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PLANO DE TRABALHO 

ATC  DIREITO HUMANOS E EMPRESAS 

RESPONSÁVEL RAPHAELA DE ARAÚJO LIMA LOPES 

CÓDIGO GRDDIRATCE6486 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO TODOS NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

A proposta da atividade é promover uma reflexão sobre Direitos Humanos e Empresas, enquanto campo autônomo 
de pesquisa e atuação, compreendendo como se deu o histórico da discussão e as tentativas, ao longo das últimas 
décadas de criação de mecanismos a nível internacional para responsabilizar empresas transnacionais por violações 
de direitos humanos. Pretende-se abordar, ademais, os diversos precedentes em nível doméstico que realizaram essa 
responsabilização, inclusive, mais recentemente, no âmbito do litígio climático, analisando seus fundamentos jurídicos 
e possibilidades de utilização em casos similares em outras jurisdições. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral é compreender o contexto econômico e social que leva à formulação de um campo de Direitos 
Humanos e Empresas, bem como refletir sobre os fundamentos jurídicos utilizados para proceder à responsabilização 
de empresas por violações de direitos humanos, tanto a nível internacional, quanto a nível doméstico. Os objetivos 
específicos são: a) conhecer o histórico do debate sobre Direitos Humanos e Empresas e as tentativas levadas a cabo 
no âmbito internacional para formular instrumentos que permitam a responsabilização de empresas por violações de 
direitos humanos; b) compreender a articulação dessas tentativas com as discussões a nível local, sobretudo com a 
tese da eficácia horizontal dos direitos fundamentais; c) examinar julgamentos de cortes domésticas que 
responsabilizam empresas por violações de direitos humanos; d) refletir sobre os desafios institucionais e jurídicos 
para a responsabilização de empresas por violações de direitos humanos; e) compreender os fundamentos jurídicos 
que permitiram a responsabilização de empresas em jurisdições domésticas; f) refletir sobre as ferramentas do litígio 
climático para promover a responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. 

METODOLOGIA 

As aulas serão expositivas, com a participação dos alunos. Serão discutidos casos concretos e apresentadas discussões 
teóricas acerca do tema. Além disso, serão utilizados vídeos e relatórios, produzidos por movimentos sociais e 
entidades da sociedade civil brasileira e global sobre o tema. Uma parte do material de trabalho da atividade será em 
inglês e espanhol, inclusive inglês jurídico, quando forem analisadas algumas decisões de tribunais estrangeiros e 
petições em casos litigados em jurisdição doméstica. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Por que Direitos Humanos e Empresas? 

2 Histórico da discussão sobre Direitos Humanos e Empresas a nível internacional 

3 
Desafios institucionais e jurídicos à responsabilização de empresas por violações de direitos humanos  

4 Apresentação de alguns casos (caso Chevron, caso Zara, caso Nike, caso Rana Plaza) 

5 O papel dos sistemas regionais de direitos humanos 
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6 Movimentos sociais, vítimas e entidades de direitos humanos na luta por um tratado internacional 

7 Avaliação 

8 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais: incidência direta e indireta 

9 O Alien Tort Claims Act nos Estados Unidos e a jurisdição universal 

10 A evolução legislativa em algumas jurisdições (Leis de Devida Diligência e os Planos Nacionais de Ação) 

11 Casos de Mariana e Brumadinho na Inglaterra e na Alemanha 

12 As ferramentas oferecidas pelo litígio climático 

13 Apresentação de alguns casos e exame dos fundamentos jurídicos (Caso Lliuya v. RWE AG; Milieudefensie v. Shell) 

14 Avaliação 

15 
Encerramento: quais as perspectivas futuras? A que conclusões podemos chegar sobre o cenário atual no campo dos 
Direitos Humanos e Empresas? 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Presença e participação dos alunos nas sessões e duas provas sobre temas abordados ao longo dos encontros. 
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