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Apresentação

Esta obra é uma compilação dos resultados dos trabalhos de dois 
grupos de pesquisa focados na temática de "Direitos Humanos & Em-
presas": o HOMA - Centro de Direitos Humanos e Empresas, ligado 
à UFJF, e o OET - Observatório de Estudos Transnacionais, ligado à 
ANET - Academia Nacional de Estudos Transnacionais.

O Homa - Centro de Direitos Humanos e Empresas foi criado em 
2012, com o apoio da Fundação Ford - Brasil. Esta iniciativa parte do 
reconhecimento da existência de uma lacuna científica na produção de 
conhecimento sobre os aspectos mais difíceis e relevantes envolvendo a 
violação de Direitos Humanos por Empresas, especialmente a dificuldade 
de se alcançar mecanismos tanto preventivos, quanto de responsabilização 
das corporações pela violação de ditos direitos. O Centro, busca dar pu-
blicidade a estudos, em parceria com outras entidades acadêmicas, além 
de setores da sociedade civil organizada e do próprio Estado, sendo um 
espaço de troca de conhecimentos, reconhecendo a sua produção a partir 
desses diferentes atores. Estes trabalhos somam-se a uma maior aproxi-
mação da realidade e do testemunho das próprias vítimas das violações 
de Direitos Humanos, buscando tornar mais eficientes os mecanismos de 
responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos. Nesse 
cenário, foi criada, ainda, a primeira Revista Internacional de Direitos 
Humanos e Empresas, objetivando maior promoção e consolidação desse 
campo na academia.

Por sua vez, o Observatório de Estudos Transnacionais (OET) é um 
projeto de pesquisa ligado à ANET - Academia Nacional de Estudos 
Transnacionais, uma uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter 
científico-educacional, que tem por objetivo a promoção de estudos e 
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pesquisas na área do Direito Internacional e das Relações Internacionais. 
No ano de 2017, a ANET instituiu um grupo de iniciação científica, com 
alunos de graduação de todo o Brasil, com enfoque no tema de "Res-
ponsabilidade Extraterritorial", que buscou analisar a responsabilidade 
civil extraterritorial de empresas transnacionais pela prática de violações 
de direitos humanos. No ano de 2018, a referida temática foi incorporada 
pelo OET, em parceria com a Conectas Direitos Humanos, que esta-
beleceu uma linha de pesquisa para alunos de pós-graduação intitulada 
“A  Responsabilização  Internacional  de Empresas Transnacionais e seu 
Impacto na Proteção dos Direitos Humanos”.

Publicamos este livro com a compilação de alguns dos trabalhos 
produzidos por ambos os grupos na referidas pesquisas, contando, tam-
bém, com uma série de artigos de professores convidados, acerca da 
temática da responsabilidade de empresas transnacionais e os conflitos 
de jurisdição relativos às violações de direitos humanos perpetradas pelas 
empresas transnacionais.

Belo Horizonte,
Pedro Andrade
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