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Simpósio: 16 - DIPLOMACIA DE SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS: UM 
OLHAR MATERIAL E INSTRUMENTAL 
 
RESUMO: O estudo traça um paralelo entre a responsabilização social da empresa nos 
negócios jurídicos transnacionais e a proteção dos direitos humanos, em particular a proteção 
do meio ambiente. Discorre-se, a partir da perspectiva de elementos do Direito Internacional 
Privado, não vinculando-os aos sistemas jurídicos internos dos contratantes. Trata-se do 
costume internacional, especificamente, da aplicação da lex mercatória. Sua utilização surge 
quando empresas descumprem práticas sustentáveis ou sociais. Assim, por exemplo, aceitação 
de trabalho em condições desumanas, degradantes, cruéis ou em situação análoga à condição 
de escravidão. O trabalho proposto está harmônico com o eixo central de debates do III 
Congresso Internacional de Direitos Humanos - Coimbra. Muito embora a sustentabilidade seja 
hoje diretriz adotada nas maiorias das empresas de grande porte localizadas mundo afora, e de 
se esperar que elas queiram negociar com o resto do mundo deverão seguir novos padrões e 
regras voltadas aos direitos humanos, ambientais etc, e consequentemente podem enfrentar 
possibilidades de aplicação de sanções contra corporações transnacionais ou empresas que 
abusem do seu direito de circulação de mercadorias. A sustentabilidade socioambiental é objeto 
cada vez mais discutido sobre as empresas. A problematização central do trabalho, diz respeito 
à possibilidade de sanções tais como embargos, bloqueios e redução de negócios com empresas 
violadoras das obrigações que giram em torno da lex mercatória. Pretende-se contribuir com as 
reflexões que inafastavelmente são multi e interdisciplinares tradicionalmente que o evento 
abriga, uma vez que conta com pesquisadores de diversas partes do mundo. A pesquisa tem 
viés bibliográfico, documental, e utiliza o método dedutivo que parte do cenário geral para a 
análise particular da conduta de empresas transnacionais em suas atividades produtivas. Possui 
perfil exploratório que congrega os procedimentos de levantamento, análise e consolidação de 
dados primários e secundários obtidos em diversas fontes. O objetivo do trabalho é identificar 
e analisar o papel das sanções de natureza não penal aplicável às empresas que tem conduta 
discutível do ponto de vista dos Direitos Humanos. Percebeu-se que, por intermédio de 
instrumentos de accountbility, dos  relatórios e pedidos de informações sobre processos 
produtivos, performances econômicas, sociais e ambientais, através dos chamados relatórios de 
sustentabilidade, ainda, da transparência ao público interessado. O resultado da pesquisa aponta 
para a possibilidade de estabelecer instrumentos de avaliação da compatibilidade entre discurso 
e práticas empresariais de forma a enfeixar a transparência ao rol de empresas ambiental e 
humanamente sustentáveis.  Conclui-se que, embora disponha somente de instrumentos de 
accountability e sof law, esse requerimento/demanda de observância de boas práticas de 
mercado e de produção possam desempenhar um importante papel indutor do desenvolvimento 
empresarial transnacional verdadeiramente responsivo. 
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