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RESUMO: O presente trabalho visa analisar e problematizar a dificuldade em se 
responsabilizar as empresas transnacionais por crimes lesa-humanidade 
perpetrados no contexto ditatorial latino-americano, uma vez que a ausência de 
responsabilização de jure e de facto pela cumplicidade com tais regimes acaba 
por enfraquecer a cultura democrática e a cooperação tanto no âmbito nacional 
quanto internacional, implicando, ainda, em um abalo dos pilares da justiça de 
transição. Tendo isso em vista, partir-se-á da hipótese de que, como resquício 
de um sistema westfaliano, as empresas transnacionais não se constituem 
enquanto sujeitos de direito internacional, o que dificulta a possibilidade de 
responsabilização das mesmas como perpetradoras de crimes de lesa-
humanidade.  Tem-se como objetivo geral da presente pesquisa, problematizar 
a ausência de mecanismos concretos para a responsabilização das empresas 
transnacionais envolvidas, direta ou indiretamente, com os regimes autoritários. 
Para tanto, pretende-se, como objetivos específicos, conceituar empresas 
transnacionais e classificá-las dentro do Direito Internacional e das Relações 
Internacionais no que tange à sua dimensão normativa, resgatando a temática 
da justiça de transição, como caminho para a responsabilização por crimes 
cometidos durante os regimes ditatoriais. Ademais, visa-se resgatar a discussão 
sobre atores e sujeitos internacionais, em perspectiva multidisciplinar, para 
melhor fundamentação da discussão proposta em relação às empresas 
transnacionais, problematizando a precariedade ou mesmo ausência de 
mecanismos de responsabilização destas empresas nos casos de crimes aqui 
estudados. Assim, como marco teórico, pretende-se explorar bibliografia 
multidisciplinar (direito, relações internacionais, em especial) buscando trabalhar 
os diversos olhares sobre os temas da personalidade jurídica internacional, 
justiça de transição e responsabilidade internacional. Como critério 
metodológico, a pesquisa vale-se de abordagem hermenêutico-linguistica, 
visando à apropriação da literatura multidisciplinar especializada que permita 
construir o sentido originário que permita compreender as condições de 
(im)possibilidade de responsabilização das empresas transnacionais. Como 
técnica de pesquisa, utiliza-se a documentação indireta em fontes primárias e 
secundárias (nacionais e estrangeiras). Como resultados parciais até o presente 
momento, pode-se afirmar cabalmente a verificação do envolvimento das 
empresas transnacionais na violação de direitos-humanos nesse cenário 
ditatorial em diversos países como Chile, Brasil e Argentina; ainda, que há 
relevante aspecto que envolve a dimensão questão econômica para se entender 
o porquê da não-responsabilização de tais empresas frente a tais violações e; a 
averiguação de uma movimentação internacional sobre o assunto, que apesar 
de não ter logrado em nenhum resultado tangível, demonstram a importância e 
a atualidade da temática, frente às novas movimentações internacionais.  
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