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Simpósio: BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS) 

 

RESUMO: São empresas transnacionais as corporações que possuem operações em mais de 

uma nação, bem como, as que obtém controle ou parte do controle de suas produções ou 

serviços fora do seu país de origem ou domicílio, integrando diversas unidades produtivas com 

estratégia de atuação global. O termo “transnacional” consagrado pela ONU parece ser mais 

correto, pois ao utilizar “multinacional” poderia levar a um equívoco, sendo que as empresas 

não possuem, diversas nacionalidade, mas uma única. Essas apresentam vínculo direto com as 

fronteiras nacionais, ultrapassando os limites territoriais. Seu capital não origina 

especificamente de qualquer país e não necessariamente domina o processo de produção em 

seus diferentes segmentos, no caso, a da totalidade da cadeia produtiva de um produto. No que 

tange a responsabilidade das empresas no plano internacional, a partir do reconhecimento como 

atores titulares de Direito Internacional, as empresas devem estar obrigadas com as 

responsabilidades no Direito Internacional do Meio Ambiente, assim como ocorre com os 

Estados. O princípio da precaução consiste em ser o principal orientador das políticas 

ambientais, seu conceito diz respeito ao afastamento do perigo e segurança das gerações futuras, 

bem como, a sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Assim, empresas estão mais 

propensas a investir na “prevenção da poluição e redução de insumos” do que apenas no  

“tratamento de resíduos e controle da poluição”. Um grande passo é considerar o meio ambiente 

como direito humano, visto que, sendo assim considerado, terá uma proteção especial perante 

o ordenamento internacional. Historicamente podemos apontar a Lei de Ilícitos Estrangeiros – 

“Alien Claims Act” – aprovada pelo Congresso Americano em 1789, que permitia a 

competência originária das cortes norte-americanas sobre qualquer ação civil movida por um 

estrangeiro, podendo alegar a existência e responsabilidade civil, demonstrando ação cometida 

por violação ao direito das nações ou um tratado dos Estados Unidos. Portanto, entende-se que 

ocorreu um grande avanço ao escalonar o meio ambiente como direito humano, obtendo caráter 

de proteção especial. No presente trabalho, entende que, a comunidade internacional deve 

persistir na responsabilização às empresas no que consiste no tratamento de resíduos e controle 

da poluição, como meio de garantir o cumprimento do Direito Internacional do Meio Ambiente; 

sendo também imprescindível aplicar o princípio da precaução como um norte das políticas 

ambientais, assegurando um ambiente ecologicamente equilibrado como uma garantia às 

gerações futuras, bem como, considera essencial os mecanismos jurídicos como a Lei de Ilícitos 

Estrangeiros de 1789 dos Estados Unidos, quando permitia as alegações mencionadas frente 

suas cortes originárias. 
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