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RESUMO: A natureza de soft law da diretriz das Nações Unidas não autoriza os 
Estados e as empresas a desrespeitar os Princípios Orientadores ou deixar de 
segui-los. Cumpre aos Estados controlar e fiscalizar as atividades das empresas 
para que respeitem os direitos humanos no local em que exercem suas 
atividades. Em que pese a ausência de enforcement das legislações 
internacionais, nas relações privadas, existe a possibilidade de incorporação de 
cláusulas éticas nos contratos empresariais, gerando um dever de conduta 
obrigacional ao parceiro comercial e, por consequência, reflexos positivos para 
a sociedade. Assim, este trabalho se propõe a analisar uma nova perspectiva 
para proteção dos direitos humanos dentro do direito contratual empresarial, 
onde os contratos se apresentam como efetivos instrumentos de proteção e 
preservação dos direitos humanos. Para enfrentar a problematização, utiliza-se 
do método hipotético-dedutivo, expondo-se o atual estágio dos sistemas 
internacionais de regulação das atividades empresariais para proteção dos 
direitos humanos e quais as possíveis soluções no âmbito do direito contratual 
empresarial que se encontram reverberadas no arcabouço jurídico. Esta 
perspectiva surge da consideração de os contratos serem instrumentos que 
servem não somente para garantir os processos de troca e o fluxo econômico, 
mas, sobretudo, o desenvolvimento econômico e social. Em que pese a busca 
pelo lucro ser uma diferencial marcante, a função socioeconômica estabelece 
que as partes reconheçam que a liberdade contratual e a autonomia privada 
sejam exercidas dentro dos limites e termos da função socioeconômica com 
efeitos positivos para a sociedade. Esta característica dos contratos 
empresariais ganha maior relevância partir da Opinião Consultiva 23/17 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu às empresas, relevantes 
atores internacionais, a capacidade de violarem direitos humanos e, da mesma 
forma, serem responsáveis por respeitá-los e repará-los. Assim, em que pese 
vácuo de obrigações de hard law para proteção dos direitos humanos por 
empresas, as obrigações contratuais podem se tornar um importante 
instrumento para esta finalidade. Como decorrência desta nova ordem de 
aproximação entre as empresas e os direitos humanos, verifica-se que há uma 
crescente preocupação das empresas com a conduta de seus fornecedores e 
parceiros contratuais, afastando-se aqueles que, de alguma forma, possam estar 
violando direitos humanos. Deste modo, certos padrões éticos passaram a fazer 
parte dos contratos propriamente ditos, a partir da inserção das denominadas 
cláusulas éticas. A observância dos direitos humanos e a sua promoção, 
portanto, tornam-se obrigações contratuais que estão sujeitas a todos os efeitos 
desta concepção, permitindo-se que obrigações/cláusulas contratuais 
vinculadas aos diretos humanos sejam inseridas nos instrumentos contratuais, 



sobretudo nos negócios empresariais. Portanto, a incorporação dos direitos 
humanos deve ser tratada como um aspecto central da empresa, permeando 
toda a sua estrutura, com especial inclusão dos direitos humanos no core da 
estrutura empresarial, nas instâncias de decisão, no sistema de gestão da 
organização e, agora, para dar maior eficácia, nos contratos firmados com entes 
públicos ou privados. 
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