto se encontra expressamente previsto nos arts. 133 a 137 do Código de 

Processo Civil de 2015. Desta forma, há em nosso Direito a possibilidade de 

que tribunais nacionais julguem atos praticados exterior por uma empresa, 

ainda que não sediada no país, caso seja ela subsidiária de uma empresa 

nacional e entenda o Judiciário pelo cabimento do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. A análise desse instituto em outros 

países, no entanto, não é tarefa fácil, uma vez que envolve o processo de 

tradução, no âmbito da metodologia de Direito Comparado.  Tal como 

afirmarmos anteriormente neste trabalho, a teoria da desconsideração pode ser 

relativamente traduzida por teorias adotadas em outros países, como os 

Estados Unidos e a Alemanha. No entanto, a possibilidade de imputabilidade 

dos atos praticados pela subsidiária à matriz nacional irá depender do Direito 

de cada país sob análise. 

3) Os conflito de leis: uma vez que, ainda que o judiciário local se considere 

competente, as regras de solução de conflitos de leis no espaço (Direito 

Internacional Privado) do país sob análise não necessariamente irão indicar a 
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aplicação do Direito Interno. Tal hipótese poderá ocorrer, por exemplo, quando 

da adoção pelo país da regra lex loci delicti comissi. Caso as regras de Direito 

Internacional Privado do país em análise assim determinem, poderá o juiz 

nacional, mesmo se considerando competente, aplicar – em âmbito interno – 

normas materiais de Direito Estrangeiro. No caso do Brasil, por exemplo, não 

há em nosso Direito a adoção expressa da teoria do lex loci delicti comissi. No 

entanto, no caso de obrigações, determina o art. 9º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro a possibilidade da lex loci contractus, ou seja, a 

lei do local onde a obrigação foi constituída. Dessa forma, na hipótese de 

celebração de um contrato no exterior, mas proposta uma ação no judiciário 

nacional – por virtude quaisquer das regras de competência previstas nos arts. 

21 a 26 do CPC/2015, deverá o juiz brasileiro aplicar as normas do Direito 

Estrangeiro, se nada diferente houver sido estipulado pelas partes. 

4) A responsabilidade: se tratando das regras de Direito Material aplicáveis ao 

concreto, em geral encontrada nos países de sistemas jurídicos de raiz 

ocidental nas regras de Direito Civil relativas às obrigações e ao dever de 

indenizar, mas nada impedindo que em determinada jurisdição possam estar 

contidas em outras formas de responsabilidade, tais como a responsabilidade 

criminal – a resposta somente poderá se dar por meio de uma metodologia de 

análise de Direito Comparado; 

Concluímos, por fim, que investimentos estrangeiros não são um fim em si mesmo, 

mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento, considerado em todas as suas formas 

(econômico, social e ambiental). Nesse sentido, a busca pela atração de investimentos 

estrangeiros deve ser acompanhada pela construção de mecanismos de controle do padrão 

regulatório desses investimentos, de modo a se evitar a o aumento de riscos e impactos 

socioambientais para as comunidades atingidas. Já se vislumbram em muitos países alguns 

desses mecanismos, conforme tratamos no texto, acerca de normas que admitem a 

responsabilidade extraterritorial de empreendimentos, em face da incapacidade de resposta 

por parte das instituições do país onde os danos ocorreram. Tais mecanismos podem ser 

incentivados e construídos de forma diplomática e bilateral, ou de forma multilateral, como se 

percebe com os princípios (voluntários) sobre empresas e direitos humanos, os quais ganham 

cada vez mais força cogente, sendo atualmente discutido um tratado vinculante no âmbito da 

ONU.  
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Nada impede, no entanto, que concomitantemente a esse processo os Estados 

investidores produzam fortes legislações civis internas de forma a coibir abusos na atuação 

internacional suas empresas nacionais e suas subsidiárias, conforme já se percebe na 

legislação dos Estados Unidos, com o Alien Tort Claims Act, sendo possível replicar institutos 

semelhantes na legislação brasileira. Independentemente de qualquer inovação legislativa, o 

próprio Código de Processo Civil brasileiro já admite a possibilidade de responsabilizar 

empresas brasileiras que pratiquem danos no exterior. O CPC prevê essa possibilidade mesmo 

que os atos tenham sido praticados por suas subsidiárias, uma vez que admite, da mesma 

forma, a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização da matriz 

controladora, instituto essa que se inspirou no instituto do piercing of the corporate veil do 

Direito Norte-Americano ou no DurchgriffsHaftung do Direito Alemão. A omissão dos 

Estados na construção desses mecanismos, seja de forma unilateral, bilateral ou multilateral, 

poderia talvez ser fundamento para sua responsabilização internacional em função da 

omissão, tema este, no entanto, que não foi objeto de nossa dissertação. 
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