
SIMPÓSIO nº 15 
 

Simpósio: 
 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E DIREITOS HUMANOS EM 
CONTEXTOS DE JUSTIÇA TRANSICIONAL E CONSTRUÇÃO DA PAZ 

 
Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Laura García Martín 
Vinculação Institucional: Universidade de Sevilha 
Resumo Curricular: Pesquisador de pós-doutorado e assistente de ensino em Direito 
Internacional Público na Universidade de Sevilha e Pesquisador Associado da Universidade de 
Antuérpia. Membro da Iniciativa BHRights para promover o ensino e a pesquisa sobre 
Empresas e Direitos Humanos e da Global Business and Human Rights Scholars Association. 
 
Nome do Coordenador 2: Daniel Iglesias Márquez 
Vinculação Institucional: Universidade de Sevilha 
Resumo Curricular: Pesquisador de Pós-Doutorado "Juan de la Cierva" da Universidade de 
Sevilha e Pesquisador Associado do Centro de Estudos de Direito Ambiental de Tarragona 
(CEDAT). Membro da Network on Business, Conflict and Human Rights (BCHR Network) e 
da Global Business and Human Rights Scholars Association. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

As empresas geralmente operam em países afetados por conflitos armados ou sob regimes 
autoritários. As violações dos direitos humanos que são cometidas nestes contextos e nas quais 
as empresas estão envolvidas, geralmente não são tratadas mais tarde nos processos de justiça 
transicional ou programas de construção da paz. Neste contexto, a comunidade internacional 
tenta submeter a um escrutínio mais rigoroso o impacto negativo das empresas no gozo dos 
direitos humanos e do meio ambiente. Isso colocou um desafio regulatório nos níveis nacional 
e internacional para garantir que as empresas respeitem os direitos humanos e que as vítimas 
tenham acesso à justiça, o que resultou em um complexo regime de instituições e regulamentos 
heterogêneos que, ocasionalmente, coexistem e interagem sem coordenação, princípios 
universais ou mecanismos de implementação adequados. O simpósio convida a apresentar 
contribuições de natureza interdisciplinar para debater e refletir sobre questões relacionadas 
com empresas e direitos humanos numa perspectiva teórica ou prática, bem como questões 
específicas de reparação de abusos de direitos humanos cometidos por empresas em contextos 
de pós-conflito. Os tópicos a serem discutidos são: 1) Princípios orientadores sobre empresas e 
direitos humanos, 2) Planos de Ação Nacionais, 3) Tratado sobre empresas e direitos humanos, 
4) obrigações extraterritoriais no campo dos direitos humanos, 5) leis de due diligence, 6) 
direitos humanos na cadeias de suprimento 7) mecanismos de responsabilidade em contextos 
especiais tais como processos de justiça transicional, 8) a implementação de due diligence 
corporativa em áreas afetadas por conflitos. 
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