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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA  
 
RESUMO: Com o Protocolo n. 11, o Sistema Regional Europeu de Proteção dos Direitos 
Humanos alterou a forma de tramitação das denúncias de violação dos Direitos Humanos, 
retirando o juízo de admissibilidade realizado pela Comissão Europeia, passando a admitir a 
atuação do indivíduo de forma direta perante o Tribunal Europeu. Sendo os indivíduos, no 
sentindo lato sensu, ou seja, Pessoas Físicas e Jurídicas, sujeitos do Direito Internacional, 
legitimados ativamente para apresentar denúncias e atuar diretamente perante o Tribunal 
Europeu, inquieta-se sobre a possibilidade da responsabilização dos mesmos perante este 
cenário, principalmente as pessoas jurídicas que são grandes violadoras de Direitos Humanos 
dentro do próprio estabelecimento social. A responsabilidade social surge justamente quando a 
globalização e a transnacionalidade das empresas se intensificam no cenário internacional, 
emergindo no âmbito lucrativo das empresas, a necessidade de realização de ações de 
contribuição às sociedades nas quais estão inseridas, efetivando o desenvolvimento sustentável 
e proteção dos direitos humanos. Sob este viés, observa-se a necessidade de responsabilização 
das pessoas jurídicas no âmbito internacional quando praticam atos de violação dos Direitos 
Humanos Convencionais ou de eficácia erga omnes, para que não sejam beneficiadas as 
empresas que transpõem fronteiras em busca de países com falha legislação ambiental ou 
trabalhista, escondendo-se sob suposta legalidade, em descompasso com a obrigatoriedade 
exigida em seu país de origem. A eficácia dos Direitos Humanos consagrados 
internacionalmente necessita da plena responsabilização dos agressores, e não apenas dos 
Estados violadores. Para tanto, ao admitir o pleno acesso e atuação dos indivíduos, legitimando-
os ativamente no cenário internacional, necessária a evolução do próprio Sistema Europeu para 
fins de legitimá-los passivamente. Através da metodologia de pesquisa bibliográfica e 
documental, com método indutivo, o presente estudo se objetiva em abordar a necessidade e 
evolução e atualização do Sistema Regional Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, no 
intuito de possibilitar a responsabilização social dos Indivíduos neste sistema, com foco nas 
Pessoas Jurídicas, como ferramenta de efetivação e proteção dos Direitos Humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social; Atualização do Sistema Europeu; Efetivação 
dos Direitos Humanos. 


