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RESUMO

O crescente desrespeito em relação à observância de proteção aos direitos humanos/ fundamentais tem levado a criação de instrumentos que 
podem auxiliar as empresas no intuito de diminuir a incidência de danos aos indivíduos que sofrem tal lesão. Recentemente o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC) lançou o Código das melhores práticas de governança corporativa, que são orientações que, se bem aplicadas 
pelas empresas, podem conduzir a uma considerável mudança no agir empresarial, objetivando maior transparência, justiça e responsabilidade. 
Há um capítulo específico do Código que trata da “Política de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita”, no entanto, não há uma 
referencia expressa às condutas em si, deixando a norma aberta. Muitas vezes a afronta aos direitos humanos/fundamentais individuais 
acometidos no âmbito empresarial resulta da má administração e gerenciamento mesmo das empresas. Com intuito colaborativo, os princípios 
norteadores de boa governança sugerem a criação de um departamento interno que possa fiscalizar internamente as empresas e, como elemento 
coadjuvante, desenvolver métodos sustentáveis de autogestão que possam diminuir os danos, inclusive internos, em termos de prejuízo 
financeiro, para a própria empresa, e também possibilitar que a mesma possa ser vista e avaliada pelos investidores sob uma ótica de melhor 
investimento porque mais vinculada a uma gestão “limpa” e sustentável sob vários aspectos. Assim, a pesquisa que se propõem tem como 
objetivo central avaliar o comportamento dos agentes decisórios para a efetivação das normas de governança em relação à proteção dos direitos 
humanos/fundamentais, considerando que não há nada em específico sobre o tema, mas pode ser atrelado ao capitulo acima referido, visto ser a 
utilização de mão de obra infantil ou “escrava” um ato ilícito. Diante de tal proposição, a ideia é aferir a possibilidade de uma eficiência das 
diretrizes para além de parâmetros meramente formais. Pretende-se, com a pesquisa em tela, (i) selecionar empresas que já instituíram 
departamentos internos para a prática de boa gestão em termos de políticas repressoras de realização de atos ilícitos, e se dentre eles há o 
estabelecimento de estudo e acompanhamento de proteção aos direitos humanos/fundamentais; (ii) verificar se estas empresas estão 
preocupadas também com os danos que eventualmente possam estar causando aos direitos humanos/fundamentais dos agentes externos à 
empresa, mas que com ela de uma ou de outra forma se relacionam; (iii) realizar uma análise comportamental dos agentes responsáveis pela 
condução dos trabalhos internos, de sorte a possibilitar o levantamento de dados qualitativos e quantitativos em relação a eficácia das decisões 
tomadas; (iv) acenar para possíveis métodos de avaliação que possam contribuir para uma observância maior a proteção dos direitos 
fundamentais, visto que um numero considerável de empresas, por exemplo, são reincidentes em lesão a danos de direitos  
humanos/fundamentais, sem que, necessariamente, haja um plano maior de fiscalização e avaliação por investidores e consumidores, que se 
soubessem das reincidências talvez não comprassem seus produtos e/ou não investiriam na referida companhia. Como apuração de resultado 
parcial, pode-se citar, por exemplo, (i) a falta de instrumentos legais que possibilitem de forma material e objetiva relacionar a falta de
observância à proteção de direitos fundamentais com a oferta de investimentos de determinada empresa que atua de forma diversa ao que 
expõe em seus prospectos de sustentabilidade; (ii) a falta de transparência e acessibilidade às informações como a de lesão a direitos 
fundamentais, como, por exemplo, utilização de mão de obra infantil, pelo órgão regulador  (CVM) ou pela B3, por exemplo, facilita o atuar das 
empresas que agem na contramão do que prega a Constituição, relegando os casos a questões particulares e não sociais.
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