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RESUMO: A presente pesquisa versará sobre a essencialidade e a incidência dos Direitos 

Humanos à política de Compliance. Perscrutar-se-á a necessidade da respectiva política seguir 

e aplicar os Direitos Humanos, apresentando-se como uma forma de proteção de tais direitos. 

Tema da moda na seara empresarial, a política de Compliance consiste na prática de obedecer 

a regras ou requisições/mandamentos emanados de autoridades. Em outros dizeres, se traduz 

em estar consoante com as legislações internas e externas a empresa, caracterizando-se como 

uma política regulatória. Soa-se, a priori, tautológico destacar que as empresas devem se 

enquadrar aos padrões normativos, tendo em vista que tal comportamento não passa de mera 

trivialidade. Destarte, entende-se que, com as constantes violações humanitárias no cenário 

mundial, o setor privado deve adotar um comportamento proativo, não só por elevadas perdas 

econômicas e altos custos de sanções penais ou administrativas, mas também pelos princípios 

e valores morais a serem preservados pela empresa. Neste contexto, insta consignar que os 

Direitos Humanos, balizados e protegidos nacional e internacionalmente por normas jurídicas, 

são essenciais para a efetividade da política de Compliance. Noutras palavras, a legislação 

brasileira, sob a égide de normas internacionais, buscou assegurar a proteção dos Direitos 

Humanos no âmbito empresarial, como prevê a Lei 12.846/13 e o Pacto Global das Nações 

Unidas. A teor do que se depreende, os Direitos Humanos afiguram-se como elementos 

basilares da política de Compliance, haja vista que estão embutidos, ainda que implicitamente, 

na respectiva política, demonstrando-se como imprescindíveis para a instalação harmônica e 

efetiva desta. Acresça-se que a proteção dos Diretos Humanos varia de acordo com a atividade 

econômica explorada pela empresa, cabendo a política de Compliance desenvolver uma 

metodologia, uma técnica e um mecanismo específicos para a proteção de tais direitos. Pois 

bem, fica claro que a política de Compliance, cujo apanágio se concentra, insofismavelmente, 

na proteção dos Direitos Humanos e, como consequência, na preservação de um 

comportamento moral e ético no âmbito empresarial, tem como objetivo estabelecer um 

mercado econômico mais justo, colacionando a prática de corrupção que assola as nações 

globais. Faz-se mister salientar que a presente pesquisa se consubstanciou em leitura crítica de 

bibliografia acadêmica correspondente aos temas compreendidos por este estudo, bem como a 

análise de jurisprudência e fontes normativas, com o objetivo de erigir informações pertinentes 

a pesquisa telada. Como se depreende, o tema objurgado é de extrema relevância, não só pela 

notoriedade da questão na seara econômica, como também pela necessidade de promover e 

preservar os direitos humanos frente as inúmeras violações diariamente realizadas pelo campo 

empresarial. Assim, a política de Compliance, consubstanciada no Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, mostra-se como uma forma não perfunctória de mitigar tais fustigações, 

agregando valor indelével as esferas éticas e econômicas das empresas. Derradeiramente, a 

presente pesquisa integra e unifica todos os argumentos outrora mencionados, de modo a erigir 

o Compliance ao status de ferramenta lídima para fiscalização e promoção dos Direitos 

Humanos no âmbito empresarial, a angariar, portanto, o termo de Compliance Humano. 
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