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TEMA: “As violações de direitos humanos pelas empresas transnacionais no 

território latino-americano e caribenho e a crise de desigualdade da região” 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 Senhoras Delegadas e Senhores Delegados, antes de iniciar a parte formal do 

guia, é hora de conhecer (de verdade) as diretoras e diretores da CELAC, ou – como 

vocês já são íntimos – da CELACRE. De antemão, já pedimos desculpas pelo tamanho 

da carta, foi muito difícil resumir tantas histórias!! 

Sinônimo de empoderamento, coragem, confiança, justiça e luta. A estudante do 

4º de Direito/UFRN, ela mesma: Bia Costa! Se você já ouviu falar de alguém que 

consegue deixar o seu pé em algumas – todas – as festas do curso, sem dúvidas era Bia. 

Contudo, o que se esperar dela que consegue dar prejuízo a todo e a qualquer open bar? 

Não é à toa que em todas as Habeas Bia sempre some e chega em casa de uber com 

desconhecidos. Por isso, cuidado quando entrar em um uber, pode ser que Bia apareça 

ao seu lado vindo de alguma festa.E se isso acontecer, por favor, leve-a para casa, sem 

dúvidas o universo irá retribuir. Falando em universo, Bia (ou Bia anjo, como é 

popularmente conhecida) é literalmente a louca dos signos. E não podemos esquecer de 

elucidar a sua capacidade de sedução, Bia é daquelas que quer –de forma assumida – 

seduzir a todos.Por isso, muita atenção quando cruzar com essa linda mulher, você 

poderá se tornar seu próximo alvo. Como boa pisciana, se destaca pelo seu carinho, 

bondade, e é daquelas pessoas que possui uma luz própria, sempre se preocupa com o 

bem-estar do outro e faz de tudo pra ver qualquer pessoa bem. Bia brilha pelo seu 

empenho e dedicação em tudo o que faz, é um orgulho para todos poder tê-la como 

diretora da CELAC! 

Nossa diretora Fernanda Jácome, aluna do 5º período de Direito na UFRN, é 

mundialmente conhecida pela sua capacidade de rir em todas as situações possíveis, 

mesmo quando a piada é péssima ou a situação é constrangedora, vocês terão o prazer 

de apreciar esse lindo e contagiante sorriso. É importante deixar claro, desde já, que se 

você está com fome e comendo, é melhor não chegar perto da nossa diretora. Fernanda 

é simplesmente insaciável, quando não está comendo bife acebolado sem cebola, tem 

como passatempo favorito ver perfis de docerias no instagram. Você acha que para por 

aí? Como se não bastasse ser esforçada, inteligente e linda que só ela, nossa geminiana 

(sim, ela é geminiana! Mas não tenham medo, não mordeu ninguém até hoje) é 

especialista em séries, destaco sua favorita: How I metyourmother (mesmo todo mundo 

sabendo que friends é melhor, ela insiste em defender, vai entender), odeia spoilers e 

não mede esforços em colocar na lista-negra as pessoas que ousarem praticar tal 
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conduta horrível. Por fim, senhores delegados, é necessário deixar claríssimo que 

Fernanda detém um coração proporcional ao tamanho de sua fome constante, então 

aproveitem a oportunidade de conviver com essa grande mulher, sei que ela não medirá 

esforços para ajudá-los. 

Flávia Rayssa, popularmente conhecida somente por Flalsa, a louca da 

papelaria, é estudante do 7º período de Direito. Dizem que seu signo é falsidade, com 

ascendente em stabilo e lua em pagar 1 ano de academia e ir 17 dias. Natural de Recife, 

foi morar ainda criança em Angicos, ou melhor, ANGICAS, já que ela gosta de colocar 

tudo na feminina e em CAPS LOCK. De riso MUITO fácil e gospel, Flávia é simpática 

e pronta para lhe marcar em algum meme. Mas cuidado! Ela odeia ser contrariada, e 

estará pronta para lhe atacar com seu estojo de 47kg com a Kalunga inteira dentro, 

enquanto agenda em seu planner qual dia irá lhe marcar em sorteios de kits de papelaria. 

E tendências? Seguidora assídua das modas do momento, aos 18 resolveu ser loira, o 

que não deu muito certo: a cabeleireira disse que era a hora de tirar um produto e Flávia 

insistiu para deixar, pois queria mais loiro, até que um cheiro de queimado foi sentido e 

os seus cabelos começaram a literalmente pegar fogo. E os animais? Coitados, deixem 

eles longe dela. Teve um hamster e o matou de tanto dar comida a ele. Tem um 

cachorro chamado Fred, e o apertou tanto em um abraço, que o pet vomitou (chama a 

Luísa Mell). Mas verdade seja dita: Flalsa é uma crente top. Tem um coração do 

tamanho do seu estojo.  

Agora chegou a hora de conhecer ela, que anda com a cabeça bem erguida para 

não deixar a coroa cair, nossa princesinha de Currais: Larissa Maria. Essa estudante do 

5º período do curso de Direito da UFRN foi responsável pelo aumento de, em média, 

5kg para cada diretor deste comitê, já que ela nos dava o prazer, em cada reunião, de 

provar as suas mais deliciosas iguarias. Mas nada de querer que nossa #DireMasterChef 

coloque a comida em seu prato, pois ela é acostumada mesmo a ser servida. Também 

forte candidata a #DireFofa da CELACre, Lari é viciada em um flashbak: dizem que se 

não for para repetir, ela nem experimenta. Com exceção da famigerada Cachaça de 

Canelinha, a qual ela tem arrepios até hoje só de ouvir tais palavras. Além disso, essa 

garotinha é uma verdadeira #DireMãe, cuidando de todo mundo ao seu redor com todo 

amor e carinho, e que como todo membro da realeza, nossa #DirePrincesinha é uma 

linda sonhadora: um dia ela vai conseguir formar a família mais linda desse RN! 

Tome cuidado, aproxima-se agora nosso produtor de memes ambulante, 

Matheus Mesgrael. Dono de um visual milimetricamente cuidado por sua admiradora 
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nada secreta e cabelereira de Brejinho (a qual corta seu cabelo e busca ao mesmo tempo 

conquistar seu coração), ele é conhecido como nosso #DireSorte, já que acredita que 

tudo o que acontece em sua vida pode ser revertido num sinal do universo para que ele 

realize ou não algo, até mesmo quando se trata da porta do banheiro. “Mesgra” almeja 

como objetivo de vida, um grande amor capaz de lhe fazer companhia, a qual esteja 

presente na saúde e na doença, ou no parquinho da Habeas VI (e conseguintes). O 

dedicado estudante do 7° período do glorioso curso de Direito, é inteligente em todos os 

sentidos, principalmente quando se trata em ser o sinônimos.com do nosso lindo comitê, 

enaltecendo ainda uma de suas características mais marcantes de estar sempre disposto a 

ajudar qualquer pessoa que precise. Nosso diretor é um alto crítico de carnavais, haja 

vista que a própria Olinda não foi capaz de agradá-lo, uma vez que alega não possuir 

“bagaceira” suficiente para ele, por isso, prepare os rolés de alto nível, pois este diretor 

odeia faltar qualquer um deles. 

Rossiny Filho, também conhecido como Rossane, é o futuro prefeito de 

Janduís/RN e dono e proprietário do curso de Direito da UFRN. Atualmente cursa o 7º 

período, mas já foi ator e interpretou um cego na Paixão de Cristo. Praticamente um 

Global, não é mesmo? Quer ver uma pessoa no auge da felicidade? Olhe pra ele 

enquanto ele faz algo que ama muito. Mente mais que o homem da cobra, prega 

peçasem todos: “a nota já saiu”, “o professor cancelou a aula”, “a avaliação vai ter torta 

na cara”, e até mesmo umas perguntas mirabolantes, misturando termos jurídicos sem 

sentido algum, para que os amigos achem que não estudaram o suficiente para a prova. 

Viciado em realities shows, é um forte candidato para o BBB19. O hobby de alguns é 

sentar, mas o dele é simular, principalmente quando representa Cuba e pergunta aos 

outros se querem ver seu charuto.Mas calma, ele literalmente tinha um charuto. É o rei 

do excesso, seja na quantidade de bocas que beija na Habeas ou na quantidade de açaí 

que toma. Você pode encontrá-lo facilmente bebendo em algum churras do curso. E se 

no outro dia tiver prova, ele tira 10. O álcool tem esse poder na mente dele. E tá solteiro, 

viu meninas?Ah que pena seria é o que me resta falar para os concorrentes desse MITO. 

 Por fim, queremos agradecer ao nosso Secretário e ao nosso Tutor, duas figuras 

emblemáticas essenciais a esse comitê: Leonardo Pinheiro e TelânioDalvan. 

Enquanto o primeiro – o homem do dinheiro desse projeto – pode ser encontrado 

usando óculos que piscam em qualquer open bar da cidade, o segundo – dono do fã-

clube #GaleanoRainhaSensata – você verá nas mais lindas poesias e paisagens da 

América Latina. A vocês dois, nosso mais sincero e profundo OBRIGADO!  
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1. INTRODUÇÃO 

 Senhoras e senhores delegados, agora se dará início propriamente ao estudo dos 

assuntos pertinentes aos dias de simulação. Passando-se, então, ao fornecimento de 

informações sobre a temática proposta a fim de nortear e direcionar o estudo de vocês, 

mas sabendo que para tanto, suas pesquisas não se esgotam com a leitura desse guia. 

 Portanto, a primeira parte desse estudo será voltada para um maior 

conhecimento sobre a região protagonista da simulação, qual seja, a América Latina e o 

Caribe, tendo em vista a necessidade de formação de uma identidade para os senhores 

delegados com relação ao estudo da região em que vivemos. Além disso, também é 

notória a necessidade de se conhecer o contexto de criação do Organismo a ser 

simulado, bem como suas competências. 

 Em seguida, será exposto um quadro mais conceitual sobre a temática em pauta, 

apresentando as ideias inerentes à noção de empresas transnacionais e direitos humanos, 

sempre buscando a formação de uma compreensão ampla, global e crítica sobre elas. 

Logo, o fornecimento de dados e exemplos históricos serão essenciais para o 

esclarecimento desses tópicos. 

 E então, após os entendimentos iniciais, adentraremos na problemática central 

do comitê: as violações de direitos humanos por empresas transnacionais. Aqui, os 

danos ambientas, trabalhistas, trabalho escravo, infantil e as mais variadas formas de 

violações que acontecem na região latino-americana e caribenha serão apresentadas para 

ilustrar o panorama atual. 

 Por fim, objetiva-se apresentar as diversas tentativas de regulamentação sobre a 

questão. Mostrando, ainda, que a vulnerabilidade da região da América Latina e Caribe 

– ao viver em uma grande crise de desigualdade – agrava ainda mais os problemas 

advindos de tais violações, dificultando a responsabilização de empresas pelos danos 

cometidos. 

 Assim, desejamos boas-vindas para todos vocês que irão fazer a CELAC 

acontecer! Bons estudos! 
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2. A REGIÃO LATINO-AMERICANA E CARIBENHA 

 A expressão “América Latina” é uma referência aos países e dependências da 

América que foram colonizados por países “latinos”, quais sejam Portugal, Espanha e 

França
1
. Esta região -hoje composta por 33 países- sofreu intensa exploração durante 

todo o seu processo de colonização, tornando-se dependente em muitos âmbitos de 

países em maior nível de desenvolvimento
2
. Este cenário acarretou consequências 

visualizadas hodiernamente na sociedade, economia, política e cultura. A região 

Caribenha por sua vez, foi uma importante rota utilizada desde a era dos 

“descobrimentos”, já atualmente a região é deveras relacionada a seu potencial turístico. 

2.1 Histórico sobre o território 

A história da região latino-americana e caribenha tem início com seus povos 

originários, responsáveis pelo início de uma cultura e herança únicas, destacando-se as 

civilizações incas, astecas e maias
3
. Dessa forma, apenas mais à frente, tem-se o marco 

de seu processo de colonização/exploração, o qual conta com a presença dos povos 

franceses, espanhóis e portugueses. Neste contexto, as diversas guerras e os demais 

tipos de violências, para além da intensa exploração, marcaram o início de uma 

submissão que, apesar do longo espaço de tempo, ainda permanece intrínseca na 

política, cultura, economia e diversas outras áreas das atuais sociedades, mesmo que de 

maneiras distintas
4
.  

Esse processo de colonização foi incentivado e motivado pela expansão marítima, 

através da qual as grandes potências buscavam obter terras e riquezas minerais e 

naturais dos países “desconhecidos”. A partir desse cenário, a chegada de Cristóvão 

Colombo e seus navegantes às terras americanas, representa início de uma era de 

descobertas, batalhas e busca por liberdade
5
 por parte dos povos dominados. Em 

consequência da riqueza presente em suas terras, as circunstâncias supramencionadas 

favoreceram a pobreza do nativo, e especialmente, acabou por definir como “vítima” 

essa região no que diz respeito às diversas explorações internacionais
6
.  

                                                           
1
 SCIELO. América Latina: da construção do nome à consolidação da ideia. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/topoi/v12n23/1518-3319-topoi-12-23-00030.pdf>. Acesso em 27 de março de 

2018. 
2
 GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: L PM, 2010.  

3
TODA MATÉRIA.Primeiros Povos da América. Disponível em 

<https://www.todamateria.com.br/primeiros-povos-da-america/ >. Acesso em 24 de abril de 2018. 
4
 VAINFAS, Ronaldo et al. História. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

5
 Ibidem. 

6
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: L PM, 2010. 



 

 
10 

Desta forma, o violento processo de colonização encontra-se estritamente 

relacionado à origem do atraso, assim como da miséria presente em alguns territórios, e 

consequente condição de dependência dos países da região da América Latina e Caribe. 

A ideia de inferioridade, historicamente imposta desde o período colonial pelo modelo 

euro-americano, influencia até o período atual, em situações como as condições 

impróprias impostas às populações latinas e caribenhas por parte de empresas 

transnacionais.  

Este tema é deveras discutido por Eduardo Galeano em seu livro “As Veias 

Abertas da América Latina” de maneira crítica e reflexiva ao afirmar “nossa derrota 

esteve sempre implícita na vitória alheia, nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza 

para alimentar a prosperidade dos outros: os impérios e seus agentes nativos
7
”. 

2.2 A situação geopolítica atual da região 

 De acordo com a Administradora do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, Helen Clark, a América Latina e a região do Caribe continuam sendo 

as regiões de maior desigualdade social do mundo
8
. Desta forma, a análise desse dado 

leva a conclusão de que os índices de desenvolvimento social e a própria questão 

humanitária tornam-se fatores alarmantes e que devem ser analisados prioritariamente 

pelas comunidades internacionais.  

 Isto posto, o cenário político, econômico e social reflete uma realidade negativa 

em boa parte dos países pertencentes à região, como visto em índices alarmantes como 

o inflacionário da Venezuela ou dados de desigualdade como o anteriormente 

mencionado
9
. Regimes ditatoriais e uma economia que sente o resultado dos processos 

político-militares abalam as sociedades envolvidas e diminuem a já insatisfatória 

qualidade de vida destes locais. 

 Nesse contexto, as administrações públicas são muitas vezes incapazes de tomar 

medidas simples que possam vir a melhorar as condições de seus nacionais. E isto 

ocorre principalmente devido aos regimes ilegais, os quais possuem tanto poder, que se 

                                                           
7
 Ibidem. 

8
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, América Latina e Caribe tem maior desigualdade social do mundo, 

alerta PNUD. Disponível em < https://nacoesunidas.org/america-latina-e-caribe-tem-maior-desigualdade-

social-do-mundo-alerta-pnud/ >. Acesso em 23 de abril de 2018.  
9
 GLOBO. Inflação anualizada na Venezuela atinge 8.878,1%, diz parlamento. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-anualizada-na-venezuela-atinge-88781-diz-

parlamento.ghtml>. Acesso em: 12 de maio de 2018.  
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tornam capazes de influenciar em questões sociais extremas que deveriam ser tratadas 

pelos entes públicos
10

. 

 Ademais, a corrupção também é um dos fatores que influencia negativamente a 

atual situação dessas regiões, dificultando das mais variadas formas as possibilidades de 

melhoria das condições básicas dos habitantes, assim como diminuem o 

desenvolvimento de cada país. Através da busca por benefícios individuais, como pode 

ser visto no escândalo do PanamaPapers, os representantes públicos desviam verbas 

destinadas à estruturação dos serviços básicos, implicando também na redução do 

potencial de desenvolvimento do país, resultando no atraso destes territórios em 

diversos âmbitos. 

O escândalo do PanamaPapers é um dos exemplos da irregularidade 

extremamente negativa. Consiste num esquema de corrupção global envolvendo 

políticos e empresários de várias nações que utilizavam empresas de fachada e offshores 

para esconder quantias em paraísos fiscais
11

 Recebe então esse nome, em decorrência da 

empresa matriz, a Monssak Fonseca, presente no Panamá 

 Por último, a violência torna-se um dos problemas mais acentuados em muitos 

países da América Latina e Caribe. Através de diversas faces e expressões, essa 

problemática faz-se presente por meio de lutas armadas, grupos terroristas, regimes 

ditatoriais e outros.
12

 A disputa ideológica e armada entre agrupamentos políticos reflete 

de maneira intensa nas sociedades envolvidas, acentuando o medo e as tensões diárias 

na população. O tráfico de drogas também é um dos fatores que mais acarreta prejuízos 

nesse âmbito, através de crimes variados emortes violentas, podendo estar estritamente 

relacionado à corrupção. 

3. A COMUNIDADE DOS ESTADOS LATINO-AMERICANOS E 

CARIBENHOS (CELAC) 

 A CELAC é um mecanismo de organização política e integração, composta por 

33 países da América do Sul, América Central e Caribe. O objetivo principal dessa 

organização consiste em proporcionar a ampliação do diálogo político dessas regiões, 

                                                           
10

 EL PAÍS. Crise e transição na América Latina Disponível 

em<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/08/internacional/1494231343_866580.html>. Acesso em 13 

de março de 2018.  
11

 REVISTA FORUM. Jornalista do PanamaPapers é morta por bomba após expor corrupção. 

Disponível em <https://www.revistaforum.com.br/jornalista-do-panama-papers-e-morta-por-bomba-apos-

expor-corrupcao/>. Acesso em 23 de abril de 2018. 
12

 JUSBRASIL. Terrorismo na América Latina. Disponível em 

<https://pcastai.jusbrasil.com.br/artigos/188563624/terrorismo-na-america-latina>. Acesso em 13 de 

março de 2018. 
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visando a formação de uma identidade própria regional e comum, apesar das 

divergências culturais, sociais, históricas, políticas e afins
13

. 

3.1 Contexto histórico de criação da CELAC 

O processo de regionalização fruto da globalização, acentuado no final do século 

XX, concretizou a necessidade de um sistema de integração e cooperação dos países da 

América Latina e Caribe, visando uma maior e mais efetiva presença no plano 

internacional. A partir desta carência, em 2008 o Brasil convocou a primeira Cúpula de 

Chefes de Estado e de Governo da América Latina e Caribe sobre Integração e 

Desenvolvimento (CALC). Desta forma, essa organização possibilitou que países que 

não participam diretamente de outros grupos semelhantes, pudessem se reintegrar, e 

discutir as mais diversas temáticas referentes à região, como ocorreu com Cuba
14

. 

A CALC reuniu 33 países latino-americanos e caribenhos, propiciando uma 

intensa reflexão acerca do desenvolvimento e integração por meio de uma agenda 

própria, a qual foi formulada levando em consideração os interesses das diversas 

sociedades latino-americanas e caribenhas. Nesse contexto, a Comunidade dos Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) surge na Cúpula da Unidade, em fevereiro 

de 2010, sendo sediada na Riviera Maya (México), a partir da ideia de unir a CALC ao 

Grupo do Rio. Já o funcionamento efetivo da CELAC, deu-se a partir da Cúpula de 

Caracas, em dezembro de 2011
15

. 

3.2 Estrutura e funcionamento da CELAC 

Como supramencionado, a CELAC é composta por 33 países da América do Sul, 

América Central e Caribe, os quais são: Venezuela, Chile, Nicarágua, Bolívia, Haiti, 

Brasil, Jamaica, Cuba, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru, República Dominicana, 

Suriname, Guiana, Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trinidade e Tobago
16

. 

De acordo com o Estatuto de Procedimentos da CELAC, são adotados 6 (seis) 

procedimentos a serem seguidos a fim de se obter o funcionamento orgânico da 
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organização, visando a concretização da paz e a formulação de soluções próprias para 

problemas comuns, assim como o fortalecimento da presença e capacidade de 

negociação dos países que a compõe frente à sociedade internacional
17

. 

Os procedimentos necessários para o seu funcionamento orgânico são: 

I- Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo: é a instância suprema da CELAC, 

a qual será simulada em sua sétima edição. São a ela atribuídas as funções de 

organização e planejamento das reuniões, definição das diretrizes políticas, prioridades, 

estratégias e planos de ação para obtenção dos objetivos tanto em esfera interna no que 

diz respeito aos Estados-membros. No que diz respeito à posição da Organização frente 

à comunidade internacional. 

II- Reunião dos Ministros das Relações Exteriores: dentre suas funções, deve 

adotar resoluções e emitir pronunciamentos que sejam do interesse dos países da região, 

preparar as Cúpulas dos Chefes de Estado e de Governo. Ademais, deve promover e 

desenvolver o diálogo político e a concertação sobre temas do interesse da CELAC. A 

realização do seguimento e a avaliação do cumprimento dos planos de ação também 

cabe a este órgão, assim como coordenar e promover posições conjuntas a respeito de 

temas do interesse da CELAC, além de outras demandas.  

III- Presidência Pro Tempore: é o organismo de apoio institucional, técnico e 

administrativo à CELAC. Possui entre tantas atribuições, as de organizar e coordenar as 

reuniões do Órgão, assim como coordenar as atividades permanentes da organização, 

efetuar o seguimento aos acordos atingidos em cada Reunião, entre outros. Ademais, o 

Estado que atuará como sede da Presidência Pro Tempore assumirá as despesas 

provenientes de seu funcionamento, assim como deverá criar e manter uma página 

eletrônica referente às declarações e outros assuntos referentes à Organização. 

IV- Reunião de Coordenadores Nacionais: a relação dos Estados-membros com a 

Presidência Pro Tempore ocorre por meio dos Coordenadores Nacionais, os quais 

coordenam e dão seguimento direto às temáticas discutidas. A eleição do Coordenador 

Nacional principal será realizada por cada país, assim como a quantidade de 

Coordenadores suplentes escolhida pelo território. Há reuniões duas vezes durante o 
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ano, antecedendo as Reuniões dos Ministros das Relações Exteriores, podendo haver 

outras em casos extraordinários.  

V- Reuniões Especializadas: essas reuniões visam atender áreas de interesses, 

assim como outras que visam a promoção da unidade, integração e a própria cooperação 

entre as regiões. Os funcionários de Alto Nível, ou seja, aqueles que possuem 

capacidade de decisão suficiente para cumprir os objetivos alcançados pela CELAC, 

participarão destas reuniões. As reuniões ocorrem conforme estabelecido no Programa 

de Trabalho Bienal da CELAC, sendo convocadas pela Presidência Pro Tempore. O 

resultado de seus trabalhos é transmitido à Reunião de Ministros das Relações 

Exteriores.  

VI- Tróica: é formada pelo Estado ocupante da Presidência Por Tempore, pelo 

Estado que o antecedeu e por aquele que irá suceder esta responsabilidade. Possui como 

função dar assistência à Presidência Pro Tempore, e é automaticamente instituída a 

partir da eleição do Estado-membro que ocupará a Presidência Pro Tempore da 

CELAC. Acerca de suas decisões, devem ser adotadas por consenso em todas as 

instâncias, em caso contrário, recorre-se a maioria qualificada; ademais, estas decisões 

devem ser refletidas por escrito.  

3.3 As vertentes e abrangências de trabalho da CELAC 

Em seu primeiro âmbito, a CELAC atua através da realização de reuniões 

ministeriais ou de alto nível acerca de temas significantes aos países membros, como 

infraestrutura, energia, desenvolvimento social, educação e outros. Para exemplificar 

esse tipo de atuação, pode-se citar as reuniões sobre Agricultura Familiar realizadas no 

Brasil em 2013 e 2014, as quais visavam estratégias de desenvolvimento rural voltadas 

a segurança alimentar e nutricional, além da busca pela erradicação da pobreza rural
18

. 

Acerca de sua vertente voltada à concertação política, é possível declarar que a 

CELAC está ativa através da emissão de pronunciamentos acerca de temas relevantes na 

agenda regional e internacional. Pode-se citar, por exemplo, sua posição acerca do 

desarmamento nuclear, mudanças climáticas, o bloqueio norte-americano a Cuba, e 

outro temas de extrema importância internacional que influenciam em demasia a região 

da América Latina e Caribenha. Ademais, pode-se notar manifestação desta organização 

também através de intervenções conjuntas no âmbito da Assembleia Geral das Nações 

Unidas e de suas Comissões.  
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Ressalta-se também que a CELAC é uma importante ferramenta de diálogo e 

cooperação representativa da América Latina e Caribe frente a outros países e blocos 

econômicos, como a União Europeia (UE). A cooperação CELAC-UE, possui o apoio 

da Fundação UE-LAC
19

, a qual possui sede em Hamburgo, e visa proporcionar a 

reflexão acerca de temas de interesse mútuo às regiões, o apoio às decisões e objetivos 

acordados, além da promoção dialógica com a sociedade e outras esferas como o setor 

privado.  

Há um rol considerável de documentos internacionais relacionados à atuação da 

CELAC no cenário mundial, como os atos adotados por ocasião da Reunião de 

Ministros de Relações Exteriores CELAC-UE. Desta forma, conclui-se que a 

participação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos é deveras 

ativa, buscando cumprir seu papel de representatividade de seus países membros frente 

os demais agentes internacionais
20

.  

4. AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS 

Antes de adentrar nas peculiaridades acerca das empresas transnacionais (ETNs), 

faz-se necessário apresentar um breve contexto histórico sobre seu aparecimento na 

conjuntura mundial e a sua influência na mudança de paradigma do Direito 

Internacional.Nesse sentido, o Direito Internacional público como ciência autônoma e 

sistematizada tem seu primeiro marco com os Tratados de Vestfália, consagrando-se, do 

século XIX à I guerra mundial, como um instituto capaz de reger as relações 

interestatais, ou seja, concretizando um complexo de normas que regulam as condutas 

recíprocas dos Estados
21

. 

Contudo, após o fim da II Guerra Mundial, e com a globalização, a sociedade 

internacional se transformou: novos atores foram trazidos à cena, como novos Estados, 

organizações internacionais, organizações públicas internacionais, organizações não 

governamentais (ONGs), e pessoas privadas, especialmente as empresas transnacionais. 

Logo, a sociedade internacional perdeu a sua homogeneidade inicial.
22
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A concepção clássica do Direito Internacional deu então lugar a um paradigma 

transnacional, que consiste na capacidade de regulamentar ações que transcendem as 

fronteiras nacionais e não somente um direito que regula relações entre os Estados
23

. 

4.1 Noções iniciais 

Em relação à denominação das empresas transnacionais, trata-se de uma questão 

controversa na doutrina. A denominação inicial dada a essas organizações foi “empresas 

multinacionais”
24

. Contudo, o termo “empresa transnacional” passa a ser empregado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em substituição a expressão multinacional, 

tendo em vista que a denominação transnacional indica que as empresas transpassam as 

fronteiras de um Estado e se estabelecem em outros. 
25

 

Embora existam autores que considerem empresas transnacionais e 

multinacionais como sinônimos, é interessante lembrar que existem doutrinadores que 

as diferenciam essencialmente. Portanto, as ETNs seriam aquelas criadas em um 

determinado Estado com o capital desse Estado matriz e que posteriormente se expandiu 

a outros territórios. Enquanto que as multinacionais seriam já fundadas com o capital 

derivado de vários Estados
26

. 

No que diz respeito à conceituação das empresas transnacionais, há também 

controvérsias em relação aos autores. Contudo, a conceituação que mais possui adeptos 

é a elaborada por Jack N. Berhman, que as define como empresas cujas subsidiárias no 

exterior se integram com as atividades da matriz, transformando-se em uma entidade 

operacional global, destinada a servir no mercado mundial
27

.  

Em 1973, no Relatório do Grupo de Personalidades, a ONU definiu as 

ETNscomo empresas que possuem instalações de produção ou de serviço fora do 

controle do país em que constituíram. Essas empresas nem sempre são sociedades 

anônimas ou sociedades privadas. Estas podem ser cooperativas ou entidades estatais28
. 
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Em consonância, a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio 

e o Desenvolvimento) define a transnacional como: 
29

 

“Uma empresa que independentemente do seu país de origem e de sua 

propriedade, podendo ser privada, pública ou mista, possui entidades locais 

em dois ou mais países, ligadas por controle acionário ou de outra forma que 

uma ou mais dessas entidades possam exercer influência significante sobre a 

atividade das demais e, em particular, para dividir conhecimento, recursos e 

responsabilidades umas com as outras. As transnacionais operam sobre um 

sistema de tomada de decisões que permitem políticas coerentes e estratégias 

comuns por meio de um ou mais centros de decisões. É uma entidade que 

controla ativos no exterior.’’  

Pode-se extrair essencialmente desses conceitos que as empresas transnacionais 

são entidades autônomas, com finalidade lucrativa, que transpõe a fronteira dos Estados 

ao instalarem suas subsidiárias a fim de organizarem sua produção e servirem o 

mercado mundial.É importante lembrar que o que distingue a ETN de outros tipos de 

empresas e que a torna um fenômeno singular e novo, não são apenas as operações na 

área multinacional, mas, precisamente, a integração de toda rede de subsidiárias em um 

complexo que a transforma em uma unidade econômica sujeita a controle central, 

voltado para o mercado mundial
30

. 

4.2 O processo de globalização econômica 

A globalização é um termo que se refere a fenômenos do âmbito da produção e 

da comercialização de produtos. É uma ordem que compreende mudanças significativas 

no sistema produtivo, e que ultrapassam as fronteiras nacionais
31

. Em linhas gerais, a 

globalização é um processo em que permite ao produtor comprar matéria-prima em 

qualquer lugar do mundo, que seja melhor e mais barata, e posteriormente, instalar a 

fábrica onde a mão-de-obra possua menos custos, não importando onde se localize
32

.  
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Após a Segunda Guerra Mundial, a preocupação latente com a segurança e a paz 

mundial fomentou o fenômeno da colaboração entre os Estados, que no âmbito do 

direito internacional econômico resultou na criação de diferentes instituições com o 

intuito de fortalecer essa colaboração, o Fundo Monetário Internacional (FMI) por 

exemplo, foi criado nesse período
33

. 

Além disso, nessa época, o mundo havia se reconstruído rapidamente e, somados 

os avanços tecnológicos surpreendentes, a velocidade com que avançavam e interagiam 

no cenário internacional tornou-se inigualável. As organizações internacionais, por sua 

vez, não só se ampliavam em número como cresciam em força política e impactante 

frente aos Estados-membros
34

. 

Essas transformações tecnológicas, especialmente em relação à matéria de 

transportes e de comunicação reforçaram a essência do modo de produção capitalista, 

acentuando sua característica mundial.Após intensas modificações, proclama-se, na 

teoria econômica, a soberania do mercado e repele-se toda intervenção externa que 

possa afetá-la, ao atingir o curso espontâneo e autônomo dos agentes mercantis
35

. 

Em grande parte dos países subdesenvolvidos, o processo de industrialização 

ocorreu de maneira tardia, especialmente devido a uma colonização marcada 

essencialmente pela exploração. Na América Latina e no Caribe, por exemplo, o início 

desse processo só aconteceu quase cem anos depois da Primeira Revolução Industrial 

ocorrida na Inglaterra. 

Logo, essa lenta industrialização permitiu que muitas empresas transnacionais –

na grande maioria, oriundas dos EUA –, se expandissem para esses países em 

desenvolvimento, sendo atraídas pelas condições favoráveis oferecidas. Tendo em vista 

que nos seus territórios de fundação o progresso industrial e o fenômeno da 

globalização garantiram um avanço econômico mais igualitário. 

Além da lenta industrialização, os territórios latinos e caribenhos são marcados 

por um enorme potencial de recursos naturais usados como matéria-prima, adquiridos 
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com baixo custo. As grandes perspectivas quanto ao consumo, devido ao fenômeno de 

êxodo rural e a infraestrutrutura oriunda de capitais estatais como favorecimentos 

tributários, financiamentos, subsídios e entre outras facilidades que também contribuem 

para a instalação de subsidiárias
36

. 

Percebe-se, portanto, que a globalização atingiu as regiões em desenvolvimento 

são continuidade de uma colonização marcada pela exploração. A maior integração 

entre os países e entre os mercados favoreceu que diferentes Estados pudessem 

continuar a explorar esses territórios. 

Assim sendo, é nítido que a globalização afeta de maneira desigual as regiões. 

Em relação aos países latinos não há uma “ajuda econômica”, mas somente imposições 

políticas e econômicas consideradas corretas e submissas à ideologia dos guardiões do 

capitalismo, representados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 

É importante ressaltar que a redefinição da estrutura de oportunidades 

econômicas firmadas pela globalização é, infelizmente, fonte de múltiplas ilegalidades. 

Uma ampla abertura de fronteiras, preconizada pela OMC, debilitou a soberania 

territorial dos Estados e facilitou o crescimento não apenas do comércio legal, mas de 

inúmeras transações ilegais em escala internacional ou local. 
37

 

Pirataria, contrabando, ou tráfico de drogas são aspectos significativos desse 

comércio, que suspende os controles nas fronteiras e os substitui por uma repressão 

frequentemente selvagem no âmbito dos mercados
38

.Devido à globalização, a figura do 

Estado nacional se tornou uma realidade cada vez mais ineficiente, na medida em que 

os problemas por ele enfrentados já não podem ser resolvidos pelos tradicionais 

instrumentos do direito interno
39

. 

4.3 A influência das empresas transnacionais nas economias das nações 

Como consequência da globalização, tem-se a aceleração no campo financeiro. 

O volume de empréstimos internacionais feito pelo capital privado cresceu 130 vezes 
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em apenas duas décadas e meia. O estoque desse capital existente no mundo é de 10 

trilhões de dólares. Em comparação, o volume de dinheiro público disponível para 

aplicação nos países latino americanos e caribenhos é, de maneira proporcional, muito 

inferior
40

. 

Portanto, o que se percebe atualmente é, muitas vezes, um Estado sem fundos 

para investir e as empresas transnacionais com um grande capital. Os governos, em 

alguns casos, vendem usinas, estradas e serviços porque não têm mais dinheiro para 

bancar investimentos nessessetores
41

. Além da falta de recursos, a instauração do 

modelo neoliberal propõe o Estado mínimo, limitando a sua intervenção na economia, e, 

consequentemente, no campo do bem-estar social da população. 

O que ocorre atualmente é uma inversão de acontecimentos, ao passo que na 

década de 70 as empresas lutavam pelo apoio dos governos, hoje os governos se 

inclinam sob o poderio das transnacionais. A ineficácia dos governos, devido aos 

motivos supracitados, em garantir o mínimo existencial às populações de seus 

territórios, abrem espaço para que outros atores ocupem o seu lugar.  

As ETNs se mostram, nesse aspecto, verdadeiras protagonistas quando 

apresentam soluções a diversos problemas encontrados na sociedade, investindo em 

transportes e tecnologia, criando novos empregos e investindo na capacitação dos seus 

empregados, garantindo assim, um aumento no índice de desenvolvimento humano 

(IDH) de certos territórios em que estão inseridas. 

As empresas transnacionais, sob o enfoque prático, são dotadas de poder similar 

ao de qualquer governo. Os seus dirigentes, possuindo prerrogativas estatutárias, agem 

como autoridades do governo, firmando normas que são projetadas para o âmbito 

externo da empresa, influenciando direta e indiretamente na economia dos países em 

que estão inseridas
42

. 

O poder de negar emprego, de selecionar empregados, de influenciar nos salários 

dos concorrentes pela adoção de política salarial própria, o poder de decidir sobre a 

localização de uma filial, de distribuir lucros ou decidir sobre sua reinversão, o de 

decidir que mercado deve ser suprido e qual a mercadoria a ser produzida, a que direção 

deve encaminhar pesquisas e em que extensão utilizá-las. Tudo isso fica dentro do 
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campo exclusivamente privado da empresa, sem que as autoridades governamentais 

possaminterferir sobre ele
43

. 

Na área internacional o poder da empresa fica evidenciado nos setores que 

afetam a segurança do Estado ou o seu desenvolvimento econômico. Petróleo, 

computadores e energia são exemplos. As transnacionais que exploram esses setores 

desempenham funções verdadeiramente públicas, devido – muitas vezes – à ineficácia 

dos governos, por isso as negociações com estes são feitas em pé de igualdade, 

frequentemente por meio de acordos. É verdade que ao Estado cabe o poder de terminar 

contratos e de expropriar, mas é verdade também que a empresa possui a arma do 

controle econômico do mercado internacional, do qual aquele depende para uma 

economia mais dinâmica
44

. 

Nessa perspectiva, é válido pontuar que as ETNs desempenham, em alguns 

casos, um papel de grande relevância, criando em determinados territórios 

subdesenvolvidos um espaço propício à competição econômica, e que permitem à 

população usufruir dos benefícios de uma economia mais ativa. Por esses e por diversos 

outros fatores, nota-se que as ETNs são as responsáveis por grande avanço em diversos 

territórios, assumindo aquilo que deveria ser responsabilidade estatal. 

 Logo, a habilidade de movimentar o mercado e fomentar a economia de uma 

comunidade acaba por criar na empresa uma estrutura quase que governamental, similar 

à do Estado. Essa competência se torna ainda mais crucial em países em 

desenvolvimento, como é o caso daqueles situados na América Latina e no Caribe. 

Essas nações, a fim de garantir a instalação das ETNsem suas regiões em prol do 

desenvolvimento econômico flexibilizam suas regras – como é o caso dos incentivos 

fiscais. 

Os incentivos fiscais são verdadeiros determinantes das possíveis instalações das 

filiais dessas corporações.Por esse motivo, os Estados entram em uma verdadeira “briga 

de leões” para atrair tais investimentos, pois com a atração dessas empresas seriam 

gerados empregos, e isso reduziria os distúrbios sociais. Assim, minimizam os níveis de 

tributos e impostos visando a permanência destas em dada região. 
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O que acontece, no entanto, é que tal permanência é condicionada, muitas 

vezes,à redução de tributos. Por exemplo, alguns países estabelecem uma zona de 

incentivos fiscais por determinado período de tempo, a fim de desenvolver essa 

área.Nesse lapso temporal, as empresas se instalam, mas quando o incentivo cessa, elas 

migram para outros lugares que o possuam, tornando o Estado assim, condicionado aos 

interesses dessas corporações
45

. 

Ademais, é importante lembrar que a inserção de transnacionais em grande parte 

dos países latinos e caribenhos minimizou o surgimento de empresas nacionais. As 

ETNs ocuparam grande parte do mercado – por exemplo, a indústria de automóvel. 

Assim, o desenvolvimento industrial da América Latina e Caribe está essencialmente 

vinculado às transnacionais, tornando-os ainda mais dependentes dos investimentos 

externos.  

4.4 Cooperação, cooptação ou compadrio: relação das empresas com o 

poder estatal 

É fato que as empresas transnacionais são um dos principais motores do 

desenvolvimento capitalista: possuem um papel central na exploração e transferência 

das riquezas dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos, sob o argumento de 

avanços econômicos e sociais. Contribuíram também na transformação de países em 

potências hegemônicas ao longo da história do capitalismo.  

Em muitos casos, a relação entre empresa e Estado se torna explícita com a 

constante penetração dos agentes das corporações dentro do aparelho estatal –em 

conselhos, ministérios, ou pela via informal de amizades e lobby. Assim, elas podem 

influenciar nas políticas públicas, tanto para serem beneficiadas por grandes obras, 

quanto para receberem créditos e incentivos fiscais. Além de que, o aspecto econômico 

possui uma grande relevância na política, o que faz as empresas desenvolverem um 

regime conservador, sem permitir que o Estado interfira efetivamente na sua atuação.  

A América Latina e o Caribe têm uma história particular no tocante às 

intervenções visando a proteção de corporações em seus territórios. Pode-se dizer que 

tais empresas várias vezes possuem uma política própria, outras vezes atuam como 

auxiliares de seus governos, mas quase sempre acabam por obter o apoio de seu Estado 
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nacional. Essa região se encontra em uma situação paradoxal, isto é, necessita de 

investimentos estrangeiros para o seu desenvolvimento, mas ao fazê-lo sabe que está 

abrindo as portas para a intervenção estrangeira. 

É interessante observar que as empresas com as suas matrizes nos EUA estão 

submetidas à legislação norte-americana e as suas subsidiárias como parte delas também 

estão submetidas às leis dos EUA. O que se pode perceber é que quando os EUA 

proíbem as empresas norte-americanas de comercializarem com um determinado 

Estado, esta proibição é estendida às suas subsidiárias mesmo sem elas terem a 

nacionalidade americana, o que as mostra como instrumento da política dos EUA, bem 

como mecanismo de diminuição da soberania do Estado onde está instalada a sua 

subsidiária. 

Pode-se perceber, portanto, a clara relação entre as empresas e o Estado, atuando 

este, tanto como ator que pode monopolizar as relações, como ser monopolizado. 

Monopoliza quando controla a atuação das empresas, e é monopolizado quando 

flexibiliza suas normas para atraí-las.  

As grandes corporações influenciam também nas decisões dos governos pelo 

financiamento de campanhas de partidos políticos e seus candidatos, que defendem os 

interesses do setor em que as companhias atuam. Este trata-se de um mecanismo 

poderoso para influenciar os governantes, permitindo que as empresas com maior poder 

de barganha junto ao governo se mantenham informadas sobre as políticas relacionadas 

a sua indústria
46

. 

Portanto, faz-se questionar, qual a relação das empresas com o Estado? 

Cooperação, cooptação ou compadrio? Tem-se a relação de cooperação
47

 quando se 

realiza uma atuação em conjunto em prol de uma finalidade ou objetivo em comum. A 

função essencial do Estado é a busca pelo bem comum, em contraposição, o objetivo 

das empresas é o lucro. Será que é possível unir essas finalidades? Várias vezes uma das 

partes necessita ceder em função do outro, e não raramente, é o Estado quem o faz.  

 Define-se a cooptação
48

 como o ato de aceitar alguém ou algum fato, sem que 

haja necessidade do cumprimento das formalidades normais de aceitação. Tem-se a 
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relação de cooptação quando, em alguns casos, o Estado e as ETNs são cúmplices em 

relação a corrupção e lavagem de dinheiro, por exemplo. Essa relação envolve a 

incapacidade de exercer, em alguns casos, o devido controle e fiscalização por parte do 

Estado. 

 Já a relação de compadrio
49

 é definida como a relação entre compadres, firmada 

sob a cordialidade e o favoritismo. Os Estados e as empresas se tornam cúmplices em 

diversos atos, muitas vezes, ilícitos, como em casos de violação dos direitos humanos, 

em que as empresas permanecem muitas vezes impunes como maneira de preservar a 

sua permanência nesses territórios. 

5. DIREITOS HUMANOS 

Vocacionados essencialmente à proteção da dignidade humana, os Direitos 

Humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Isto é, a violação de um direito 

humano frequentemente irá afetar outros direitos humanos, e decorrem dos valores 

inerentes à pessoa humana, a qual historicamente participa, e deve participar, 

ativamente na realização desses direitos e liberdades fundamentais.
50

 

5.1 Definição e conjuntura histórica 

“A história dos direitos humanos não é nem a história de uma marcha triunfal 

nem a história de uma causa perdida de antemão. É a história de um combate”
51

. 

A conjuntura histórica dos direitos humanos traduz processos que abrem e 

consolidam espaços de luta pela dignidade humana, sendo esta o cerne de sua definição. 

Ou seja, os direitos humanos são direitos inerentes a todos seres humanos e têm sua 

base no valor de cada pessoa. Abriga, assim, a ideia de que toda pessoa deve usufruir de 

seus direitos, representando reivindicações universais que remontam às primeiras 

declarações de direito, como a “Declaração do Homem e do Cidadão”, de 1789.
52
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Considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que a definição de 

direitos humanos aponta a um amplo campo de abrangência, englobando direitos civis, 

econômicos, políticos, sociais e culturais. Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se a 

chamada concepção contemporânea dessas garantias fundamentais. Esta concepção veio 

a ser introduzida no pós-Segunda Guerra Mundial com o advento da Declaração 

Universal de 1948, como uma resposta jurídica às atrocidades e horrores do 

totalitarismo no poder, sobretudo o nazismo, frente à necessidade de se estabelecer 

princípios básicos que fossem respeitados por todas as nações.
53

 

Nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948
54

 foi um 

importante marco nesta luta pelas liberdades humanas, abrangendo vários direitos 

humanos, como a garantia à vida, à integridade, moradia, saúde, educação, meio 

ambiente equilibrado, liberdade de expressão e informação e direitos políticos, além de 

outros. Nesta ocasião, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ao produzir a 

Declaração, fez mais do que recomendações aos Estados: ela estabeleceu as bases de um 

novo ramo do Direito Internacional, que iria seexpandir incessantemente
55

, atingindo 

um patamar global, embora tal Declaração não possuísse efeito de obrigação jurídica.  

 Ao fim da Guerra Fria, teve-se uma priorização da agenda de direitos humanos, 

ante uma crescente integração em escala mundial de mercados e comunicações, 

buscando-se a partir da padronização de certas condutas tornar o sistema internacional 

de direitos humanos mais eficaz, universal e controlador, o que ainda continuou a ser 

pauta na década de 90. Nesta época foi necessário consagrar o princípio da interrelação 

direta entre desenvolvimento e direitos humanos e postular a democracia como requisito 

essencial para sua realização, convocando-se, neste contexto, uma nova Conferência 

Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em 1993.
56

 

Desde então, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou várias resoluções
57

 

concernentes aos direitos humanos, o que demonstra uma generalização da preocupação 

desse Órgão com o tema. Por outro lado, ilustra a fragilidade dos tratados envolvendo 

matérias relativas aos direitos humanos, uma vez que reiteradamente são descumpridos.  
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5.2 A luta pela consolidação dos direitos humanos na América Latina e 

Caribe 

A luta pelos direitos humanos no território latino-americano e caribenho é uma 

história de lutas humanas. Isto porque, os direitos humanos foram utilizados por 

diversos grupos sociais e políticos para questionar os limites impostos à participação 

política e denunciar a violência cometida por seus próprios governos. Para tanto, fez-se 

o uso dos direitos enunciados na Declaração de Direitos Humanos, sobretudo quando a 

América Latina e Caribe passaram por um período de transformação política acentuada, 

no qual muitos países se converteram em regimes militares e autoritários, com pouco 

apreço pela ideia e pela linguagem dos direitos humanos.
58

 

 Importante assinalar no que diz respeito à Declaração de Direitos Humanos, que 

os países da região em tela procuraram de forma ainda mais enfática trazer, para o 

âmbito das discussões regionais, o compromisso com o respeito aos direitos humanos, e 

sua relação com a paz e estabilidade. Em grande medida, a Declaração Interamericana 

dos Direitos e Deveres do Homem
59

 adotada em maio de 1948 pelos países-membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) é resultado dessa mobilização.
60

 

Válido ainda discorrer que os países latino-americanos e caribenhos estavam 

também entre os mais ativos membros de um grupo de países e organizações não-

governamentais que pressionaram para que a entãorecém-criada ONU incluísse entre as 

suas preocupações o tema dos direitos humanos. Nesses termos, as propostas dos países 

da América Latina foram os primeiros modelos a partir dos quais a Declaração 

Interamericana foi desenhada, e muitas das garantias que a compõem foram inseridas ou 

modificadas de maneira significativa através da intervenção dos delegados latino-

americanos. Intervenções essas que enfatizavam, por exemplo, a universalidade dos 

direitos humanos.
61
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Desse modo, ao se abordar a consolidação dos direitos humanos na América 

Latina e Caribe, necessariamente tem que se discorrer acerca do Pacto de San José da 

Costa Rica
62

. Nessa medida, tal convenção foi essencial para a efetivação e promoção 

dos direitos humanos em um território que tinha – e ainda tem – uma situação 

econômica e social extremamente vulnerável, mas que passava por mudanças na 

sociedade, sobretudo após o fim da Guerra Fria, a qual influenciava diretamente nos 

sistemas políticos dos países da região, que começavam a consolidar regimes pluralistas 

democráticos
63

.  

O pacto de San José da Costa Rica procura consolidar entre os países americanos 

um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos 

humanos essenciais. A Convenção estabeleceu os direitos fundamentais da pessoa 

humana, proibindo a escravidão e a servidão humana. Ademais, o Pacto criou o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, subdividido em Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, que é uma instância consultiva; e Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a qual tem a finalidade de julgar casos de violação a essas garantias 

fundamentais ocorridos em países que integram a OEA.
64

 

A América Latina e Caribe consolidaram, com a supracitada convenção, o seu 

sistema interamericano de proteção de direitos humanos, precisamente como pilar 

fundamental para a criação das suas jovens democracias. Todavia, esse sistema hoje está 

maltratado pelos próprios Estados, dos quais muitos que se tornaram mais intolerantes 

às críticas e, em particular, àquelas que versam sobre os direitos humanos.  

Nesse contexto, a luta pela consolidação dos direitos humanos deve continuar, 

fazendo-se o uso da tecnologia e das inovações para defendê-los. Faz-se necessário 

recuperar velhas estratégias de mobilização e organização comunitária, gerando 

mecanismos de proteção para as defensoras e defensores de direitos humanos, os quais, 

historicamente, são os que se encontram na linha da frente
65

. A CELAC tem, então, um 
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papel fundamental em um âmbito regional, mas de importância global, de discutir 

acerca da promoção dos direitos humanos, de modo que efetivamente os consolide. 

6. AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS PELAS EMPRESAS 

TRANSNACIONAIS 

A preocupação com a proteção dos direitos humanos frente aos impactos 

causados pelas atividades das empresas transnacionais, tem sido uma preocupação 

recorrente no âmbito do direito internacional nas últimas décadas. Por esse motivo, as 

Nações Unidas, bem como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a própria 

CELAC, têm um papel fundamental em criar parâmetros para que as empresas 

cumpram com sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos em suas 

operações.
66

 

Isto se deve ao fato de que as empresas transnacionais, em um mundo marcado 

pela globalização, têm elevado poder econômico, político e estrutural, com apoio 

implícito de Estados e de organizações internacionais multilaterais na busca pela 

maximização dos lucros e minimização dos prejuízos, atuando por meio de coerção 

física e moral, cooptação e indução. Dessa forma, elas podem ser apontadas, ao lado dos 

Estados nacionais, como os principais entes violadores de Direitos Humanos no 

mundo.
67

 

Nesse sentido, o atual quadro de violações se faz tão gravoso que clama por 

mecanismos de contenção, e mais que isso, de repressão mais sólida, na medida em que 

o sacrifício dos Direitos Humanos tem sido muitas vezes a moeda que enriquece 

empresas, convertendo-se em lucro para organizações poderosas e influentes
68

, sem que 

estas sejam devidamente responsabilizadas pelos direitos violados. Como nas áreas em 

que serão trabalhadas nos tópicos seguintes. 

Verifica-se, então, que na incessante busca por lucros exorbitantes, muitas 

empresas transnacionais desrespeitam direito humanos, uma vez que a violação destes 

se mostra como um negócio lucrativo, e não implicam no dispêndio financeiro que a 

estrita obediência aos direitos humanos causaria. Por exemplo: é mais lucrativo para 
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uma empresa de mineração despejar rejeitos tóxicos diretamente na natureza de um país 

vulnerável, sem nenhum prévio tratamento, do que dispender muitos recursos 

financeiros para dar um fim ecologicamente correto a esses rejeitos, atenuando sua 

toxicidade, a fim de não comprometer sua lucratividade e possivelmente levá-la a ter 

prejuízos. 

Desta feita, facilitadas por uma eventual arquitetura da impunidade construída ao 

longo de muitos anos, grandes corporações e Estados se apoiam através de diversos 

acordos comerciais e acordos de proteção de investimentos, de forma que, por vezes, os 

interesses particulares da classe política e empresarial são postos acima dos direitos 

humanos. Ou seja, em algumas situações, há uma primazia do interesse econômico 

sobre o público, especialmente quando o Estado favorece os interesses das empresas 

transnacionais ao legislar a seu favor.
69

 

Conclui-se, então, que é essencial a discussão acerca da construção de uma 

arquitetura dos direitos humanos, projetando e executando mecanismos efetivos, de 

caráter vinculativo e sancionador, que obriguem não só os Estados a serem 

responsabilizados em um nível local e internacional por violações aos direitos humanos, 

como também as empresas transnacionais. 

6.1 Principais direitos transgredidos 

Atualmente, assiste-se a uma constante transgressão dos direitos assegurados 

pelos tratados que versam sobre direitos humanos e sociais. Tem-se por exemplo 

reiteradas violações a direitos como a um meio ambiente equilibrado e a um trabalho 

digno, que respeite as normas e convenções internacionais da Organização Internacional 

do Trabalho. 

A) Danos ambientais 

Aliar desenvolvimento e meio ambiente sempre se mostrou como uma 

problemática da humanidade. A implantação de grandes projetos industriais, de 

infraestrutura, e obras para os megaeventos, dentre outros exemplos, trazem consigo 

uma grande potencialidade de violação de direitos humanos. Nessa medida, transforma 

e impacta os arredores e áreas até mesmo longínquas do empreendimento de forma 
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praticamente irreversível, destruindo tanto a natureza quanto modos de vida 

tradicionais
70

, assim como acarretando degradações catastróficas ao meio ambiente. 

Desse modo, em nome do progresso e crescimento, populações enfrentam a 

imposição da violência “legítima” do Estado e das ETNs, as quais, em nome da busca 

desenvolvimentista, viola direitos, hipoteca territórios e inviabiliza alternativas de 

futuro, impactando diretamente o ecossistema, bem como, a depender da localização da 

instalação da transnacional, eventuais ribeirinhos, quilombolas e índios presentes no 

local. 

Válido pontuar que o direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente 

equilibrado por muito tempo foi desvinculado da discussão dos Direitos Humanos. A 

comunidade internacional encarou esse direito como sendo algo técnico e facilmente 

suprido através de políticas de proteção ambiental, as quais muitas vezes mostram-se 

ineficazes e permitem a negociação e financeirização do meio ambiente. Contudo, este 

direito é viabilizadoressencial de uma vida digna, devendo ser considerado no rol dos 

direitos humanos.
71

 

Constata-se, então, que o direito humano a um meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado, muitas vezes, não é garantido na prática nos países em 

desenvolvimento, como é o caso da América Latina e Caribe, devido à 

incompatibilidade com o modelo desenvolvimentista capitalista global praticado por 

muitas transnacionais.  

Isto é, nos países de origem das empresas transnacionais, primariamente países já 

desenvolvidos, há práticas de respeito ao meio ambiente que são regularmente 

executadas pelas empresas matrizes, enquanto que nos países em desenvolvimento, nos 

quais as empresas subsidiárias das transnacionais estão instaladas, não se observa a 

mesma regular execução de medidas que não violem o meio ambiente.
72

 

Importante assinalar, nessa perspectiva, que muitas vezes as empresas 

transnacionais focam seus empreendimentos em países cuja proteção ao meio ambiente 

não está avançada o suficiente para barrarem os seus investimentos. Os Estados 
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recebem tais aportes financeiros, objetivando o desenvolvimento social e econômico, 

com a geração de milhares de novos postos de emprego. 

 Assim, inexistindo uma legislação rigorosa em matéria ambiental, aliado ao 

ensejo estatal de progresso econômico, os empreendimentos das transnacionais 

instalam-se facilmente em territórios de elevada vulnerabilidade social, como é o caso 

da América Latina e Caribe, o que pode ter um custo ambiental elevado a curto, médio e 

longo prazo.
73

 

A título ilustrativo, pode-se citar o caso de degradação ambiental causada pela 

empresa Petrolífera Texaco, posteriormente comprada pela Chevron, uma das maiores 

transnacionais do mundo, em que ao longo de quase 30 anos de operação no Equador, a 

Texaco (agora Chevron) utilizou tecnologia então obsoleta para a extração de petróleo e 

tratamento dos resíduos, derramando 60 bilhões de litros de rejeitos tóxicos de petróleo, 

que contaminaram um total de 480 mil hectares de floresta amazônica, causando danos 

de elevada magnitude ao ecossistema amazônico, bem como a indígenas e demais 

habitantes do local degradado.74 

Ocorre que foram mais de vinte anos de batalha judicial entre a população 

atingida e a Chevron, e que nada obstante tenha-se sentença de um tribunal do Equador 

favorável às vítimas equatorianas, condenando a transnacional a pagar US$ 9,5 bilhões 

de dólares, esta sentença nunca foi executada pela transnacional, visto que não possui 

bens no Equador
75

. 

B) Saúde Pública 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social
76

. 

Isto posto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconheceu a saúde como 
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direito inalienável de toda e qualquer pessoa e como um valor social a ser perseguido 

por toda a humanidade, estando estritamente relacionado com outros direitos humanos. 

Necessário discorrerque as violações de direitos humanos causadas por empresas 

transnacionais têm impacto direto na saúde pública, na medida em que tais 

transgressões podem levar ao desenvolvimento de diversas contaminações e 

enfermidades, especialmente em pessoas com idades mais avançadas, bem como nas 

próximas gerações. Assim, pode exceder a capacidade de resposta dos serviços locais de 

saúde, comprometendo o seu adequado funcionamento com graves consequências
77

, 

bem como a qualidade de vida das populações afetadas.   

Exemplificativamente pode-se citar o acidente no Golfo do México, tido como o 

pior vazamento de petróleo da história, em que uma plataforma de exploração da 

petrolífera inglesa British Petroleum (BP) explodiu e provocou a morte de sete 

trabalhadores e o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar
78

, 

ocasionando danos à saúde humana. Segundo estudos, foram observados altos níveis de 

stress psicológico e ansiedade nas pessoas afetadas pelo derramamento de petróleo, 

além de dores de cabeça, inflamações, coceiras, cansaço, náuseas, febre e problemas 

respiratórios. Pode-se citar ainda os danos sobre o gene humano por consumo de frutos 

do mar contaminado, bem como anormalidades endócrinas, possíveis impactos no 

sistema reprodutivo e muitos outros efeitos do derramamento de óleo na saúde humana, 

que impactam como um todo na saúde pública.
79

 

Além disso, é válido discorrer que em desastres ambientais causados por 

empresas transnacionais, altera-se o ambiente, o que consequentemente, pode acarretar 

modificações nos ciclos de reprodução dos vetores e mudanças nos hospedeiros e 

reservatórios de doenças, através da proliferação de locais com águas residuais, lixos e 

materiais em decomposição que recobrem as ruas e os solos após a sua ocorrência. Isto 

traz consequências que afetam diretamente a saúde em um nível local e até mesmo 
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mundial, demandando do poder público assistência urgente de medidas de prevenção e 

controle de riscos, a fim de que não se tenha danos e agravos à saúde pública.
80

 

C) Consequências Culturais 

Não é incomum que a instalação das empresas transnacionais implique em 

prejuízos culturais, uma vez que as empresas ditam as regras visando puramente o seu 

crescimento econômico. Em que pese tais problemas tenham seu reconhecimento diante 

da comunidade internacional, a implementação de uma norma de observância 

obrigatória nesses casos não é possível
81

. 

Com a atuação das empresas transnacionais tem-se a padronização cultural. As 

atividades de tais empresas, principalmente em nações menos favorecidas, acarretam o 

fenômeno da monocultura
82

. Nesse processo, as leis informais derivadas da história dos 

povos e o conhecimento empírico passado entre gerações, acompanhado de suas 

identidades culturais, ficam em segundo plano com a chegada das entidades 

transnacionais. 

Como exemplo de intensa revolta aos potenciais efeitos culturais das empresas 

transnacionais na sociedade, há o caso do McDonald's na França, em 1999, onde um 

grupo de fazendeiros destruiu um McDonald's ainda em construção, celebrando um 

fictício funeral de seus destroços, argumentando que essa ação foi pautada na defesa da 

culinária francesa, culturalmente disseminada, que estaria sendo invadida pelo fastfood, 

símbolo da globalização. 
83 

Na relação entre as entidades transnacionais e a civilização há um impasse: por 

um lado a atuação da empresa expande a economia do país a nível global e por outro 

ignora a diversidade cultural. 

“Por outro lado, vemos que, paralelamente ao processo de homogeneização 

civilizacional comandado pela expansão tecno-industrial, há também um 

processo de encontros e sincretismo culturais: a todo instante, diversidade 

cultural se recria nos Estados Unidos, na América Latina e na África. 
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Mesmo assim, o desenvolvimento tecno-industrial ameaça culturalmente o 

mundo.”
84

. 

Assim, é mister que os Estados enquanto receptores das entidades Transnacionais, 

exijam, com base em suas soberanias, que as atividades empresariais respeitem a sua 

cultura, agindo de acordo com os interesses da localidade, além de aceitar que o Estado 

fiscalize e regule sua atuação85. Dessa forma, haverá crescimento econômico associado a 

ganhos culturais. 

D) Direitos trabalhistas 

As empresas transnacionais contribuem diretamente com o desenvolvimento dos 

países, sendo um dos grandes atores da sociedade internacional contemporânea. Ocorre 

que é imprescindível que haja uma conexão entre sua atuação e os propósitos do 

desenvolvimento social e o favorecimento da pessoa humana. 
86

 

Por se tratar de empresas transnacionais, sabe-se que há a possibilidade de 

deslocalização pelo seu poderio econômico. Nesse sentido, a empresa tem a capacidade 

de se relocalizar em qualquer lugar do mundo, a depender das condições que os países 

lhe ofereçam, sendo os custos a principal razão que leva uma empresa a se 

deslocalizar.
87

 

Assim, as empresas têm a possibilidade de se relocalizar de maneira a tirar 

proveito das mais diversas vantagens de lugares diferentes, podendo incluir os baixos 

custos trabalhistas. Esse processo gera o fenômeno racetothebottom (competição para o 

fundo, em tradução livre)que é a disputa pelos Estados em oferecer as melhores 

condições sociais e econômicas para que as empresas estrangeiras invistam no país. 
88

 

Ocorre que nem sempre as condições oferecidas beneficiam os trabalhadores e a 

sociedade. Apesar de a empresa se estabelecer em um determinado país e por lógica ter 

que obedecer à legislação desse, nem sempre isso acontece. Isso porque muitas 
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empresas matrizes ou fornecedoras ocultam-se por detrás de técnicas de terceirização 

para escapar da responsabilização, visto a terceirização de grande parte de sua produção 

ou até mesmo pela relocalização outrora mencionada. 

Vê-se, portanto, uma grande brecha para a violação dos direitos humanos no que 

tange aos direitos trabalhistas. E esta é a pauta das organizações de direitos humanos: 

que haja a responsabilidade por essas transgressões atinja empresas fornecedoras. 

Outro problema relacionado à violação dos direitos humanos por tais empresas 

está na insuficiência das legislações para regular a atuação transnacional
89

. Os países 

que têm regulamentação mais branda dão maiores vantagens às empresas, sendo um 

aspecto fortemente considerado na escolha do local de investimento da entidade. 

Um dos exemplos amplamente discutidos sobre violação dos direitos trabalhistas 

por empresas, em um dos países da América Latina, é o caso da Riachuelo, empresa 

brasileira, ainda que não transnacional. A Guararapes, dona da marca, foi provocada 

judicialmente pelo Ministério Público do Trabalho, alegando que os trabalhadores 

terceirizados recebem menor remuneração e têm menos direitos do que os contratados 

diretamente. 
90

 

A comunidade internacional no anseio em regular as atividades das ETNs não se 

refere ao aumento do lucro, exatamente porque esta é a sua finalidade. A questão está na 

verificação de, se para atingir tais lucros, as empresas passam a violar normas de 

direitos humanos, se há exploração dos trabalhadores diretos ou de empresas 

terceirizadas na cadeia produtiva, se existe trabalho infantil, se viola as normas 

ambientais ou se não respeita quaisquer dos direitos dos trabalhadores. O que se quer é 

que, violando tais regras, a empresa seja responsabilizada por suas condutas. 
91

 

E) Trabalho Escravo 

O cerceamento da liberdade e a imposição ao trabalho é uma das formas de 

exploração da força de labor. Quando se trata da região latino-americana e caribenha, 

tem-se a pobreza, a consequente desigualdade social, a precarização da mão de obra, o 
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subdesenvolvimento e o desatento às leis trabalhistas
92

. Nota-se, dessa forma, que o 

trabalho escravo está diretamente ligado à pobreza. Segundo a CEPAL
93

, na América 

Latina a pobreza é um fenômeno estrutural e que se propaga ao longo do tempo nos 

países.   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) conceitua trabalho escravo como 

um crime que cerceia a liberdade dos trabalhadores. Esse cerceamento de liberdade se 

dá por meio de quatro fatores, quais sejam: a apreensão de documentos, presença de 

guardas armados e “gatos” (nome dado aos contratadores que fazem o intermédio entre 

os empregadores e os peões) de comportamento ameaçador, por dívidas ilegalmente 

impostas ou pelas características geográficas do local que impedem a fuga. Ao se falar 

do trabalho escravo, fala-se em muito mais que o descumprimento das leis trabalhistas, 

mas da falta de liberdade das pessoas. 
94

 

O trabalhador em situação de vulnerabilidade econômica e vida precária, não 

encontra alternativa além de sair em busca de uma fonte de renda. Muitas vezes, o 

emprego encontrado e prometido não é o mesmo na realidade. Tal situação ocorre 

quando o trabalhador aceita o emprego que direta ou indiretamente os “gatos” 

oferecem.
95

 

Ao viajar para o trabalho, que geralmente é em grandes fazendas e em empresas 

terceirizadas que estão na cadeia produtiva das empresas transnacionais, se hospedam 

em pensões e “vendem” suas dívidas de estalagem para os “gatos”, assumindo uma 

dívida pela qual trabalhará para pagar
96

. Há também a possibilidade do trabalhador ser 

                                                           
92

ABEP. O Trabalho Escravo Contemporâneo na América Latina. Disponível em: < 

http://abep.org.br/xxencontro/files/paper/960-929.pdf> Acesso em: 21 de março de 2018. 
93

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama social de América Latina. 

Santiago de Chile: CEPAL, 2014. 
94

OIT. Trabalho Escravo no Brasil do século XXI. Disponível em: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/publication/wcms_227551.pdf> Acesso em: 21 de março de 2018. 
95

Direitos Humanos e Empresas: o Estado da Arte do Direito Brasileiro / HOMA – Centro de Direitos 

Humanos e Empresas (Organizador), Juiz de Fora: Editar Editora Associada Ltda, 2016. 
96

“Barras, Piauí, fevereiro do ano 2000. Enviado por uma grande fazenda no Pará, um homem que 

respondia pelo apelido de Meladinho chegou na cidade para recrutar trabalhadores. O homem, cumprindo 

o papel de um “gato”, como são chamados os responsáveis pelo recrutamento para trabalho análogo à 

escravidão, prometeu salário mínimo a todos os interessados. Garantiu que a comida na fazenda era boa e 

que seriam bem tratados. Conseguiu convencer dezenas de pessoas, alguns menores de idade, a 

enfrentarem a longa viagem do norte do Piauí até a área rural de Sapucaia, a quase 900 quilômetros de 

distância, no sudeste do Pará, onde foram submetidos à degradação e humilhação da escravidão 

contemporânea, na fazenda Brasil Verde.” Maiores informações acerca do caso Fazenda Brasil Verde 

acesse: Jornal GNN. Trabalho escravo: após quase duas décadas, caso Fazenda Brasil Verde pode 

chegar ao fim. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/trabalho-escravo-apos-quase-duas-

decadas-caso-fazenda-brasil-verde-pode-chegar-ao-fim> Acesso em: 21 de março de 2018. 
 



 

 
37 

levado diretamente para o ambiente laboral, contraindo a dívida do transporte. Para 

além das dívidas que contraem ao aceitar o trabalho, somam-se as de alimentação, 

moradia, material de higiene e ferramentas utilizadas durante o trabalho que são 

vendidos ao trabalhador por um preço exorbitante. O funcionário se endivida cada vez 

mais e sua dívida acaba passando o valor a ser recebido como salário. 
97

 

Exemplo dessas situações, o caso 12.066 (Trabalhadores da Fazenda Brasil 

Verde) da Corte Interamericana de Direitos Humanos trata da situação de trabalho 

forçado e servidão por dívidas. A Fazenda é situada no norte do Estado do Pará, Brasil. 

Os fatos do caso estão enquadrados num contexto no qual dezenas de milhares de 

trabalhadores foram submetidos ao trabalho escravo. A comissão considerou que esta 

situação é atribuível internacionalmente ao Estado do Brasil, pois teve conhecimento da 

existência dessas práticas em geral e especificadamente na Fazenda Brasil Verde desde 

pelo menos 1989.
98

 

De acordo com o relatório mundial sobre o trabalho forçado, elaborado pela OIT, 

em todo o mundo existe pelo menos 12,3 milhões de pessoas submetidas a trabalhos 

forçados. Dentre dessa estatística, 1.320 milhão estão na América Latina. 
99

 

Diante da falência dos sistemas de justiça dos países da América Latina e do 

Caribe, sobretudo da impunidade das transnacionais ao violar os direitos humanos, 

passando a ser uma conduta naturalizada, faz-se extremamente necessário refletir e 

pensar estrategicamente de que forma os trabalhadores possam se organizar para 

enfrentar o poder das multinacionais e garantir qualidade de vida e trabalho decente. 

F) Trabalho Infantil 

O trabalho infantil e forçado é um das transgressõesaos direitos humanos mais 

relevantes, pois mostra uma das facetas mais cruéis da atuação das empresas 

transnacionais. Fato importante para a “contratação” da mão de obra infantil por tais 

empresas é a redução de seus custos. Faz-se mister considerar que muitas vezes, a mão 
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de obra escrava ou infantil não é fruto direto das transnacionais, mas sim das menores 

empresas que compõe a cadeia produtiva. 
100

 

Conforme dados da OIT, atualmente, existem 12,5 milhões de crianças e 

adolescentes vivendo sob essas condições na América Latina e no Caribe
101

. 

Oportunamente, é necessário estabelecer que o trabalho infantil – também chamado 

infantojuvenil – pode ser uma atividade não onerosa ou reputada inadequada ou nociva 

ao desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. 
102

 

A pobreza, a falta de oportunidade de trabalho decente para os adultos e a 

incapacidade de assegurar o acesso à educação, problemáticas que deveriam ser 

cessadas pelo sistema público interno, são condições ideais para que haja a exploração 

infantil. 

O trabalho infantil é notadamente um problema de proporções globais. A OIT em 

sua Convenção 182103, ajuda a direcionar o foco internacional com o objetivo de 

eliminar prioritariamente as piores formas de trabalho infantil e com o objeto a longo 

prazo de eliminar efetivamente toda e qualquer forma de exploração de trabalho infantil. 

Outra Convenção desse Órgão, de número 138104
, versa sobre a idade mínima de 

admissão ao emprego e ao trabalho, acreditando ser um dos métodos mais eficazes para 

garantir que as crianças não comecem a trabalhar com idade menor do que a definida. 

Mesmo que os Estados-membros não tenham ratificado essas Convenções, devem 

respeitá-las, promovê-las e colocar em prática seus princípios
105

. Diante disso, faz-se 

necessário uma postura proativa das transnacionais, de maneira que os princípios e 

direitos fundamentais do trabalho sejam postos em prática. 
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G) Silenciando vozes: o ataque aos defensores dos direitos 

humanos 

A globalização nos países emergentes — especialmente trazidas pelas empresas 

transnacionais — e sua produção do modo capitalista, levou ao agravamento das 

condições de trabalho e a consequente violação dos direitos humanos. Essa crescente 

onda de violações dos direitos humanos alcança uma alta estatística de assassinatos, 

ameaças e agressões a defensores desses direitos em todo o mundo. 
106 

Os defensores dos direitos humanos são pessoas que acreditam poder fazer a 

diferença, baseados nos princípios e valores emanados da Declaração Universal de 

Direitos Humanos. Lutam contra o terror e a miséria social, além da miséria econômica 

e política, contra as ameaças existentes à dignidade humana de todas as pessoas. 

Protegem os fracos e buscam a punição dos que abusam do poder. 107 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em 2016, condena 

assassinato de defensoras e defensores de direitos humanos, através de um comunicado, 

dizendo ter sido observado uma intensificação dos movimentos sociais, demandando 

que sejam assegurados direitos constitucionais e políticas públicas efetivas baseadas nos 

direitos humanos
108

. Essas situações ocorrem principalmente porque há um contexto de 

avanço do modelo de produção do capital que produz atritos com os grupos 

subordinados, gerando violência como forma de reprimir a resistência.  

Caso reconhecido internacionalmente, ocorrido no Brasil, foi o assassinato da 

Irmã Dorothy Stang na zona rural do município de Anapu, no Pará, ocasionado pelos 

conflitos de terra na Amazônia
109

. A Irmã Dorothy era uma missionária que lutava pela 

implantação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável na região. Esse caso 

influenciou a criação de programas de proteção de defensores e defensoras de direitos 

humanos. 
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Num contexto amplo, a América Latina é considerada a região mais perigosa para 

os ativistas que defendem os direitos humanos
110

. Entre as vítimas, os defensores do 

meio ambiente e do direito à terra, advogados, líderes comunitários e os que combatiam 

a exploração sexual. Acresce-se a esse quadro a debilidade das instituições democráticas 

e o Estado de Direito dos países latino-americanos e caribenhos. Isso ocorre porque a 

instabilidade política de tais países é regada pela corrupção, crime organizado e a 

desigualdade econômica. 
111

 

 É nesse cenário de debilidade que os ativistas lutam pelo cumprimento das 

obrigações firmadas nacionalmente e internacionalmente, em que pese haja uma 

diversidade de dificuldades para lograr êxito nessa busca pelos direitos humanos. Nesse 

sentido, após seis anos de negociações e reuniões, países da América Latina e Caribe 

assinaram um acordo
112

 para que os Estados elevem os padrões do acesso à informação, 

acesso à justiça e participação pública em questões ambientais. Essa resolução foi 

assinada em San José, na Costa Rica, em 2018, passando a vigorar a partir da ratificação 

pelos países. 
113

 

Em se tratando de megaprojetos, os projetos de grande escala na América Latina e 

Caribe geram grandes conflitos de terra, além dos conflitos sobre os recursos naturais. 

As garantias fundamentais já não possuem lugar, sendo substituídos pela falta de 

consulta ou consentimento prévio dos moradores de determinado lugar, falta de 

informações, divisões sociais que são agravadas por esse grande projeto, violência 

contra a comunidade afetada que expressam preocupações sobre seus impactos. Nesse 

contexto, os defensores continuam a ser alvo de ataques. 
114
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Por isso, a realidade de muitos defensores de direitos humanos na América Latina 

e no Caribe é de medo. A resposta dos Estados é insuficiente, mesmo nas situações que 

as agressões não são vindas de algum órgão estatal, como no caso das ETNs. Os ataques 

são contra a vida e a integridade pessoal, a violência de gênero, e castigos por exercer o 

direito de liberdade de expressão, associação e reunião pacífica. 

Com o Decreto Executivo 16 que foi aprovado em 2013 no Equador, concedendo 

amplos poderes para monitorar e dissolver organizações não governamentais, a 

Fundação Pachamama, desse país, que trabalhava pelos direitos dos povos indígenas e 

direito ambiental, foi arbitrariamente dissolvida em menos de três dias, sem seguir 

minimamente as regras do devido processo legal. A ordem de fechamento da Fundação 

Pachamama dizia que a organização estava interferindo nas políticas públicas do Estado 

e ameaçando a sua segurança. 
115

 

A sensação de impunidade é grande fator estimulante para o aumento da violência 

contra defensores e defensoras dos direitos humanos. A violenta ação silenciadora 

desses direitos mostra com clareza os círculos viciosos de desigualdade, injustiça e 

discriminação na região latino-americana e caribenha. 

7. A RESPONSABILIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS 

TRANSNACIONAIS 

Com o aspecto da transnacionalização das empresas, verifica-se uma verdadeira 

mudança em suas perspectivas de trabalho, o qual deixa de lado seu tradicional modelo 

vertical – em que há uma empresa superior que apenas gera filiais ao redor do mundo –, 

para um modelo horizontal, o qual forma uma rede complexa – havendo uma empresa 

que realiza a atividade fundamental, possuindo sua rede de filiais, fornecedores, 

contratados e subcontratados, todos espalhados ao redor do mundo. Assim, essa 

dispersão favorece uma maior independência dessas corporações com relação aos 

Estados, evitando que as responsabilizações judiciais encaminhadas a uma das entidades 

pertencentes à rede atinjam as demais.
116

 

Desse modo, os mecanismos nacionais se mostram insuficientes para 

responsabilizar as empresas transnacionais quanto às violações de direitos humanos – 

principalmente o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o qual será 
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estudado em seguida. Isso pois, os sistemas jurídicos de cada nação, na maioria das 

vezes, não conseguem imputar à empresa matriz – que geralmente possui o maior poder 

aquisitivo – os crimes cometidos por empresas contratadas ou subcontratadas 

localizadas em outro país, no intuito de proteger a autonomia patrimonial.
117

 

7.1 A desconsideração da personalidade jurídica 

Inicialmente, para se entender a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica, é necessário esclarecer algumas ideias que a sustenta. Com a evolução da 

doutrina jurídica ao redor do mundo, criou-se a concepção de personalidade jurídica, a 

qual pode ser conceituada como “o atributo reconhecido a uma pessoa para que possa 

atuar no plano jurídico (titularizando as mais diversas relações) e reclamar uma proteção 

jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade”.
118

 

Logo, com o passar do tempo, foi-se percebendo a necessidade de determinados 

agrupamentos humanos em adquirir certa proteção jurídica. Portanto, atualmente, as 

chamadas pessoas jurídicas – empresas, governos, organizações, ou qualquer entidade 

criada com um fim específico – também gozam de personalidade jurídica de modo 

autônomo e independente da que seus membros individualmente possuem, podendo 

titularizar relações jurídicas e praticar atos da vida civil em nome próprio. 

Uma corporação, por exemplo, por ser uma pessoa jurídica, possui personalidade 

jurídica. Desse modo, o ordenamento jurídico determina que os direitos dos membros 

que integram esse ente – ainda que sejam aqueles que o criaram – não se confundem 

com os direitos e obrigações da própria corporação. Isso pois, essa pessoa jurídica vai 

adquirir ampla autonomia patrimonial, ou seja, os seus bens e suas responsabilidades 

são assinados no nome da corporação. Bem como, a proposição de ações judiciais, seja 

no polo passivo (em casos quando algum indivíduo resolve processar determinada 

empresa), seja no polo ativo (situação em que a própria empresa deseja processar um 

indivíduo). 

Além disso, destaca-se que tal proteção também atinge uma pessoa jurídica filiada 

a uma outra pessoa jurídica. Ou seja, se determinada empresa comete alguma violação a 

nível individual ou coletivo, via de regra, a responsabilidade pela reparação do dano é 
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obrigação única e exclusiva do patrimônio que essa própria empresa possui, não 

podendo recorrer aos bens de empresas filiadas ou de pessoas físicas
119

 que a integram. 

Entretanto, muitas vezes as pessoas físicas se aproveitam da personalidade 

adquirida pelas pessoas jurídicas, utilizando-se de empresas, por exemplo, para realizar 

fraudes ou abusar dos direitos garantidos legalmente a elas. E para coibir tais situações, 

surge a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, instituto que torna os 

sujeitos que integram determinada pessoa jurídica, ou até mesmo outras empresas 

filiadas a essa – tanto a matriz, quanto as subsidiárias –, passíveis de serem atingidos 

pela responsabilização de obrigações contraídas pela pessoa jurídica da qual faz parte.
120

 

De acordo com Fábio Ulhôa Coelho, pode se dizer que a desconsideração da 

personalidade jurídica: 

“É uma elaboração teórica destinada à coibição das práticas fraudulentas que 

se valem da pessoa jurídica. E é, ao mesmo tempo, uma tentativa de preservar 

o instituto da pessoa jurídica, ao mostrar que o problema não reside no 

próprio instituto, mas no mau uso que se pode fazer dele. Ainda, é uma 

tentativa de resguardar a própria pessoa jurídica que foi utilizada na 

realização da fraude, ao atingir nunca a validade do seu ato constitutivo, mas 

apenas a sua eficácia episódica”.
121

  

No entanto, atualmente, com as redes empresárias se tornando cada vez mais 

complexas – com os mais variados acordos plurissocietários
122

 –, aumenta-se 

adificuldade de identificação quanto à pessoa jurídica controladora da atividade 

comercial, a qual deveria ser responsabilizada em casos de violações. E para além disso, 

os obstáculos para tal responsabilização ficam ainda maiores quando se trata de 

empresas transnacionais, tendo em vista sua dispersão ao redor do mundo.
123

 

Desse modo, quando uma empresa transnacional comete agressão a direitos 

individuais ou coletivos, a sua condenação recai sobre a entidade jurídica estabelecida 

naquele Estado, e não sobre aquela controladora que está situada em uma outra nação. E 

ainda que o patrimônio da pessoa jurídica causadora do dano não seja suficiente para 
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repará-lo, os limites jurisdicionais impostos às legislações nacionais não conseguem 

determinar uma imputação para além de seu território, o que acaba gerando um 

sentimento de impunidade. 

Para ilustrar, pode-se citar o caso do crime ambiental cometido pela Samarco 

Mineração S.A, na cidade de Mariana/MG, em novembro de 2015. Trata-se de uma 

joint venture internacional, isto é, uma sociedade formada por participação nas suas 

ações divididas em 50% para a empresa Vale S.A e os outros 50% para a pessoa jurídica 

da BHP Billiton Brasil LTDA. Como o valor para a reparação dos danos cometidos foi 

estimado em 150 bilhões de reais, seria difícil suprir tal demanda apenas com o 

patrimônio da Samarco, o que fez o Ministério Público Federal solicitar a 

desconsideração da personalidade jurídica na ação para a responsabilização do crime, 

para que se atingisse os bens da Vale S.A. e da BHP Billiton Brasil LTDA. 
124

 

Porém, acontece que a BHP foi criada com o objetivo de controlar outras 

sociedades, assemelhando-se a um holding empresarial
125

, sendo composta por uma 

rede de outras três empresas situadas no exterior, e que consequentemente não podem 

ser judicialmente atingidas pela responsabilização da Samarco devido ao limite 

territorial e operacional, por não estar vinculada diretamente a essas três. Portanto, é 

nesse cenário que diversos estudiosos do assunto falam de uma verdadeira arquitetura 

da impunidade para proteger essas redes complexas do mundo empresarial. 

7.2 A possível arquitetura da impunidade para empresas 

transnacionais 

Observando o grande poder das empresas transnacionais, a comunidade 

internacional começou a desenvolver uma série de normativas a fim de regular as 

condutas das ETNs nos países em que elas atuam, principalmente diante de diversos 

casos de graves violações de direitos humanos que surgem com o passar dos anos. 

Entretanto, apesar de todas essas regulamentações se mostrarem como avanços 

importantes no posicionamento internacional quanto ao assunto, todos eles possuem 

algo em comum: são orientações que não possuem poder vinculativo.
126
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E é devido à insuficiência das legislações nacionais e ineficácia das 

recomendações globais para abranger as responsabilizações das ETNs por violações a 

direitos humanos, que há anos nasceu o movimento “Desmantelando o poder 

corporativo”. Essa iniciativa conta com participação variada da comunidade civil e visa 

expor uma possível “arquitetura da impunidade” construída ao longo de 40 anos pela 

política neoliberal implantada no globo. Segundo ele, o poder dessas ETNs é 

visualizado em três dimensões: econômica, política e jurídica. 

Inicialmente, a dimensão econômica dessa arquitetura é visualizada por um 

histórico de políticas públicas implantadas pelas organizações internacionais voltadas ao 

sistema econômico mundial (FMI, Banco Mundial, OMC). Esses órgãos serviriam aos 

interesses dos acionistas/investidores, do mesmo modo queoutros organismos como a 

ONU e a União Europeia estariam se negando a impor limites à atuação das empresas 

transnacionais.  

Em seguida, visualiza-se o viés político da “arquitetura da impunidade”, o qual, 

supostamente, seria executado juntamente com os Governos, criando-se uma cultura de 

banalização de violações cometidas por essas corporações, pelo medo de enfrentá-las e 

acabar por prejudicar a economia de suas nações. Além disso, destaca-se a alegação de 

existir, na maioria dos países, um controledos meios de comunicação, o que contribuiria 

para manter tal pensamento hegemônico
127

. 

E por fim, a dimensão jurídica, que seria alcançada pela notória discrepância no 

poder de defesa durante o processo de ajuizamento de ações contra as empresas 

transnacionais. Isso pois, de acordo com essa ideia, nota-se a participação de oligarquias 

no sistema judiciário dos países que possuem interesses quanto à atuação das ETNs. 

Sem contar com o grande poder aquisitivo que tais corporações possuem para serem 

defendidas pelos mais poderosos escritórios de advocacia do mundo, não estando 

equiparado a ações movidas por simples trabalhadores, por exemplo.
128

 

7.3 O problema do acesso à justiça internacional para sancionar 

empresas transnacionais 
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Inicialmente, quando se fala em acesso à justiça internacional, entende-se pela 

possibilidade de buscar mecanismos que visem a execução de normas do direito 

internacional. Desse modo, embora existam diversas possibilidades para se exigir essa 

aplicabilidade ou garantia de um direito a nível mundial, percebe-se que elas não são 

totalmente acessíveis a todos os sujeitos de direito internacional. Assim, destaca-se a 

figura da pessoa jurídica do ramo privado, que, por não ser sujeito de direito 

internacional, as obrigações e direitos a nível global direcionados a elasão, na verdade, 

dirigidas ao Estado para que este as efetue – ou não.
129

 

Destarte, nada impede que o próprio Estado elabore normas nacionais que 

possibilitem o controle das empresas transnacionais situadas no exterior, mas que 

tiveram origem em seu território, por violações a direitos individuais ou coletivos. 

Exemplo disso é a AlienTortsClaimAct – ATCA (“Lei das Ações Cíveis Movidas por 

Estrangeiros”), lei vigente nos Estados Unidos da América que permite que estrangeiro 

ingresse com ação civil de indenização no judiciário norte-americano por 

descumprimento de Direito Internacional feito por corporações originadas nesse país.
130

 

Entretanto, a situação que aqui visa ser esclarecida diz respeito ao momento em 

que não há proteção jurídica nacional capaz de responsabilizar ETNs que violaram 

direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. E além 

de inexistir proteção nacional, o Direito Internacional também não dispõe de previsões 

que permitam o julgamento dessas empresas por tribunais ou cortes a nível 

internacional. 

Atualmente, o que há é um acesso bastante limitado das empresas transnacionais à 

justiça internacional: as ETNs, quando participam de ações judiciais nesse âmbito, 

figuram apenas como parte autora, nunca como ré, fato que demonstra como as normas 

internacionais ainda são incompletas nesse sentido
131

. Logo, quando se quer buscar 

alguma responsabilização por violação de direitos cometida por grandes corporações, é 

o Estado que se torna parte ré, pois foi ele que se responsabilizou internacionalmente a 

cumprir com a obrigação de garantir direitos e exigir deveres dessa estrutura 

                                                           
129

 SILVA, Rafaela Câmara. Perspectivas do acesso à justiça internacional para as empresas brasileiras. 

Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/23152/1/RafaelaCamaraSilva_DISSERT.pdf>. 

Acesso em: 21 de março de 2018. 
130

 FERREIRA, Luciano Vaz; FORNAISTER, Mateus de Oliveira. A regulação das empresas 

transnacionais entre as ordens jurídicas estatais e não estatais. 2015.  
131

 Ibidem. 



 

 
47 

empresarial que se encontra em seu território, podendo-se utilizar de seus mecanismos 

coercitivos. 

Ademais, vale salientar que esse é um dos grandes motivos que fazem com que 

defensores de campanhas a favor do desmantelamento das transnacionais pleiteiem a 

criação de um Tribunal Internacional voltado ao julgamento de ETNs. Como será visto 

a diante, as tentativas de regulamentações para essas corporações se estendem há 

décadas, não possuindo um resultado efetivo devido à falta de vinculação direta pelas 

empresas com relação à sua responsabilização por agressões que elas mesmas cometem. 

7.4. Tentativas de regulamentação para as empresas transnacionais 

Hodiernamente as empresas transnacionais são regulamentadas de maneira 

fragmentada pelos Estados do globo, isso ocorre pelo fato de que tais organizações, 

muitas vezes, não são consideradas sujeitos de Direito Internacional
132

. Assim sendo, os 

marcos regulatórios atuais, por serem de natureza meramente voluntária e não 

vinculante, tornam-se cada vez menos concretos e efetivos. Logo, é interessante abordar 

um breve contexto acerca das tentativas de regulamentação dessas corporações, a fim de 

compreender quais são os principais obstáculos encontrados.   

A) Código de conduta internacional para grandes corporações – 

ONU 

Na década de 1970 o descontentamento em relação às violações dos direitos 

humanos pelas grandes empresas crescia entre a população mundial. Isso porque, além 

de ser uma conjuntura extremamente danosa aos trabalhadores em geral, dois grandes 

casos levaram ao ápice da frustração popular. 

O primeiro evento foi a participação efetiva da empresa InternationalTelephoneand 

Telegraph, com o apoio de outras grandes corporações, no golpe militar de 1972 

ocorrido no Chile
133

. Já o segundo episódio foi caracterizado pelo suborno oferecido aos 

oficiais japoneses pela empresa transnacional Lockheed, tudo em troca de contratos 
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militares com o objetivo maior de vencer uma concorrência existente para o 

fornecimento de aviões ao governo japonês
134

.  

Destarte, tendo em vista o cenário global caótico, a ONU enxergou a necessidade de 

buscar medidas para concretizar a responsabilidade social e ambiental dos agentes 

econômicos. Então, criou em 1973 uma Comissão que teria como principal competência 

tratar do impacto das empresas transnacionais na sociedade, além de maximizar o poder 

de negociação dos países em que estão inseridas
135

. Essa, no que lhe diz respeito, 

elaborou um Código de Conduta
136

 e o referido documento foi a primeira tentativa, sob 

a perspectiva mundial, para estabelecer sólidas diretrizes sobre responsabilidades para 

grandes empresas.  

O referido Código de Conduta, que seria uma importante ferramenta para diminuir a 

então arquitetura da impunidade, foi posto de lado e cancelado. O motivo do ocorrido 

foi a oposição das grandes potências do Norte (que sediavam muitas transnacionais) e 

dos lobbies corporativos existentes
137

, o que expôs de forma significativa a interferência 

da economia na política e jurisdição internacional. 

Frente ao exposto, em 1976 foram criadas, pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), as Diretrizes para Empresas Transnacionais
138

, 

também baseadas na ideia de voluntariedade. Tais princípios expressam as expectativas 

dos governos no que diz respeito ao comportamento empresarial responsável
139

. É 

válido ressaltar que a OCDE, a princípio, tinha o objetivo de proteger os investidores 

internacionais contra discriminação pelos governos dos países em que funcionam
140

, é 
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tanto que inicialmente as Diretrizes, apesar de terem inserido alguns ideais trabalhistas, 

não fizeram referência a nenhum outro direito humano. 

Em 1977 a OIT acolheu a Declaração Tripartida de Princípios Relativos a 

Empreendimentos Multinacionais e Política Social
141

. O intuito principal do ofício foi 

fomentar a contribuição das transnacionais para a evolução, tanto no âmbito econômico, 

quanto no social dos países, além de diminuir o impacto das suas atuações no território 

local
142

. Assim sendo, solicita que as corporações respeitem as convenções 

internacionais de direitos humanos e, apesar de não ter caráter vinculante, foi um 

importante instrumento que abriu espaço para denúncias de abusos por parte das 

transnacionais
143

. 

B) Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e o Pacto Global 

Em meados dos anos 70 e 80 houve uma crise global que desestruturou a economia 

em vários setores do globo, fazendo com que viesse à tona uma nova ordem de 

princípios neoliberais
144

. Nesse processo, que eclodiu na América Latina principalmente 

após os anos 90, o Estado tem seu poder de efetividade questionado pelas grandes 

empresas e acaba por compartilhar responsabilidades com as transnacionais para a 

promoção de serviços públicos (que, até então, seriam de competência única do 

Estado)
145

.  

Tendo em vista a conjuntura global, o conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) passa a se fortalecer. A RSC pode ser compreendida como a 

preocupação social das grandes empresas, ao colocar em foco o ambiente de negócios e 
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quadro de funcionários
146

. Vale ressaltar que a maximização dos debates acerca desse 

conceito foi marcada pela participação ferrenha do setor privado. 

Logo, a ONU muda a relação com as grandes corporações. O que antes foi pautado 

em hostilidade, agora tem um vínculo harmônico, ascendendo a ideia de que os 

investimentos advindos de capital privado podem ser uma forma de desenvolvimento 

social
147

. É perceptível que o discurso oficial das Nações Unidas se transformou da ideia 

de obrigatoriedade, para a filosofia da boa vontade.  

Frente ao cenário exposto, em 1999 nasce o pacto global (ou global compact)
148

. 

Um documento que tinha como principal objetivo mobilizar a comunidade empresarial 

a adquirir ações pautadas em valores fundamentais, levando em consideração os direitos 

humanos
149

. Ou seja, o pacto é caracterizado como uma iniciativa de responsabilidade 

social corporativa, na qual as próprias empresas se associam
150

. 

Apesar da sua irrefutável importância, por ser a maior iniciativa voluntária de 

responsabilidade social do globo, esse ofício não se constitui como um mecanismo 

regulatório. Tendo em vista o seu teor voluntário, não havia uma estrutura normativa 

obrigatória a ser seguida, apenas expunha diretrizes para um desenvolvimento sem 

tantos abusos por parte das ETNs. 
151

 

 Por fim, é imprescindível ressaltar que, como não há uma seleção de empresas, nem 

uma fiscalização ativa de suas atitudes perante a comunidade civil mundial, grande 

parte das transnacionais só utiliza o Pacto Global como um meio de melhorar a imagem. 

Esse é um dos maiores motivos da popularidade desse documento tão necessário, porém 

não efetivo. 
152

 

C) Perspectiva atual 
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Depois de todas as tentativas frustradas de regulamentação das transnacionais nas 

últimas décadas, em 2003 mais uma investida foi realizada por parte das Nações 

Unidas. A subcomissão da ONU sobre Promoção e Proteção de Direitos Humanos 

aprovou as ‘’Normas sobre Responsabilidades em Direitos Humanos das Empresas 

Transnacionais e Outros Empreendimentos Privados’’
153

. 

O documento supracitado não era de natureza voluntária, diferente das outras 

tentativas de regulamentação realizadas até então
154

. Apesar disso, as ditas Normas não 

obtiveram uma boa recepção pelas empresas e alguns Estados. Além de sofrerem 

críticas por parte do Conselho de Direitos Humanos, já que colocaram obrigações de 

fazer e de não fazer tanto para os Estados, quanto para as transnacionais e limitaram a 

subsidiariedade das ETNs em relação aos países
155

.  Dessa forma, a proposta foi negada 

e a Comissão de Direitos humanos desautorizou a subcomissão e deixou de lado os 

debates acerca do tema
156

.  

Apesar do ocorrido, ainda havia uma pressão forte advinda da sociedade civil 

para que mecanismos fossem postos, com o intuito de diminuir os abusos por parte das 

grandes corporações.  Por isso, o professor John Ruggie foi colocado, de 2005 até 2012, 

como Representante Especial do Secretário Geral das Nações Unidas. Apresentando ao 

Conselho de Direitos Humanos da ONU o framework “Protect, RespectandRemedy”, 

traçando três bases para o trabalho das empresas e Estados
157

. 

Mesmo com a boa adesão do framework, havia a necessidade de um documento 

com o teor mais objetivo e claro. Assim, John formulou os ‘’Princípios Orientadores em 

Direitos Humanos e Empresas’’, que determina algumas diretrizes. 
158
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 Hodiernamente há uma iniciativa que está tomando proporções consideráveis: os 

Acordos Marco Globais (AMGs). Estes são concessões realizadas entre os sindicados e 

empresas multinacionais, tendo uma característica muito forte de manter a boa 

convivência entre ambas as partes, promovendo relações trabalhistas saudáveis ao fazer 

com que as corporações sigam padrões nas nações em que atuam.
159

 

 Contudo, as experiências dos AMGs diferem entre si, mesmo com sucessos 

importantes em certas ocasiões, não se pode ainda expor que é uma ferramenta efetiva, 

tendo em vista que a maioria desses acordos são realizados no continente europeu, com 

multinacionais lá sediadas. Dessa forma, faz-se necessário o engajamento de ambas as 

partes, em longo prazo, para se encontrar resultados concretos. 
160

 

 Frente ao cenário global, com a abertura de novos pontos de debate no que tange 

as Nações Unidas, ainda não é de clareza solar se as devidas regulamentações dessas 

empresas serão concretizadas. Infelizmente, até o presente momento só estão em 

vigência alguns acordos e diretrizes sem caráter obrigatório para as grandes 

corporações. Ao passo que as violações de direitos fundamentais continuam a acontecer, 

dia após dia, principalmente no contexto da América Latina e Caribe. 

8. VEIAS ABERTAS: A AMÉRICA LATINA E O CARIBE COMO 

TERRITÓRIO VULNERÁVEL 

Atualmente a América Latina urge para que os debates se voltem ao tema social, 

tendo em vista que as advertências sobre a intensidade das transgressões sociais brotam 

dos mais diversos setores. As violações de direitos humanos dos habitantes das 

comunidades locais são recorrentes, tanto por parte do governo, que não se faz efetivo 

em suas políticas públicas, quanto por parte da sociedade empresarial internacional
161

. 

Dessa maneira, a América Latina e o Caribe podem ser considerados territórios 

extremamente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e político.  

8.1. Desigualdade social na América Latina e Caribe 

Nos países da América Latina e Caribe percebe-se que a propagação do ideal 

capitalista, juntamente com o controle político interno (que favorece as classes mais 

                                                           
159

 BUSSER, Esther. Direitos face às empresas transnacionais: regras internacionais para os direitos 

humanos e as relações trabalhistas. Disponível em: <http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/brasilien/11055.pdf >. Acesso em: 26 de março de 2018. 
160

 Ibidem 
161

 KLIKSBERG, Bernardo. América Latina: uma região de risco –pobreza, desigualdade e 

institucionalidade social. Disponível em: < 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130853POR.pdf >. Acesso em: 23 de março de 2018. 



 

 
53 

desenvolvidas do ponto de vista socioeconômico) faz com que a comunidade civil 

continue reproduzindo os padrões de desigualdade existentes. É importante ressaltar que 

a referida disparidade, apesar de se colocar principalmente no aspecto econômico, não 

se limita a ele, transpassando por todos os demais setores sociais.  

 Assim, desde o primórdio do processo de mundialização capitalista, a referida 

região estava inserida nos mecanismos de produção mundial. A América Latina 

proporcionou meios de diminuir o valor da força de trabalho existente e os países 

centrais focaram sua produção no território. Dessa forma, inicia-se a dependência 

pautada na divisão do trabalho internacional, que coloca em xeque o desenvolvimento 

socioeconômico da região supracitada. 
162

 

 Ao passo que as disparidades econômicas crescem cada vez mais, as políticas 

adotadas nesses países não pareceram ser, ao longo dos anos, passíveis de mudança. Os 

regimes políticos da região latino-americana e caribenha, em geral, são pautados nos 

gastos excessivos com a infraestrutura do setor de produção ou políticas sociais – que 

aparentemente não se mostraram serem efetivas para a maior parte da população. 

Portanto, as políticas baseadas no crescimento econômico mostram-se favoráveis 

majoritariamente as classes mais altas da comunidade civil. 
163

 

É possível perceber, assim, que apesar de grande parte da pobreza latino-

americana ser justificada pela maneira de inserção internacional da região em relação ao 

restante do mundo, a desigualdade social é ampliada por razões políticas internas da 

sociedade local. Vale lembrar que a forma de administração interior é muito 

influenciada pelo mercado mundial, principalmente depois do início do processo de 

globalização
164

. Sendo assim, o quadro atual do território é caótico e os impactos da 

pobreza na vida em sociedade caracterizam-se como sendo extremamente violentos, 

repercutindo de forma considerável nas dimensões fundamentais da vida
165

.  

A pobreza está diretamente ligada a vários fatores sociais, um deles é o 

desemprego. A dificuldade da população em achar um emprego estável aumenta 

gradualmente, como consequência, a taxa de desemprego vem expandindo. Soma-se a 
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isso a maior popularidade das ocupações informais, que implicam, em muitos casos, 

cargos frágeis e de baixa qualidade. 
166

 

Outro ponto merecedor de atenção é a saúde pública na região. O acesso à água 

potável, saneamento básico, esgotos e instalações sanitárias é escasso para a maioria dos 

setores locais, fato que aumenta o risco de proliferação de doenças. Ademais, a 

educação ainda se encontra em situação de inconsistência, já que apesar da taxa de 

analfabetismo ter diminuído e a de matrícula escolar aumentado, a evasão escolar é um 

sério problema. Prova disso é que cerca de 50% das crianças que iniciam o ensino 

básico não o conclui. 
167

 

Desemprego, saúde pública e educação básica são apenas algumas das muitas 

problemáticas que assolam a comunidade civil latino-americana e caribenha. A falta de 

políticas públicas para contornar a situação e o ideal de capitalismo selvagem, que 

extorque o trabalhador local para servir as altas classes, expõem a desigualdade social 

do território de uma forma cruel e intolerável. 
168

 

8.2. A responsabilidade social das empresas 

O debate acerca da responsabilidade social das empresas vem tomando força ao 

longo dos anos. A ideia de amplificar o nível de consciência sobre a atuação de grandes 

corporações no território local é extremamente necessária, visto que tais entidades 

podem interferir e/ou influenciar de diversas formas os conflitos sociais vivenciados. 

Dessa maneira, tanto o empresariado, quanto a academia passa a se preocupar com o 

desenvolvimento da qualidade de vida da sociedade civil e enxergar o papel das grandes 

empresas nesse aspecto
169

. 

No que tange a responsabilidade social das empresas, não há um conceito unificado 

na doutrina internacional. Contudo, o entendimento majoritário está pautado em um 

compromisso voluntário das ETNs em respeitar as causas e, dessa maneira, fomentar o 

desenvolvimento sustentável. É interessante que o conceito citado seja interpretado a 

partir das operações globais das grandes corporações que, em sua grande maioria, são 

realizadas em países menos desenvolvidos, fazendo com que o compromisso dessas 
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organizações para com os direitos trabalhistas e ambientais do local torne-se ainda mais 

urgente.
170

  

É necessário ressaltar que também há lados positivos para a própria empresa, no que 

diz respeito a competição do mercado. Atualmente, garantir a qualidade dos produtos, 

dispor de um bom marketing e instaurar preços competitivos não garante a 

sobrevivência dentro do mercado econômico. Sendo assim, é necessário que haja um 

diferencial, as pessoas precisam se identificar com o negócio. 
171

 

Soma-se ao exposto que os investimentos das corporações em projetos educacionais, 

por exemplo, preparariam uma mão-de-obra qualificada pro futuro, trazendo, em longo 

prazo, um retorno satisfatório que atenderia aos altos parâmetros de competição 

internacional. Outro aspecto positivo em relação a isso é que o fomento de políticas do 

gênero consegue desenvolver uma imagem forte e positiva para a transnacional. 
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Ademais, é válido ressaltar que para vir a ser uma prática efetiva e que traga 

resultados para ambos os lados, faz-se necessário que a responsabilidade social seja 

vista como uma filosofia empresarial. A ideia maior deve transpassar por todas as 

esferas de domínio da entidade, desde a preocupação com o grau de escolaridade dos 

funcionários, até as consequências que o produto vendido traz ao meio ambiente. Ou 

seja, todo o vínculo da empresa para com a sociedade necessita ser repensada, 

colocando em pauta não só o lucro, mas também a dignidade humana das pessoas 

atingidas com as atuações.
173

 

9. CONCLUSÃO 

Após a leitura deste guia é perceptível que a violação de direitos fundamentais por 

parte de empresas transnacionais é uma realidade latente no globo. Com o intuito de 

arrecadar o maior poderio econômico possível, tais empresas acabam por extorquir 

certas garantias fundamentais e, muitas vezes, não são responsabilizadas no sistema 

jurídico internacional, pela falta de marcos regulatórios realmente efetivos.   
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Apesar disso, é importante ressaltar o papel  fundamental das ETNs nos Estados, 

que, muitas vezes fragilizados, não conseguem cumprir com suas responsabilidades para 

com a sociedade civil. Assim, essa problemática torna-se ainda mais complexa, já que é 

necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre a assistência das grandes corporações 

com sua concepção de lucro e a qualidade de vida dos trabalhadores das empresas e 

habitantes da região.  

Sob essa perspectiva, é nítido que a colaboração internacional é indispensável 

para a resolução da questão supramencionada. Isto posto, faz-se primordial a elaboração 

de normativas internacionais vinculantes que acompanhem as atividades dessas 

empresas. Ademais, a promoção de instrumentos preventivos e efetivos com o intuito de 

minimizar tais abusos são imprescindíveis. 

Por último, no que tange à CELAC, organismo a ser simulado, destaca-se sua 

importância para o fomento de resoluções possíveis no combate da temática em pauta. 

Assim, sendo um órgão concretizado por estados latino-americanos e caribenhos para 

sanar as problemáticas advindas destes países, deve-se buscar formas de resolver as 

controvérsias expostas durante o presente documento, de modo a contribuir também 

para o melhor desenvolvimento da região. 
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