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RESUMO: A constatação de que transnacionais e outras empresas violam 
direitos humanos vem de longa data. No entanto, há, ainda, grande dificuldade 
em se atribuir responsabilidade à essas por violações de normas internacionais 
de Direitos Humanos, possibilidade essa que vem sendo debatida pelo Direito 
Internacional, por meio do esforço conjunto de Organizações Internacionais 
Governamentais e Não Governamentais, bem como de Estados, destacando-se 
as pesquisas e estudos proporcionados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comissão Internacional de 
Juristas (CIJ), além de ONGs, como a Anistia Internacional. Referidos estudos 
culminaram em documentos de grande relevância para o esclarecimento do 
tema, tais como “Cumplicidade Corporativa e Responsabilidade Legal”, 
organizado pela CIJ em 2008; “Normas sobre as Responsabilidades das 
Empresas Transnacionais e Outras Empresas em Relação aos Direitos 
Humanos”, organizado pela subcomissão de Direitos Humanos da ONU em 
2003; e os Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos, 
elaborados por John Ruggie e aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos 
da ONU em 2011. Não há, no entanto, solução unânime no que diz respeito à 
responsabilização de transnacionais e outras empresas por violações de Direitos 
Humanos. No Brasil, é possível identificar a participação de empresas em tais 
violações a partir do relatório da Comissão Estadual da Verdade, criada para 
investigar fatos ocorridos durante a ditadura militar ocorrida no país entre os anos 
de1964 a 1985. A presente pesquisa avalia o Relatório para dele extrair as 
violações a Direitos Humanos ocorridas na referida época que tiveram 
participação de empresas, e a partir disso, discute as possibilidades de sua 
responsabilização diante das disposições legislativas brasileiras e da 
regulamentação internacional sobre o tema. A pesquisa é qualitativa e 
exploratória, de dados coletados em pesquisa bibliográfica e documental. O 
objetivo, desse modo, é esclarecer as reais perspectivas de responsabilização 
destas empresas pelos fatos ocorridos no passado. 
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