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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa centra-se na relação complexa entre Direitos Humanos e Economia 

Global que se constitui na pós-modernidade numa base corporativista. Delimita-se na equação 

equilibrada entre direitos humanos e mercado global que possui como característica o 

mercado financeiro, de forma que a dignidade da pessoa humana seja o fim e a economia o 

meio para o bem-estar da sociedade civil que sobrevive no capitalismo avançado. Em tal 

abordagem busca-se a evolução histórica dos direitos humanos e economia global, delineando 

os momentos em que tais institutos se apartaram causando violações aos direitos 

internacionalmente protegidos, detonando desigualdade pelo planeta eis que as características 

e dinâmica que nos tempos de hoje constituem a economia global proporcionam mais 

segregação e exclusão do que distribuição de riqueza propriamente dita. Objetiva-se 

conseguintemente, reconfigurar a realidade atual postulada pelo avanço tecnológico e 

acúmulo de capital com base na ciência do direito, com reflexões acerca de casos concretos 

em que populações inteiras sofreram violações de direitos humanos fundamentais, sobretudo 

populações de países em desenvolvimento, devido à atividade no agente protagonista da 

dinâmica econômica, quais sejam, as empresas transnacionais. O capitalismo é 

potencialmente a forma de distribuição de riqueza, todavia, na sua configuração avançada 

estruturada na economia corporativa global no neoliberalismo, não têm sido sucesso à maior 

parte da população planetária que não participam das benesses dessa dinâmica, e na melhor 

das hipóteses, restringe-se num amontoado de consumidores que fazem a economia celerada 

cujo capital é volátil. Assim, no âmbito da atividade sob a ótica objetiva, importa revisitar 

alguns institutos imprescindíveis para que os direitos humanos sejam orientadores da 

economia global, valendo destacar a atuação do Estado-Nação, uma governança global bem 

como os preceitos fundamentais de países em desenvolvimento, como base, os sagrados na 

Constituição da República Federativa do Brasil, a fim de que sejam pontos cruciais de 

comandos e proteção dos direitos humanos e fundamentais. Nesse sentido, vale ressaltar que 

há diversos institutos que partem do campo interno da economia global, especialmente das 

empresas transnacionais, todavia restou delimitado o estudo no campo externo que é  

diretamente ligado à economia global. Ante a complexidade da atividade econômica global 

que é instantânea, bem como a densidade da legislação doméstica, é possível afirmar que a 

atuação mais efetiva dos Estados-Nações, um comando global imparcial, e a legislação 

doméstica dos países em desenvolvimento são bastantes para delimitar a atuação da economia 

global de forma não estanque, mas impeditiva de violação de direitos humanos. A técnica de 

pesquisa utilizada é a bibliográfica e documental, sob uma abordagem dedutiva e em alguns 

pontos indutiva acerca do tema.  

 

 

Palavras-chave: Economia Corporativa Global, Direitos Humanos, Empresa Transnacional, 

Mercado Financeiro. 



 

ABSTRACT 

 

The topic of this research centers on the complex relationship between Human Rights and the 

Global Economy, which is constituted in the post-modern era by a corporativist base. It is 

delimited by the balanced equation between human rights and the global market that is 

characterized by the financial market so that the dignity of the human being is the end and the 

economy is the means to the welfare of the civil society that survives in advanced capitalism. 

Such an approach probes the historical evolution of human rights and the global economy, 

outlining the moments in which these institutes parted ways generating violations to the 

internationally protected rights, setting off inequality throughout the planet since the 

characteristics and dynamics that nowadays constitute the global economy afford greater 

segregation and exclusion than the distribution of wealth per se. It aims, consequently, to 

reconfigure the current reality postulated by advanced technology and the accumulation of 

capital on the basis of the science of law, with reflections on concrete instances in which 

entire populations have suffered violations of fundamental human rights, especially 

populations of developing countries, due to the activity of the protagonist of economic 

dynamics, to wit, transnational companies. Capitalism is potentially the form of distribution 

of wealth, however in its advanced configuration structured on the global corporative 

economy in neoliberalism it has not been successful to most of the planetary population that 

does not participate in the benefits of these dynamics and, in the very best of hypotheses, is 

restricted to a group of consumers that form the accelerated economy whose capital is 

volatile. Hence, in the framework of the activity from the objective perspective, one must 

review some necessary institutes in order that human rights will be the guidelines of the 

global economy. One highlights the role of the State-Nation, a global governance as well as 

the fundamental precepts of developing countries as basis, consecrated in the Constitution of 

the Federative Republic of Brazil of 1988, to the end that they be crucial points of command 

and protection of human and fundamental rights. In this sense, it bears mentioning that there 

are diverse institutes that part from the internal field of the global economy, especially from 

the transnational companies; however, the study of the external field has been delimited as it 

is directly related to the global economy. In light of the complexity of the global economic 

activity, which is instantaneous, as well as the density of domestic legislation, one can affirm 

that the more effective participation of the State-Nations, an impartial global command and 

the domestic legislation of developing countries are sufficient to delimit the actions of the 

global economy, not staunching it but impeding the violation of human rights. The research 

technique used is bibliographical and documental, with a deductive approach albeit on some 

points inductive. 

 

Keywords: Global Corporate Economy, Human Rights, Transnational Company, Financial 

Market. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa centraliza seu tema na dinâmica da Economia Global, na sua estrutura e 

sobretudo na relação que estabelece com e para os Direitos Humanos sob a égide dos 

principais diplomas nacionais e internacionais de direito. O tema portanto, é delimitado na 

relação entre os dois institutos com abordagem de formas para equacionar os dois universos a 

fim de que se tornem o que realmente deveriam ser: um só universo de interações e 

promoções recíprocas. Dessa forma, busca-se abordar as violações dos direitos humanos e 

infrações aos diplomas internacionais e nacionais de proteção dos mesmos, violações essas 

decorrentes da dinâmica econômica global destacando o poderio dessa dinâmica como sendo 

maior que a do Estado-Nação, bem como a atuação de países em desenvolvimento, e para 

além de suas estruturas, formas de potencializa-las sem prejuízos ou mesmo sem segregar 

minorias vulneráveis que somadas, envolvem grande parte da sociedade planetária.  

 Para investigar os institutos envolvidos, suas dinâmicas e as conjunturas em que se 

encontram, a pesquisa partirá da seguinte pergunta: é possível ordenar a Economia 

Corporativa Global pelo fio condutor dos Direitos Humanos a partir do arcabouço legal 

existente, de um Estado mais regulador e de uma governança global?  

 Inicialmente, cabe observar que a problemática de conflitos entre economia global e 

direitos humanos urge por uma organização convergente a um mesmo objetivo, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana, portanto não é prudente mitigar o espaço de atividade da 

economia, mas impedir que avance no espaço dos direitos humanos violando-os. Tendo em 

vista que se trata de um meio necessário de promoção dos direitos humanos, também é 

prudente encontrar formas de não manter a economia como meio e fim em si mesma, 

objetivando a busca do capital somente, mas sobretudo promovendo a distribuição de riqueza 

e a justiça social, a fim de  compatibilizar os interesses com reciprocidade positiva e 

convergência no desenvolvimento humano. 

 Para a realização dessa ordenação pretendida, importa vislumbrar a funcionalização 

do cabedal legal de promoção e proteção dos direitos humanos e dos fundamentais, 

delineando alguns pontos importantes para essa efetivação de fora para dentro do sistema 

econômico.  

 As formas estudadas no trabalho para compor o fio condutor da dinâmica global em 

proteção e promoção dos direitos humanos são basilares – arcabouço legal, Estado e 

governança global - no entanto não estancam o universo de institutos obviamente importantes 



12 

 

para a eficácia como responsabilidade da empresa, desenvolvimento multidisciplinar, ética, 

sustentabilidade, sociedade consciente, entre outros.  

 O objetivo, portanto é unir num mesmo universo de convergências a economia global 

que cresce num ritmo acelerado e desenvolvimento humano que beneficie toda a população 

do planeta. O referencial teórico da pesquisa é Zygmunt Bauman que demonstra a realidade 

líquida e confusa da pós-modernidade bem como a ―coisificação‖ do homem na lógica do 

consumo. 

 Dessa forma, se principia o desenvolvimento da temática com o crescimento da 

economia e processo dinamogênico dos direitos humanos ao longo dos últimos séculos, 

demonstrando como se relacionaram os institutos estudados, quando se uniram e quando se 

apartaram. Nesse ponto a pesquisa referencia Vladmir de Oliveira da Silveira que demonstra o 

processo da dinamogenesis dos direitos humanos e António José Avelãs Nunes estudioso do 

neoliberalismo. 

 Em seguida, aborda-se a estrutura da economia global na realidade pós-moderna em 

que se instaura o neoliberalismo, de forma a fragmentá-la para o melhor entendimento da 

composição do seu poderio, objetivo e complexidade, justificando a denominação de 

Economia Corporativa Global devido não exatamente à sua organização precisa, mas à sua 

certeza quanto ao objetivo, ao seu poder de refazimento e manutenção, que orquestra quase a 

totalidade do planeta na sua dinâmica capitalista. Esse título referencia Saskia Sassen e Joseph 

Stiglitz que explicam a globalização e a economia global. 

 A partir da estrutura e dinâmica econômica passa-se a ilustrar o estudo com casos 

emblemáticos ocorridos com países em desenvolvimento da América Latina e Empresas 

Transnacionais que denotam serem as células vitais da Economia Corporativa Global, em que 

direitos humanos foram violados de forma exacerbada com atuação do Estado à promover a 

atividade econômica em detrimento dos direitos humanos ou fundamentais. 

 Tal reflexão demonstra com clareza a vulnerabilidade dos direitos humanos na 

dinâmica, o anseio do Estado em desenvolvimento em se inserir na lógica econômica como 

fiador final do capital global a fim de alcançar o desenvolvimento, no entanto o saldo que 

resulta da relação pode não ser positivo, nem sempre sustentável principalmente do ponto de 

vista econômico. 

 Por último, pontua-se institutos basilares para composição do fio condutor de 

reestruturação da globalização econômica de modo a servir a todos os seres humanos do 

planeta, em princípio com elucidações de posições e tentativas importantes de Tribunais 

Internacionais na defesa dos direitos humanos em casos emblemáticos ilustrativos ao trabalho, 
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bem como clamores e posições da sociedade civil, motivações e formas de governança global 

que alimente um capitalismo bastante a toda a humanidade, e ao final, analisa-se a 

Constituição da República Federativa do Brasil que protege os direitos fundamentais e busca a 

justiça social sob a égide da supralegalidade por meio do crescimento econômico como sendo 

pedra de toque do desenvolvimento humano.  Nesse ponto segue como referencial Amartya 

Sen que almeja o desenvolvimento como liberdade, Eros Roberto Grau estudioso do direito 

econômico, Flávia Piovesan que ensina as propriedades dos direitos fundamentais. 

A justificativa da pesquisa está na problemática que atualmente se evidencia na 

relação entre economia e direitos humanos. Se num momento do passado assistiu-se o embate 

entre socialismo e capitalismo, na pós-modernidade assiste-se entre economia e dignidade da 

pessoa humana.  

E ainda e, sobretudo fundamenta-se pela imprescindível preservação, promoção e 

proteção da dignidade da pessoa humana como objetivo único de qualquer atividade 

planetária, diante das flagrantes e complexas mudanças histórico-sociais em que o Estado-

Nação vem demonstrando uma configuração diferenciada dos elementos de seu poder. 

Cumpre destacar também como fundamento, que a economia é um direito sagrado no 

universo legal a fim de que sirva para consagrar seu objetivo crucial que é o desenvolvimento 

humano e um planeta para todos. 

 O presente trabalho segue a linha de pesquisa ―Empresa, Sustentabilidade e 

Funcionalização do Direito‖ cuja área de concentração é Justiça, Empresa e Sustentabilidade, 

haja vista a afirmativa de que a atividade econômica praticada sobretudo pelo particular ou 

ente privado é imprescindível para a consecução dos direitos humanos, fundamentais e, 

portanto, para a realização digna da pessoa humana.  

 A técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e documental, com abordagem 

dedutiva. Em alguns pontos é utilizada a abordagem indutiva o que será evidenciado no 

decorrer da exposição, e segue na perspectiva da dinâmica econômica, dos anseios dos 

direitos humanos e articulação de forças externas para interpretação do objeto. 



14 

 

1 A EVOLUÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO E DOS DIREITOS HUMANOS 

CONFORME PODER ECONÕMICO 

 

A Globalização é um fenômeno que encerra uma pluralidade em seus aspectos 

cultural, social, científico e econômico gerado pelo intenso contato entre as várias sociedades 

humanas e as respectivas influências de lado a lado.  

A partir dos anos 80, as fontes literárias anglo-saxônicas, apesar do conceito de 

globalização possuir múltiplos sentidos, passaram a associar a globalização à economia 

política das relações internacionais.
1
 A pesquisa segue o entendimento de que globalização é 

o gênero que abarca os processos de relações planetárias e/ou internacionais passíveis de 

superarem fronteiras e transferirem culturas, comportamentos, políticas, comandos, etc., por 

onde se articulam, de modo que, a globalização se propulsiona de formas variadas e, 

utilizando o conceito anglo-saxão para uma perspectiva geral, se constata que não é um 

fenômeno da atualidade, mas muito antigo.  

É possível, portanto, no exame da história da sociedade e sua trajetória, observar que 

alguns foram os meios de evolução da globalização, a cada época uma motivação de poderio e 

nesse diapasão Silveira e Rocasolano concluem que ―ter poder é fazer com que pessoas se 

submetam a determinadas situações para satisfação do detentor do poder, seja esse poder 

originário de forças físicas, materiais, espirituais ou jurídicas‖.
2
 Observa-se que ora o poder 

era religioso e ora territorial, então os anseios humanos alargaram-se apontando para a 

atividade econômica, portanto nessa perspectiva, suas fases são delineadas por uma vontade 

cuja perseguição passou a ser o capital (o poder material). 

Em contrapartida, a evolução da dignidade da pessoa humana veio a ser esboçada no 

pensamento filosófico (XVIII a II a. C. – período axial) como sendo o homem um ser 

consciente e livre, iniciando o divórcio com a dependência dos deuses. 

 Mais tarde (VI d. C. – pós-axial) o homem foi melhor esclarecido como ser racional 

e enrobustecido pelos filósofos renascentistas (XVIII d. C.) que amparavam o poder desse 

homem para se apartar da divindade fortalecido pelo iluminismo e pela concepção 

existencialista quando somente a partir de então, tal conceito passou a ser solidificado nos 

direitos humanos em três gerações/dimensões, convergindo atualmente no reconhecimento da 

essência da personalidade humana, todavia é mister salientar que tal trajetória ganhou ênfase 

                                                           
1
 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 59. 

2
 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; e ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 68. 
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em sede repressiva para então alcançar o tônus de uma ordem universal protegida de 

concepções políticas, jurídicas, culturais, religiosas e filosóficas
3
, seguindo em apartado da 

ascensão econômica na modernidade, do que se depreende que ambos tiveram ascendência 

em caminhos separados e muitas vezes antagônicos no cenário da globalização, como a seguir 

será analisado. 

 

1.1 Fases Iniciais: busca pelo poder religioso e territorial 

 

A Globalização é processo em curso desde o passado longínquo da humanidade. As 

migrações e travessias do Homo Sapiens são o início desse fenômeno que se transformou com 

a ―revolução copernicana‖ ao convencer os seres de habitarem o globo. É tendência desde a 

Antiguidade numa fase de conquista de poder territorial com destaque ao Império Romano 

cujo apogeu consolidou-se no século II a.C.  

No século XII, Baixa Idade Média, enquanto a economia era atividade marginal de 

cunho estritamente privado praticada no seio familiar entre os plebeus, pequenos artesãos e 

empregados dos senhores feudais, era excluída do espaço público, e a globalização se dava 

devido à busca ao poder religioso (cristianismo na Europa e islamismo na Ásia e norte 

africano) pela conquista de territórios, constituindo novos impérios como reino dos Francos, 

Sacro Império Romano e Califado dos Abássidas, delineando a fase em que a globalização 

provocava modernização cultural e jurídica pelos propósitos inicialmente territoriais e 

sequencialmente religiosos.
4
 

 A partir dos séculos XV e XVI houve o aumento do contato entre as sociedades 

repercutindo na modificação das formas de pensar e agir do ser humano
5
, bem como o 

aumento significativo da densidade demográfica especialmente em locais que abriram espaço 

para a atividade econômica que a partir de então passou a ser a mola propulsora de toda a 

humanidade. 

 

 

 

                                                           
3

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 212. 
4
 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os Primeiros Anos do Século XXI. O Brasil e as Relações Internacionais 

Contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
5
 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2004. p. 50. 
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1.2 O poder econômico: da ordenação do século XIV aos Direitos Humanos de Primeira 

Dimensão/Geração 

 

Basicamente, nas duas fases anteriores que remontam o passado desde a 

Antiguidade, o que até então traduzia o poder ao homem era a conquista territorial cujo anseio 

era deter muitos sob a égide de poucos, posteriormente a religiosidade que se constituiu em 

comando político e estatal e, portanto ocorria o fenômeno da globalização por outras 

perspectivas.  

A integração do aspecto econômico repercutiu na ampliação de seus efeitos, assim a 

economia inaugurou a fase da globalização com a colonização de territórios e grandes 

navegações nos séculos XV e XVI em busca do capital, sobretudo o império britânico 

essencialmente capitalista que se espalhou pelos continentes devido ao poder adquirido com o 

processo de industrialização que lhe propiciava condições de investimentos em frotas 

marinhas efetivando a colonização na corrida pela matéria prima e riquezas, fomentando 

ainda mais a colonização e o consumo entre os povos que se cruzavam nesse processo, entre 

colonizadores e colonizados.
6
 

 

Na era moderna foi impulsionada pela interação entre a expansão da cartografia, o 

crescente domínio das técnicas de navegação pelos povos ibéricos e a própria 

evolução do conhecimento científico. Esses foram os fatores responsáveis pelas 

grandes descobertas e pelos projetos ultramarinos de Portugal e Espanha, a partir do 

final do século XV; pelas novas formas manufatureiras desenvolvidas em Florença, 

Gênova, Milão, Veneza e outras cidades do norte da Itália, no século XVI; e pela 

formação de um sistema internacional de pagamentos baseado em letras de câmbio 

entre banqueiros e negociantes, tornando possível o estabelecimento de rotas globais 

de comércio, a exploração sistemática de outro e prata nas Américas, o início de um 

amplo e complexo processo de colonização e expansão territorial, a chegada da 

civilização europeia aos extremos da Ásia e a formação de estruturas decisórias 

dotadas de uma capacidade organizacional para controlar o meio social e político em 

que se realizava a acumulação de capital em escala mundial.
7
 

 

Nesse período o comércio internacional passa a ser global eis que para além do 

Mediterrâneo alcança o Atlântico e Índico, ou seja, passa a ser oceânico de quase todos os 

mares para atingir a unificação do comércio marítimo mundial e, nesse ponto merece destaque 

o ―mercantilismo ativo no comércio de mercadorias e nas finanças como também pelas altas 

taxas de poupança interna e pela existência de juros baixos, ademais da construção naval e de 

                                                           
6
 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os Primeiros Anos do Século XXI. O Brasil e as Relações Internacionais 

Contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 130. 
7
 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 60. 
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oferta de produtos da indústria doméstica (sobretudo têxtil)‖
8
 praticado pelos comerciantes e 

financistas holandeses que dominavam as províncias unidas dos Países Baixos setentrionais.
9
 

A primazia do comercio mundial holandês se deu do século XVI até o início do 

século XVIII quando a Holanda foi invadida pelos franceses e banqueiros holandeses 

passaram a se instalarem em Londres transferindo a hegemonia financeira e comercial para a 

Inglaterra.
10

 

Cabe aqui um destaque ao movimento burgo-francês que, por um lado se revelou não 

só pela insatisfação quanto à aristocracia e ao modelo político em voga, como também o 

crescimento demográfico jamais visto que achatou os salários agrícolas e inchou os 

rendimentos oriundos das propriedades da terra, empoderando os feudos. De outra face a má 

distribuição de riqueza e do equilíbrio social levou a França a uma situação apocalíptica.
11

 

A figura do burguês (marginalizado por ser um singelo administrador caseiro da 

mercancia da baixa idade média) de influência bastante no poder monárquico, aliado ao rei 

fez quedar o feudalismo que corroía o poder real alcançando o status de terceiro estado, mas 

insatisfeito com a sociedade de estamentos, travou a luta pela democracia e clamou pela 

liberdade do homem para dar eficácia ao espaço conquistado e também gozar do poder sob 

sua propriedade. 

A luta pela liberdade burguesa quedou também os estamentos migrando do espaço 

privado para o parlamento, fazendo a monarquia e igreja subjacentes ao seu poderio, diluindo 

a distinção entre o público e o privado e o Parlamento passou a ser a casa de todas as classes 

sociais. 

Marca essa fase o constitucionalismo fomentado pelas revoluções americanas, 

francesas e inglesas originando o Estado Moderno e o Liberalismo cujo escopo era a liberdade 

positiva econômica e igualdade sem qualquer interferência estatal (Estado mínimo) sob o 

                                                           
8
 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os Primeiros Anos do Século XXI. O Brasil e as Relações Internacionais 

Contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 131. 
9
 ―Países Baixos setentrionais se referiam a uma ampla área do norte da Europa, estendendo-se aproximadamente 

de Dunquerque, como ponto mais a sudoeste, até a região de Schleswig-Holstein, como limite a nordeste; do 

estuário do Escalda, ao sul, até a Frísia no norte. Forma o cenário das primeiras cidades setentrionais, construídas 

a partir do desenvolvimento de antigos centros, que marcaram o novo despertar da Europa no século XII. Nessa 

época, tornaram-se uma das regiões mais densamente povoadas da Europa, juntamente com o norte da Península 

Itálica. Esse bloco continental por muito tempo recebeu diversas denominações, porém, o consenso atual aponta 

para as seguintes regiões como formadoras desta área: Península de Kola e Svalbard, Ilhas Feroé, Åland, 

Noruega e Suécia, Islândia, Finlândia, Dinamarca, Carélia, Lituânia, Letônia, Estônia, República da Irlanda, 

Ilhas do Canal, Ilha de Man, Polônia setentrional, Alemanha setentrional, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, 

Rússia ocidental e os limites do Mar do Norte do Mar Báltico‖. ARAÚJO, Felipe. Europa Setentrional. 

Disponível em http://www.infoescola.com/geografia/europa-setentrional/. Acesso em 06 de jan. 2015. 
10

 Ibidem. p. 133. 
11

 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Trad. Mônica Baumgarten de Bolle. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2014. pp. 12-13. 
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manto das Declarações de Direitos Humanos, tripartindo o poder, assegurando a política do 

monopólio burguês na produção normativa (positivismo), a submissão do soberano à lei e a 

inviolabilidade da propriedade pelo contrato social, ao gosto do homo oeconomicus: o 

burguês, contra o poder do Estado.  

Apesar de tratar-se de movimento setorial
12

 é de suma importância esse momento à 

dinamogenesis
13

 dos direitos humanos com a representação formal da sua primeira 

geração/dimensão: igualdade, fraternidade e sobretudo liberdade individual, cuja ―pedra de 

toque era o contrato social como base das declarações de direitos em sentido formal e material 

nos dois lados do Atlântico‖.
14

  

Nesses três séculos citados (XV a XVIII) a globalização foi integralmente 

impulsionada pelo capital que era manuseado pela atividade mercantil do burguês, e devido 

ao poderio a ele proporcionado, conquistou direitos que até então não possuía inclusive 

ingressar no espaço público a fim de efetivamente gozar da liberdade individual.  

Nota-se assim, que os Direitos Humanos alcançaram o status formal por 

consequência de mitigação da dignidade da pessoa humana representada, no caso, pelo 

homem comerciante, portanto em instância repressiva aos danos e infrações consumados pelo 

monarca e clero, configurando uma versão de embate entre poder político e poder econômico 

em que esse se tornou mais substancial que aquele. Nesse caso, os direitos humanos e poder 

econômico estavam reunidos no mesmo lado da luta.  

 

1.3 Ascenção econômica no século XVIII: da primeira Revolução Industrial aos Direitos 

Humanos de Segunda Dimensão/Geração 

 

Reconfigurado o modelo de governo, a burguesia que ascendeu ao poder político e 

governança por meio do direito de gozar a liberdade individual, passou a descortinar 

                                                           
12

 A luta burguesa que gerou as primeiras Declarações de Direitos Humanos era uma luta setorial, eis que a 

igualdade e liberdade clamadas eram para o amparo dessa classe da qual estavam excluídos os negros, escravos, 

crianças, mulheres, pobres, índios, ou seja, a maior parte da sociedade.  
13

 ―Os direitos humanos foram conquistados por intermédio de árdua luta e se baseiam historicamente no modelo 

ocidental, euro-atlântico. Esse modelo, cumpre lembrar, se expressa como um sistema complexo, 

interdependente e dinâmico, com efeito, são atos e fatos históricos, posicionamentos ideológicos, posições 

filosóficas, textos normativos e instituições que – desde a fundamentação axiológica de tal modelo na 

Antiguidade Clássica, passando pelos documentos medievais e as primeiras declarações de direitos até os 

documentos mais recentes – configuram um corpo jurídico de instituições e normas de caráter declaratório 

internacional e de direito fundamental constitucional. Frisa-se que esse corpo jurídico tem como objetivo dotar 

de eficácia real a dignidade da pessoa humana, em suas mais amplas manifestações, por intermédio dos direitos 

humanos‖. SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: 

conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 184. 
14

 Ibidem. p. 127. 
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horizontes mercantis sob a base massiva de trabalhadores/operários, pois a estrutura 

econômica passou a ser manufatureira de grandes escalas. 

No século XVIII, ―esses fluxos mundiais de comércio e riqueza levaram ao 

aparecimento de novos polos de poder na Europa, com o fortalecimento econômico, social e 

político‖.
15

  

A disputa pelo capital passou a ser ferrenha. A produção, matéria prima e mão-de-

obra baratas passaram a ser sagrados. Elucidando o panorama da época, a primeira Revolução 

Industrial (1760 a1830) reiterou a dominação britânica baseada em política e rara capacidade 

de promover seu poder sobre outras nações, cujo sucesso se deu com ―o gold standart e livre 

cambismo culminando com o apogeu tecnológico da Grande Exposição do Palácio de Cristal 

de 1851‖
16

-
17

, todavia tal poderio foi impugnado pela Alemanha e Estados Unidos inclusive 

na segunda Revolução Industrial (1850 a 1870) na qual os dois países se destacavam por 

dominarem os elementos revolucionários em voga: petróleo (química) e eletricidade. 

As manufatureiras desses três países derrubaram muralhas e formaram impérios 

coloniais, cada qual à sua maneira e pretensão, todavia disseminaram o modo de produção 

capitalista em escala universal, partindo inclusive para práticas tarifárias sob alegação de 

estímulo à indústria infante, pois a atividade econômica era contínua durante a guerra devido 

ao fornecimento de maquinários, veículos, canhoneiras etc., aos Estados-partes. 

É de se destacar que até então, houve uma ascendência econômica principalmente na 

França e Reino Unido, todavia, não se pode olvidar que ao passo que a economia crescia, os 

salários se achatavam, alargando antagonicamente o descompasso entre ambos. 

Assim, na primeira metade do século XIX o capitalismo passou a ser confrontado 

pelo movimento socialista que impugnava a desigualdade social resultante da atividade 

econômica e má distribuição de riquezas, cujo clamor era a igualdade social, e esse confronto 

veio a enfraquecer o poder ideológico liberal uma vez que o burguês industrial impôs ao seu 

jugo a classe operária que sustentava a manufatura sem contrapartida de direitos sociais, 

políticos e econômicos, aliás, direitos esses não conhecidos pelo movimento liberal.  

                                                           
15

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 60. 
16

 Gold Standart: padrão ouro-libra, no qual a libra esterlina constituía o padrão monetário internacional ao 

longo da expansão imperialista inglesa; Grande Exposição do Palácio de Cristal de 1851: no século XVIII/XIX 

se tornou costume a organização de pequenas feiras nacionais para exposição de produtos culminando com a 

grandiosa Feira de 1851, em Londres, em que houve a ―exposição dos trabalhos das indústrias de todas as nações 

configurando a primeira exposição internacional da indústria em que os homens das artes, ciência e comércio 

foram autorizados pelos seus respectivos governos a reunirem-se para discutirem e promoverem os objetivos 

para os quais as nações civilizadas existem‖. LEITÃO, Nicolau Andrensen. Exposições Universais, Londres 

1851. Lisboa: 1994. p. 9. 
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 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os Primeiros Anos do Século XXI. O Brasil e as Relações Internacionais 

Contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 133. 
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―O fato mais marcante da época era a miséria do proletariado industrial, as jornadas 

de trabalho eram longas e os salários muito baixos‖.
18

 A união do poder político e econômico 

estruturou um sistema de verdadeira marginalização social, por isso não foi simples o 

confronto do movimento social.
19

  

Até o início do século XX, a atividade econômica se estruturou em economia 

industrial para além dos limites nacionais cujo objetivo era o capital, de preferência mundial 

com o padrão-ouro de caráter volátil e livre câmbio, mas a classe operária esmagada se 

rebelou clamando pelos direitos sociais, econômicos e culturais - a segunda geração/dimensão 

de Direitos Humanos – uma vez que o molde liberal não deu conta dos cuidados à 

coletividade mediante os desmandos parlamentares burgueses, sobretudo no Reino Unido e na 

França que não se submetiam aos valores constitucionais já proclamados no século XVIII, 

entre eles, a igualdade. Nesse tocante, bem elucida Thomas Piketty: 

 

Dos anos 1800-1810 aos anos 1850-1860, os salários dos operários estagnaram em 

níveis muito baixos – próximos ou mesmo inferiores aos do século XVIII e aos dos 

séculos anteriores. Essa longa fase de estagnação salarial, observada tanto no Reino 

Unido quanto na França, é ainda mais impressionante quando se leva em conta que o 

crescimento econômico se acelerou nesse período.
20

 

 

Desde a primeira Revolução Industrial, portanto a desigualdade se perpetuou e 

mesmo com o crescimento econômico, a distribuição de riqueza não ocorreu, e essa 

contingência foi contestada pelos movimentos comunistas e socialistas que convocaram a 

reforma do capitalismo uma vez que tudo o que o crescimento econômico, inovações 

tecnológicas, deslocamento dos povos conseguiram foi manter as massas em condição de 

miséria bem longe da evolução prometida, exceto para alguns.  

Os salários começaram a sentir aumento apenas no final do século XIX, porém a 

desigualdade permanecia e perdurou até a primeira Guerra Mundial. O capitalismo não foi 

reformado segundo a proposta comunista pois ―a maioria dos trabalhadores seguiu o rumo da 

ampliação e da universalização de direitos, a exemplo da luta pelo alargamento do conceito de 

cidadania e da defesa do Estado de Direito – que se converteu em Estado Social de Direito‖.
21
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Ao contrário do clamor anterior pelo Estado mínimo, a atividade estatal do bem-estar 

passou a intervir na atividade econômica. No confronto entre o movimento social e poder 

político-econômico, esse tornou-se flexível haja vista que na base da manufatureira estava a 

classe trabalhadora reivindicante e para não ser fortemente estancada a atividade econômica, 

os valores sociais constitucionais passaram a orientar a lei intencionando o equilíbrio dos 

poderes sem privilégios ao parlamento.   

Esse confronto freou a ―economia mundial que no século XIX passou a ser unificada 

num grande sistema de circulação de bens, serviços e capitais que só seria igualado um século 

depois após um ‗pequeno intervalo‘ de setenta anos de desafio socialista à universalização 

capitalista‖.
22

 

A globalização entre os séculos XVIII e XIX, também motivada pela economia e o 

sistema capitalista adotado pelo modelo liberal ascendeu suprimindo direitos fundamentais 

aos operários, e é observado portanto que também nesse momento, os Direitos Humanos de 

segunda geração/dimensão resultaram em sede repressiva ao poder burgo-industrial no 

confronto entre o poder social e poder político-econômico.  

Anteriormente, o poder econômico se fez valer para angariar espaço por meio do 

direito humano de liberdade e, para manter-se no espaço que veio conquistando ao longo de 

quase dois séculos, não atendeu aos anseios sociais e se tornou temerário. Nota-se que nesse 

momento o poder econômico e os direitos humanos estavam em posições antagônicas.  

Nessa trajetória a globalização econômica não enfraqueceu, apenas estacionou para 

chegar ao final do século XX em marcha frontal para a sua ascensão instantânea. 

 

1.4 Os setenta anos de intervalo da economia mundial: do século XX aos Direitos 

Humanos de Terceira Geração/Dimensão 

 

 Nos países que se adiantaram na atividade econômica, sempre em busca do capital 

mundial, a burguesia industrial alcançou a segunda década do século XX ainda com o padrão-

ouro que tornava as moedas voláteis pela facilidade de conversão, garantindo a liquidez e 

paridade cambial, com instituições especializadas no livre câmbio que produzia, 

automaticamente, a movimentação de matérias-primas, produtos e serviços e sobretudo 
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capitais em nível mundial, conectando as economias estatais e privadas, internacionalizando 

fatores de produção.
23

 

 Na medida em que eram promovidas as economias nacionais, consequentemente iam 

surgindo outras demandas sociais que antes se restringiam a problemas apenas locais, 

ensejosos então de governos mais interventivos nas finanças, trazendo o Estado para o centro 

do desenvolvimento. 

 É mister recordar que as mudanças do século XIX certamente fortaleceram os 

Estados-Nações que antes eram mínimos, ampliando o rol de serviços e cuidados para além 

do local, acrescentando também papéis como prevenção de monopólios, polícia de seguridade 

social, regulação de bancos e outras instituições financeiras, ocorrendo um reforço mútuo: 

―tais iniciativas ajudaram a moldar e fortalecer o processo de construção nacional e o aumento 

das capacidades do Estado-nação levou a um maior sucesso no fortalecimento da economia e 

no aumento do bem-estar individual‖.
24

 

 Mas, o advento da Primeira Guerra Mundial encerrou a primeira fase do capitalismo 

padrão-ouro cuja reiteração do estancamento se deu em 1929: fim do livre comércio e início 

do Estado interventivo que já almejava o poder de controle e proteção da economia nacional a 

fim de evitar o desemprego, mas especialmente no período entre Guerras (1914-1945) o 

equilíbrio econômico foi abalado com rompimento de relações na globalização econômica 

capitalista devido aos conflitos na Europa e na Ásia, bem como com fechamento do mercado 

mundial de muitos países inclusive quase toda a América Latina, com o forte 

intervencionismo e fluxos financeiros interrompidos.
25

 

O destaque para esse momento econômico é para os Estados Unidos da América haja 

vista se tratar o modelo americano, de modelo diferente no cenário de diversas formas de 

economia de mercado, e isso se deve à forma como alcançou o nível de superpotência, pois 

houve o desempenho de um governo no papel central das finanças elidindo a suposição de que 

o desenvolvimento do país se deu por conta do capitalismo desenfreado, e de outra feita por 

utilizar a promoção/imposição da americanização da política econômica do modelo a países 

outros que não se coadunavam com o modelo liberal em questão, criando uma força externa 

que nem sempre era desejada, principalmente por países em desenvolvimento desse período. 
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Ao longo da história, o governo americano desempenhou um papel ainda maior na 

economia ao promover o desenvolvimento, inclusive o da tecnologia e 

infraestrutura. No século XIX quando a agricultura estava no centro da economia, o 

governo criou todo o sistema de universidades agrícolas e serviços de ―extensão‖. 

Enormes concessões de terras estimularam o desenvolvimento das ferrovias do 

oeste. No mesmo século, o governo financiou a primeira linha telegráfica; no século 

XX, financiou a pesquisa que levou à criação da internet.
26

 

 

Em que pese a importância das atividades agrícolas, a população ativa na economia 

acabou por deixa-las permeando a indústria e nessa fase da economia global, o sucesso dos 

americanos se deu devido ao governo que promoveu bem o desenvolvimento, regulou o 

mercado e dispôs de serviços sociais à população, garantindo o fluxo de crédito não só aos 

centros financeiros já tão importantes para a economia, mas sobretudo para todas as regiões 

do país.   

A partir de 1931, o dólar alcançou sua hegemonia no mercado financeiro 

suspendendo a conversibilidade da libra e os Estados Unidos continuaram a intervir na 

política econômica e o padrão ouro-dólar foi o determinado na conferência de Bretton Woods 

(1944) bem como um regime de paridades fixas (mas ajustáveis).
27

 

Na segunda metade do século XX, após a guerra, a queda do comunismo fragmentou 

a União Soviética e a Iugoslavia em diferentes Estados pondo fim à divisão leste-oeste
28

 e os 

Estados Unidos que no século XVIII era apenas um pequeno país isolado e independente 

passou a ser o grande concentrador de riquezas que já vinham sendo potencializadas desde o 

primeiro pós-guerra, para então se tornar o grande ―líder da economia mundial, tendo inovado 

na produção de massa já na passagem do século XX e contribuído para a liberalização das 

finanças e do comércio internacional no segundo pós-guerra‖.
29

 

Por um lado, enquanto os Estados Unidos despontavam como a superpotência 

econômica mundial, por outro a dignidade da pessoa humana era afrontada pela proposta de 

extermínio das raças (judeus), que já vinha fomentada desde a primeira Guerra
30

 tanto pela 
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condição de perdedora do poder econômico que a Alemanha amargou, como também aos 

resquícios da purificação da raça, da supremacia dos povos brancos e sobrevivência da nação 

mais forte. 

Após o advento da segunda geração/dimensão dos Direitos Humanos homenageados 

nas Constituições Mexicana (1917) e de Weimar (1919) que especialmente configurou a 

Alemanha em República, a igualdade social fora clamada e para tanto afastado o positivismo 

arraigado do movimento liberal, dando inicio à Conferência de Versailhes (1919) com a 

assinatura do Tratado que reorganizava a Europa a partir da perspectiva dos ―vencedores‖ e, 

ao passo que encerrava oficialmente a Guerra, dramaticamente veio a ser o estopim para a 

deflagração da segunda Guerra, pois impunha responsabilidades
31

 à Alemanha que, por sua 

perspectiva, eram humilhantes demais para uma nação. 

O padrão pretendido não resistiu à tradição legicêntrica do sistema de regras que 

culminou na maior tragédia humana do planeta: o nazismo, que abstraiu todo o poder dos 

direitos constitucionalmente protegidos para enfatizar a lei feita ao gosto do legislador militar 

alemão que vivia as agonias insuperadas da primeira Guerra, deflagrando assim a segunda 

Guerra Mundial entre as Potências do Eixo (Alemanha, Japão e Itália)
32

 e os Aliados (China, 

França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos).  

A Alemanha obteve sucesso nas conquistas dos países que apoiavam os aliados como 

também na busca da raça ariana (pura)
33

 até a efetiva entrada dos Estados Unidos em 1941, a 

Itália fascista de Mussolini se rendeu aos aliados declarando guerra à Alemanha que foi 
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invadida pelas tropas americanas, inglesas e russas estancando a guerra na Europa, mas não 

no pacífico e na Ásia em que o Japão e Estados Unidos permaneciam em luta quando o 

mundo foi surpreendido pelo ataque atômico americano em terras japonesas
34

 culminando na 

rendição desse povo. Em 1945 foi o fim do advento bélico cujo resultado foi um número 

exorbitante de mortos, mutilados, sem teto, sem família, cidades em ruínas; a criação do 

Tribunal de Nuremberg que julgou e condenou à morte ou prisão perpétua os responsáveis 

pela morte de judeus e civis; a divisão da Alemanha em Ocidental (capitalista) e Oriental 

(comunista) e; a criação da ONU (Organização das Nações Unidas). 

Disso se depreende que, o poder econômico fomentou a primeira guerra para 

eliminar a concorrência entre países numa versão mais boçal possível para os direitos 

humanos, o que foi reiterado na segunda Guerra, mas agravado por um ideal totalmente 

equivocado de segregação que nem de longe previa o bem-estar social e igualdade da 

humanidade, ao contrário, a palavra de ordem era a promoção da aniquilação dos excluídos 

desse ideal. 

A luta para reprimir tais práticas se deu em busca de instrumentalizar a proteção dos 

direitos humanos previstos pelo já velho, mas ainda ineficaz constitucionalismo nascido no 

século XVIII, cujo clamor seria a tardia eficácia irradiante que viria a alcançar todo o 

ordenamento jurídico para imunizar tais fundamentais direitos conquistados nas 

gerações/dimensões anteriores e os que haveriam de vir, contra as ingerências dos Estados 

exigindo desses maior proteção também contra quaisquer entes privados.
35

 

Com a criação da ONU, restou entendido na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 que, para promover a paz seria imprescindível proteger ao mesmo tempo os 

direitos do homem não só ―acomodando as aspirações de uma humanidade estarrecida com os 

horrores da guerra e desejo de ver triunfar o primado da dignidade da pessoa humana‖
36

 como 

também estabelecer um consenso entre as potências vitoriosas da pós-segunda Guerra 

(Estados Unidos da América e URSS – União Soviética) que deram início à Guerra Fria. 

Os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista foram os ―campeões‖ 

da segunda Guerra, aquele como a primeira grande superpotência mundial e esse como a 

segunda, todavia suas forças ideológicas não se coadunaram para a restauração do planeta 

contrariando as perspectivas da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

inaugurando a Guerra Fria numa franca competição tanto de armamento bélico como de status 

                                                           
34

 Hiroshima e Nagasaki. 
35

 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
36

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 152-153. 



26 

 

para definição do melhor entre eles
37

 e então o espectro das bombas nucleares passou a 

amedrontar o planeta principalmente a Europa, pois o embate real entre esses países poderiam 

destruir a humanidade. 

Contiveram-se, mas fomentaram guerras entre países menores, investiram capital 

pesado em armamento bélico e recomposição da Alemanha (Oriental e Ocidental), tudo em 

proposta de rivalidade, porém, apesar de alguns tratados de desarmamento, fato é que a União 

Soviética se descapitalizou de tal forma que chegou à ruína econômica e insustentabilidade do 

regime socialista. Destruída, se deu a Queda do Muro de Berlim em 1989 e encerramento da 

Guerra Fria como também o embate histórico entre Capitalismo e Socialismo. 

Infrutífera a tentativa de consenso sobre direitos humanos perante os dois blocos 

(capitalista e socialista), e considerando a importância dos direitos declarados bem como o 

caráter de universalidade e indivisibilidade, mister se fez a formalização desses, em normas 

jurídicas bastantes aos dois grupos: Pacto Internacional dos Direitos Civis  e Políticos de 1966 

(liberdade) atendendo ao capitalismo liberal e, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Socais e Culturais (igualdade) para atender aos socialistas. 

Esses Pactos passaram a vincular e obrigar (jus cogens) os Estados-partes, não só os 

que os ratificaram, como também a todos os Estados devido à força do consenso mundial 

depositada na soft law (Declaração) e a reafirmação desses direitos na Declaração de Viena 

em 1993 o que configurou a terceira geração/dimensão de Direitos Humanos, os chamados 

direitos de solidariedade numa perspectiva difusa cujo ―cerne da proteção dos direitos 

humanos é, sintetizando, fruto de um querer coletivo para resguardar a sobrevivência e, mais 

do que ela, o bem-estar da espécie humana‖.
38

  

A época áurea do capitalismo foi encapsulada nos tempos idos daquele início de 

século (XX) com a primeira Guerra seguida de demais eventos indesejáveis para o modelo de 

então como Revolução Russa, a Revolução Mexicana, a Gripe Espanhola, a Grande 

Depressão dos anos 30, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução 

Chinesa, a Revolução Cubana, o golpe militar no Brasil, a ditadura de Augusto Pinochet no 
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Chile e a queda do Comunismo nos anos 80
39

 e, assim experimentou a regulação estatal na 

economia, confronto socialista, protecionismo comercial, suspensão da conversibilidade das 

moedas, desvalorizações cambiais maciças e inflação - fenômeno ainda desconhecido pelos 

economistas da época-, e suportou os dois maiores eventos de proporções inigualáveis e 

desastrosas, as guerras.  

Apesar do intervalo forçado de setenta anos nesse período, tudo nesse período veio a 

estabelecer outras bases para as relações internacionais e econômicas bem como outros efeitos 

ao capitalismo a partir de então para descortinar a fase que, em comparação à promissora era 

capitalista do início do século, não se igualou em questão de crescimento e conquista de poder 

e capital, mas superou em níveis inimagináveis até então. 

 

1.5 A globalização econômica do final do século XX à pós-modernidade de capitalismo 

avançado 

 

O capitalismo encontrou maturidade na fase de industrialização e inovações 

tecnológicas da segunda Revolução Industrial com o impulso da eletricidade, motor e química 

dando ensejo à prática de trustes e cartéis para espancar concorrência enquanto o 

nacionalismo econômico e maior intervenção estatal a protegia de forma ainda tímida. 

A economia que no século XIX era marcada pelo serviço e mão-de-obra, no fim do 

século XX, no pós-Segunda Guerra e Guerra Fria, continuou a ser industrial apesar da pausa 

de sete décadas, porém ao ―combinar sistema produtivo e administrativo, também agregou a 

informação e instantaneidade, assim os elementos da produção – terra, capital, trabalho – 

passaram a ser, necessariamente dominados pela nova economia de inteligência‖.
40

 

Muitas transformações ocorreram na economia nesse século, tanto na mão-de-obra 

como no setor de serviços que não parou de crescer apesar das formas muito variadas para 

atender as exigências do setor agrícola e principalmente do manufatureiro. O setor de 

produção também passou a ser determinante para a nova economia, pois combinou variação 

interminável de produtos e alta tecnologia que aumentaram sobremaneira o produto per capita 

e ainda, o sistema financeiro veio a completar o novo formato interagindo com o setor 

produtivo movimentando instantaneamente o capital cuja característica passou a ser flutuante 

                                                           
39

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 149. 
40

 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Os Primeiros Anos do Século XXI. O Brasil e as Relações Internacionais 

Contemporâneas. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 44. 



28 

 

de adesão quase universal, superando e anulando a pretérita referência do ouro que garantia a 

liquidez e rigidez das paridades cambiais.
41

 

Não se pode desprezar que a partir do início do século XX, os países ricos não 

obtiveram êxito como no início do século XXI, para retomarem a volatilidade do mercado, 

sobretudo em bolsa de valores no mercado financeiro. 

Os Estados Unidos chegaram ao fim do século XX como a grande potência mundial, 

cujo modo de governar e o manuseio público dos fluxos de capital contribuíram sobremaneira 

para o crescimento econômico, mas as especulações nos chamados mercados financeiros 

(cambio e bolsa de valores) nos anos 70 transferiam novamente os fluxos de capitais para o 

comércio (setor privado) e nos anos 80 os americanos enfrentaram a crise de inversão de fluxo 

dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento. Para correção, os Estados Unidos da 

América aumentaram os juros retomando o equilíbrio nos anos 90 enquanto em meados dessa 

década a crise financeira espancava o México, países Asiáticos, Rússia e Brasil devido à 

emergência da globalização econômica que deslocava enorme volume de capital, e também à 

desigualdade estrutural dos sistemas produtivos desses países que não os faziam competitivos 

bem como se valiam de tímidos modelos de design, inovação e marketing.
42

 

 A globalização econômica passou a ser exclusiva e até manteve os mesmos atores 

econômicos do século XIX: Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra acrescentando China e 

Japão. Denota-se para o final do século, a regionalização da economia com destaques aos 

blocos
43

 comerciais que passaram a ser importantes para a economia global tanto que a 
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Organização Mundial do Comércio instituiu um comitê para monitoramento das atividades 

com o escopo de preservação da multilateralidade comercial.   

Não bastasse a evolução científica dos séculos anteriores, a fase de industrialização 

das grandes produções de bens, da exportação e da manipulação de capital mundial  

inaugurou o descarte da promessa do bem altamente durável, adotando portanto o descartável 

e investindo na novidade diária, fomentando assim o alto consumo por meio de tramas 

indissolúveis.  A tecnologia passou a ser a alavanca desse período dependente de inovação 

instantânea. 

Marcante esse momento do capitalismo avançado eis que, assim, como no século 

XVIII em que a atividade econômica passou a ser livre e de comando privado, apesar do 

período de regulação estatal clamado pelos direitos de igualdade desde o início do século XX, 

a globalização econômica voltou a experimentar um liberalismo forçado
44

 pelo poder privado 

detentor do manuseio do capital volátil.  

Em 1990 o mundo começou a sentir as mudanças radicais que a realidade 

tecnológica provocou. Muitos apostavam no sucesso do bem-estar social e melhor 

distribuição de riqueza tanto que foi criada a Organização Mundial do Comércio (1994) 

supondo que tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento alcançariam a 

prosperidade, todavia a promessa de igualdade não se cumpriu.  

O compromisso da globalização econômica até então era produzir o maior número de 

bens a custos cada vez menores para o maior número de consumidores possível, e não a busca 

de igualdade entre países o que assinalou a desigualdade aumentada eis que a ―distribuição de 

capital e das rendas que dele provém é sistematicamente mais concentrada do que a 

distribuição de renda de trabalho‖
45

, do que se observa forças antagônicas que ao invés de 

promover a igualdade acabam por enfatizar a desigualdade: são as forças de convergência e 

divergência.  

A força de convergência proporciona o aproveitamento do crescimento econômico 

por meio de investimentos em educação e capacitação profissional (por políticas públicas), e a 

de divergência proporciona a desigualdade, o que distancia os poucos que possuem 

capacitação profissional e portanto aproveitam as benesses do crescimento do mercado,  dos 

muitos que sobrevivem à margem desse crescimento.
46

 

                                                           
44

 Neoliberalismo. 
45

 PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Trad. Mônica Baumgarten de Bolle. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2014. p. 239. 
46

 Ibidem. p. 29. 



30 

 

Observa-se nesse tocante que os países que souberam equilibrar tais forças podem no 

momento – de capitalismo avançado - ter sua população com maior capacidade de 

aproveitamento do mercado, por exemplo, o Japão que, ao se recompor das consequências da 

Segunda Guerra Mundial, preocupou-se em fornecer educação e saúde aos cidadãos para 

depois ingressar com grande abertura na economia global, despontando como uma das 

principais potências tecnológicas. Também vale destacar a China que após ser acometida por 

fome coletiva na década de 50 e apesar da ausência de democracia e do ceticismo no tocante à 

abertura do mercado, na década de 80, no pós-reforma já havia tornado sua população mais 

alfabetizada com boas condições de saúde, portanto, capacitada para aproveitar a mudança na 

economia com a abertura de mercado ainda assim com parcimônia, vislumbrando política de 

exportação muito mais forte do que importação.
47

 Não se olvida assim, a substituição de 

talentos americanos e franceses pela capacidade chinesa.  

De forma geral e de outra feita, é mister enfatizar que o desenho da globalização não 

é a segregação ou discriminação de nações, mas tal fenômeno acaba sucedendo uma vez que o 

escopo é custo-benefício (matéria-prima farta, mão-de-obra barata, locais de instalação de 

manufatureiras de baixo custo) para hipervalorização e consumo da produção, e nessas 

condições de exigências, muitas nações se excluem e muitas não servem sequer para serem 

exploradas (África ou Ásia do Sul), e então se torna muito relevante o fato de que o ritmo de 

crescimento de um país acaba por gerar um abismo abissal entre níveis de riqueza, tornando o 

desenvolvimento inalcançável aos países em desenvolvimento. 

Factível também é que a globalização econômica demonstra seu esplendor quando 

apresenta o novo mundo de facilidades que livrou a população (grande parte) das atividades 

densas do passado que a maioria sequer mais serve. A atividade econômica passou a ser 

regida por um código flexibilizado, assim a instantaneidade, fluidez e leveza passaram a 

serem os objetivos da economia nessa fase riscando caprichosamente a globalização para o 

século XXI que transformou todo o planeta – ou quase todo, ainda – num grande território de 

lugares interligados, ―graças ao vertiginoso aumento da capacidade de tratamento instantâneo 

de um gigantesco volume de informações; a um fenômeno complexo e intenso de interações 

transnacionais‖.
48
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A estrutura da globalização configura um novo período denominado como pós-

modernidade, que segundo Zygmunt Bauman
49

 é um período líquido, leve e, portanto livre, 

assim o detentor do poder deve, acima de tudo, deter a fluidez, com isso se torna invencível 

eis que opera com instantaneidade em inúmeros locais ao mesmo tempo, reforçando uma 

trama de atuação que não permite o desvencilhar dos entes comandados exceto por vontade da 

força de comando que perfaz esse novo período. 

Apesar das controvérsias no tocante à denominação ofertada por Bauman, as 

mudanças do presente século que já lampejavam no pós-segunda guerra são inegáveis e 

superlativas vindo quebrar os paradigmas anteriores cujas lógicas restaram estilhaçadas
50

 e, 

dito assim é de se debruçar no fenômeno como sendo econômico, social e ambiental. 

Se tratando de pós-modernidade, a própria denominação denuncia que emerge da 

modernidade, ou seja, vem após, todavia esmagou as ideologias iluministas que fomentavam 

a razão e a crítica para a conquista da autonomia do ser, ou seja, da liberdade, espada 

alcandorada no Estado Moderno, restando a sensação de vazio, de que a realidade da 

modernidade líquida é abjeta e inconclusiva, culminando numa insatisfação ululante. 

Segundo Eduardo C. B. Bittar
51

, parece a modernidade ter sido engolida pela pós-

modernidade que proporciona uma gama inextinguível de alternativas, mas também aliena o 

ser na dinâmica de mercado – de grilheta sobretudo privada - desconectando-o com a esfera 

pública formatando a sociedade que se desenvolve sob a sombra do individualismo, marca da 

sociedade sem alternativas, apesar da existência delas. Essa sociedade entende como natural 

as clivagens sociais, inspira ideais de estagnação por isso é antidemocrática, irreflexiva, de 

apatia política, cuja compensação é buscada no consumo o que fomenta a força do mercado: 

  

Nossos tempos, pós-modernos, são tempos de profunda apatia intelectual, de 

anestesia da consciência coletiva, de desmobilização ideológico-política, de 

falecimento das estruturas institucionais, de derrocada de paradigmas do direito e de 

justiça. Em tudo predomina a força do mercado. Tudo é pensado a partir do 

mercado. Daí a expandida sensação de insatisfação pela realidade, daí o mais do que 

presente espírito de desalento de nossos tempos apesar da necessidade mais do que 

urgente do pensamento, sob essas condições, a reflexão é, ao mesmo tempo 

impedida de se realizar.
52
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O mundo pós-moderno apresentado com eloquência pela força do mercado 

dependente de liquidez e volatilidade que os gélidos capital e tecnologia proporcionam com 

maestria, parece ser pleno e inextinguível para um apoucado grupo de seres humanos que 

domina a dinâmica da globalização do capitalismo avançado. Disso se depreende que o 

desenvolvimento humano é talhado para esse seleto grupo, extenuando todos o demais das 

benesses, o que conflagra a segregação social e a impossibilidade de alcançar o cabedal 

possível de espancar o beócio que a dinâmica capitalista impõe.  

Não se ignora a grandeza da globalização econômica, os empeços do mundo foram 

lenidos. O tempo é instantâneo e o espaço é mitigado e desfronteirizado. As facilidades do 

mundo pós-moderno são irrefutáveis, mas o desenvolvimento que seus defensores pregavam 

de forma contumaz não veio, pois a problematização está na capacidade de aproveitamento 

que cada ser (todos) detém para apropriar-se delas (das facilidades). Não são poucos os 

desalentados que, jungidos no mundo transfronteiriço, amargam a pungente realidade da 

insopitável globalização econômica.  

Segundo o economista Joseph Stiglitz
53

, os excetuados das benesses da globalização 

apresentam algumas preocupações causticantes eis que suas desditosas regras as apartam de 

muitos e, assazes privilegiam a poucos - os países industriais avançados - com a descortesia 

de agravar a situação de países mais pobres. Valores materiais sopitam a outros na 

globalização econômica, pérfida com a vida e com o meio ambiente, por exemplo, gélida com 

os valores democráticos inclusive com a reconfiguração da tradicional soberania dos países 

em desenvolvimento dificultando-os de fornecerem o bem-estar aos seus cidadãos.  

O benefício prometido a todos se fundeou em quase nada. Tanto os países em 

desenvolvimento quanto os mais ricos são cruciados com muitos perdedores por ser 

inapropriado o sistema haja vista combalir o mundo pela imposição da americanização de 

mercado e de cultura o que provoca amotinações e ressentimentos. 

 Se o mundo está embrenhado na eloquência da globalização econômica do período 

pós-moderno, também é fulgurante a insensata desigualdade proporcionada e confirmada 

quando os países ricos multiplicaram sua riqueza em muitas vezes, enquanto os menos 

avançados progrediram, mas em menor escala e muito menos dinâmicos do que aqueles, o 

que confirma a segregação em acesso de bens e rendimentos dos grupos sociais, condição essa 

que já vinha temerária com a desigualdade de produção antes da explosão da tecnologia de 

informação e instantaneidade que exigem serviços de inteligência. 
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A medida que os países se afastam da estrutura uniformemente agrícolas de um 

passado não muito distante, a amplitude do leque entre economia de serviços de 

―inteligência‖ – e portanto de alta renda – e as simples economias agrícolas de 

subsistência ou de exportação de produtos primários tende naturalmente a aumentar. 

Essas últimas no entanto, são mais pobres hoje não em virtude da globalização – que 

tende a mobilizar recursos e, portanto, a distribuir renda em escala planetária – mas 

a despeito dela e mais precisamente em virtude das deficiências de crescimento e na 

administração de suas políticas econômicas, nacionais e setoriais (políticas agrícola, 

industrial, de ciência e tecnologia etc.),que as levaram a marcar o passo, quando não 

a regredir (como no caso da África) na luta competitiva do capitalismo global.
54

 

 

 

 A globalização econômica que movimenta o capital volátil possui, portanto seu 

sucesso como também o recalcitrante fracasso. Outra problemática importante consiste em 

quantificar tais opostos e constatar a forma que denota maior eficiência e abrangência uma 

vez que, de toda e qualquer feita, o ser humano não pode sofrer essa desdita que o molesta, 

nele deve se fundear o sucesso dessa nova configuração econômica para aureolar o 

desenvolvimento humano que requer a terceira geração/dimensão de Direitos Humanos o que 

implica diretamente em crescimento econômico que deve ser ferrenteado e excitado para a 

alvinitente dignidade da pessoa humana, e não o contrário. 

 Segundo Amartya Sen
55

, é certo que a engenharia econômica se apartou da ética, 

objetivou o capital de forma livre e autônoma impingindo ao Estado a obrigação de promover 

e proteger a dignidade da pessoa humana e, obvio, obteve sucesso, porém seria ainda maior 

tal sucesso se tivesse seguido junto ao, e para o homem. O autor cita também Adam Smith: 

 
(...) que defendia decididamente o uso do mercado e negava os méritos de uma 

rejeição geral do comércio e a troca, mas mesmo assim investigou circunstancias 

econômicas nas quais restrições específicas pudessem ser propostas com sensatez ou 

áreas econômicas nas quais instituições desvinculadas do mercado seriam muito 

necessárias para suplementar o que os mercados podem fazer. 

(...) 

É que os sinais do mercado podem ser enganosos e as consequências do livre 

mercado podem ser um grande desperdício de capital, feitos do empenho privado em 

empreendimentos mal orientados ou míopes ou o desperdício privado de recursos 

sociais. 

(...) 

Havia uma preocupação com perdulários e empresários imprudentes com grande 

potencial para desperdício social já que eram motivados pela ―paixão dos desfrutes 

presentes‖.56 
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Não se trata de amotinação contra o mercado, contra a atividade econômica, pois que 

é um direito conflagrado e garantido ao homem cujo papel é deveras necessário para a vida 

humana, mas sim de uma análise real das suas motivações e consequências, elucubrações não 

só das que beneficiam e homenageiam o ser humano, mas também das que cruciam e 

impingem danos cujos efeitos tendem a rescaldar a perpetuação nas gerações futuras. 

Outra questão importante é a dominação. Diante desse breve histórico e contornos, 

observa-se que a globalização é consequência e não causa, e conforme o Dilema do 

Prisioneiro
57

 são apontadas as seguintes características: presença de um agente dominante, 

presença de agente dominado a quem são impostos fatores importantes de quem domina 

(valores religiosos, sociais, culturais e econômicos) e busca pelo poder, ora religioso, ora 

territorial, ora econômico. 

Oportuno salientar especialmente que, do século XIX em diante, a globalização se 

deveu ao impulso do poder econômico que chegou ao presente momento em extraordinária 

configuração: a Economia Corporativa Global
58

,  merecedora de um tópico específico para a 

análise de seu cabedal digno de sublinhado, todavia é imprescindível destacar que as 

movimentações dessas forças determinantes da globalização são, na maioria, privadas e que 

fazem o desenvolvimento sem precedentes em marcha, trazem sobretudo as lutas dos seres 

humanos em busca de proteção, portanto importa lembrar que as gerações de direitos 

humanos se fizeram valer sempre em status repressivo contra as fráguas impositivas, e não 

preventivo, do que se conclui que a dignidade da pessoa humana na história da globalização 

veio se formalizando nos documentos internacionais em consequência dessa brilhante 

trajetória já que também impingiu abusos que entenebreceram a humanidade. 

 

1.6 Neoliberalismo pela ótica de António José Avelãs Nunes e normas de jus cogens de 

Direitos Humanos 

 

 Diante das forças propulsoras dos mecanismos globais, para melhor entendimento 

importa elucidar o fenômeno cunhado como neoliberalismo que António José Avelãs Nunes 

entende como sendo ―o núcleo da matriz ideológica da política de globalização que vem 
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marcando a actual fase do capitalismo à escala mundial‖
59

, o que na verdade é a reação ao 

estado do bem-estar social que requeria órgãos centrais de direção e uma certa sociabilização 

dos investimentos, bem como aos revezes da sociedade capitalista no período anterior e 

durante a guerra. 

 Para o fortalecimento da proposta neoliberal se fizeram importantes a privatização e 

a liberdade econômica, todavia esses dois escopos mitigam muitos institutos que formam o 

mínimo da base necessária para a dignidade da pessoa humana, como a seguridade social, leis 

salariais adequadas, moradias, impostos especialmente sobre importação, subsídios, controle 

de preços, sindicatos fortalecidos e com poder suficientes para proteção de direitos, enfim, a 

política neoliberalista provoca um esvaziamento das políticas públicas dos direitos humanos 

da maioria sob o domínio da prática econômica dos grandes blocos econômicos como União 

Européia, Mercosul, Nafta, entre outros.
60

 

 Dentre as máculas, o nível de desemprego, oscilação salarial e a inflação que já 

vinham se antagonizando, no atual momento da realidade tecnológica e manufaturada em 

extraordinárias escalas, há um abismo abissal entre salário e inflação, realidade tão grave, 

porém diferente da crise do capitalismo enfrentada na Depressão de 1929. 

 Avelãs Nunes declina periclitante a atual condição, questionando se a solução 

adotada na crise de 1929 seria eficaz para a realidade política e social do capitalismo 

avançado de modo que seja privilegiada a massa que pelo seu volume compõe o domínio 

político, ao menos. Por outro lado, a aferição do equilíbrio do mercado na perspectiva 

neoliberal importa em ―expurgar as imperfeições nele inseridas: o subsídio de desemprego, a 

garantia do salário mínimo, os direitos decorrentes da existência de um sistema público de 

segurança social‖
61

 impingindo ao sindicato a resolução de tais problemas para criar 

condições para o pleno emprego sobretudo aceitando a redução de salários para garanti-los 

sem descuidar da continuidade de multiplicação do lucro. 

 Os chamados excluídos formam uma massa majoritária eis que a exclusão se dá na 

distribuição de riqueza ainda que essa mesma massa, como potencial consumidora, seja 

imprescindível. Nesse tocante é sacra a soberania do consumo do excluído ou marginal do 

mercado livre, cuja legitimidade se retrata inclusive diante da necessidade inventada. 
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 Essa forte e poderosa marcha do capital se expande aos espaços que muitas vezes 

encampam valores humanos que devem ser protegidos acima de todo e qualquer escopo. 

Ainda que a economia e o livre comércio sejam direitos essenciais ao homem, essa prática 

deve ser revista quando vem de encontro aos direitos humanos, o que pode denunciar que tais 

institutos no mesmo espaço acabam se abalroando e para rever seus respectivos 

encampamentos, é importante que se considere que os direitos humanos não estão em 

igualdade com o mercado, aqueles ocupam um patamar elevado posto que devem – 

imperiosamente - ser o objetivo desse, e esse por sua vez deve se nortear pela dignidade da 

pessoa humana.  

 A propósito, no que tange o cabedal normativo de Direitos Humanos, é reconhecido 

pela sociedade internacional, o procedimento normativo jus cogens como existência de uma 

nova e soberana fonte de Direito Internacional Público formada por normas imperativas como 

um todo, o que veio limitar a autonomia da vontade dos Estados (entes soberanos) com 

objetivo de assegurar a ordem pública internacional conforme preceitua a Convenção de 

Viena de 1969 nos artigos 53 e 64
62

, dando a elas a universalidade e superioridade a qualquer 

tratado ou costume internacional, sagrando-as no ápice da hierarquia das normas da sociedade 

internacional como forma de proteger a ordem mundial num mínimo legal, e a ―consequência 

prática disso é que, ao contrário das normas simplesmente obrigatórias (cujo descumprimento 
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não acarreta mais do que a responsabilidade internacional do Estado), a violação de uma 

norma de jus cogens tem por efeito nulificar as normas que o contrariam‖.
63

 

 Grosso modo, segundo Mazzuoli, integram a jus cogens ou ordem pública 

internacional: 

 

a) o costume internacional geral ou comum, a exemplo das normas protetoras 

dos próprios fundamentos da ordem internacional, como a proibição do uso da força 

fora do quadro da legítima defesa; as normas sobre cooperação pacifica na proteção 

de interesses comuns, como a da liberdade dos mares; as normas que proíbem a 

escravatura, a pirataria, o genocídio e a discriminação racial; as regras protetoras da 

liberdade religiosa; as normas de direito humanitário, que se aplicam aos casos de 

conflitos armados protegendo os civis em tempo de guerra, militares postos fora de 

combate, feridos, prisioneiros, doentes e náufragos, bem como as normas proibitivas 

da guerra de agressão; as normas protetoras dos direitos dos Estados e dos povos 

(como as relativas à igualdade, integridade territorial, livre determinação dos povos, 

dentre outras) etc.; b) as normas convencionais pertencentes ao Direito Internacional 

geral, a exemplo dos princípios constantes da Carta das Nações Unidas, como os da 

solução pacífica dos conflitos, da preservação da paz, da segurança e da justiça 

internacionais; as relativas à liberdade contratual e à inviolabilidade dos tratados 

(como o pacta sunt servanda e da boa-fé) etc.; e c) o Direito Internacional especial, 

de fonte unilateral ou convencional sobre direitos e garantias fundamentais do 

homem, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os dois 

Pactos de Nova York de 1966 (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) e, no sistema 

regional interamericano, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica) de 1969.
64

 

 

 Assim, é destaque que há imperatividade na proteção dos Direitos Humanos de 

forma a elidir atividades quaisquer que venham violá-los ou mitiga-los e, mesmo assim, a 

dinâmica econômica causa riscos em diversas circunstâncias e tais direitos suportam muitas 

vezes sua supressão. Se num momento pretérito, assistimos ao conflito impactante entre 

capitalismo e socialismo, no momento observamos entre o mesmo capitalismo em forma 

avançada e direitos humanos. 

 Importa ressaltar a partir desse tópico conflituoso entre dois institutos importantes 

para o desenvolvimento humano, que o neoliberalismo segue concomitantemente com a crise 

de representatividade dos Estados que não são bastantes para cumprirem o pacto social na 

pós-modernidade de Bauman. Na realidade líquida, a densidade do Estado-Nação descumpre 

a promessa de distribuição de riqueza e igualdade como a seguir será demonstrado. 
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1.7 A crise de representatividade do Estado 

  

 Ao longo da história observa-se que, além da economia se apartar dos direitos 

humanos importa ressaltar pontos emergenciais que serão detalhados no desenvolvimento dos 

demais capítulos, mas é de suma importância observar o poder do Estado e efetividade de sua 

representatividade. 

 Importa relembrar que o Estado, ente abstrato, exerce o poder regulamentando 

relações, criando normas organizadoras da sociedade, impondo sanções e tentando construir a 

paz e a ordem, e reúne todo esse poder em nome da soberania popular, que na teoria clássica é 

exercido de forma absoluta, incondicional e indivisa e sobre a qual não pode haver ingerência 

de outro Estado – poder interno perfeito e perfeita independência externa
65

, lembrando que há 

duas formas básicas de tal poder: de coordenação (cooperação) e de subordinação (conflito).
66

 

Esse aparato é para a efetividade do dever de assegurar e promover os direitos humanos 

fundamentais, todavia desempenha paradoxal e simultaneamente o papel de defensor e de 

violador de tais direitos contando ainda com a dominação de estruturas econômicas ―já que a 

globalização tem causado, sob a batuta do neoliberalismo, uma clara diminuição dos espaços 

políticos, substituindo-os por outro pretensamente técnico e neutro com o objetivo de excluir 

do debate político as decisões econômicas‖.
67

 

Diante do que deveria ser o Estado, destaca-se o fracasso da promessa de distribuição 

de riquezas ofertada pelo livre mercado que na realidade provocou um obtuso acúmulo para 

poucos. Os países ricos se tornaram mais ricos e na escalada do desenvolvimento, se 

distanciaram sobremaneira dos países em desenvolvimento que encontram uma dificuldade 

significativa em se aproximar do desenvolvimento daqueles países ricos detonando uma 

desigualdade mundial da riqueza no século XXI. Para agravar esse panorama, apesar de maior 

saída do que entrada de capital nos países ricos, a análise de geografia de riqueza efetuada por 

institutos de estatísticas dos diferentes países é deturpada pelos paraísos fiscais denotando 

uma negatividade na posição patrimonial desses países, precisamente Estados Unidos da 

América, o que vislumbra uma anomalia que deturpa a percepção da geografia elementar da 

riqueza.
68
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 Ainda vale lembrar que a distribuição desigual de riqueza privilegia sobremaneira os 

cofres privados das grandes corporações e investidores, o que distancia a maior parte da 

população do planeta das benesses do capitalismo, portanto reiterando que a igualdade para o 

século XXI é, de forma otimista, um grande desafio, pois o desequilíbrio entre países e 

indivíduos se impõe sem muitos planos de modificação. 

 Mas, essencialmente, na globalização do capital mundial, os Estados-Nações 

encontram dificuldades em coadunar a ordem doméstica com a ordem internacional que se 

desenvolve num ritmo sem precedentes
69

, tanto no tocante à participação do capitalismo 

avançado ainda que como fiador final do capital global como no alargamento do 

constitucionalismo e promoção de direitos humanos fundamentais, o que importa destacar a 

crise de representatividade do Estado-Nação no neoliberalismo, representatividade essa 

imprescindível para a busca da melhor distribuição de riqueza e igualdade. Há uma crença na 

democracia que na verdade está distante de ser real. 

 

A democracia não é um lugar onde se chega. Não é algo que se possa alcançar e 

depois se acomodar pois é caminho e não chegada. É processo e não resultado. 

Desta forma a democracia existe em permanente tensão com forças que desejam 

manter interesses, os mais diversos, manter ou chegar ao poder para conquistar 

interesses de grupos específicos, sendo que muitas vezes estas forças se 

desequilibram, principalmente com a acomodação da participação popular dialógica, 

essência da democracia que defendemos, e o desinteresse de participação no 

processo da democracia representativa, pela percepção da ausência de 

representatividade e pelo desencanto com os resultados apresentados. Desta forma 

os que detêm determinados poderes transformam os processos a seu favor.
70

 

  

 Essa crise de representatividade emerge da incapacidade tanto da burguesia como 

dos Estados, de promoverem projetos que privilegiem a sociedade devido à subordinação ao 

capitalismo avançado internacional que dita regras estancando propostas de interesse 

nacional, mantendo sob seu jugo econômico e político que são diferentes dos interesses 

nacionais.  
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 Depara-se, portanto, com uma democracia representativa instável que não é novidade 

na América Latina e nos países marginais ao capitalismo, porém ―atualmente – após o fim da 

Guerra Fria e a vitória do neoliberalismo - a sua crise se explicita, claramente, como uma 

incapacidade estrutural de se constituir em instrumento político de transformações 

econômico-sociais que contemplem os interesses das classes trabalhadoras‖
71

, isso porque o 

fator potencializador da riqueza é o setor financeiro e não o de produção no que se  verifica 

uma necessidade de reestruturação produtiva, especialmente no setor de terceirização marcada 

por um impedimento de execução de políticas industriais por parte do Estado-Nação, 

sobretudo na periferia, o que detona a flexibilização do mercado de trabalho, bandeira essa 

bastante defendida pelos médios e pequenos capitais que sofrem com seu pouco poder 

competitivo.
72

 

 O Estado assim, se reconfigurou diante da economia global, eis que sua atuação se 

tornou diminuta devido à quebra dos monopólios estatais na economia, à abertura de mercado 

com a queda das alíquotas de importação, ao processo de privatizações de empresas públicas, 

à venda de empresas nacionais ao capital estrangeiro, ao crescimento desimpedido do 

mercado financeiro global fomentado, sobretudo pelo capital privado. Essa dinâmica constitui 

o oligopólio privado em detrimento da atuação estatal, o que denota a crise de 

representatividade nacional, quer seja por parte da burguesia nacional refém do capitalismo 

global avançado, quer seja das classes populares que não são atendidas pelas instituições do 

Estado desacreditadas pela sociedade nacional inclusive e principalmente o parlamento em 

que os partidos políticos subjacentes ao interesse econômico se eivam de corrupção 

ascendente. 

 O capitalismo democrático perdeu posição devido ao mercado esmagador que atende 

prontamente aos consumidores insaciáveis e aos investidores incontroláveis enquanto os 

cidadãos se tornam impotentes e órfãos de representação governamental que no passado 

protegia os direitos sociais mínimos e cuidava, ou tentava cuidar da distribuição de riqueza e 

justiça social, e o que é mais alarmante, é que esse cenário não distingue países pobres dos 

ricos, como sucede nos Estados Unidos da América: 
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Quando compramos carros, geladeiras, molduras para quadros ou praticamente 

qualquer outro produto industrializado por ótimos preços, geralmente é porque os 

cidadãos que fabricaram esses bens aceitaram reduções em seus salários e benefícios 

ou simplesmente ficaram desempregados e se sujeitaram a condições de trabalho 

antes inimagináveis. Seus salários diminuíram ou seus empregos desapareceram na 

estrada para o supercapitalismo porque (...) computadores, mão-de-obra estrangeira 

ou pessoal não-sindicalizado, no próprio país são capazes de executar as mesmas 

funções a custos mais baixos. A maioria dos trabalhadores desalojados encontrou 

novos empregos, mas, em geral na economia de serviços locais – em lojas de varejo, 

em restaurantes, em hotéis e em hospitais – que pagam menos e oferecem poucos 

benefícios.
73

 

 

 Nas lógicas estilhaçadas
74

 desse mundo global em descontrole
75

, é imprescindível 

observar a democracia que, de acordo com Robert B. Reich, está acabrunhada
76

 justamente 

pela falta de confiança de que a condução do governo na democracia atual siga em benefício 

de interesses de todos, ao contrário, há convicção de que siga a favor de poucos em 

detrimento da maioria. Segundo ao autor com o qual segue em concordância a presente 

pesquisa, isso decorre do triunfo do supercapitalismo como regime econômico e 

conseguintemente a política restou contaminada pela busca de vantagens competitivas das 

empresas por meio de políticas públicas.
77

 O parlamento e seus partidos se tornaram 

dependentes das empresas que, competitivas, ingressaram na política sagrando seus interesses 

em detrimento das rivais e por óbvio, o resultado perverso tem sido a ―redução da capacidade 

da democracia de responder aos anseios dos cidadãos‖,
78

da sociedade civil e o 

enfraquecimento dos sindicatos. 

 Desta feita, clama-se pelo Estado. Seu papel é questionado no neoliberalismo da 

Economia Corporativa Global, portanto é necessário inserir o Estado entre dois pontos de 

vistas extremados: antimercado e anti-Estado
79

 a fim de retomar o controle de um capitalismo 

financeiro desenfreado por meio de um Estado social capitalista para obtenção de uma 

eficácia econômica e também social com uma democracia fundamentalmente representativa 

pois ―não podemos aguardar a construção de um estado social avançado, que crie as bases da 
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participação consciente da população, uma vez que, com a globalização neoliberal, não só o 

estado social, mas o estado nacional está em crise‖.
80

 

 Há que se ressaltar que não é vislumbrado nesse ponto, qualquer atuação estatal que 

signifique autoritarismo ou algo que o valha, sobretudo não se idealiza ou se favorece a 

qualquer tipo de socialismo ou comunismo, ao contrário, para que haja um capitalismo 

avançado para todos, é mister um Estado-Nação mais efetivo na sua atuação e nesse ponto 

cumpre um esclarecimento conceitual: a pesquisa coaduna-se com os ensinamentos  de André 

Ramos Tavares que ressalta a ―intervenção‖ como um termo não pontual, impreciso eis que 

até mesmo na concepção liberal o Estado é necessário uma vez que apresenta falhas. 

Ademais, o autor quando cita Nusdeo, elucida que o Estado integra o próprio mercado, não 

está alheio a ele: ―na nova realidade, o Estado não mais intervém no sistema econômico. 

Integra-o. Torna-se um seu agente e habitual partícipe de suas decisões. O intrometimento e 

posterior retirada poderão ocorrer neste ou naquele setor, nesta ou naquela atividade, jamais 

no conjunto‖.
81

 

 Para Roberto Eros Grau, apesar da divergência doutrinária no tocante ao vocábulo 

intervenção ou atuação estatal, trata-se apenas de nomenclatura eis que pretende-se discorrer 

sobre a atuação do Estado para além da esfera pública, ou seja, na esfera do ente privado haja 

vista que, o que se sagra na liberdade de contratar é a vontade humana, todavia esta vem 

contribuindo à arquitetura da economia por contratos condutores de ordenação do mercado 

que ultrapassam os limites do Direito Civil em que se encontram os preceitos 

instrumentalizadores de intervenção do Estado na economia para o legítimo fim de sua 

existência: desenvolvimento e justiça social.
82

 

 De outra feita, é legítimo o direito subjetivo da livre empresa, corolário da doutrina 

liberal, mas não é absoluto em que pese ter diminuído a liberdade interventiva do Estado para 

o social e preservado para o mercado.
83

 A capacidade de autocorreção automática do mercado 

não se cumpriu e hoje, a existência de leviatanescas multinacionais, cujo poder econômico 

rivaliza (e por vezes corrompe) até o poder de Estados altamente desenvolvidos, acarreta 

nefastas consequências
84

, assim diante dos extremos (livre-iniciativa irrestrita e estatização 

totalizante), a intervenção do Estado é tida modernamente como uma necessidade para a 
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promoção do desenvolvimento e para esse alcance, independentemente do conceito, a atuação 

estatal que sirva para esse desiderato é necessária sem que se invista de modelo socialista 

sagrando como se deve, a livre-iniciativa e concorrência, também como fundamentais ao 

essencial desenvolvimento almejado.
85

 

 Assim, elidindo o peso da nomenclatura e diversas interpretações e celeumas acerca 

delas, a pesquisa segue a guisa de uma regulação pública dentro de um campo em que o 

Estado também é agente cuja atividade é regular as relações e sopesar as atividades dos 

demais agentes tanto para salvaguardar o crescimento econômico como para promover e 

proteger os direitos humanos fundamentais, para a consecução do resultado: desenvolvimento 

humano para todos.
86

 

 Para tanto, é mister entender a dinâmica e a estrutura da Economia Global e então 

trazer apontamentos sobre um Estado eficiente e representativo bem como um capitalismo 

bastante para a distribuição de riqueza a todos. 
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2 A ECONOMIA CORPORATIVA GLOBAL 

 

 A estrutura da Economia Corporativa Global se abrasa na pós-modernidade, pois ao 

longo dos últimos cinco séculos o fenômeno globalização se estabeleceu principalmente por 

meio da exploração pelas empresas que intensificavam suas operações aumentando cada vez 

mais seus portes, resistindo aos maiores infortúnios e fráguas da humanidade, como por 

exemplos as guerras mundiais e a depressão de 30, inaugurando o período já modernizado do 

século XIX, por vias
87

 de alcance do mundo até então insular, detonando a explosão da 

tecnologia de informação no final daquele século, abrindo as portas para a segunda 

modernidade, ou ―pós-modernidade‖, ou ainda ―modernidade líquida‖.
88

 

Segundo Anthony Giddens
89

 a globalização ―pode não ser uma palavra 

particularmente atraente ou elegante. Mas absolutamente ninguém que queira compreender 

nossas perspectivas no final do século pode ignorá-la‖. Popular, contudo, com significados 

não claros: vivemos todos juntos num único mundo.
90

  

Para os céticos, tudo o que se diz sobre globalização é falacioso; para os radicais, a 

era do Estado-Nação é diminuta diante dos poderes particulares.   

Os Estados-Nações ainda são estentóricos e os líderes políticos são necessários, mas 

suas transformações são cristalinas e trespassam obtusamente a família, o trabalho, a tradição, 

a natureza. 

A Globalização configura uma ―experiência que as gerações passadas não 

experimentaram e nem poderiam imaginar‖, em que os ―poderes que liquefazem passaram do 

‗sistema‘ para a ‗sociedade‘, da ‗política‘ para as ‗políticas da vida‘ – ou desceram do nível 

macro para o nível micro do convívio social‖.
91

  

Todas as coisas mudaram de lugar, o espaço e o tempo são separados da prática da 

vida e entre si. A vida é líquida e escorre pelas mãos num átimo de segundo. As experiências 

não são sentidas devido à inconsistência da liquidez. Segundo Bauman,
92

 os lugares são 

obsoletos, vazios, êmicos, fágicos, são não-lugares. É o momento da individualização em que 
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o ser perde sua identidade justamente quando alcança a emancipação, e tudo parece uma 

grande confusão na certeza manufaturada: 

 

A vida ainda não atingiu os extremos que a fariam sem sentido, mas muito dano foi 

causado e todas as futuras ferramentas da certeza, inclusive as novíssimas rotinas 

(que provavelmente não durarão o suficiente para se tornarem hábito) não poderão 

ser mais que muletas, artifícios do engenho humano que só parecem a coisa em si se 

nos abstivermos de examiná-los muito de perto.
93

 

 

 Conforme Ulrich Beck, ―com a escalada secular da individualização, o tecido social 

se torna poroso, a sociedade perde sua consciência coletiva e, por consequência, sua 

autoconsciência coletiva. A busca por respostas políticas para as grandes questões do futuro 

não possuem mais local ou sujeito‖.
94

 Com a dissolução da modernidade, cai por terra a 

aliança entre economia de mercado, Estado do bem-estar social e a democracia, destacando 

que a Globalização é como um processo que vincula e cria espaços transnacionais sem 

―Estado Mundial‖ – no sentido de governança mundial -, sem poder hegemônico nem regime 

internacional, mas com a crescente difusão do capitalismo globalmente desorganizado
95

 do 

ponto de vista civil e não do econômico. 

 Todo o mundo é rebolcado hoje, no vórtice do insopitável ―templo de consumo‖ (de 

Bauman) da Economia cujo centro de rotação é o capital de sagração sobretudo privada. 

 

2.1 Economia Corporativa Global: a propulsora da Globalização 

 

A sociedade cosmopolitana global criada pela ordem global que combali a vida 

humana atual e que não é conduzida por uma vontade humana coletiva, emerge de uma forma 

anárquica devido a uma mistura de influências, sem firmeza ou segurança mas faz os seres 

humanos reféns extenuados de tramas contra as quais não há poderio suficiente para 

desvencilhar, não que seja acintosa uma vez que as benesses do mundo globalizado é, sem 

chistes, deveras interessante a todos, mas efetivamente aproveitar do melhor desse movimento 

é o desafio do presente trabalho, pois esse proveito é marginal o que deixa a desalentadora 

sensação de impotência refletida inclusive na incapacidade de nossas instituições, de um 

―mundo em descontrole‖ – conforme denomina Anthony Giddens. 
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Para Saskia Sassen, a Globalização, tema de sua obra, ―é a história em marcha de um 

animal errante, com vigor e velocidade cada vez maiores‖,
96

 cujas rédeas nem tão corteses, 

estão cada vez mais difíceis de manuseio pela sociedade civil. Não é um fenômeno simples 

pois talha a integração dos diversos setores da comunidade mundial: cultural, social, 

econômico e político. Não é simples sequer dentro de um município, quanto menos em escala 

global. 

 Tem como características elementos cruciais: a) desestabilização da hierarquia 

escalar tradicional que é centrada no Estado-Nação, devido ao impacto das novas dinâmicas e 

tecnologias; b) o local subnacional no mundo global e parcialmente digital; c) as redes digitais 

que conectam cidades globais, entidades subnacionais que escapam da hierarquia do Estado 

nacional, bem como redes filiais de uma empresa, redes de migrantes transnacionais e redes 

terroristas internacionais; d) desnacionalização: importância do Estado nacional para as 

articulações do global com o nacional e o subnacional.
97

  

Sua força propulsora é a economia, responsável por todos os fenômenos em seu 

vórtice, emergentes principalmente na área tecnológica e de comunicação. O intuito precípuo, 

portanto é a lucratividade proporcionada pelo domínio do poder de negociação, algo que os 

empresários e suas associações (entes privados) reconquistaram, pois tal poder havia sido 

domesticado pelo Estado do bem-estar social capitalista organizado em bases democráticas. 

Há um ponto central dessa dinâmica: uma agenda econômica privada tomando vulto. 

Conforme expõe Ulrich Beck: 

 

A globalização viabilizou algo que talvez já fosse latente no capitalismo, mas ainda 

permanecia oculto no seu estágio de submissão ao Estado democrático do bem-estar, 

a saber: que pertence às empresas, especialmente as que atuam globalmente, não 

apenas um papel central na configuração da economia, mas a própria sociedade 

como um todo – mesmo que seja ―apenas‖ pelo fato de que ela pode privar a 

sociedade de fontes materiais (capital, impostos, trabalho).
98

 

  

 Numa singela analogia, se a Globalização fosse um animal como sugere Saskia 

Sassen
99

 quando menciona ser errante, não no sentido de quem anda ao acaso, errabundo, mas 

no sentido de liberdade, de possuir um objetivo e um universo sem obstáculos para 
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explorar
100

, o cérebro desse animal seria a Economia Corporativa Global que estimula todas 

essas mudanças diante de nossos olhos, e conhece-lo (o animal) de forma fragmentada é 

imprescindível para chegarmos ao entendimento de sua potência superlativa que não permite 

jaças, cuja enfibratura define um sistema que se refaz para manutenção de uma trama 

aparentemente inextinguível de abrangência mundial, disso decorre seu corporativismo.
101

 

 Por esse aspecto, sendo a sociedade um ente sempre em evolução, considerando a 

configuração atual recente e instantânea bem como a força muito atuante e dominante da 

agenda privada, é mister enfatizar que se trata de contexto mutável: há uma importância maior 

em  conhecer a instabilidade proporcionada eis que a estabilidade não passa de elucubrações 

sepultadas no fordismo do passado, e os elementos que persistem em manterem-se estáticos, 

estáveis ou ainda dificilmente mutáveis, esses acabam segregados ou mantidos à margem do 

vórtice. 

 Nessa análise, partindo do princípio de que o centro de rotação é o capital 

imprescindivelmente volátil, não é difícil entender que no sistema da globalização econômica, 

o vórtice embala, corteja e protege o que e quem é mais versátil, mais apto à complexidade, 

mais líquido e maleável conforme Bauman.  

 Disso se depreende que, na estrutura social o fator equilíbrio vai à míngua eis que os 

direitos inerentes à dignidade da pessoa humana que, apesar de imprescindirem de adequação, 

sobretudo almejam estabilidade o que requer um certo equilíbrio ou, ao menos a aptidão de 

ordenar o sistema mas, nesse da globalização tais direitos, os humanos, ficam no vórtice e não 

no centro de onde é emanada a rotação de todos os demais elementos, assim o equilíbrio não 

se coaduna nesse sistema tão complexo do capital que requer flexibilidade.  

 De outra feita, e esse é o cerne do trabalho, se no centro da rotação estiver, como 

deveria estar, a Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos inerentes a ela, todo o sistema 

deve ser reconfigurado. É importante observar ou encontrar formas de lidar com as 

propriedades dinâmicas da complexa liquidez do sistema econômico global e social instável, 

evitando conotações estáticas de equilíbrio que são densas demais para a conjuntura. 

  Cabe ressaltar que, pelas lentes dos direitos humanos, a luta competitiva não deve ser 

eliminatória e os que conflagram a ordem e consenso buscam um processo de cooperação das 

partes para evitar o rol de perdedores ou de vencedores, e essa capacidade de manter-se viável 
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faz a distinção entre os sistemas socioculturais, o que se explica singelamente do ponto de 

vista sociológico sem maiores pretensões, mas tão somente para ilustrar que tal fator ―trata-se 

de uma importante vantagem adaptativa, no esquema evolutivo deste nível de organização. 

Um modelo de sociedade que não ponha em evidência esse princípio está fadada à 

esterilidade e à extinção final‖.
102

 Essa perspectiva propicia a análise dos mecanismos que 

possibilitam essa morfogenia.
103

 

 Assim, no sistema da Globalização, a Economia Corporativa Global possui um apelo 

competitivo e eliminatório, porque não dizer causticante ao que não acompanha sua 

instantaneidade dentro de sua acintosa complexidade. Assim, importa fragmentá-la e entende-

la, é o que doravante se fará para vislumbrar um sistema cooperativo e encontrar uma 

perspectiva congregativa para a espécie humana. 

 

2.1.1 As Empresas Transnacionais 

 

 O mercado globalizado será chamado nesse estudo, portanto, de Economia 

Corporativa Global, pois sistemicamente se compõem de forma tal que não permite mau 

funcionamento, e se refaz, se reconstitui para suprimento de falhas a fim de se manter intacto 

e soberano ainda que haja a segregação de muitos. 

A Economia Corporativa Global desafia os paradigmas anteriores e se impõe de 

maneira inexorável e até ambígua à comunidade mundial, eis que traz satisfação ao mesmo 

tempo em que impõe sofrimento. É um paradoxo. Por um lado, oferece admiráveis e 

encantadoras facilidades tecnológicas propostas e dispostas para a sociedade civil que são 

irresistíveis e porque não afirmar serem necessárias, como por exemplo, o alcance que uma 

tela nos propõe.  

O portal ao desconhecido se abriu às informações, às culturas, às relações para além 

do desejado com todo plus que possa caber. Viajar, ver, saber, ler, trabalhar, estudar, namorar, 

amar, odiar, ser, estar, criar, roubar, forjar, mentir, enfim todas as conjugações verbais estão 

na realidade tecnológica, mas comprar e consumir se tornaram certamente os principais 

verbos a serem conjugados. 
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Do ponto de vista corporativo, ao fragmentarmos a economia, encontra-se toda uma 

estrutura forte, rigorosa e minuciosamente certeira constituída pela engenharia econômica 

para dar vazão e fluidez ao mercado global, não obstante a confusão generalizada do ponto de 

vista dos Direitos Humanos ou mesmo da sociedade civil.  

A estrutura para a consecução do seu fim, uma vez fragmentando a Economia 

Corporativa Global, tem-se que os entes transnacionais (Empresas Transnacionais) dão 

vitalidade econômica na realidade líquida.
104

 Esses entes no sistema corporativo global atuam 

em dois setores: no manufatureiro e no de inteligência. 

―Trata-se de estruturas corporativas altamente integradas, com forte tendência para a 

concentração do controle e apropriação de lucros‖,
105

 motivo pelo qual se utiliza o termo 

Economia Corporativa Global. 

Essas células vitais são conduzidas por um cérebro altamente capacitado em 

administração, jurídico, criação, marketing, programação, tecnologia, contabilidade, 

processamento de dados, rede digital, de pesquisa, de informação, operação de mercado 

financeiro etc., enfim, atividades de base para ―edificar com leveza‖ a estrutura corporativa.  

Esses profissionais do setor de inteligência são os novos atores das classes globais 

emergentes. Para Saskia Sassen
106

, formam a elite transnacional ou desnacionalizada. Para 

Bauman, se tratam de ―turistas‖
107

, os profissionais da pós-modernidade desejados pela 

economia corporativa global e protegidos pela OMC
108

 e NAFTA
109

, tanto que possuem livre 

acesso decorrente da previsão no Acordo do Livre Comércio: “Internacionalização do 

comércio e investimento em serviços comerciais”, assim possuem alta mobilidade e pleno 

direito de ir e vir e devido à previsão possuem passaportes diferenciados de livre acesso nos 

países onde ensejam operar.
110

 Instalam-se sempre em lugares de alto padrão e percebem 

salários astronômicos para desempenharem as atividades transnacionais. 

São os administradores, controlam também o setor manufatureiro, além de todas 

atividades cerebrais possíveis e necessárias para flexibilizar meios de maximizar o capital e 
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torná-lo volátil. Fazem o marketing altamente qualificado e obtusamente convincente para 

que a venda e o consumo se deem em escala mundial, quer seja diretamente por fabricantes ou 

mesmo por distribuidores autorizados que se utilizam das mesmas regras e estratégias de 

marketing mundial cuja suposta ―lhaneza‖ convence cada um dos seres humanos, ou pelo 

menos a maioria, de que os produtos ou serviços das transnacionais são determinantes e 

imprescindíveis, porque não dizer vitais para a ―felicidade‖ pós-moderna, ainda que seja 

instantânea. 

―Quanto mais valorizado seu produto, maior liquidez alcançará no mercado 

financeiro, e tudo o que é líquido é fluido, corre as entranhas e profundidade do mundo com 

rapidez tal que imprime a qualidade de volátil no seu capital social‖
111

, sai daqui e vai para o 

Japão num click do mouse minimamente quadruplicado, atraindo dessa forma, sobremaneira 

os investidores estrangeiros que depositam suas fortunas nas ações transnacionais, atingindo 

cifras extraordinárias (bilhões de dólares/ano) e a maior parte do capital mundial
112

 enquanto 

a maior parte da população do planeta sobrevive com ínfima parte restante desse capital. 

Antenor Nascimento Neto, com base em cálculos feitos pelo Economista Gilberto 

Dupas
113

, demonstra que se tomadas as dez maiores corporações mundiais — Mitsubishi, 

Mitsui, Itochu, Sumimoto, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell, juntas, 

declinam os seguintes números: a) Faturamento de 1,4 trilhões de dólares, isso equivale PIB 

conjunto de Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela; b) 61 

por cento desse faturamento é obtido em operações no estrangeiro; c) 50 por cento de suas 

estruturas (prédios, máquinas e laboratórios, funcionários) localizam-se fora do país de 

origem.
114

  

E ainda, aumentando o grupo para 100 maiores corporações, os números se 

transformam em: a) As trocas entre as transnacionais significam um terço do comércio 

internacional (1 trilhão de dólares em 1990), b) 20 por cento da mão-de-obra não agrícola nos 
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países em desenvolvimento e 40 por cento nos países desenvolvidos são empregados por elas. 

No mesmo raciocínio afirma tratar-se de um poder de dimensões assustadoras, operam 

praticamente em todos os países e mudaram o enfoque do jogo econômico.
115

  

No passado, quem fazia as grandes decisões econômicas eram os governos. Agora 

são as empresas. ―As maiores corporações mundiais estão decidindo basicamente o que, 

como, quando e onde produzir os bens e serviços utilizados pelos seres humanos‖, diz o 

economista.
116

 

Essas células se reproduzem e gestam centenas de bens ou serviço no setor 

manufatureiro a custos minimizados que serão hipervalorizados no mercado globalizado. O 

sistema de produção busca matéria-prima e mão-de-obra baratas em locais que propiciem esse 

barateamento, principalmente nos países em desenvolvimento desejosos por mais empregos, 

mais salários, mais venda de sua matéria-prima. 

Cada produto final novo é fadado à instantaneidade se tornando superado pelo 

imediatismo, e é modificado como se fosse outro, levado ao consumo por todo o planeta pelo 

setor cerebral que trama a compulsão consumeirista. 

 Com esse mecanismo de integração afinada do setor cerebral e de produção, o 

produto final tão consumido é hipervalorizado, e como essas células vitais são sedimentadas 

em modelos de ações, atraem investimentos de capital estrangeiro às largas, tanto que a maior 

parte do capital do planeta compõe o capital social dessas células vitais transnacionais,
117

 

O setor manufatureiro é altamente produtivo e busca larga margem de lucro ao 

instalar-se em locais que propiciarão mão-de-obra barata e matéria-prima abundante e de 

baixo custo.  

Apesar de ser materializado, escapa do fordismo importantíssimo ao século passado, 

quando dispensa as grandes estruturas para na modernidade líquida romper com o paradigma 

do denso e pesado abrindo vezes à ―especialização flexível‖
118

 que homenageia a leveza e 

fluidez no intercambio complexo das matérias-primas, bens e serviços para produzir em 

vários países e continentes conforme as vantagens que cada um oferece na montagem final, 

dando abertura à nanotecnologia
119

, imprescindível para a tecnologia da pós-modernidade 
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líquida, pois traz em sua essência o ímpeto de se desvencilhar da matéria e ultrapassar seus 

limites, apropriando-se do mundo no menor e mais ínfimo espaço possível capaz inclusive de 

minimizar o tempo haja vista a capacidade de armazenamento de informações nesses espaços 

―nanos‖, ―resultando na libertação da matéria e do tempo por intermédio de um só projeto‖.
120

 

 O modo de operarem comporta uma complexidade devido às diferentes formas de 

trocas.  As trocas de tipo inter-ramo
121

-
122

 e intra-ramo
123

-
124

 são cruzadas com as trocas entre 

firmas independentes e aquelas chamadas de ―intrafirmas‖ que se efetuam no seio do espaço 

próprio internalizado dos grupos transnacionais, ou seja, de seu mercado privado interno.  

 Como grandes empresas, elas exportam desde sua economia de origem tanto no 

inter-ramo quanto no intra-ramo, enquanto suas filiais fazem o mesmo a partir dos países onde 

estão implantadas. Possuem numerosas redes transnacionais de abastecimento/fornecimento 

de produtos intermediários. Enfim, as diversas modalidades de integração industrial 

transnacional propiciam um importante comércio intrafirmas ou intragrupos entre as filiais, 

assim como entre essas e a matriz. 

 Podemos observar que o rol de agentes negociadores angaria todos os envolvidos 

inclusive na linha de produção formando uma grande trama com arranjos entre as partes que 

muitas vezes são braços da própria transnacional, para estruturar da melhor forma possível o 
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acesso do bem ou serviço ao consumidor final. 

 Cumpre ressaltar que de acordo com tal estrutura, não só necessitam de acesso a 

todos os recônditos do planeta, pois todos os habitantes, indistintamente, possuem uma 

característica em comum, qual seja, a de consumidor, como também necessitam maximizar o 

tempo e minimizar o espaço, e nesse ímpeto modificam o mundo ocupando um espaço nunca 

antes por elas experimentado, um espaço que está sendo dividido, por ora, entre o poder 

público e o poder privado. 

 Nessa extraordinária atividade, a fim se alargar o horizonte econômico, as empresas 

transnacionais se alastram muitas vezes sem alarde, mas são notadas principalmente quando 

tocam o solo nacional. 

 

2.1.2 O lugar “trans” – A Cidade Global 

 

A Economia Corporativa Global é a economia ―trans‖, não pelo fato das empresas 

transnacionais se instalarem em diversos países pelo processo manufatureiro mas ―sim pelos 

termos de hipermobilidade de seus produtos e dos elevados níveis de especialização de seus 

profissionais‖
125

 que estão no e além do nacional e isso as fazem transnacionais.  

Tocam o solo em algum momento desde que possua peculiaridades que a simples 

cidade grande não possui, mas uma mega cidade que é cunhada por Saskia Sassen como 

Cidade Global
126

, solo esse que além de necessariamente pertencer a algum Estado-Nação, 

também se encaixa em algum ponto entre o nacional e o global, desconfigurando assim a 

antiga geografia de centros e margens, assumindo muitas formas e atuando em muitas arenas. 

 As cidades globais acumulam imensas concentrações de poder econômico, os 

centros das cidades e centros de negócios em áreas metropolitanas recebem investimentos 

enormes em termos imobiliários e de telecomunicações, os trabalhadores com maior formação 

educacional no setor corporativo enxergam suas rendas aumentarem a níveis inusitados
127

 e os 

serviços financeiros geram lucros enormes.
128
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Para elucidação, no Brasil temos apenas uma cidade global de primeira grandeza que 

compõe essa nova geografia que conecta os grandes centros financeiros e negócios 

internacionais: São Paulo. A mais poderosa geografia dessas cidades é composta por ―Nova 

Iorque, Londres, Paris, Frankfurt, Zurique, Amsterdã, Los Angeles, Toronto, Sydney e Hong 

Kong, entre outros‖.
129

-
130

 

              ―Ainda no Brasil, para comportar o toque de Empresas Transnacionais, temos como 

cidades globais, também Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas num nível menor de importância 

no cenário da economia global‖.
131

  

              Não é demais mencionar que as funções centrais (cerebrais) se concentram 

desproporcionalmente nos territórios nacionais dos países muito desenvolvidos pois neles, 

além de muitas cidades globais, também há economia de aglomeração
132

 para receber as 

transnacionais que precisam, como visto, de alto padrão em hotéis, transporte, escolas, 

segurança, restaurantes, moradia, diversão e entretenimento, vias de escoamentos, portos, 

aeroportos e heliportos, estrutura de tecnologia de ponta, escritórios administrativos, jurídicos, 

contábeis, propaganda e marketing, etc., mas principalmente de um mercado de capital 

frenético, tudo de alta qualificação na economia globalizada, ou seja, essa estrutura significa 

um alto custo de vida insuportável para quem ali já vivia ou que divide o mesmo espaço e não 

dispõe de renda compatível, o que atinge diretamente as pequenas e médias empresas tão 

importantes para a economia nacional, resultando na migração para a informalidade na 

tentativa de se manterem. 

             A maioria dessas transnacionais está em países ricos. Todas ―as que não estão, vêm de 
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países ricos, não das áreas mais pobres do mundo‖.
133

 Muitas são sediadas nos Estados 

Unidos da América por possuírem estruturas bastantes para a economia global, exemplo: 

Coca Cola, McDonald‘s, CNN (Cable News Network), Apple, Microsoft, entre outras.  

 Em suma, as Cidades Globais são locais estratégicos da economia global pois nelas 

se materializa, ou seja, sua topografia avança entre o espaço digital e os territórios nacionais, 

―e mesmo o setor mais digitalizado e globalizado, notadamente as finanças globais, toca o 

chão em algum ponto de suas operações. E quando o faz, ele o faz em vastas concentrações de 

estruturas bastante materiais‖.
134

 

 Interessante também é observar que, o fato de almejarem se instalar nas cidades 

globais com suas estruturas cerebrais, não significa que terão densidade tal que as manterão 

com ―galhos‖ – extensões - em todos os locais para se fixarem, pois a lógica de ―instalações‖ 

na modernidade líquida é outra e a geografia é bastante peculiar, como se apresenta em 

seguida. 

 

2.1.3 Enraizamento e hipermobilidade  

 

 Na verdade globalizada da Economia Corporativa Global, suas células vitais que são 

as empresas transnacionais, ao se espalharem pelo planeta para cumprirem o destino de 

produção e maximização do consumo, se utilizam sobremaneira da rede digital que à frente 

será melhor detalhada, todavia ela também escapa do espaço virtual e se utiliza de espaços 

físicos que sempre hão de ter uma nacionalidade. 

 Utilizam-se de um processo denominado ―enraizamento‖. Apesar de, o ato de 

enraizar trazer a ideia de fixar, de fincar raízes em algum lugar, de imobilização, o que vem 

de encontro à ideia de fluidez, ao contrário, é justamente enraizar que lhes trará a 

hipermobilidade.  

 O poder de enraizamento da economia corporativa global é que faz as transnacionais 

hipermóveis com atividades fluidas, pois ao dispersarem-se pelo espaço global para além do 

modo virtual, tocam o solo que pertence a algum Estado-Nação, um local nacional.  

 Se, por um lado dispensa critérios de alto padrão para seu setor manufatureiro porque 

prefere melhor base para obtenção de mão-de-obra barata, de matéria-prima acessível a baixo 
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custo e viabilidade de produção, somente nesse aspecto adquire certa densidade, mas é 

multifacetária (ou transfacetária) desde a distribuição de instalações de telecomunicações até a 

estrutur,a tanto da economia quanto do emprego.  

 Esses locais são as cidades globais que acumulam imensas concentrações de poder 

econômico, com centros das cidades e centros de negócios em área metropolitana, e tocá-las 

não é tão simples, mas é necessário, pois é dessa forma que se dispersará a economia global, 

usufruindo de toda a infraestrutura das aglomerações econômicas que existem tão somente na 

Cidade Global. 

   Nessas aglomerações, a Economia Corporativa Global encontrará tudo que necessita 

para continuidade fluída da economia a fim de que se equacionem gastos, vantagens e lucros, 

portanto formam um conjunto geográfico de estabelecimentos conexos, complexos, variados 

que propiciam diversidade e intensidade de transações e que dispõem de várias opções de 

fornecedores, prestadores de serviços altamente qualificados para atender ao cérebro da 

dinâmica global, e demais seguimentos profissionais como estrutura de tecnologia de ponta, 

escritórios administrativos, jurídicos, contábeis, propaganda e marketing, etc., vias de 

escoamento (portos, aeroportos e heliportos), mercado de capital frenético entre outros, além 

do amparo de estadia, moradia e instalações de altíssimo padrão.
135

  

 Uma vez em solo nacional, em contato com o aglomerado empresarial apto a atender 

os anseios da dinâmica global, será possível justamente a terceirização
136

 de suas atividades 

centrais e cerebrais. 

 Terceirizados os serviços de ordem cerebrais, a empresa transnacional adquirirá 

leveza, terá o poder de se dispersar encontrando em outras cidades globais, outras 

aglomerações onde poderá enraizar-se novamente. Nesse caso, o processo de enraizamento é 

múltiplo. A terceirização possibilita que haja enraizamentos em diversos locais 

concomitantemente, é justamente essa múltipla terceirização que permite o enraizamento em 

diversos locais adequados para tanto, muitas vezes parecem nem pertencer àquela nação 

porque está estruturada para receber a Economia Global, por isso esses locais estão em algum 

ponto entre o nacional e o global, e então a denominação transnacional é adequada. Esses 

locais que fazem certas cidades serem globais, são locais ―trans‖ para, precipuamente, a 

Economia Corporativa Global.  

 Ao passo que terceiriza, enraíza e se dispersa. Entende-se então que, o enraizamento 
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significa justamente o poder de se dispersar, portanto, se hipermobilizar e ganhar o mundo e 

os mercados financeiros.
137

  

Assim, ainda pairam dúvidas sobre o conceito dessa empresa, e o que a distingue de 

outros tipos de empresas e que a torna um fenômeno singular e novo, não são apenas as 

operações na área multinacional, mas precisamente, a integração de toda rede de subsidiárias 

em um complexo que a transforma em uma unidade econômica sujeita a controle central 

voltado para o mercado mundial, diferente das empresas nacionais com investimentos no 

exterior que atuam por meio de subsidiárias ou sucursais em outros países, com objetivo de 

suprir o mercado nacional da matriz.
138

  

Importa destacar que, as demais empresas que não possuem as características de 

transnacionalidade acabam se vinculando a essa atividade haja vista o poderio da dinâmica do 

capital e a ampla necessidade de terceirização, consequentemente há uma falange 

extraordinária de empresas menores de diversos outros portes inseridas no vórtice do sistema 

corporativo global, atraídas pela volatilidade do capital se fazem subjacentes às empresas 

transnacionais. 

 Essa dinâmica não seria possível sem o quesito imprescindível que é a fluidez. Na 

analogia com um corpo, para manter-se fluido, esse animal em comento teria como sistema 

venal, a rede digital que articula todos os comandos com instantaneidade promovendo a 

volatilidade do que seria o plasma sanguíneo: o capital. 

 

2.1.4 Rede Digital e Fronteiras desagregadas 

 

 Se esse animal errante cujo cérebro é a Economia Corporativa Global possuísse 

veias, então para condução das atividades das suas células vitais (empresas transnacionais) e 

para trazer o capital mundial para seu centro com instantaneidade, o sistema de artérias e 

veias seria a Rede Digital. 

             A Rede Digital é produto da expansão tecnológica de comunicação e informação. 

Operam em escala regional, nacional e global, e vieram informatizar a rede operacional do 

mercado financeiro, dos bancos e dos agentes econômicos da dinâmica global.  

 Ao encontro da pesquisa de José Eduardo Faria, constata-se que esse meio propicia 
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rapidez no processamento de dados viabilizado pela conexão on line, comunicação essa de 

baixo custo, o que intensifica a instantaneidade eliminando o tempo de transações, bem por 

isso mitiga espaço: 

 

Com isso, o tempo deferido nas transações pôde ser progressivamente eliminado, o 

que permitiu reduzir de modo significativo as defasagens nos horários de 

funcionamento dos principais sistemas domésticos de pagamento; aumentar a 

velocidade dos fluxos de recursos e da circulação de capitais; facilitar o acesso a 

distintos mercados, principalmente dos países emergentes do Sudeste Asiático; criar 

mecanismos multilaterais de compensação cambial; e assegurar a consecução de 

vantagens crescentes para os investidores e cada flutuação nos valores das ações e 

nas taxas de câmbio e de juros.
139

 

 

 Nesse tocante é difícil o controle e fiscalização, muitas vezes passando em apartado 

do monitoramento dos bancos centrais, todavia isso significa algo muito mais preocupante 

quando esse cenário é dado ao protagonismo de agentes, sobretudo privados, que se utilizam 

de anonimato embora administrem quantias extraordinárias de valores. 

 No comércio internacional as empresas investem pesado na fluidez e eficiência de 

seu uso pois a maior parte de suas atuações ocorrem pela rede. ―O que assistimos atualmente é 

uma nova malha de transações econômicas sobreposta aos velhos padrões geoeconômicos.
140

 

e as relações nelas ocorridas são protegidas particularmente por software e programas 

especializados de proteção.  

 O grande questionamento é identificar as transações, todas, nessa malha, para 

monitoramento estatal e nesse aspecto, a rede digital passa a ser um grande fantasma, segundo 

Saskia Sassen, o que corrobora com a presente pesquisa que constata o Estado em posição de 

impotência diante de tanta complexidade: se por um lado pode se apropriar da mesma 

agilidade e instantaneidade como ente econômico, por outro é denso demais para 

monitorar.
141

 

 Dessa forma, na globalização de capital pelas redes digitais, o sistema financeiro é 

frenético e de alcance mundial, impulsiona o capital para toda parte e a instantaneidade 

aumenta o volume sobremaneira, e ―desmaterializa‖ a moeda pelas veias – rede digital, no 

processo de liquefação.
142

 

 O corporativismo da economia global está definido inclusive pela facilidade de 
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comunicação e transporte bem como barateamento de ambos pela rede o que propiciam a 

reorganização da estrutura de todos os setores de um ente transnacional – ampliando seu 

campo de agregação, pois há facilidade de promoção longe da legislação doméstica com ―as 

incorporações, fusões, aquisições, cisões, transferências de ativos, formação de joint ventures, 

criação de holdings e constituição de grupos de sociedade‖.
143

 

 Nesse ambiente digital, especialmente no tocante às atividades econômicas, a 

fiscalização, poder de polícia e acesso são deveras complexos porque toda a sinergia desse 

corporativismo é voltada para o mercado financeiro num aparato extraordinário e (re) 

estruturável devido às características principais da atividade econômica transnacional que é a 

flexibilidade, a capacidade de adaptação e modulação em qualquer circunstância.  

 Os potenciais utilitários das redes são os mais variados possíveis, pois o espaço 

digital é um espaço livre, ou quase, certamente muito mais livre do que o mundo material, 

assim um dos problemas da Rede – do ponto de vista civil - é a utilização da internet pela 

sociedade em geral. Grandemente é utilizada para visitar redes sociais - forma superficial e 

rasa - diante da amplitude oferecida para o vasto conhecimento nos mais variados assuntos 

capazes de alavancar a sociedade civil da condição de massa manipulável para o consumo que 

é o sintoma da pós-modernidade de Bauman, por conseguinte é uma arma poderosa para 

objetivos sociais e políticos, ainda que subversivos, pois as subculturas digitais se apropriam 

das condições apropriadas formando microespaços de atores menores que articulados operam 

ações criminosas passíveis de anonimato.  

 Os atores imóveis encontram fluidez no ciberespaço e levam variedades de matéria 

identificáveis formando uma comunidade translocal com uma micropolítica global dando 

margem a todo tipo de idealismo como, por exemplo, o fundamentalismo, instalando-se nas 

grandes cidades com muita facilidade, pois emergem como sujeitos políticos e cívicos no 

mundo sem precisarem sair do ambiente doméstico.
144

  

 Na Rede são estabelecidas as mais variadas relações entre todos os entes da 

globalização, tanto econômica como civil formando um mundo digital, sendo grande parte de 

sua capacidade dedicada apenas a interesses corporativos empresariais, quer seja transações, 

quer seja consumo, reduzindo assim seu caráter público, e assim como nas atividades 

econômicas, há dificuldades de fiscalização pelo Estado em que pese hoje se restringir o 

anonimato com estruturas que permitem o zoneamento, cuja pretensão é de fiscalização da 

internet. Há os que são contra e outros a favor, pois se surgiu justamente para facilitar o 
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trabalho em rede, os sistemas de fiscalização tirarão essa facilidade destruindo a essência 

criadora da via. Segundo Saskia Sassen, o ideal seria a criação de padrões técnicos que 

impusessem ordem no ambiente. 

A problemática que a Rede Digital proporciona não é só de ordem transacional ou de 

relação civil, mas também as novas configurações provocadas pela Economia Corporativa 

Global, que desmantela as fronteiras tradicionalmente entendidas como o espaço físico de 

delimitação territorial e política do Estado-Nação que é a representação da soberania e 

autonomia perante os demais Estados. As fronteiras que eram naturais, geográficas, estão 

sofrendo o fenômeno de desagregamento devido à desnacionalização que sofre o Estado ao 

toque dos entes transnacionais, e pela atividade na rede digital e tecnologias de comunicação 

de consumo, de transações econômicas e de mercado financeiro. 

Localizar as fronteiras na rede digital nas atividades da economia global é tarefa 

ilegível, pois as dinâmicas se cruzam com o Estado soberano e desestabilizam o significado 

da fronteira convencional, uma vez que cada operação globalizada significa um ponto de 

fronteira, em suma estar-se-á a assistir à formação de fronteiras globais, apenas parcialmente 

territoriais que incorporam aquelas que antes eram proteções encapsuladas em regimes 

fronteiriços de base geográfica.
145

 

A Economia Corporativa Global risca um outro tipo de fronteira. Com um sistema 

venal eficiente – redes digitais - e com as fronteiras desagregadas, resta dificultada a 

delimitação da atividade econômica. 

 A Rede Digital, com seu potencial de instantaneidade, é pulsada de forma tal, que 

impõe a volatilidade ao plasma sanguíneo desse animal que na analogia, é o capital mundial. 

Essa pulsação é decorrente do que podemos chamar de coração do animal errante: o Mercado 

Financeiro. 

 

2.1.5 O Mercado Financeiro 

 

Ao observar nesse animal errante – a economia global, seu sistema venal como sendo 

a rede digital, o plasma sanguíneo como sendo o capital, não seria outro órgão o mercado 

financeiro, senão o coração, que atrai o capital do mundo e o pulsa para agregar a si todos os 

demais, avolumando-se sobremaneira como um imã, de modo que, quem está à margem ou 

fora dessa pulsação está desfavorecido e excluído da trajetória do capital mundial. 

                                                           
145

 SASSEN, Saskia. Sociologia da Globalização Tradução de Ronaldo Cataldo Costa. São Paulo: Artmed, 

2010. p. 107. 



61 

 

Essa pulsação do mercado financeiro se dá, sobretudo pelas atividades econômicas 

privadas: empresas transnacionais – células vitais. 

O produto ou serviço produzido pelo setor manufatureiro dessas potentes 

transnacionais com o menor custo possível é levado ao consumo por meio de estratégias 

persuasivas e irresistíveis, inclusive pela rede digital e excelente serviço telefônico muito 

barateado que também levarão as informações e farão marketing de venda, potencializando 

sobremaneira o consumo que será indicador da valorização do produto. Quanto mais vendido, 

mais valorizado. 

Com essa hipervalorização no setor manufatureiro, elas também liquefazem seus 

produtos transformando o que é material em líquido num sistema de distribuição de valores 

mobiliários por meio de títulos negociáveis emitidos pela empresa que representam seu 

capital social. O processo de capitalização é viabilizado por meio de bolsa de valores, 

sociedades corretoras, etc., ou seja, o mercado financeiro permite a circulação do capital e 

custeia o desenvolvimento econômico. 

Esse aparato faz transações instantâneas porque o jurídico e a burocracia são 

desobstruídos, o que tornam possíveis os acessos de capitais privados em importante espaço 

concentrador real do capital que estava disperso desde os anos 30, pois atrai todo tipo de 

investidor promovendo a globalização financeira e a mundialização do capital num sistema 

unificado que domina a maioria dos sistemas nacionais.  

De seu capital, parte é próprio, sob a forma acionária com milhares ou milhões de 

acionistas individuais e controle difuso de capital votante; parte de bancos e de outras fontes 

internacionais; parte obtida por associação com investidores nacionais dos países em que 

estão presentes. Acionistas locais podem vir de campos e setores com alguma afinidade com 

as atividades transnacionais; outros investidores, porém – especialmente bancos locais -, tem 

maior interesse na obtenção de lucros resultantes de processos produtivos e comerciais de 

eficácia comprovada, e estão pouco dispostos ou aptos a interferirem no processo industrial 

ou comercial propriamente dito.
146

 

Dessa forma, surgiram instituições que manuseiam uma massa financeira 

extraordinária de investidores que, desobrigados, esperam somente a valorização e 

rentabilidade de seu capital agora pelos critérios financeiros, o que explica o economista 

François Chenais: 
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Os mercados financeiros mundializados apresentam-se como uma arena organizada 

de modo que massas concentradas de capital-dinheiro possam valorizar-se sem 

deixar de ter um grau de liquidez muito elevado. Esses volumes de capital-dinheiro 

conseguem seu objetivo mediante um conjunto de operações de aplicações e de 

empréstimos de curtíssimo prazo e por meio da apropriação de formas de lucros 

financeiros ―puros‖, que decorrem de operações efetuadas dentro e apenas dentro da 

esfera financeira. Nota-se, finalmente, que a integração financeira internacional foi 

também marcada pela criação de numerosas formas novas de aplicação de liquidez 

financeira (o que chamamos de novos ―produtos financeiros‖), à medida que a 

supressão das regulamentações e dos controles nacionais anteriores abriam portas às 

―inovações financeiras‖. 

A esfera financeira e a esfera produtiva não são dois mundos separados. Sua 

interdependência é total, quer se trate dos mecanismos de transferência de riqueza e 

de recursos em proveito da primeira, quer dos elementos de instabilidade endêmica 

própria da valorização de volumes gigantescos de capital movidos pelos maiores 

rendimento e mobilidade, quer ainda, da fragilidade que toma conta da esfera 

financeira à medida que a corrente de punções tende a diminuir.
147

 

 

Com essa movimentação os recursos são transferidos instantaneamente para qualquer 

lugar e segundo José Eduardo Faria, o capital avoluma-se nos terceiros mercados 

especialmente nos conhecidos ―paraísos fiscais‖ imunes ao controle de autoridades 

monetárias e fazendárias.
148

 

Essa liquefação da moeda e instantaneidade propiciadas estancam e fazem decrescer 

as formas tradicionais de comércio, se convertendo portanto, em parâmetro global das 

atividades produtivas das transnacionais ou qualquer outro tipo de ente econômico. 

Assim, importa destacar que o capital adquire tanto poder, que comanda mesmo a 

globalização não só pelo setor manufatureiro como também pela manipulação do mercado 

financeiro por meio da dispersão das suas funções centrais, atração óbvia de investidores 

estrangeiros desejosos de multiplicar seus capitais em ações, o que estimula numa espiral 

contínua a presença e atividades dessas empresas num ritmo inalcançável o que significa sua 

necessária hipermobilidade. 

O mercado financeiro como sendo o coração dessa atividade é cada vez mais 

mantido e manipulado pelas grandes corporações transnacionais. Não parece estar entre seus 

objetivos o bem-estar social de toda a população e mesmo que estivesse, nesse aparato é, e 

somente é o lucro o objetivo e tais institutos não se coadunam, ou melhor, segundo Joseph E. 

Stiglitz, o bem-estar será minimizado se a empresa maximiza somente o lucro.
149

  

 Toda essa realidade frenética tem como sua fonte a produção e com isso cuida de 

remodelar o planeta na emergência globalizada para mundializar o capital, as informações e 
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consequentemente inovar. Todo o vórtice dessa dinâmica é renovável, redescoberto, recriado, 

pois a pós-modernidade requer liquidez, a liquidez que não sacia, nunca. 

 

2.1.6 Inovações imediatas: o mundo renovável 

 

Nessa mundialização do capital, o ponto de partida da corrida pela moeda é o 

consumo. Nesse setor todo empenho é pouco, portanto, é caprichosamente preparada uma 

trama diabólica que envolve todos os seres humanos do planeta que certamente, apesar das 

diferenças e discrepâncias, possuem todos, uma característica comum: todos são 

consumidores. 

A trama é ofertada da seguinte forma: i) compulsão de consumo: um forte trabalho 

de marketing para impor a inadmissibilidade ao defasado, convencendo de que o produto 

ofertado é imprescindível para a sobrevivência do ser, ainda que seja apenas uma versão um 

pouco mais nova, por exemplo, um simples aparelho celular; ii) disponibilização de crédito 

fácil  para o consumo rápido e abundante corroborada com a instantaneidade de pagamento 

digital; iii) obsolescência programada para os que se desvencilham da compulsão do consumo 

e se recusam às facilidades do crédito, trata-se de programação para o desuso trapaceando a 

condição do bem durável, diminuindo sua vida de forma programada e de difícil 

identificação.
150

 

 Para amparar essa trama de instantaneidade de satisfação, de facilidade e de 

obsolescência programada, a pesquisa, aquisição e desenvolvimento de tecnologias novas, 

sempre e mais novas, são imprescindíveis havendo assim a necessidade de investimentos 

intensos nesse setor e no de ―alta tecnologia‖.  

A aquisição e desenvolvimento tecnológicos são feitos em escala mundial, em locais 

com melhores condições técnicas, com melhores profissionais altamente capacitados e onde 

poderão proteger legalmente suas descobertas. Nesse diapasão, é importante ressaltar a 

ocorrência alarmante de evasão de cérebros: retirada de profissionais capacitados do país de 

formação profissional para aproveitamento dessas capacidades em países ricos e prontos para 

efetuar pagamentos exorbitantes assim como investimento no setor de descobertas.
151
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Não é demais ressaltar que se trata de investimentos exorbitantes também em áreas 

quase sempre privadas. No setor de produtos farmacêuticos, por exemplo, mais de 90 por 

cento das descobertas patenteadas por ano nos Estados Unidos são de responsabilidade de 

empresas privadas de qualquer ordem (nacionais, multinacionais ou transnacionais), ou seja, 

menos de 10 por cento são devidos às universidades e governos.
152

 

É destaque a agenda privada no poderio e comando do desenvolvimento tecnológico. 

Essa instantaneidade não seria possível se regulamentada pelo direito doméstico. 

Para a atividade global da economia é necessária uma base legal sob outros alicerces, o que 

foi encontrado na medieval Lex Mercatória. 

 

2.1.7 As Normas: Lex Mercatória 

 

A Lex Mercatória é o direito comercial nascido na Idade Média cuja finalidade era 

assistir seus membros, agrupando-os, formando corporações ordenadas, estabelecendo regras 

e sanções (cartas de direitos, normas e estatutos próprios) elidindo influências e comandos 

externos, por isso os membros elegiam seus julgadores, seus governantes, seus dirigentes 

membros da própria corporação econômica.
153

 

Hoje, com nova roupagem, a Lex Mercatória renasce na rede mercantil, pois seu 

caráter evolutivo e adaptável encontrou seu ―terroir‖ ideal e, com sua tendência globalizante, 

acompanha o rumo da Economia Corporativa Global que não aceita bem as leis domésticas e 

ao estabelecer relações com os Estados, com os entes internacionais privados e públicos, há 

que se questionar sobre quais leis se submete.  

No cenário internacional da globalização na pós-modernidade de Bauman onde a 

fluidez é a regra e o consumo a direção, o processo e normas estatais são densos demais para 

regular as relações econômicas internacionais, ou transnacionais, que requerem leveza, 

imediatidade e também especialização nas transações, portanto de regulações adequadas a 

esse novo e instantâneo padrão. 

Por isso, ao longo das últimas décadas, a preocupação dos países tomaram vulto, 

principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, no encontro de Bretton Woods quando 
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foram criados os pilares internacionais econômicos, quais sejam: a) FMI (Fundo Monetário 

Internacional), responsável pela liquidez e pelas moedas; b) BIRD (Banco Mundial), focado 

no desenvolvimento econômico; e c) OIC (Organização Internacional de Comércio), voltada 

para negociações internacionais e questões tarifárias que restou prejudicada devido ao veto 

dos Estados Unidos da América, e portanto, foi criado o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio) como uma versão mais soft em relação ao Tratado.
154

 

Essa regulamentação foi respeitada por muitas décadas, alterada pelas Rodadas de 

Negociação que, além de durarem muito tempo, também foram encontrando dificuldades de 

consenso sobre a agenda do comércio.  

Nesse fim de século XX, tamanha já era a complexidade das atividades econômicas 

globais que urgiam de regulação internacional e, portanto, em 1995 foi criada a OMC 

(Organização Mundial do Comércio) na Rodada do Uruguai, bem como o GATS (Acordo 

Geral sobre o Comércio e Serviços), o TRIMs (Acordo sobre Medidas de Investimentos 

Relacionadas ao Comércio), e o TRIPs (Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio). Com isso as empresas se transnacionalizaram e os mercados 

novos, diferentes ou distantes, ficaram ao alcance dos agentes econômicos, quer seja privado 

ou público, formando efetivamente a economia global de cunho mais cooperativo. 

Estando inserida no contexto de Direito Internacional contemporâneo que tem sido 

construído também por uma modalidade muito utilizada pela sociedade internacional, a 

Economia Corporativa Global se utiliza necessariamente em suas relações, das chamadas soft 

law,  que segundo Wagner Menezes são: 

 

(...) documentos solenes derivados de foros internacionais, que tem fundamento no 

princípio da boa-fé, com conteúdo variável e não obrigatório, que não vinculam seus 

signatários à sua observância, mas que, por seu caráter e importância para o 

ordenamento da sociedade global, por refletirem princípios e concepções éticas e 

ideais, acabam por produzir repercussões no campo do Direito Internacional e 

também para o Direito Interno dos Estados.
155

 

  

As soft law são flexíveis e adequadas para estabelecerem regras práticas nas relações  

transnacionais, e para dirimirem conflitos e decidirem disputas se socorrem da eficiência e 

rapidez da arbitragem comercial internacional, instrumentos esses que delineiam o Direito 

Econômico Global emergente (Lex Mercatória), que é desenraizado dos sistemas legais 
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nacionais, é distinto do direito internacional, e nele está a possibilidade de uma lei que não 

seja centrada na legislação nacional e que vá além do projeto de harmonizar as diferenças de 

leis nacionais, do direito internacional existente, dos novos tipos de leis ―que exigem que os 

Estados instituam determinadas regulamentações dentro de seus sistemas legais nacionais, 

sendo um exemplo a lei que emerge das negociações da Organização Mundial do Comércio 

em favor do acordo TRIPs
156

 e envolve a comunidade de Estados membros‖
157

 segundo 

Saskia Sassen, e ainda nesse sentido reitera: 

 
A partir dessa perspectiva, o direito global que regula a Empresa Transnacional, é 

segmentado em regimes legais transnacionais que definem o alcance externo da sua 

jurisdição ao longo de linhas envolvendo questões específicas, mais do que linhas 

territoriais, e que reivindicam para si validade global.
158

  

 

Embora seja corporativo o ambiente de atuação da economia global, todos voltados 

para o mesmo objetivo, com as diretrizes estruturais estabelecidas nas normas internacionais e 

aparadas pela leveza da soft law, para prevenção e resolução de conflitos nas relações 

comerciais internacionais, as partes recorrem à arbitragem, destinada a tornar-se a jurisdição 

do comércio internacional na medida em que vai se tornando opção preferida dos 

comerciantes que já sedimentaram confiança nesse modo de dirimir controvérsias.  

A arbitragem, como o próprio nome sugere, é exercida por árbitros que não prolatam 

sentença em nome de uma soberania estatal, todavia são menos compelidos por técnicas 

legais, indicados pelas partes são autoridades somente nos limites do litígio, e nesses termos a 

possibilidade de aplicar ou criar, segundo as necessidades, regras adequadas ao comércio 

internacional é muito maior, o que fundamenta sua necessidade. Efetuam conciliações até 

porque são eleitos pelas próprias partes em conflito mas também proferem decisões com 

sanções que inclusive tem sido guias para decisões posteriores fazendo jurisprudência que 

veicula cada vez mais a Lex Mercatória, construindo um sistema de traços peculiares 

captados dos fatos comerciais internacionais.
159

 

 Os árbitros são também profissionais altamente capacitados e dominam não só o 

objeto do contrato das relações internacionais, mas também as leis nacionais das partes 

envolvidas, não obstante serem menos preocupados com os interesses nacionais. Estão 

contidos no pequeno e seleto grupo de ―turistas‖ de Bauman. 
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 Com essa estrutura regulamentada pela eficiente Lex Mercatória e com o cabedal 

inerente aos seus condutores, a Economia Corporativa Global pode manter e inovar as 

transações multifacetárias, multilaterais e contínuas, desburocratizando o trâmite do capital 

pela desobstrução jurídica.  

 Apesar da aparência virtual, a Economia Corporativa Global necessita de relacionar-

se com o Estado-Nação que ora participa como ente econômico, noutra como terceiro 

envolvido e nesse caso, a soberania passa a ser remodelada pelos padrões da economia global. 

 

2.1.8 Desnacionalização do Estado – soberania estatal reconfigurada 

 

 Após as elucidações e pesquisas demonstradas anteriormente acerca das células 

vitais da Economia Corporativa Global, bem como suas atividades cerebrais e manufatureiras, 

seu coração – mercado financeiro, os locais e modo como toca o solo, é importante também 

entender a forma como se relaciona com o Estado-Nação. 

 Cabe revisitar portanto, o conceito tradicional de soberania que segundo Flávia 

Piovesan citando o professor Abram Chayes da Universidade de Harvard, consiste na 

liberdade dos Estados de atuarem independentemente e de forma isolada à luz do seu interesse 

específico e próprio.
160

  

 A soberania se traduz, tradicionalmente, na transformação do Poder de Fato em 

Poder de Direito cuja proclamação é a independência do Estado moderno a qualquer força 

externa, o que hoje se debate para a conciliação com as comunidades políticas da sociedade 

internacional cujas normas são próprias e ajustadas aos interesses de mercado.
161

 

 Segundo Flávia Piovesan, já não cabe mais tal conceito no que toca os direitos 

humanos pois requerem a relativização da soberania e um Estado que não mais se isole.
162

 

 Antes de ingressar no âmago da questão, é mister lembrar que, a ―relativização‖
163

 da 
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soberania do Estado quando a compartilha – conforme Peter Häberle
164

 - em nome dos 

Direitos Humanos é, verdadeiramente, legítimo exercício de soberania eis que o Estado-

Nação existe para esse fim: dignidade da pessoa humana. De outra ótica observa-se que, ―faz 

parte quase que do saber cotidiano a noção de que o Estado de há muito perdeu a capacidade 

de representar a unidade social enquanto fenômeno caracterizado pela soberania, o que a 

Teoria Geral do Estado não mais consegue explicar devido à complexidade do tema‖.
165

 

 Quando se relaciona com a Economia Corporativa Global a fim de participar do 

capitalismo avançado de mercado aberto, atua em condições peculiares, não obstante a 

experiência - em outro quilate - do começo do século XX, quando o mercado de capitais 

estava frenético e global. Nessa retomada e decorrer do crescimento econômico mundial cuja 

atividade atual é extraordinariamente poderosa e sobretudo privada, carrega consigo, 

inclusive, a maior parte do capital mundial, detona um fenômeno muito conhecido: o agente 

dominador oferece as regras.   

 Para a pesquisa de direito, como no caso, isso também faz parte do cerne da questão, 

portanto importante o entendimento. 

              Nessa relação Estado-Nação e entes da Economia Corporativa Global, ocorre um 

fenômeno denominado ―desnacionalização‖, porém não será o ente da economia global que se 

nacionalizará ou se desnacionalizará, mas sim o Estado. 

 A desnacionalização ocorre, portanto, ao toque desse ente, e para a socióloga Saskia 

Sassen, se trata aqui de participações mutuamente excludentes em que a participação do 

Estado é criar novos tipos de regulamentações, atos legislativos e decisões judiciais com base 

nas exigências do ator da economia global.
166

 Ocorre devido às negociações comerciais como 

também ao enraizamento da economia global que é parcial: 

 

(...) somente dos componentes específicos (altamente especializados e não 

nacionais), é estratégico, pois só ocorrerá na aglomeração da cidade global devido à 

sua complexidade, é materializado justamente porque está se localizando, esse 

processo se dará em solo nacional, quando então o Estado-Nação poderá participar 

da globalização econômica acomodando tais empresas e investimentos, pode 

reconstituir seu capital e poupança devido à participação. Salienta-se que, quanto 

mais o país for desenvolvido, melhor sua estrutura de economia de aglomeração, 

maior seu poder participativo e consequentemente maior reconstituição de seu 

capital e poupança e claro, o contrário segue o inverso.
167
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               Não se trata de inclusão do Estado ―como poder‖ no sistema, mas de relação entre 

Estado e economia global que precisa ser estratégica na organização e regulamentação 

específica delineando o papel estatal regulatório. Essa é a gestão da globalização econômica, 

está além do, e no Estado eis que a densidade regulatória desse é inadmissível para a dinâmica 

das transações da economia global que se regram por outras formas que não nacionais. 

―A globalização econômica acarreta um conjunto de práticas que desestabiliza outro 

conjunto de práticas – ou seja, algumas das práticas que vieram a constituir a soberania do 

Estado Nacional‖
168

, havendo necessariamente a desregulamentação e a submissão do Estado 

à fortaleza do capitalismo conquistador que retoma a sua marcha globalizadora e diante do 

que os novos atores econômicos representam, o que ―vincula cada vez mais os povos numa 

relação de interdependência e tais vínculos refletem as relações de poder a eles inerentes, o 

que infelizmente implica em relações assimétricas, quer domésticas, quer no plano 

internacional‖.
169

 

Verificam-se dois pontos cruciais: uma reconfiguração da soberania do Estado-

Nação, que perde parte do poder econômico que antes possuía e também de sua autonomia, 

não perante outra Nação, mas ao abrir suas portas para a globalização econômica sob seus 

critérios, trazendo o lampejo de reestruturação da soberania interna e externa na atualidade, 

pretensão dos neoliberais que, segundo Paulo Bonavides, só sabem conjugar cinco verbos: 

desnacionalizar, desestatizar, desconstitucionalizar, desregionalizar e desarmar.
170

  

A Economia Corporativa Global é frontal em muitos pontos com relação aos Estados 

em que opera já que detém poderio equivalente ou maior ao governo nacional com 

prerrogativas estatutárias que permitem estabelecer normas projetadas e reflexivas ao âmbito 

externo das transnacionais.  

Seu campo de atuação é tão amplo ao mesmo passo que pleno, sem que haja 

interferência das autoridades governamentais, e assim ―decidem negar e selecionar 

empregados, influir nos salários dos concorrentes, adotam política salarial própria, os locais 

de novas subsidiárias, distribuição ou (re) inversão de lucros, suprimento de mercado, o que 

produzir, o que e como encaminhar pesquisas‖.
171
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              Seu poder é similar aos Estados porque influi no mercado, afeta toda uma 

comunidade restando configurada uma estrutura quase que governamental, impingindo 

consequências diretas aos consumidores, fornecedores, revendedores e toda comunidade de 

pessoas e entidades que estão em sua órbita.  

 Cada qual com seu poder, o Estado por um lado detentor do poder de terminar 

contratos e de expropriar, de outro a economia global com imenso controle econômico do 

mercado internacional do qual o Estado é dependente, e assim, nessa balança, quando por 

exemplo, explora atividades verdadeiramente públicas como petróleo, computadores e 

energia, as negociações com governos podem ser feitas em pé de igualdade, frequentemente 

por meio de acordos
172

, mas nem sempre é assim principalmente quando o país na relação está 

em desenvolvimento.
173

 

Todavia, tanto o Estado-Nação é importante para a economia global como o 

contrário, pois não existe total autonomia na lógica do mercado, mas para entrar na realidade 

manufaturada do capitalismo avançado global, o Estado-Nação ao abrir suas portas, 

parcialmente é desnacionalizado devido à sua trama legal densa e impeditiva de fluidez vital 

das atividades dos entes corporativos da economia global. Assim, ―quanto maior o 

envolvimento do Estado, maior é a subordinação das funções públicas a essa atividade e 

maior é a agenda privada transnacional dentro do Estado‖.
174

 

Não se trata de fim da soberania do Estado, mas de um poder reconfigurado frente à 

economia global, e o poder coercitivo do Estado continua sendo importante quanto à 

funcionalização dessas atividades, afinal, trata-se de autoridade legítima para tanto, o que não 

quer dizer que seu direito doméstico seja adequado para enfrentar a fluidez da economia 

global, mas importa perceber que o poderio dos entes privados é tamanho, representados pelas 

células vitais da globalização econômica, que hoje não mais dependem dos Estados, e de 

outra feita esses necessitam daquelas para garantirem o desenvolvimento social econômico, 

pois elas detêm uma grande concentração de capital
175

 e em última instância, o Estado-Nação 

capitalista entende deter a posição de fiador final do capital global.
176
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Observa-se que o capital está centralizado na dinâmica global da economia e o 

Estado-Nação está no vórtice e nele, o que define sua posição é sua riqueza. Ele deve ser 

preservado pelo todo, porém sendo esse todo comandado pela economia privada, certamente o 

escopo de existência do Estado-Nação é mitigado: a dignidade da pessoa humana.  

Assim, não é demais relembrar e ressaltar que, para a manutenção e sobretudo 

equilíbrio da vivência humana, para que todos os entes se beneficiem do crescimento 

econômico, é imprescindível mais comando do Estado-Nação que nesse momento vem 

reformulando sua soberania em prol do crescimento econômico  e na hipótese desse não 

priorizar os direitos humanos, contraria a razão primeira da atividade econômica que deve 

servir justamente para o desenvolvimento humano e não somente pra si mesma. 

 Nessa reconfiguração mundial, de coisas, formas, procedimentos, dinâmicas etc., 

também são reconfigurados os atores na verdade insipiente da Globalização Econômica. 

 

2.1.9 Os novos Atores da Agenda Global 

 

 Para encerrar o estudo das características do sistema, por último, porém 

inquestionavelmente mais importante, passamos a estudar o ser humano dentro do sistema da 

economia global, fazendo uma leitura por ora, como ele de fato se encontra. 

 Da forma como podemos observar o sistema da Economia Corporativa Global, há 

muitas novidades inclusive classificações novas para atores antigos, todavia pelo modus 

operandis merecem uma nova roupagem nesse contexto.  

 A questão não é classifica-los, mas entender o que leva a tal classificação. Quando as 

estruturas mudam, as classes sociais se (re) significam, e nesse contexto global se 

desnacionalizam porque emergem das lógicas do capital e das estratégias e ações de grupos 

específicos. Chamam atenção porque ―desagregam o nacional a partir de dentro‖.
177

 

            A estratificação dos atores se dá com a seguinte configuração: i) Elite, que se 

subconfigura em Elites Transnacionais e Autoridades governamentais (formais e informais) e; 

ii) Excluídos.
178

  

 Nas Elites Transnacionais (turistas de Bauman) encontramos a nova classe 

profissional altamente qualificada que desenvolve as funções cerebrais das células vitais da 

Economia Corporativa Global. Seres protegidos e fomentados pela OMC
179

 porque dependem 
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de hipermobilidade no seu espaço de atuação: o planeta Terra. 

            Nessa Elite encontramos também as autoridades governamentais, que na verdade 

existem há muito tempo, porém agora são conectados com a Economia Corporativa Global, 

com o transnacional, com metas governamentais voltadas para a economia, meio ambiente e 

direitos humanos.  

 São atores formais quando estão dentro de Organizações Internacionais (OTAN
180

, 

GATT
181

, FMI
182

, BCI
183

, etc.) e fora delas (Acordos Executivos fora das instituições 

internacionais formais, em arranjos executivos etc.) quando se relacionam com chefes de 

governos. São informais quando atuam em trabalho estatal desnacionalizado, não 

necessitando de aprovação do legislador nacional (Basel Comittée, Comunidade de 

Arbitramento Internacional, membros superiores do judiciário especialistas no setor privado, 

governamental e relações internacionais etc.). Fazem o trabalho preparatório para os arranjos 

formais. Deliberam informalmente com força regulatória, são uma governança altamente 

qualificada transnacional, pois estão entre o nacional e o global e fogem da burocracia 

nacional.
184

 

              E por fim, a nova classe emergente é constituída pelos ―vagabundos‖ de Bauman, os 

desfavorecidos, excluídos da Economia Corporativa Global exceto na condição de 

consumidor. São imóveis, fazem parte da sociedade civil global. Não são da classe 

transnacional, mas são os mais globais de todos os globais porque estão em todas as partes 

sempre em maior quantidade.
185

 Não possuem poder, estão no submundo das Cidades 

Globais, são pobres, muitas vezes sem documentação adequada, pois migram de forma ilegal, 

por isso não são reconhecidos politicamente, são invisíveis à sociedade nacional encontrando 

visibilidade somente nas redes digitais quando conseguem acessar. 

Cada vez mais o grupo seleto de turistas, se blinda e se empodera dentro da 

globalização no paraíso de consumo, na cidade global, no alto padrão por ela oferecido.  

 A problemática é que, o grupo de vagabundos excluídos cada vez mais aumenta, sem 

blindagem, sem critério e povoam as margens dos locais privilegiados, e vivem de restos dos 

turistas.  Esses dois tipos de pessoas não se misturam: o vagabundo sonha ser turista, e esse 
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repudia aquele.
186

 O turista não existiria sem o vagabundo, todavia perde a ―paz‖ ao dividir o 

mesmo lugar com ele. Não há espaço efetivamente comum, mas a ―polarização do mundo e 

de sua população não é uma interferência externa, estranha, perturbadora, um entrave ao 

processo de globalização — é efeito dele‖.
187

  

Esse é o retrato dos locais, das facetas do mundo global. Ou se vive muito bem, ou é 

enregelado para amargar o desalento da exclusão. 

 Nesse panorama observa-se que a maioria segregada das benesses é também 

importante para o sistema global econômico porque são consumidores e alimentam o sistema, 

muito embora há os que sequer consumidores conseguem ser, efetivamente marginalizados. 

 

2.2 Efeitos e contrastes na Economia Corporativa Global  

 

De certa forma, o mundo todo é estrutura da economia global. Ocorre que o 

crescimento dessa atividade não vem proporcionando equilíbrio e igualdade e isso se observa 

não só nas condições dos seres humanos, como também e consequentemente nos locais, uns 

beneficiados pelo sistema, outros, aliás, a maior parte, não. Dentre esses locais, há países que 

apresentam contrastes alarmantes dentro de seu próprio território, outros amargam somente o 

lado negativo da atividade. 

Nesse cenário, como já citado, temos as cidades globais que comportam e gestam os 

aglomerados e, especializam-se em receber as atividades transnacionais, apesar da oferta de 

fluidez, são densas e superpopulosas apresentando um contraste de riqueza e pobreza. 

Numa face, no paraíso de alto padrão onde há diversão, turismo, arte, cultura, 

culinária, hotelaria, vias de escoamentos em abundância e etc., encontram-se os turistas de 

Bauman. Ocorre que tudo isso convive não pacificamente com o submundo dessas cidades 

globais que inflam de forma também instantânea, pois sua riqueza faz fluxo migratório 

intenso e 75% dos motivos de cruzar as pontes migratórias são, segundo Saskia Sassen
188

, dos 

vagabundos de Bauman, em busca de melhores condições de vida, mas encontrando apenas os 

direitos humanos violados, a criminalidade, fome, prostituição, tráfico de drogas e sexual, etc. 

e principalmente um aparato estatal impotente. 
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Para Bauman,
189

 os turistas são os que sonham a globalização e realizam, ativando os 

efeitos na sua órbita para que haja lucro atrás de lucro, segundo ele, fenômeno chamado de 

crescimento econômico. Para essa atividade acontecer a contento, há também efeito colateral: 

o aumento de vagabundos, os que não possuem condições e estrutura para se apoderarem do 

bem-estar por meio da globalização. 

Na realidade da lucratividade, em que o tempo é instantâneo, o espaço é ínfimo, pois 

sequer é necessário transporte físico para chegar a qualquer ponto do planeta, o império do 

consumo é vasto e plenamente disponível, a liberdade e a emancipação são conquistadas, mas 

o vagabundo não possui parada, apesar de ser incapacitado porque é denso, lento quase 

imobilizado pelas suas próprias condições, são os excluídos, e procuram pelo mundo um 

local, atraídos pelas maravilhas das cidades globais, migram, se embrenham por elas 

formando seu submundo compondo o lado obscuro da globalização. São locais 

desestruturados socioeconomicamente.  

Esses fluxos migratórios se intensificaram sobremaneira depois da década de 80, e 

superpopulam as cidades globais, onde elas existem. Conforme anteriormente citado, há 

muitos países que não possuem estrutura para amparar uma cidade global, palco dos turistas, 

solo da globalização econômica. Países em desenvolvimento não acompanharam o 

vertiginoso crescimento econômico, portanto se mantêm em condições densas, lentas e 

sacrificantes, são locais em que não se encontra turistas, mas são repletos de vagabundos.
190

 

Com a intensificação da economia aberta que requer a globalização econômica pois 

atua em escala internacional, na segunda metade do século passado, muito países, para evitar 

um colapso econômico, evitar o isolamento ou ficar à margem da atividade econômica e 

principalmente de poder oferecer à população nacional capacidade, liberdade para usufruir 

das benesses dessa atividade, permitiram a abertura do mercado internacional. 

Nesse desiderato, ressalta-se como exemplo a China que, apesar de recusar-se à 

abertura de mercado até 1979 pois se nutria de sua isolada autossuficiência como Império 

Celestial, quando ―mudou‖
191

 para economia aberta, já havia privilegiado uma perspectiva 

social, uma população alfabetizada com mais capacidade de uso do mercado, melhores 

condições de saúde apesar das crises sociais e ausência de democracia devido à inflexibilidade 

da política, pôde proporcionar desenvolvimento orientado para o mercado e portanto, 
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logrando desenvolvimento humano. Aderiu à Organização Mundial do Comércio somente em 

2001, mas ainda com parcimônia e ponderação, impondo condições ao comercio ocidental 

mesmo com toda sua miséria e fome coletiva dos anos 50.
192

 

Hoje a China, com um quinto da população do planeta, é um agente de muito peso 

político e econômico para o mercado multilateralizado da economia global, toda sua 

população se beneficia dela considerando, obviamente, a devida proporção de equilíbrio e 

problemas regionais e sociais sérios, mas de qualquer feita, o país saiu do dramático nível de 

pobreza melhorando a vida dos chineses com toda sua densidade demográfica. 

Da mesma forma, exemplarmente, o Japão desenvolveu-se tendo como base uma 

população alfabetizada e grande expansão de saúde o que propiciou sobremaneira o 

desenvolvimento econômico. 

Já a Índia ao expandir-se economicamente adotando a economia de mercado em 

1991, não estava preparada, não tinha capacidade de uso de mercado eis que sua população 

era semianalfabeta e atualmente há ainda um significativo atraso social e estrutural, fazendo 

do país um palco de contrastes onde o cenário ampara alto padrão e grande parte da população 

vivendo abaixo da linha de pobreza
193

, mesmo com um dos maiores PIBs (Produto Interno 

Bruto) do mundo.
194

  

Amartya Sen faz um comparativo entre a atuação de vários países (acima citados) na 

Economia Corporativa Global que requer abertura de mercado e, ao optarem pelo capitalismo 

avançado, podem estar equivocados quanto aos resultados, pois o impacto do crescimento 

econômico depende muito do modo como seus frutos são aproveitados, por isso em muitas 

das economias do Leste e Sudeste Asiático foi mais fácil obter sucesso, diferentemente do 

Brasil, Índia ou Paquistão onde o aproveitamento social é muito mais lento distanciando esses 

e outros países como tais, do crescimento arrebatador da Economia Corporativa Global, já 

quase inalcançável e sucumbindo portanto, o desenvolvimento humano.
195

  

Os contrastes e polarização do planeta conforme o crescimento econômico 

demonstra que o desenvolvimento humano não é tão somente um luxo de países ricos, mas do 
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país que prioriza o desenvolvimento dos recursos humanos, principalmente educação e 

serviços de saúde.
196

 

A superpopulação é a marca da globalização, todavia não atende aos direitos sociais, 

ao emprego, ao bem-estar, à saúde, à escolaridade, à segurança, saneamento básico, mas 

esbanja criminalidade, tráfico de entorpecentes, de mulheres, de crianças, prostituição, 

turismo sexual, trabalho análogo a escravo, exploração de todo tipo de ser humano, 

desemprego, relativização de direitos trabalhistas, informalidade, ilegalidade, ou seja, são 

extenuados os direitos de sagração constitucional e internacional. 

Segundo José Eduardo Faria, o fenômeno da globalização, quer seja em cidades 

ricas, quer em países em desenvolvimento é, para dizer no mínimo, segregativo e polarizador, 

de expediente muito mais explorador do que otimizador dos direitos humanos: 

 

Quanto mais veloz é a expansão da globalização econômica, mais intensa acabará 

sendo a exclusão social pelo fenômeno causada, com impacto diferenciado em 

termos locais, regionais, nacionais e continentais, quanto mais é a eficiência trazida 

pelo paradigma da ―especialização flexível da produção‖ ou ―pós-fordista‖ e pela 

geração, controle e manipulação da tecnologia e da informação, maiores tendem ser 

o desemprego aberto, a desocupação estrutural, a degradação dos salários diretos, a 

extinção dos salários indiretos, o progressivo desmantelamento de seguridade social, 

a ―precarização‖ de condições de trabalho e a utilização massiva da mão-de-obra 

desprovida de direitos elementares ou mínimos (principalmente a localizada nos 

países de baixa renda (...).
197

 

 

 Todo o espaço utilizado pela atividade econômica global vem sendo fragmentado de 

tal forma que os países que dividem seu espaço entre alto padrão e pobreza, não vêm obtendo 

sucesso para abrandar essas diferenças, inclusive dentro dos próprios países ricos, e segundo 

Joseph E. Stiglitz, participante da Comissão Mundial sobre as Dimensões Sociais da 

Globalização criada em 2001, o relatório das pesquisas efetuadas com 73 países do mundo, 

denuncia que na maioria dos países desenvolvidos, os mais ricos estavam ficando cada vez 

mais ricos com a globalização econômica, mas os pobres cada vez mais pobres.
198

 

 Assim, a Economia Corporativa Global, em que pese alcançar a todos, também tem o 

condão de separar demasiadamente os seres humanos no vórtice de sua dinâmica, a maioria à 

sua margem e um apoucado grupo ao seu núcleo demonstrando que os contrastes aberrantes 

são problemas que devem ser resolvidos dentro do seu sistema. 
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2.2.1 A Sociedade Civil na Economia Corporativa Global 

 

 A Economia Corporativa Global combali ao vórtice, ora mais próximo das benesses, 

ora distante, à margem mesmo, a maior parte dos seres humanos do planeta. 

 

Se a globalização oferece grandes oportunidades, o que é certo é que, até hoje, os 

seus benefícios foram distribuídos de uma forma muito irregular, enquanto o seu 

custo é suportado por todos. (...). Assim, o grande desafio que enfrentamos hoje é 

certificarmo-nos de que, em vez de deixar para trás milhares de milhões de pessoas 

que vivem na miséria, a globalização se torne uma força positiva para todos os 

povos do mundo. Uma globalização que favoreça a inclusão deve assentar na 

dinâmica do mercado, mas esta, só por si, não é suficiente. É preciso ir mais longe e 

construirmos juntos um futuro melhor para a humanidade inteira, em toda sua 

diversidade.
199

 

 

O escopo dos Direitos Humanos, tão enfatizado nas últimas décadas, nesse cenário 

tão rico de globalização, acaba vindo de encontro à economia global. 

Nada imediatistas e tampouco possuem formas precisas ao se estabelecerem tais 

institutos, porque não são prontos, acabados e absolutos, pelo contrário, se desenham, seja 

lenta ou rapidamente, mas em comum possuem a característica da mutabilidade permanente. 

Talvez o grande desafio desse século seja harmoniza-los, ambos necessários para toda a 

humanidade e compõem juntos o cenário da globalização. 

À globalização são atribuídos todos os males – ou bondades, segundo o ponto de 

vista de quem se expressa – da era contemporânea. Dentre os efeitos negativos estão o 

desemprego crescente, a perda de soberania sobre processos produtivos, a ausência de 

controle sobre fluxos financeiros, a concentração de renda e, de modo geral, uma diminuição 

do bem-estar social para amplas camadas da população, quando não para países inteiros, 

violação de direitos humanos, etc.  

A maior disponibilidade de bens e serviços, o acesso ampliado a produtos de culturas 

diversas, comunicações mais baratas e facilitadas e o estabelecimento de contatos 

instantâneos por via eletrônica assim como a tendência a um amplo nivelamento de preços 

sob o impacto da concorrência internacional registram as benesses da globalização. 

Os ―pró-globalização‖ apontam seu caráter inevitável e a necessidade do país se 

preparar para a era dos mercados globais e do dinheiro virtual, ao passo que os ―contra‖ 
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julgam não apenas ser possível, como também necessário, preservar a soberania nacional em 

face da ―ditadura do capital‖.
200

 

De qualquer maneira, não é a pretensão do presente estudo, esgotar todas as matérias 

acerca dos ―prós‖ e ―contras‖ da globalização, mas delimita-se a análise no tocante ao triple 

bottom line (tripé da sustentabilidade: econômico, ambiental e social) bem como a atenção 

que a Economia Corporativa Global de força, sobretudo privada, deve ter para com os 

Direitos Humanos de forma que esses ordenem aquela. 

Nesse tocante, quem pratica o comércio em todo o mundo deve estar disposto a 

assumir, também em todo o mundo, a promoção e proteção das condições políticas e sociais 

deste comércio. Esta resposta política à globalização reúne aquilo que parecia ser impossível 

de se reunir: controle local e autocontrole empresarial.
201

 

Nem mesmo as cláusulas sociais e ambientais são remédios eficazes para a 

domesticação da economia mundial. Elas exercem grande influência sobre os Estados e os 

setores mais voltados para a exportação. Suas contribuições para um desenvolvimento social 

acompanhado por uma justiça social seriam, se tanto, indiretas. Seria preciso refletir a respeito 

do paradoxo destes efeitos colaterais.
202

 

Ademais, não há uma cartilha, um diploma legal de cunho universal – e.g., um 

tratado – que verse sobre as condutas impositivas que uma empresa deva tomar em âmbito 

internacional, e não se pode encarar a Economia Global e tampouco Direitos Humanos, como 

conceitos meramente internos, pois ao se tratar de ―trans‖, se lida com mais de um 

ordenamento jurídico e, portanto, diferentes costumes e leis que podem gerar discrepâncias 

irreparáveis na atuação de uma empresa em um país e de sua filial em outro, o que provoca 

uma distorção de mercado que impede o livre comércio, uma vez que não se reproduz um 

conceito mínimo obrigacional que os Estados devem ter para coibir algumas práticas ou para 

que as empresas atuem de forma justa em seus territórios. Contudo há diversas 

recomendações e padrões estabelecidos por várias organizações internacionais, por exemplo, 

a Declaração do Rio de Janeiro (Conferência Rio-92) que traz a necessidade de se pensar o 

desenvolvimento de longo prazo, contemplando as gerações presentes e futuras.
203
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As Empresas Transnacionais chegaram a financiar projetos culturais em outras 

épocas, uma iniciativa que as ajudou a melhorar suas imagens. Em seguida, elas passaram a se 

ocupar de questões ambientais. Existe hoje dentro das grandes empresas um movimento em 

defesa do mecenato
204

 social. As grandes companhias poderiam deste modo se sentir 

obrigadas a aceitar as novas regras impostas por uma opinião publica atenta.  

E ainda, importante ressaltar que a sociedade civil também deve se empenhar nas 

questões de desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental), se articulando 

pelos meios que a própria globalização dispõem para direcionar seus desejos, ensejos e 

problemáticas, pois se cada indivíduo sozinho não possui poder compatível para defender seus 

direitos num espaço ocupado por qualquer agente econômico, a soma de muitos pode angariar 

força e poder suficientes para proteger seu espaço, como a soma de tantos grãos de areia que 

dão forma a uma costa que, embora pacífica, é rígida ao limitar a força do oceano que luta 

para avançar.
205

 

As lentes especiais devem focalizar a atuação dos atores econômicos que devem se 

conscientizar para priorização do que há de mais valioso ao homem: sua dignidade, e não o 

capital, todavia, não se olvida que a atividade da economia, e no caso, das Empresas 

Transnacionais, são importantes para o desenvolvimento sustentável e portanto da 

humanidade, tanto no tocante à autonomia financeira das pessoas, porque propiciam 

empregos, condições melhores de vida, acessibilidade de produtos, serviços e tecnologia, bem 

como o contato com todos os povos por meio da rede digital, como às políticas para com o 

meio ambiente, reivindicações, articulações de manifestos, etc.  

Mas juntamente com relação a esse imenso campo de atuação, importa depositar 

lentes também na sociedade civil. É necessário que se descubra, por exemplo, uma nova 

distribuição do poder e do trabalho entre o sistema político nacional-estatal e a sociedade civil 

(trans) local. Fortalecer as sociedades civis para além de suas fronteiras não significa 

transferir para ela, sob a forma de um palavrório comunitarista, todos os problemas causados 

pela ineficiência burocrática. Este fortalecimento significa: o reconhecimento maduro das 

responsabilidades e sucedido por um deslocamento do poder desde o centro até as regiões, até 

                                                           
204

 Termo que denomina o apoio econômico oferecido por um patrono, pessoa ou instituição abastada e influente, 

a artistas, cientistas ou desportistas com o intuito de promover a sociedade nos domínios cultural, científico, 

desportivo, entre outros, através das atividades empreendidas pelos destinatários. E-Dicionário de Termos 

Literários. 
205

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Os Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 22. 



80 

 

as cidades; e as iniciativas da população serão, a um só tempo, viabilizadas pelo dinheiro da 

comunidade e provarão deste modo a sua eficácia.
206

 

A desordem ou mesmo o resultado negativo que vem apresentando se dá porque 

encontra caminhos livres para solar, sem estanques que a adeque para o desenvolvimento 

humano, avanços sociais e proteção das riquezas naturais, pois em última análise, apesar do 

escopo financeiro e lucrativo, quem as dirige é o cérebro humano, e ainda que se vislumbre 

que por trás dessa postura (sustentabilidade como princípio vetor de gestão) existem 

interesses outros como o aumento do lucro e o marketing, pior seria fosse gestada voltada 

apenas para o lucro impessoal e mesquinho.
207

 

Não é demais lembrar que, o enfraquecimento da autoridade formal exclusiva dos 

Estados sobre o território nacional facilita a ascensão de espaços e atores subnacionais e 

transnacionais em processos políticos-cívicos.  

O nacional, como contentor de processos sociais e poder, está trincado. A densidade 

de culturas políticas e cívicas nas grandes cidades proporciona que a sociedade civil global 

encontre lugar nas vidas das pessoas
208

, e se bem utilizada essa forma, é possível não mitigar 

as forças atuantes e contrárias, mas encontrar o caminho do meio sugerido por Amartya Sen, 

para que sejam somadas. 

Se o lado organizacional da economia global se materializa numa malha de lugares 

estratégicos em âmbito mundial, principalmente os grandes centros de negócios e financeiros 

internacionais, é possível que se trata de estratégia que atravessa fronteiras e divisões como, 

por exemplo, Norte e Sul, devido às reivindicações do capital global. A questão aqui é, 

segundo Saskia Sassen, se outros tipos de atores também estão capacitados a fazer 

reivindicações nessa nova geografia transnacional de centralidade e, se estão capacitados, 

estão também constituindo geografias políticas alternativas. 

Assim, sem absolver entes econômicos de toda sua dinâmica no desenvolvimento 

sustentável que deve ser princípio de gestão empresarial comprometendo-a no sentido de 

promover meios de produção, produtos e serviços que não destruam o meio ambiente e 

contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade humana pautada pelo desenvolvimento 
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econômico com respeito aos recursos naturais e à manutenção da vida humana
209

, essa 

dinâmica deve, necessariamente, ser observada mais de perto por quem tem o real interesse: a 

sociedade civil e Estado, ocupando um espaço delimitador contra qualquer atuação noviça que 

qualquer ator econômico possa vir a desempenhar.  

A sociedade civil deve desempenhar o seu papel usufruindo de todas as condições 

propiciadas pela globalização, e principalmente, buscando conscientização, sem sofrer até seu 

esgotamento
210

, combinando essa postura ao comportamento das empresas contemporâneas, 

que aliam seu objetivo principal que é o lucro a um corolário ético, de se corresponsabilizar e 

contribuir para uma sociedade melhor, e tem na sustentabilidade um princípio vetor de sua 

gestão.
211

 

Colocada a questão de Paulo Roberto Almeida: ―pode-se certamente deplorar tais 

efeitos nocivos da globalização, mas alguém tem uma receita eficaz e de menor custo para 

interromper seu curso aparentemente irrefreável‖?
212

  

 Ao interpretar todas as colocações dos autores adotados, especialmente Ulrich Beck,  

e principiando responder a pergunta acima, a Globalização que é econômica está posta em 

ascendência excepcional. Podemos deslocar, na prática,
213

 como ponto vital do sistema no 

qual se ampara a Globalização com todos seus órgãos, partes, fragmentos, setores, 

departamentos, seja como for, ou mesmo trazer ao centro de rotação desse sistema a 

Dignidade da Pessoa Humana por meio da atuação conjunta do Estado-Nação, de legislação 

internacional, da comunidade civil nacional e internacional e da Economia que é corporativa, 

e pensar numa forma de governança global, e então a Economia Corporativa, com toda vênia, 

pode passar a ser Corporativismo Sócio-Econômico Global. 

 Destarte importa trazer à colação o enfoque jurídico da relação entre os institutos 

protagonistas na pesquisa, Direitos Humanos e Economia Corporativa Global, especial e 

ilustrativamente em casos concretos e emblemáticos que suscitam apreço haja vista 

demonstrarem formas específicas e objetivas possíveis de ordenação do sistema econômico 
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conforme a dignidade da pessoa humana, como se apresenta no capítulo seguinte a fim de 

buscar as respostas das perguntas orientadoras do trabalho. 
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3 A ANÁLISE JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E 

ECONOMIA CORPORATIVA GLOBAL – FORMAS BASILARES DE 

ORDENAÇÃO PELA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

   

 Existe um arcabouço nacional e internacional de leis protetoras dos Direitos 

Humanos, trata-se de normas jus cogens – não só obrigatórias como imperativas, ou seja, 

inderrogáveis
214

 versam sobre direitos e garantias fundamentais do homem, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os dois Pactos de Nova York de 1966 

(Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais) e, no sistema regional interamericano, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) de 1969 - todavia 

apesar dele é imprescindível verificar se sua funcionalização e eficácia diante da análise de 

casos concretos são bastantes para promoção e proteção dos mesmos diante da dinâmica 

econômica global que em sua abrangência, como refere-se a própria nomenclatura, é nacional 

e internacional.  

 Importa ressaltar que a fundamentação jurídico-positiva dos direitos humanos está 

nos valores – e nos princípios que deles derivam – que as Constituições reconhecem de forma 

explícita ou implícita
215

 e nesse sentido Vladmir Oliveira da Silveira entende que: 

 

Os fins sociais da sociedade brasileira são o bem comum e a segurança. Destarte, no 

âmbito da economia – na regência da economia – o Estado deve promover os 

interesses da sociedade civil que estão presentes tanto na Constituição (decisões 

fundamentais), como também nos tratados internacionais (decisões 

consensuadas).
216

 

 

 Em outra esteira, a retomada do equilíbrio da economia mundial se deu a partir da 

década de 80 do século passado, em que o Consenso de Washington intencionou restaurar o 

descompasso cambial consequente da expansiva política monetária norte-americana que, não 

só quebrou os acordos firmados em Bretton Woods e Consenso de Filadélfia como também, 

ao contrário da paulatina decadência que se imaginou, os Estados Unidos da América 

ganharam os anos 90 emplacando o dólar flexível como sendo o novo padrão monetário, 

obviamente contrariando os que se posicionaram contra a liberdade do capital, estratégia 
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panorâmica dos neoliberalistas que consubstanciou a globalização econômica e financeira 

pesquisada no capítulo anterior desse trabalho, cuja moeda formadora do capital estabeleceu-

se como sendo o dólar.
217

 

 Para observar, portanto os dois institutos, é mister a análise de casos ilustrativos 

objetivando vislumbrar a forma como o Estado, particularmente com o recorte de países em 

desenvolvimento na América Latina, atua quando se depara com os interesses privados 

fortemente manipuladores da Economia Corporativa Global, uma vez que se espera que, 

havendo amparo legal, o ordenamento jurídico lhe seja favorável tanto no âmbito nacional 

como internacional, como também espera-se do Estado políticas adequadas concernentes com 

a legislação e normas de forma que o judiciário não atue tão somente pelos interesses 

econômicos mas acenando com uma certa coordenação que parece ser imprescindível para a 

promoção e proteção dos Direitos Humanos, no ensejo de que tal atuação estatal seja efetiva 

quando há conflitos desses interesses: Economia e Dignidade da Pessoa Humana. 

 Consequentemente há de formar um campo analítico jurídico-político protetivo para 

funcionalização dos direitos humanos, ainda que seja contra os interesses da Economia 

Corporativa Global, pois se não, o campo de atuação estatal minimizado ampliará o campo de 

atuação da dinâmica econômica global, eis que, por vezes, são diametralmente antagônicos, e 

o que se pretende não é interferir no espaço privado econômico, mas sim impedir que esse 

avance no espaço de direitos humanos. 

 Diante dessa realidade que crucia grande parte da massa humana mundial, apesar de 

inúmeras pesquisas e dados acerca de mitigação de direitos humanos, os casos concretos com 

desfechos judiciais tanto internacionais como nacionais, são ilustrativos para visualizar uma 

equação de bem-estar para a maior parte da população que não se beneficia com a economia 

global, e a partir de tal análise, avançar para a resposta do questionamento que impulsiona o 

presente trabalho acerca da possibilidade de equacionar em bom nível a relação entre 

economia e direitos humanos com ampla necessidade daquela, mas com prioridade desses. 

 A seguir foram destacados três casos sucedidos na América Latina (Brasil, Equador e 

Nicarágua) que tiveram desfechos judiciais bem como todos foram protagonizados por 

Empresas Transnacionais. O objetivo é observar a vulnerabilidade dos países em 

desenvolvimento que, apesar de formarem um universo amplo nesse mesmo enredo, dos casos 

escolhidos importa fazer uma análise legal e comportamental do Estado por seus agentes, bem 
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como analisar a dinâmica das instituições de governanças econômicas globais, a objetivação 

das transnacionais e a forma como os direitos humanos são relativizados de acordo com o país 

envolvido. 

 

3.1 A utilização do Amianto de forma autorizada no Brasil – uma afronta ao Direito à 

Saúde 

 

 O primeiro caso ilustrativo trata de utilização do amianto
218

, material fibroso que, 

apesar de ser utilizado desde a antiguidade, tomou grande relevância conforme o crescimento 

industrial que culmina nos tempos de hoje em Economia Corporativa Global. É utilizado em 

ao menos, três mil produtos produzidos no planeta, sobretudo na construção civil, setores 

automotivos e outros.
219

  

 Com potencial cancerígeno já constatado e previsto pela Organização Mundial da 

Saúde, a recomendação expressa é pela substituição imediata do uso se possível, assim como 

pela Organização Internacional do Trabalho. Tamanha é a gravidade e consequências do uso 

de amianto que acomete um universo de 500.000 pessoas expostas direta e formalmente, 

estima-se o dobro dessa quantia que operam informalmente.
220

 

 Desde 1999 a Comissão das Comunidades Europeias proibiu o uso para a União 

Europeia que representa participação poderosa no capitalismo avançado global e, a América 

Latina, o Chile, a Argentina e El Salvador seguiram na mesma esteira. A Organização das 

Nações Unidas
221

 recomenda pela Convenção de Roterdã, a submissão do comércio da 

substancia ao controle prévio.  
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 Cumpre ainda observar a curiosa e pretenciosa posição do Canadá onde há a 

proibição interna, todavia é o primeiro exportador da fibra cuja banca importadora é 

composta, sobretudo por países em desenvolvimento subjacentes à potência incentivadora 

canadense. 

 Mesmo com todo o cenário jurídico proibitivo e controlador do uso do amianto, o 

Brasil mantém a prática, portanto a celeuma sobre a matéria é digna de análise, a uma porque 

é de baixo custo e provê o mercado nacional com 70% do que fabrica, movimenta um bilhão 

de dólares e gera 20 mil empregos
222

; a duas porque numa mesma atividade se infere 

diferentes comportamentos no mundo e; a três porque, sobretudo, é necessário destacar que é 

enredado por Empresas Transnacionais da construção civil: a francesa Saint-Gobain/Brasilit e 

a ex-suíça Eternit que formam juntas a Eterbras, destacando que na França e na Suíça o 

amianto já é proibido onde tais empresas enfrentam os Tribunais com indenizações vultuosas 

enquanto no Brasil o amianto é realidade em muitos estados.
223

 

 Diante dos cuidados internacionais crescentes pela proibição do amianto haja vista o 

cabedal jurídico que permeia a matéria como a Convenção 162 e Recomendação 172 da 

Organização Internacional do Trabalho, ambas de 1986, há também leis domésticas de 

banimento como a Portaria do Ministério da Saúde 1851/2006, Resolução Conama 348/2004, 

e leis estaduais capitaneadas por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul e São Paulo e leis municipais
224

 todavia muitas sem eficácia eis que lhes foram 

retirada por decisões da Corte Constitucional que demonstra tender à proteção da Organização 

Mundial do Comércio com certeira tecnicidade à economia maior do que aos Direitos 

Fundamentais, sufragando a Lei Federal 9.055/95, em partes, permissiva à crisotila (uma 

variedade de amianto). 

 O Supremo Tribunal Federal posicionou-se na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) de número 3937
225

 para julgar a Lei 12.684/2007 do Estado de São Paulo que proíbe o 
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amianto bem como qualquer material composto por fibra de amianto ainda que 

acidentalmente, inclusive crisotila permitida pela Lei Federal 9.055/95. 

 Destaca-se que entre os interessados na ADI
226

, o real Requerente pretenso a quedar 

os efeitos da lei paulista proibitiva é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 

arguindo que a proibição atinge obtusamente o emprego dos trabalhadores do setor, que o 

amianto utilizado no Brasil é atestado cientificamente como isento de prejuízo ou danos e que 

há uma ofensa à sagração constitucional dos princípios da livre inicia e da ―reserva legal 

proporcional‖ abarcados nos incisos II e LIV do artigo 5º e parágrafo único do artigo 170 da 

Carta, bem como o vício formal de competência legislativa em matéria privativa à União e 

não escapa à residual do Estado (artigo 22, VIII da Constituição Federal), haja vista que a Lei 

Federal 9.055/95 já abarca a matéria que foi inclusive julgada em sede da Corte 

Constitucional que posicionou-se pela incompetência estadual legislar sobre a proibição tendo 

em vista que a atividade e o comércio da substância é de escala interestadual, mas a decisão 

passou alheia à legislação estadual que veio a ser espancada novamente. 

 O pedido cautelar para suspender os efeitos da lei estadual foi, em princípio, deferido 

com três votos (Relator Ministro Marco Aurélio, Ministra Carmen Lúcia e Ministro Ricardo 

Lewandowisk) contra um voto de indeferimento do Ministro Eros Roberto Grau cujas 

menções fez reviravolta nos referendos ao Relator. Nos debates, a Ministra Carmen Lúcia 

elucidou a complexidade da matéria devido ao demasiado interesse econômico. 

 Importa ainda destacar que em duas outras ADIs anteriores (2396 e 2656) tal matéria 

havia sido apreciada sendo inclusive, a análise desses acórdãos, o fundamento e relatório do 

voto do Ministro Relator Marco Aurélio. Na ADI 2396
227

 contra a constitucionalidade da lei 

do Estado do Mato Grosso houve julgamento sem enfrentamento da questão pela Corte que 

sugeriu o afastamento sobre tal questão técnica relativa aos efeitos danosos do amianto, 

privilegiando o aspecto formal de que a lei federal afasta a estadual. Na ADI 2656
228

 também 

procedente, restou consignado que o amianto fazia parte do rol de competência da União bem 

como ausência de interesse local em fundamentar a lei estadual em questão. 

 Ao votar, o Ministro Joaquim Barbosa enfrentou a questão técnico-científica 

anunciando que as decisões das ADIs (2396 e 2656) anteriores não estavam corretas afastando 
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quaisquer níveis supostamente seguros, posição essa já preconizada em 2004 pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente conforme critérios da Organização Mundial de Saúde.  

 E ainda, no tocante à competência para legislar, não entendeu pela 

inconstitucionalidade da lei estadual proibitiva, ao contrário, evocou o artigo terceiro da 

Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho, cujo tratado é um compromisso 

assumido pelo Brasil para proteger o trabalhador exposto ao amianto, os direitos humanos à 

saúde e ao meio ambiente equilibrado, sendo cediço, sobretudo, que a proteção é não só à 

dignidade da pessoa humana como também à ordem econômica que deve valorizar o trabalho 

humano, a justiça social e a defesa do meio ambiente, tornando tal documento o critério 

substancial para afastar a inconstitucionalidade da lei estadual, mais que proibitiva, é protetiva 

dos direitos fundamentais postos em afronta. 

 O artigo 10 da Convenção em comento proclama o dever dos Estados-membros em 

preferir os substitutos do amianto e é correto o cumprimento eis que o documento 

internacional é de aceite e ratificação pelo Brasil, e portanto é Constitucional o dever de 

substituir progressivamente o amianto crisotila sendo incompreensível o comprometimento 

internacional quando se tolera às bambas rédeas em nível nacional para estados e municípios, 

reiterando que em matéria de saúde, a competência é reserva estadual que não se permite 

submeter à Lei Federal 9.055/95 disciplinar da extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do amianto e de produtos que o contenha, mas sobretudo 

permissiva no tocante à uma variedade de amianto nela contida, a crisotila, haja vista a 

legitimidade do interesse local que pretende afastar também tal variedade. Desta feita, negou 

referendo à cautelar para não retirar a constitucionalidade da Lei Estadual combatida. 

 Na esteira negatória à cautelar, também o Ministro Eros Roberto Grau, ressalta-se, 

assumiu em debates ter incidido em erro preteritamente nas ADIs anteriores, evocou a 

inconstitucionalidade sim, mas da Lei Federal não obstante a Lei Estadual ser o objeto em 

apreço, contra o artigo 196 da Constituição Federal que consagra a saúde como direito de 

todos e dever do Estado, e a competência é concorrente conforme o artigo 24, VI e VIII da 

Carta. Modificaram os votos para acatarem a negatória da cautelar juntamente com Joaquim 

Barbosa e Eros Roberto Grau, a Ministra Carmen Lúcia e Ministro Lewandowisck, com 

ênfase aos votos do Ministro Cezar Peluso e do Ministro Carlos Britto que evocaram os 

princípios desaconselhadores de referendar a cautelar em apreço, quais sejam, da precaução e 
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prevenção, a fim de que se evite riscos ou danos à saúde e ao meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras.
229

 

 Acompanharam o Relator o Ministro Menezes Direito, a Ministra Ellen Gracie que 

ativeram-se ao vício formal de competência, no caso, cabível à União rechaçando a audácia 

técnica e científica conclamada pelos colegas cingidos pelo perigo da fibra que não cabe no 

espaço de atuação da Corte, que não cabe na análise em apreço se está certa ou errada a lei, 

mas se é constitucional, e do ponto de vista formal, obtusamente não é, sendo a lei paulista 

invasiva bem como obstacularizadora da lei federal que é a competente, desfocando a 

periculosidade do material. 

 Restou indeferida a liminar pela maioria dos votos, sem decisão final ainda proferida 

e visto pelos idos andamentos, o impasse está no antagonismo entre formalidade da lei 

estadual proibitiva da fibra em qualquer variação e proteção do direito à saúde, cujas matérias 

possuem previsão internacional, tanto para a proibição do amianto é posição majoritária e 

crescente entre os blocos internacionais e diversos países principalmente nos mais ricos, 

priorizando a proteção e promoção da saúde que no caso abarca duas vertentes: o trabalhador 

exposto ao amianto e a população que recebe a fibra como consumidora. 

 Há no Brasil um lobby especialmente goiano, segundo a ABRAE, que luta para 

manutenção do amianto sob alegação de que a problemática se restringe apenas ao universo 

de trabalhadores que lidam com a produção para as grandes empresas, em contrapartida essas 

mantêm a economia crescente e superlativa
230

 como condiz à Economia Corporativa Global. 

 De outra banda, a reinterpretação para o caso deve também ser aplicada, portanto, 

aos direitos humanos, eis que o arcabouço legal internacional é preciso no tocante ao bem 

posto em risco, qual seja a saúde, bem como sendo ele fundamental no seio da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, a decisão final da ADI em comento deve seguir a 

guisa do indeferimento da liminar votado majoritariamente pela Corte, sem abstrair que a 

decisão pela constitucionalidade da lei questionada terá efeito proibitivo do amianto no 

Estado de São Paulo porque a lei questionada é paulista, restando toda a população brasileira 

a mercê do sucesso tencionado pelas Empresas envolvidas, e então é importante observar a 

razoabilidade da permissão para os demais estados da federação uma vez que, quem 

representa o país internacionalmente é o Estado brasileiro, e nesse caso deve regular conforme 
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o compromisso internacional assumido, perante toda a comunidade brasileira, assim, a lei 

federal deve se coadunar com a proteção dos Direitos Humanos Fundamentais.  

 Essa razoabilidade, pelos próprios fundamentos do Ministro Eros Grau, não passará 

às margens de toda a população brasileira, assim como ocorreu em diversos países, eis que 

não mais se coaduna tal proibição estadual com o contexto da legislação federal que 

consequentemente terá que ser revista justamente sob o mesmo enfoque: a 

inconstitucionalidade na parte permissiva. É apenas, portanto, o princípio do enfrentamento 

da questão o indeferimento da liminar pela suspensão da eficácia do banimento do amianto, 

mas que demonstra o deslocamento do capital do centro do sistema econômico, para o vórtice, 

privilegiando os Direitos Humanos como cerne de todo o sistema, demonstrando a economia 

ser um meio imprescindível para a consecução do fim almejado, mas é o meio e não o fim em 

si mesma. 

 Nesse conflito, percebe-se efetividade dos Direitos Humanos tanto na esfera 

internacional como doméstica em que pese no Brasil haver ainda resistência posto que a 

posição atual comentada é contraposta à posição nas ADIs anteriores que versavam a mesma 

matéria de forma permissiva, e portanto, ventila-se a ampliação da proteção do Direito 

Humano entelado condizente à posição dos países desenvolvidos, para reiterar que são 

universais em alguns aspectos apesar da multiculturalidade. 

 

3.2 Contaminação e devastação de cinco povos indígenas no Equador e Peru, pela 

exploração petrolífera da empresa Texaco Inc. 

 

 Texaco Inc. (abreviação de Texas Company Petroleum) é uma petrolífera que, ao se 

fundir em 2001 com a Chevron, emplacou assim a segunda posição de petrolífera americana e 

a quinta do mundo
231

, construída em torno de três marcas internacionais reconhecidas: 

Chevron, Texaco e Caltex.
232
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 Da década de 60 a 90, a Texaco Inc., ao explorar região do oriente do Equador, país 

em desenvolvimento e oitava maior economia da América Latina, em parceria com a empresa 

estatal Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (PetroEcuador), impeliram juntas a 

lamentável consequência devastadora da região territorial de cinco povos indígenas cuja 

contaminação alcançou o Rio Napo no Peru, mas em contrapartida elevou o Equador ao status 

de exportador de petróleo devido à construção de um oleoduto de 500 quilômetros que cruza 

os Andes ligando a Amazônia ao oceano Pacífico, com uma amplitude discricionária para 

tomada de medidas sem limites legais que resultou numa fatura de prejuízos sociais e 

ambientais às populações locais, sobretudo indígenas danando a Reserva do Homem e da 

Biosfera protegida pela UNESCO
233

 (Parque Nacional Yasuní e Reserva Étnica Waorani).
234

 

 No transporte, o petróleo bruto untou as estradas, os resíduos tóxicos da extração 

contaminaram os rios com 73 mil milhões litros de água contaminada, além de gás natural que 

queimado para a extração de petróleo, emitiu gases que causaram efeito estufa, espalharam 

partículas, causaram chuva ácida e outros poluentes impactando de forma negativa o solo, as 

águas, a fauna, a flora, a biodiversidade local, banhados por aproximadamente 64 milhões de 

litros de petróleo escapados de falhas dos oleodutos pela péssima manutenção, com a 

agravante do livre acesso de veículos, colonização e desflorestamento permitidos pelas 

estradas abertas pela petroleira, de locais que eram inacessíveis até então, de vivência de 

povos indígenas de cinco tribos: Cofán, Siona, Secoya, Kichwa e Waorani.
235

 

 A colonização da floresta amazônica e a degradação ambiental restaram numa luta 

sangrenta entre índios e invasores e em 1992, findo o contrato, a Texaco abandonou a 

atividade no Equador e o caso foi levado em seguida à apreciação da Corte de Nova Iorque 

numa ação judicial coletiva contra a petrolífera que em 2001 foi arquivada pela alegação de 

incompetência dos Estados Unidos da América porque a houve uma negociação direta com o 

governo equatoriano com a oferta compensatória de 40 milhões de dólares entre 1995 e 1998, 

ato esse sem a participação da comunidade atingida, sem elaboração de auditoria ambiental, 

comprometendo-se a limpar a contaminação, porém sem monitoramento governamental, o 

que exonerava a empresa de qualquer responsabilidade futura. Em 2003 novamente houve o 
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reingresso da ação, agora no Equador, quando já em fusão com a Chevron foi ao tribunal para 

a defesa da atividade.
236

 

 Para chegar a um resultado, a perícia técnica proferiu mais de 100 relatórios para 

provar a culpa da Chevron bem como o valor a ser indenizado, todavia com a imprescindível 

ressalva de que há, sobretudo a necessidade da empresa se responsabilizar pela limpeza das 

contaminações possíveis, pois nenhuma indenização haveria de compensar estragos que não 

podem ser avaliados monetariamente eis que nenhum valor seria possível para a condução ao 

status quo ante às vítimas do caso. 

 Ressalta-se que a perícia foi acompanhada por técnicos contratados da empresa e que 

foi imensamente pressionada para um resultado menos pesado à transnacional. A exploração 

do solo equatoriano seguiu à beira da proteção constitucional do caráter perpétuo da posse 

ancestral dos povos indígenas, direito esse fundamental inalienável, não embargável e 

imprescritível para priorizar a exceção que é a expropriação por interesse público. Para 

equacionar tais interesses mister seria respeitar os critérios de avaliação plenamente 

justificáveis para comportar a exceção supressora do multiculturalismo do próprio Estado, 

com a consulta dos povos atingidos o que despenderia de tempo.
237

 

 Ao arrepio da lei, para o caso foi feito um regulamento de consulta e participação 

para a realização de atividades petrolíferas do qual o decreto pelo Presidente da República 

seria bastante para surtir efeito e elidir a efetiva consulta popular. O regulamento então, 

determinou que as próprias empresas petrolíferas executariam os processos de consulta, cujo 

resultado deveria ser sempre o consentimento aos anseios do ―progresso petrolífero‖, ainda 

que os expedientes utilizados fossem mentirosos.
238

 

 Com base na ilegitimidade, ilegalidade e estragos causados pela atividade petrolífera, 

houve condenação em 2011, agora pelo tribunal equatoriano, todavia diferindo muito para 

menor do que o relatório pericial oficial impugnado pela Chevron, ―em 8,646 mil milhões de 

dólares, na qual acresce 10% deste montante para os queixosos, a título de reparação pelos 

danos causados‖:
239
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O cálculo da indenização considerou os custos com a limpeza de águas subterrâneas, 

limpeza de solos, recuperação de fauna e flora, compensação por custos acrescidos 

para a obtenção de água potável, provisão de um sistema de saúde público, 

implementação de um programa de reconstrução comunitária e recuperação étnica 

de povos indígenas e provisão de um plano de saúde que inclua o tratamento de 

pessoas com cancro. É de salientar que nenhuma compensação monetária por mortes 

ou pela perda de ecossistemas foi atribuída. 

A decisão do tribunal condenou ainda a Chevron a pagar uma indenização adicional 

equivalente a 100% das restituições por danos causados, com uma finalidade 

punitiva e dissuasora, de forma a garantir a não repetição da conduta da empresa, e 

punir o que o tribunal considerou ser má-fé durante o julgamento e desrespeito pelos 

queixosos. Esta indenização adicional, contudo, poderia ser substituída por um 

pedido de desculpas público, na forma de anúncios publicados em jornais 

equatorianos, dirigidos às vítimas da contaminação, no prazo máximo de quinze 

dias. Na sua decisão, o tribunal esclarece que este pedido de desculpa é uma medida 

simbólica de reparação moral e de reconhecimento dos efeitos do mau 

comportamento da Chevron, reconhecida pelo Tribunal Interamericano de Direitos 

Humanos como uma forma de garantir a não repetição de atentados contra os 

direitos humanos.
240

 

 

 Houve recurso da empresa com pedido de arquivamento e tentativa de se livrar da 

indenização, o que foi negado bem como declinado que o prazo para pedido de desculpa havia 

expirado. A execução se deu nos Estados Unidos da América, país sede da empresa, eis que 

no Equador não há como saldar a indenização, pois não há ativos da empresa para tanto. 

Nessa conta, restara a condenação indenizatória para 18 bilhões de lares.
241

  

 Na análise do caso em apreço, verifica-se que a força do interesse corporativo das 

petrolíferas é implacável, sobretudo em países em desenvolvimento como o Equador, e como 

no caso anteriormente analisado, o Brasil.  

 Para iniciar rapidamente suas atividades, sem o consentimento constitucional, foi 

feito um regulamento que legalizou o ilegítimo, diferentemente da Colômbia, por exemplo 

que orienta o respeito à autoridade indígena bem como o processo de consulta de acordo com 

os parâmetros internacionais. O direito fundamental da consulta foi determinado às avessas, 

pelo regulamento em que restou estabelecido que as próprias empresas petrolíferas 

executassem os processos de consulta, sem olvidar o interesse petrolífero sob o manto do 

progresso.
242

 

 Notadamente, lidar com tais empresas na questão do Equador significou, sobretudo, 

submeter os povos indígenas à poderosa força dos interesses econômicos, e o governo que 

deveria equacionar esse desnível de forças, mais do que promover a economia como 
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preconiza o liberalismo, se conluiou com as empresas para descampar as limitações e 

obstáculos que os povos indígenas impuseram, e nesse tocante, ganharam ainda mais forças as 

empresas quando o Banco Mundial financiou programas de conscientização dos povos 

indígenas acerca da benevolência do progresso almejado pela atividade das empresas 

petrolíferas, suas clientes, a fim de subordinar os interesses das ―etnias‖ aos interesses de uma 

elite econômica, e porventura para uma posição contrária a tal progresso haver-se-ia 

cometimento de rebeldia e subversão e por isso seria o rebelde ou subvertido penalizado, a 

fim de sucumbir com qualquer resistência indígena. Assim a ―consulta‖ constitucional e 

portanto necessária se transformou num processo imposto às comunidades envolvidas, pelos 

próprios governos e empresas petrolíferas, ignorando a boa-fé e o direito coletivo da consulta 

abarcado pela Convenção 169
243

 da Organização Internacional do Trabalho, assim tal ato 

passou de consulta a dever de consentir. 

 Não é demais lembrar que a função do Banco Mundial é a erradicação e alívio da 

pobreza sendo que ―40% de seu orçamento é investido em projetos de energia não-renovável, 

que incluem grandes projetos de Hidrocarbonetos em países pobres, realizados por 

petrolíferas multinacionais‖.
244

 

 Mitigar o direito à consulta significou a subserviência do Estado aos anseios 

econômicos corporativos, dando passagem às empresas petrolíferas fomentadas pelo Banco 

Mundial, impedindo que os povos indígenas questionassem a legitimidade da atividade 

petrolífera bem como discutissem seus impactos sobre o gozo de seus direitos humanos 

básicos, como a vida, a saúde, a integridade cultural, ou seu meio ambiente. 

 É ainda importante destacar que, notáveis do Banco Mundial, ao concluírem em 

2001 a pesquisa sobre a relação pobreza e atividade petrolífera em países pobres, 

recomendaram incidentemente pela limitação imediata de financiamento deste tipo de projeto 

nos países de inefetiva governabilidade e ineficaz sistema normativo, cuja meta era o 

cancelamento dos financiamentos dessas operações até 2008. Contra sua própria 

recomendação, o Banco Mundial avançou nos financiamentos abstraindo seus critérios 

                                                           
243

 Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT. Brasília: OIT, 2011. 

Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf>. Acesso em 02 

mai. 2015. 
244

 FIGUEROA, Isabel. Povos indígenas versus petrolíferas: Controle constitucional na resistência. 

Tradução de Maria Lucia Marques. Disponível em: 

<http://www.surjournal.org/conteudos/artigos4/port/artigo_figueroa.htm>. Acesso em: 02 mai. 2015. 



95 

 

anunciados eis que o governo do Equador não preenchia qualquer dos sete critérios para que 

houvesse a limitação imediata.
245

    

 Restou claro na análise do caso pela advogada equatoriana Isabele Figueroa, que os 

direitos estabelecidos e sagrados tanto internacionalmente como na esfera doméstica, no caso 

equatoriano, como a limitação do direito à consulta e seus princípios, demonstram que são 

sufragados os direitos indígenas quando em conflito local com interesses econômicos 

específicos de transnacionais e demais instituições do corporativismo capitalista.
246

 

 Ainda citado pela mesma autora, bem delimitada a publicação em 2004 num editorial 

de New York Times, evidenciou que nações pobremente governadas como Equador, estariam 

em melhores condições se não tivessem descoberto o petróleo, pois tal evento costuma abrir 

margem à corrupção, impedir o real desenvolvimento de uma economia diversificada, 

sustentar ditaduras e manter guerras.
247

 

 Esse desenvolvimento pretendido e proposto pelas transnacionais é condenado ao 

crescimento contínuo e portanto o crescimento constante do Produto Interno Bruto (PIB) que 

promete promover o emprego, pagar reformas e a continuar as despesas públicas para 

fornecimento de educação, segurança, justiça, cultura, transportes, saúde, etc. Esse 

crescimento se torna compulsório segundo Serge Latouche
248

 e não tem volta. Imbuído nessa 

promessa, o custo-benefício do progresso instalado em forma de petrolífera que retirava, 

segundo os indígenas afetados, o sangue da terra do Equador, não restou numa equação 

ponderada, incidindo o país no ideal de ser o fiador final do capital global que a tal petrolífera 

angariava de forma insustentável, deflagrando uma degradação ambiental irrecuperável. No 

Equador, o petróleo representa 40% das exportações contribuindo sobremaneira para a 

balança comercial positiva
249

, porém sem sustentabilidade. 

 Pode-se considerar inclusive e, sobretudo que, há comandos legais para que tal 

crescimento insustentável não ocorra como a Convenção 169  de proteção dos povos 
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indígenas da Organização Internacional do Trabalho, as recomendações do próprio Banco 

Mundial para financiamento de extração de petróleo, a Constituição do Equador, que não 

foram suficientes para combater a dinâmica da empresa, mas foram bastantes para a 

apropriação do aparato judicial porém, as indenizações e compensações condenadas não 

cobriram todo o dano causado, eis que nem todos foram considerados e as restituições não 

poderiam recuperar o meio ambiente para o estado anterior às contaminação.  

 Ressalta-se que a restituição completa não possui equivalência de compensação 

econômica uma vez que ―muitas das perdas como prejuízos da saúde, expulsão de povos 

indígenas das suas terras ancestrais e mudança radical do comportamento das pessoas no 

próprio ambiente em que viviam, nenhum valor monetário pode ser estimado‖.
250

 

 Respeitadas as premissas dos Direitos Humanos, amplas e vastas, não incidindo à 

ilegalidade, nesse caso, poderia o Equador ter protegido os povos indígenas e principalmente, 

minimizado a degradação ao meio ambiente, à vida, à saúde se à comunidade envolvida, 

tivesse havido a efetiva permissão constitucional de participação nas discussões tanto na 

consulta, monitoramento ambiental como na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, 

como sendo um mínimo para se defenderem da estrutura neoliberal do capitalismo avançado 

que muitas vezes vai além de expedientes duvidosos a ponto de desqualificar a atuação do 

Estado para o bem-estar social. 

 

3.3 Exploração da Costa Atlântico pela madeireira Sol del Caribe S.A. e o povo indígena 

Awas Tingni
251

 na Nicarágua 

 

 A empresa Sol del Caribe S.A. (Solcarsa) é uma filiada da corporação sul-coreana 

Kum Kyung cuja atividade é extração de toras de florestas tropicais na Costa Atlântico Norte 

oferecendo em contraprestação o crescimento da América Latina.
252

 

 A Nicarágua é um Estado em desenvolvimento segundo a lista do Fundo Monetário 

Internacional
253

, em 2012 e 2013 o país foi pontuado pelo Programa de Desenvolvimento 
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Humano (PNUD) entre os dez piores países americanos no índice de desenvolvimento 

humano médio
254

 enquanto a Coréia do Sul, país de origem da transnacional em voga está 

apontada na mesma pesquisa como 15º lugar entre os países de desenvolvimento humano 

muito alto. 

 Protagonizaram um embate entre Diretos Humanos ambientais de acesso à terra e de 

propriedade e Economia, a empresa subsidiária Sol del Caribe e o povo indígena Awas 

Tingni, em solo da Nicarágua quando a empresa adquiriu o direito de exploração de recursos 

naturais, no caso toras de florestas para atender ao segmento madeireiro, e para tanto o 

governo conivente concedeu ilegalmente 62 mil hectares de terras indígenas em troca de 

investir 20 milhões de dólares na área da histórica comunidade indígena. Essa tratativa foi 

fomentada pelo programa de ajustamento estrutural (PAE) articulado pelo Fundo Monetário 

Internacional, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento numa 

contingência do país em que suas dívidas externas representavam seis vezes o Produto Interno 

Bruto (PIB), e para sair desse catastrófico panorama, foi forçado a abrir suas florestas para a 

extração de empresas estrangeiras tal como a Sol del Caribe. 

 Além da extração, construiu estradas, realocou comunidades indígenas oferecendo 

150 dólares para cada família e as que recusaram foram compelidas pelas próprias autoridades 

locais e militares, destruiu grande parte da cobertura florestal e diante de tamanha 

desproporção, impulsionado pelos ativistas da época, principalmente pelo advogado 

Armstrong Wiggins, o caso foi apreciado pelos órgãos judiciais por meio do Recurso de 

Amparo (Mandado de Segurança) e chegou à Suprema Corte da Nicarágua em 1997 que 

entendeu se tratar de concessão inconstitucional bem como confrontante com a lei 

doméstica
255

 cuja ordem é pela manutenção do estado natural do país uma vez que se tratava 

de propriedade das comunidades locais e ainda, a concessão foi deferida por órgão 

incompetente. Ocorreu que, em desprezo à Corte Suprema do Estado, o governo não remeteu 

uma única notificação à empresa para quaisquer providências, portanto a decisão foi ineficaz 

o que foi levado para apreciação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos haja vista 

a omissão e subserviência do Estado da Nicarágua à empresa envolvida que acabou por 

privatizar as florestas nicaraguenses. 

                                                                                                                                                                                     
253

 FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (World Economic Outlook Report), 2014. Disponível em: 

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf>. Acesso em 20 mai. 2015. 
254

 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO. Relatório de Desenvolvimento 

Humano. Disponível em:  <http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2F2013-report>. Acesso em: 20 mai. 2015. 
255

 Lei 1.987 Autonomia: ―A exploração madeireira viola as leis de exportação de mogno da Nicarágua e do 

direito dos povos indígenas da região para determinar o uso de recursos locais”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2F2013-report
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&u=http%3A%2F%2Fhdr.undp.org%2Fen%2F2013-report


98 

 

 A Comissão Interamericana conduziu o caso à Corte pelo Relatório 27/98 haja vista a 

obtusa infração ao artigo 21 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que protege a 

propriedade privada, o uso e gozo dos bens explicitando claramente que: ―a usura como 

qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei‖.
256

 

Nessa instância foram proferidas recomendações pontuadas ao Estado da Nicarágua, uma delas 

que suspendesse com brevidade o contrato com a empresa madeireira em voga até que se 

resolvesse a questão da posse da terra indígena e em um mês deveria ser estabelecido diálogo 

bem como possível acordo com a comunidade constrita, essa por sua vez pleiteou por diversas 

vezes o título de propriedade das terras nos órgão públicos e não obteve sucesso sendo que 

tinham ciência da existência de tal documento haja vista terem utilizado num contrato 

anteriormente celebrado entre uma indústria madeireira nicaraguense e a própria comunidade, 

mas para o caso da exploração da transnacional tal título não só foi abstraído como também foi 

tornado inacessível pelo Estado para evitar comprovação de propriedade das terras, tanto que foi 

esse um dos pedidos à Corte  Interamericana, que fosse emitido um título de propriedade haja 

vista ser a posse uma verdade efetiva e milenar. 

 Na Corte, o relativismo cultural foi afastado para na verdade, potencializar os aspectos 

culturais e o direito consuetudinário das comunidades indígenas como sendo inerentes ao direito 

de propriedade de forma que haja eficácia em proteger e desenvolver a identidade cultural e a 

organização social desse povo. Restou entendido que a titulação de propriedade não existia e que 

deveria ser efetivada uma vez que existe a propriedade ancestral daquela comunidade em que 

pese o não reconhecimento do Estado bem como a ausência de medidas para demarcação 

daquelas terras. 

 Reconhecida a violação dos artigos 21 e 25 da Convenção Interamericana
257

, houve 

condenação de indenização para restauração das terras naquilo que foi desestruturado, bem como 

reconhecida a ilegalidade de concessão sem consulta pública ao povo envolvido, convergindo a 

uma indenização e medidas obrigatórias ao Estado da Nicarágua bem como a atenção em 

contratar, praticar ou permitir a prática de atos por terceiros que venham afetar a existência, o 

valor, o uso e o gozo de bens nas localidades indígenas de seu território.
258

 

                                                           
256

 CORTE INTERAMEMRICANA DE DIREITOS HUMANOS. Artigo 21, item 3 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos. Disponível em:  

<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 20 mai. 2015. 
257

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Direitos dos povos indígenas. Jurisprudência 

da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. pp. 57-60. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32650.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
258

 JAYME, Fernando G. Direitos Humanos e sua efetivação pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Belo horizonte: Del Rey, 2005. p. 162. 



99 

 

 A análise desse caso remete mais uma vez à relativização da soberania estatal no 

sentido de supressão quando não se posicionou favoravelmente à proteção dos direitos humanos 

em risco e posteriormente violados, circunstância essa oriunda da ansiedade do Estado em 

contratar com tais empresas. Na pesquisa restou evidenciado que a situação econômica da 

Nicarágua na contratação era muito desfavorável haja vista suas dívidas externas. Sendo assim, 

seu anseio sopesado pela sua falta de força para negociar fez o Estado da Nicarágua suprimir 

direitos fundamentais previstos na Convenção Interamericana constitucionalizada pelo país tanto 

que, a ordem de seu órgão judicial máximo e guardião da Constituição não foi obedecida em prol 

da manutenção do contrato de concessão. 

 A própria empresa se pronunciava como sendo contratada pelo governo e portanto não 

devia qualquer explicação ou respeito ao povo constrito pela atividade contratual combatida, 

demonstrando desdém aos direitos fundamentais sagrados constitucionalmente.
259

 

 

3.4 Análise Jurídica da relação entre Diretos Humanos e Economia Corporativa Global 

 

 Para seguir com a análise jurídica dos casos ilustrativos, mister se faz ressaltar que são 

inúmeros os casos conflitivos analisados no âmbito internacional em todo mundo, 

principalmente quando a atividade se expande para solos de países que anseiam pelo  

desenvolvimento. No caso dessa pesquisa, restou detida a análise a países latinos americanos em 

desenvolvimento, no entanto é importante ressaltar que tais práticas ocorrem por todo o planeta, 

e singelamente podemos citar o caso preocupante sucedido na Nigéria
260

 com a petrolífera Royal 

Dutch e Shell (Texaco)
261

 que, apesar de estar fora do recorte da pesquisa (países latinos 

americanos) chama atenção porque resultou num acordo insatisfatório sem análise da 

culpabilidade, portanto escapou da apreciação para um deslinde favorável e compensatório aos 

Direitos Humanos enfatizando a análise econômica dos danos. 

 Para esclarecer o caso lamentável, no nicho de exploração de petróleo, em 1995 o 

tribunal de Nova York recebeu a ação proposta por Ken Wiwa da região de Ogoni, filho do 

ativista Ken Saro-Wiwa, integrante do Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni 
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(MOSOP), sumariamente assassinado devido ao movimento contra os danos ambientais 

resultantes da extração petrolífera. Além de ter sido detido em 1994 de forma ilegal, foi 

mantido isolado e incomunicável sob custódia militar juntamente com um grupo de ativistas, 

foi condenado à pena de morte por um tribunal ad hoc. Representado pelo Centro de Direitos 

Constitucionais (Center for Constitutional Rights) e a organização Earth Rights Internacional, 

entre outros instrumentos, foi evocada a Lei de Proteção das Vítimas de Tortura (AVPA), 

sobretudo porque a Royal Dutch/Shell foi cúmplice na ―fabricação‖ de provas que foram 

utilizadas para a condenação das vítimas. No julgamento foi acatada a alegação de 

incompetência territorial eis que a sede da empresa estaria na Inglaterra, o que foi reformado 

em apelo e então, julgado como crime contra a humanidade, conforme a definição do Tratado 

de Roma (1998), e determinou, portanto, audiências para eleição dos jurados as quais não 

ocorreram pois houve um acordo extrajudicial em 2009 com pagamento de 15,5 milhões de 

dólares (honorários advocatícios, autores e povo Ogoni), valor esse considerado irrisório 

diante dos lucros da empresa, além de que e sobretudo, não houve a responsabilização da 

empresa em face dos crimes, encerrou-se o processo mantendo-a impune.  

 Retomando atenção ao recorte latino americano, importa destacar o posicionamento do 

Tribunal Permanente dos Povos
262

 que proferiu julgamento em casos especialmente americanos 

cujos protagonistas são os países em desenvolvimento que acabaram por violar os Direitos 

Humanos sagrados pela comunidade internacional e pela legislação doméstica. 

 

3.4.1 Tribunal Permanente dos Povos - Empresas Transnacionais na América Latina 

 

 O Tribunal Permanente dos Povos
263

, ainda que se trate de tribunal de opinião, foi 

trazido à pesquisa eis que contempla o posicionamento da sociedade civil no tocante a casos 
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polêmicos. Para os casos em comento, é importante a opinião da sociedade civil para alcançar 

uma resposta satisfatória às populações de diversos Estados haja vista representarem parte 

significativa dos destinatários dos direitos humanos que na atualidade são violados. 

 Os casos são emblemáticos não só por terem a atividade econômica como força 

propulsora que violaram os direitos humanos, mas também porque trazem como protagonistas 

os países da América Latina (Brasil, Colombia, Peru, Equador, Bolívia, Nicarágua, Argentina, 

México, Chile e Uruguai) quando contratam com empresas transnacionais europeias.
264

 

 Para ilustrar, destaca-se entre as trinta empresas julgadas, todas europeias, a 

farmacêutica Boheringer e Roche (abuso em testes de medicamento, desrespeito à legislação 

brasileira por quebra de direito de patentes), a multimarcas Unilever (violações aos direitos 

trabalhistas e sindicais, também denunciada no Chile e Colômbia), a siderúrgica Thyssen 

Krup Vale do Rio Doce (construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico, prejuízo a oito 

mil famílias de pescadores locais), a privatizadora de serviços públicos Suez (impacto 

ambiental, afetação da área onde constrói as hidroelétricas como em Tocantins e Goiás), 

Banco Santander (sistema financeiro) e produtora de sementes transgênicas e agrotóxicos 

Syngenta Seed (desrespeito à legislação ambiental e de biossegurança e patentear ilegalmente 

tecnologias genéticas de restrição de uso no Brasil), todas foram denunciadas pelo IV 

Tribunal Permanente dos Povos em 2008
265

 e, em Madri foram condenadas por violação de 

direitos humanos encontrando cumplicidade estatal desde a promoção de políticas públicas de 

incentivo fiscal, até alteração legislativa e favorecimento judiciário conforme seus interesses 

privados. 

 O Tribunal Permanente dos Povos veio mostrar justamente os impactos das empresas 

europeias, mas principalmente divulgar a rede que sustenta econômico-politicamente as 

empresas bem como a omissão tanto da União Europeia como da América Latina diante das 

mesmas, tudo isso corroborado pelos organismos internacionais como Banco Mundial, Fundo 

                                                                                                                                                                                     

garantir o respeito universal e efetivo dos direitos. Espaços têm que ser ocupados, fortalecidos e reivindicados 

pelos povos como atores principais na defesa dos seus direitos. 

39 sessões do Tribunal já foram realizadas no mundo. As problemáticas são extremamente variadas. No decorrer 

dos anos foi questão dos direitos das minorias em um contexto de descolonização, dos riscos ambientais, e dos 

impactos da mundialização econômica nos direitos. O objetivo comum destas sessões foi de visibilizar e 

identificar as violações de direitos e as situações de impunidade generalizada, e de constituir para as 

coletividades um espaço para tomar a palavra. 

O processo se apoia no direito internacional e supõe um exame rigoroso dos fatos. Depois de concluir uma 

sessão, os veredictos e relatórios produzidos são amplamente divulgados nos movimentos sociais, nas 

instituições estatais, e nas diferentes comissões das Nações Unidas.‖. Site Tribunal Permanente dos Povos.  

Disponível em: <http://www.tppcanada.org/a-propos-du-tpp/le-tribunal-permanent-des-peuples/?lang=pt>. 

Acesso em: 24 mai. 2015. 
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Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC) que financiaram 

as atividades.
266

 

 Importa ainda ressaltar que, tais investigações foram corroboradas sobremaneira pelo 

Observatório da Cidadania que se trata de uma coalisão de 105 entidades da sociedade civil de 

50 países de diversos locais do mundo, inclusive o Estado da Palestina e da representação na 

União Europeia, que na prática fiscaliza o empenho governamental em prol da melhoria das 

condições de vida das populações.
267

 Essa coalisão fez as denúncias diante da fiscalização das 

atividades das transnacionais que violaram direitos humanos e a condenação pesou sobre não 

só os países de atuação das empresas como também na União Europeia haja vista os países de 

origem das mesmas bem como ―seus organismos financeiros, por serem facilitadores e 

cúmplices das atuações das Transnacionais, na medida em que estabelecem como principal 

critério de suas políticas a competitividade global, contraria à efetivação dos direitos 

humanos‖.
268

 

 No item anterior foram analisados casos que não chegaram ao Tribunal Permanente 

dos Povos, por isso merecem breves destaques a análise de alguns por ele julgados a começar 

pelo caso Syngenta Seed Ltda julgado em 2010 em que houve apreciação de assassinato, 

violência física e moral contra trabalhadores rurais sem terra, manutenção de milícias privadas 

armadas, realização de despejos forçados sem determinação judicial, adulteração de venenos, 

contaminação do solo com agrotóxicos, contaminação da agrobiodiversidade com sementes 

transgênicas, criminalização dos movimentos sociais, entre outras tantas ações.
269

  

 As ilegalidades citadas foram provocadas pela empresa quando instalou um campo 

de experiência de produtos transgênicos num local que é patrimônio ambiental da 

humanidade: no Parque Estadual do Iguaçu. Além disso, ignorou a lei de biossegurança 

brasileira que proíbe o patenteamento, impediu o processo desapropriatório contra si ao 

arrepio da legislação que permite o questionamento do ato que é administrativo e 

discricionário, apenas permitiu discussão no tocante ao preço, mas as vias e argumentos da 
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empresa estancaram o processo. Assim o Judiciário que pune o camponês que pratica atos 

contra o meio ambiente, também é buscado para legitimar as ações das transnacionais que 

incidem nos mesmos atos. 

 Na Colômbia, Estado que também recepcionou a globalização econômica permitindo 

o acesso das empresas transnacionais como Smurfit Kapa e Cartón de Colombia (celulose), 

Proactiva Medio Ambiente, Veolia e FCC (águas), Impregilo S.P.A. (eletricidade), Holcim 

(minérios), Carbones del Cerréjon Ltda (carbono), BP (petróleo e gás), Canal Isabel II (água), 

entre outras denunciadas perante o Tribunal Permanente dos Povos
270

, todas exploradoras de 

riquezas naturais, observou-se que, além das ilegalidades cometidas na exploração em 

detrimento de direitos humanos sagrados pela comunidade internacional como o trabalho, 

terras indígenas, saúde, e em muitos casos a vida violada e ceifada, é pontual o protagonismo 

do poder judiciário que no cenário global, muitas vezes, como foi no caso colombiano, é 

conivente com a dinâmica do capital global em conluio com o executivo e até mesmo com 

legislativo devido à postura conservadorista patrimonial em detrimento dos direitos humanos 

o que representa o Estado-Providência em crise
271

 na pós-modernidade da economia 

corporativa global.  

 Se por um lado a via judicial se tornou menos atrativa haja vista sua morosidade por 

motivos inerentes à complexidade da sociedade moderna, por outro não é adequada para 

dirimir conflitos em que figuram as transnacionais que se apropriam da lex mercatória e vias 

específicas para tanto, porém quando utilizadas, já imbuídas pelo conteúdo econômico e 

financeiro que norteia a atividade do Estado-Providência, acabam se ladeando pelo poder que 

hoje detêm a força econômica, o poder privado das transnacionais e assim, os direitos 

fundamentais passam à margem da priorização sobretudo nos países em desenvolvimento que 

lutam ainda para consagra-los constitucionalmente apesar da previsão formal e se tratar de jus 

cogens, diferentemente dos países desenvolvidos que ao determinarem o Estado regulador já 

tinham seus direitos fundamentais consagrados e protegidos.
272

  

 Na análise dos casos em que figuram transnacionais atuantes em territórios de 

Estados Latino Americanos em desenvolvimento, o Tribunal Permanente do Povo rechaçou as 

                                                           
270

 TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. Sentencia: La Union Europea y las Empresas 

Transnacionales em America Latina: políticas, instrumentos y actores complices de las violaciones de los 

derechos de los pueblos. Terra de Direitos, 2010, p. 4-6.  Disponível em: < 

http://radiomundoreal.fm/IMG/pdf/tribunal_permanente_de_los_pueblos_-_sentencia.pdf>. Acesso em: 13 abr. 

2015. 
271

 SANTOS, Boaventura de S.; MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os Tribunais nas 

Sociedades Contemporâneas. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 1995. p. 7. Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/ficheiros/65.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015. 
272

Ibidem. p. 32. 



104 

 

políticas públicas que priorizavam a competitividade global com a privatização dos bens 

públicos, e sobretudo que elevam os interesses da empresa transnacional sobre os direitos 

humanos evocando a assunção de uma posição mais ética e jurídica, na verdade, contrária a 

tais políticas. Verificou-se inclusive a ínfima aptidão interna de aplicar os tratados 

internacionais e ao contrário, o aparelhamento estatal para mediar os interesses das empresas 

bem assim legislar a fim de proporcionar legitimação a esses expedientes retratando 

judicialmente a impunidade que já vinha sendo proporcionada pela volatilidade do capital e 

dificuldade de localização das sedes e responsáveis pelas empresas.
273

 

 Essa desditosa atuação das empresas transnacionais, principalmente em países em 

desenvolvimento é portanto bastante questionável especialmente na América Latina, África e 

Ásia: 

 

Como se não bastasse os muitos incentivos financeiros e fiscais, inclusive estatais, 

as empresas transnacionais também contam com a flexibilização legal e sua 

decorrente impunidade. A atuação das Transnacionais no país envolve desde lobbies 

no Congresso Nacional e no Poder Executivo pela aprovação de leis menos 

garantistas aos direitos humanos, assim como na aquisição de empresas locais, a fim 

de exercer um controle monopolítisco dos mercados nacionais. Isto significa 

garantia de muitos direitos a estas Empresas, mas sem a contrapartida em forma de 

obrigações e deveres, o que torna muito difícil responsabilizá-las pelas violações de 

direitos.
274

 

 

 Decidiu o Tribunal Permanente dos Povos
275

 pelo clamor dos documentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos elucidando no mesmo plano que os Estados 

Membros da União Europeia têm uma elevada capacidade de incidência econômica e política 

e, portanto uma responsabilidade especial para fazer possível a elaboração de um Código de 

Conduta para as empresas transnacionais que considere as normas da Organização 

Internacional do Trabalho, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

e da Organização das Nações Unidas e dos projetos obrigatórios da década de 70 em que as 

matrizes são responsáveis pelas filiais, provedoras e subcontratadas e que seja consagrada a 
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subordinação dessas empresas à soberania dos Estados que as recebem com noção de 

interdependência, indivisibilidade e permeabilidade das normas internacionais em matéria de 

direitos humanos, submissão aos tribunais nacionais bem como previsão de um mecanismo 

internacional de supervisão e cumprimento que poderia ser um Tribunal Econômico 

Internacional que receberia demandas individuais e coletivas
276

, entre outras propostas
277

 

importantes para equilibrar a relação entre direitos humanos e economia global. 

 Evocou as instituições da União Europeia bem como a assistência da Agência 

Europeia de Direitos Fundamentais criada em 2006 com acesso de vítimas que não pertençam 

à comunidade europeia que tenham sido violadas em seus direitos humanos por empresas 

transnacionais, sobretudo sugerindo em caráter preventivo, a criação de um Centro de 

Empresas Transnacionais para analisar, inspecionar e investigar as práticas das empresas sob 

administração de empresários, governos, sindicatos e movimentos sociais para fazer valer os 

compromissos com direitos humanos e na evolução positiva, a empresa deve ser 

homenageada com um selo europeu de cumprimento que a creditará. De outra feita, as 

evoluções negativas incorrerão em responsabilidades e anulação dos selos já atribuídos, 

descreditará a empresa. Além de tais medidas ainda recomenda implementação de um sistema 

obrigatório de informes periódicos de cumprimentos dos deveres com os direitos humanos 

bem como de um sistema de solução de controvérsias vigentes no seio do Banco Mundial e da 
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Organização Mundial do Comércio com prioridade do direito internacional dos direitos 

humanos.
278

 

 Ressalta ainda a necessidade de modificar a diretiva 2004/35/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que tange a obrigação de prevenção, reparação e mecanismos de 

ação previstos às atividades das empresas não só no âmbito da União Europeia quando lá 

tiverem sede como também para além do território da mesma. Sustenta a necessidade da 

suspensão de biocombustíveis até que possam ser manejados sem impactos, de acesso a 

medicamentos básicos que ficam estancados devido ao lobby das patentes bem como a 

assunção vinculante à Declaração das Nações Unidas no tocante aos direitos dos povos 

indígenas e seja exigido seu cumprimento a qualquer projeto operado pelas empresas 

transnacionais que tenham sede na União Europeia. 

 Especialmente aos Estados da América Latina, adverte que preservar a soberania e a 

dignidade dos povos é mais importante do que os interesses econômicos dos setores privados 

sendo mister impedir a privatização de recursos fundamentais
279

 e acesso universal aos 

serviços públicos, acesso rápido e eficiente à justiça apoiada e impulsionada pelo Estado à 

favor e com respeito às normas internacionais de proteção dos direitos humanos como direito 

do trabalho, do povo indígena e meio ambiente. Evoca os princípios da precaução e do 

consentimento livre, prévio e informado dos atores sociais, elidindo sobretudo acordos que 

sopesam o capital acima dos direitos fundamentais.
280

 

 Esse Tribunal Permanente dos Povos proferiu sua decisão em 2010, e apesar das 

recomendações tanto à União Europeia quanto aos países em desenvolvimento, apesar do 

debate sobre tal matéria se arrastar desde 1970, em novembro de 2014 ocorreu em São Paulo 

a ―2ª Concentração e Transnacionalização do Capitalismo: impactos no Brasil‖ para discutir o 

tratado vinculante da Organização das Nações Unidas que traz imposições e obrigações 

jurídicas internacionais às transnacionais quanto à violação de direitos humanos, não obstante 

a agenda de oposição em que se encontram Estados Unidos e União Europeia que não só 

advertiram não cooperar com o Grupo de Trabalho delegado por uma resolução do Conselho 

de Direitos Humanos como incitaram outros países para oporem-se tanto sob alegação de que 
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se pautam voluntariamente nos já existentes e bastantes ―Princípios orientadores da 

Organização das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos‖ de 2011.
281

-
282

 

 Em 2015 há uma agenda repleta de preocupações na mesma seara, inclusive já 

ocorrido o lançamento do processo de consultas do Tratado dos Povos no Fórum Social 

Mundial, na Tunísia em março; junho houve o Fórum dos Povos durante cúpula União 

Europeia-Celac no Tribunal Permanente dos Povos intitulado como ―Água, alimentos e 

energia não são mercadorias‖ relacionado à empresa Suez, em Bruxelas; para o segundo 

semestre o Tribunal Permanente dos Povos sobre mineradoras no Canadá; Tribunal 

Permanente dos Povos Sul da África sobre Extrativas, agronegócio e setor financeiro; em 

novembro reuniões do APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) e em dezembro em Paris 

ocorrerá a Assembleia Geral da COP21 (Conferência das Partes) para adoção do Tratado dos 

Povos na tentativa de revitalizar o combalido Protocolo de Kyoto, em que 196 países 

negociarão o clima e meio ambiente. 

 Disso se entende que há esforços para que seja equacionada a relação entre direitos 

humanos e economia, não só diante da emergência que tal relação requer, mas sobretudo que 

não estar-se-á a falar de ideologia e tampouco de utopia no tocante à proteção e promoção de 

direitos humanos, mas de lei nacional e internacional que pugnam pelo monismo e 

reconhecimento de temas universais que convergem no ser humano e por isso mesmo 

reconhecem princípios de Direito Internacional não apenas pelas ordens constitucionais mas 

sobretudo por serem jus cogens internacional.
283

 

 

3.4.2 Relatório de Ruggie 

 

 Os movimentos e compromissos citados no item anterior estão pautados nos 

princípios basilares dos Direitos Humanos haja vista não traduzirem efetividade bastante na 

realidade econômica. Trata-se de preocupação que vem sido discutida na Organização das 

Nações Unidas, com destaque parcimonioso às orientações de Ruggie
284

 de 2005, sucessoras 

do Rascunho das Normas apresentado em 2003 pela Sub-Comissão de Direitos Humanos que 
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buscava um garantismo institucional quando da violação dos direitos humanos pelas empresas 

no mundo o que sofreu pressão empresarial e de Estados sedes dessas empresas extraindo as 

forças clamadas pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) em defesa das Normas.
285

 

 No mandato de Ruggie restou enfatizada a preocupação em implementar uma 

equação adequada entre Economia Corporativa Global e Direitos Humanos, e para tanto 

buscou esclarecer padrões de responsabilidades (ambiental, social e econômica), de 

implicações para as empresas,  adequação de papel ao Estado nas relações com as empresas, 

desenvolvimento de metodologias preventivas de impactos e elaboração de uma compilação 

de boas práticas para todos os envolvidos, sob um ponto de vista que centraliza os direitos 

humanos da dinâmica global haja vista ter como entalhe principal o transnacionalismo 

econômico e poderio privado, diferentemente de 1945 quando os Direitos Humanos eram 

conclamados e protegidos ainda contra violação do Estado somente. São elas as propostas: 

 

(a) identificar e esclarecer padrões de responsabilidade empresarial 

e accountability para empresas transnacionais e outras empresas no que diz respeito 

aos direitos humanos;  

(b) examinar a participação dos Estados na efetiva regulamentação e atribuição 

de papel das empresas transnacionais e outras empresas no que diz respeito aos 

direitos humanos, inclusive mediante cooperação internacional;  

(c) investigar e esclarecer as implicações, para as empresas transnacionais e outras 

empresas, de conceitos como ―cumplicidade‖ e ―esfera de influência‖;  

(d) desenvolver materiais e metodologias para empreender avaliações do ponto de 

vista do impacto sobre os direitos humanos das atividades das empresas 

transnacionais e outras empresas; 

(e) compilar um compêndio de melhores práticas dos Estados e das empresas 

transnacionais e outras empresas (NAÇÕES UNIDAS, 2005, § 1).
286

 

 

 O Relatório de Ruggie
287

 é constituído sob três pilares (Marco Tripartite – proteger, 

respeitar e remediar): o dever de proteção do Estado; responsabilidade social, econômica e 

ambiental corporativa de respeitar; garantia de acessibilidade das vítimas bem como reparação 

contra Estado ou Empresa.  

 Tais pilares levantam polêmica a uma porque, o Relatório imputa responsabilidades e 

protege direitos previstos em Tratados os quais não foram ratificados por alguns Estados que 

estão contidos na dinâmica a qual se pretende ordenar, todavia trata-se aqui de jus cogens o 

que de per si obriga a todos, ações e cuidados para com os direitos humanos. 
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 A duas porque no arcabouço legal internacional a reparação é responsabilidade dos 

Estados e atribui-la aos demais atores como as empresas que se responsabilizam somente de 

forma voluntária, há no foco um deslocamento ou divisão de responsabilidades 

proporcionando uma zona cinzenta de indefinição na responsabilização cabível ao Estado e à 

empresa que Ruggie combate encontrando fundamento no terceiro relacionado no dano: no 

caso se o Estado é o violador, entre ele e a empresa há uma cumplicidade
288

 na atividade 

causadora do dano, portanto ambos devem ser responsabilizados e não só o Estado 

isoladamente haja vista que violações de direitos humanos, na maioria dos casos ―levados a 

juízo por estrangeiros contra empresas nos Estados Unidos da América (EUA), com 

fundamento no estatuto chamado Alien Tort Claims Act (ATCA), ocorreram sob a alegação de 

cumplicidade, em que o terceiro que cometeu o ato era o Estado, agentes do governo ou 

forças de segurança privada‖.
289

 Não obstante delimita a responsabilidade da empresa de 

forma especializada diferentemente da responsabilidade do Estado que é geral.
290

  

 Segundo David Bilchitz, Estado e empresas são entidades distintas e seus papeis na 

sociedade são diferentes, no entanto isso não delimita a responsabilidade da empresa somente 

em negativa, em não fazer, ou então de somente respeitar, mas também positiva no tocante 

aos direitos fundamentais haja vista que a ―licença social‖ para funcionar concedida por uma 

sociedade não abarca somente a criação do máximo possível de riqueza para seus acionistas, 

mas também contribuir ativamente para a realização dos direitos fundamentais dos indivíduos, 

não podendo ser consideradas individualizadas, mas sobretudo como parte da ordem social 

cooperativa sem que substitua o Estado, sem que abarque todas as responsabilidades e deveres 

do Estado, o que vai depender sobremaneira da área de especialidade empresarial e do que é 

capaz de realizar
291

. Nesse ponto de responsabilidade negativa, segundo o autor citado, o 

Marco Ruggie se encontra incompleto: 

 

Ele também exclui a possibilidade de se alcançar uma alocação adequada de deveres 

legais de cumprimento dos direitos fundamentais, criando uma exclusão geral para 

as empresas em relação a essas obrigações. Tendo em vista a grande capacidade que 
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as empresas têm em nosso mundo atual de ajudar os Estados a realizar os direitos 

fundamentais, essa exclusão pode ser encarada como um fator capaz de prejudicar 

seriamente a possibilidade de realização de uma ampla gama de direitos humanos. 

Em particular, isso é de grande importância no mundo em desenvolvimento, onde a 

imposição de obrigações positivas às empresas tem o potencial de ajudar essas 

sociedades a satisfazer os interesses fundamentais dos indivíduos que nelas 

vivem.
292

 

  

 Nesse tocante, não só respeitar como também proporcionar direitos humanos 

fundamentais é imprescindível, ilustrando como exemplo a propriedade intelectual das 

inovações embaladas pela dinâmica da economia global, e especialmente no ramo 

farmacêutico quando o direito em voga é a saúde, e obviamente a vida, as invenções de 

medicamentos são restritas à fabricação da empresa inventora que distribui por preços 

importantes a fim de explorar as benesses do invento quando em muitos casos a acessibilidade 

é emergencial para muitos países que têm sob suas populações, o fardo de doenças fatais que 

necessitam do medicamento novo e restrito haja vista o preço e o impedimento de reprodução.  

 Apreciada por Joseph Stiglitz, a propriedade intelectual deveria ser adequada aos 

países em desenvolvimento elidindo a padronização haja vista que as estratégias de 

desenvolvimento não possuem tamanho único, portanto principalmente no que tange 

medicamentos que salvam vidas, para os países em desenvolvimento dever-se-ia fornecê-los a 

preço de custo, renunciando ao imposto, permitindo licenças compulsórias para genéricos 

para evitar preços altos com a concorrência, promover pesquisas com um fundo para 

inovações que beneficiassem países em desenvolvimento, entre outras medidas.
293

 Ocorre que 

tais medidas imputam responsabilidades positivas específicas às empresas e nesse ponto o 

Marco de Ruggie deixa lacuna, pois mantém a tradição da responsabilidade positiva dos 

Estados quanto aos direitos humanos, não reconhecendo essa obrigação positiva das 

empresas, entes sociais, para a realização dos direitos fundamentais. Nesse enfoque a eficácia 

horizontal
294

 de tais direitos resta elidida. 

 Apesar das controvérsias e polêmicas, a intenção do Relatório é que haja uma 

dinâmica padronizada praticada pela economia global que proteja e promova os direitos 

humanos e nesse ponto, debate-se atualmente um código de conduta para impor às empresas 

obrigações jurídicas quanto à violação dos mesmos, cuja origem do debate se deu por uma 

resolução do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que encontra 
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oposição pelos mesmos países de sempre, com apego ao Relatório de Ruggie devido à 

voluntariedade.
295

  

 Ainda no esforço de encontrar uma equação favorável para os envolvidos, também 

aspira-se sobre o assunto, um Tratado dos Povos lançado no Fórum Social Mundial ocorrido 

na Tunísia em 2015 tencionando um ponto de convergência de forças sociais em proteção e 

promoção dos Direitos Humanos quanto ao risco das atividades da Economia Corporativa 

Global, o que demonstra não haver ainda uma posição definida de ordem mundial que regule 

a dinâmica econômica, porém não se pode olvidar a imperatividade dos direitos humanos que 

obrigam por si, um espaço mínimo de proteção. 

 Assim, é mister a partir de então vislumbrar sobretudo, três condições para a 

efetividade dos diretos humanos, quais sejam: forma de ordenança global, forma mais efetiva 

de protagonismo estatal e a normatização dos Direitos Humanos no arcabouço legal 

doméstico a fim de extrair formas de regulação estatal mais efetiva uma vez que a lida direta 

da atividade se dá sempre em território nacional e nesse contexto, o Estado é protagonista 

tanto quanto a economia e direitos humanos. 

 

3.4.3 Governança Global para uma Economia Global segundo Joseph E. Stiglitz 

 

 Certamente vislumbrar a hipótese de uma governança global para a economia global 

que objetive como valor central a Dignidade da Pessoa Humana não passa às largas das 

críticas no tocante à liberdade de mercado e livre iniciativa, direitos esses inseridos nas 

Constituições Federais de muitos países capitalistas. 

 A governança que se observa no trabalho é a que tenta ordenar a economia para que 

seja mantido o capitalismo – conditio sine qua non para o desenvolvimento humano – mas 

que seu avanço seja também bastante pra todos os seres humanos do planeta. 

 Dessa premissa, Joseph Stiglitz enumera em diversas situações a necessidade dessa 

governança para que a globalização dê certo – mais – para todos como uma dinâmica 

inclusiva, denunciando em sua obra os ―perigos‖ do unilateralismo e deficiência de 

democracia estrutural e processual nas organizações econômicas internacionais, que calam as 

vozes dos países em desenvolvimento que devem ser ouvidas e que apesar do fim do 

colonialismo, esses países não possuem representação devida haja vista, segundo o autor, o 
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―clube dos países ricos‖ – quando ainda havia muitos países colonizados - que surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial com a criação e controle do Fundo Monetário Internacional e Banco 

Mundial: 

 

Se essas instituições tivessem sido bem sucedidas na solução dos problemas que 

deveriam resolver – se por exemplo o FMI tivesse garantido  a estabilidade mundial 

– esses anacronismos da governança poderiam ser perdoados. Mas o FMI fracassou 

na sua principal missão de garantir a estabilidade financeira mundial, como ficou 

evidente nas crises mundiais do final da década de 1990 que afetaram todas as 

principais economias de mercado emergentes que haviam seguido seus conselhos. 

Ao arquitetar políticas para responder às crises, o FMI parecia mais preocupado em 

salvar os credores ocidentais do que em ajudar os países em crise e suas populações. 

Havia dinheiro para socorrer (bail out) os bancos ocidentais, mas não para subsídios 

mínimos para alimentação daqueles que estavam à beira da inanição.
296

 

 

 Também não é demais relembrar o caso já ilustrado nesse trabalho, da petrolífera 

Texaco Inc. cuja atividade devastou e contaminou o território de cinco tribos indígenas no 

Peru e Equador com a participação do Bando Mundial não só quando lançou campanha de 

conscientização do povo indígena afetado sobre a suposta importância e duvidosos benefícios 

da atividade econômica em questão, bem como contrariou sua própria recomendação de 

limitação da atividade e do projeto (em 2001), quando concomitantemente financiava o 

mesmo projeto.
297

 

 De outra banda, os países que pediram orientação para obterem desenvolvimento 

sustentável ao Fundo Monetário Internacional fracassaram e a China, por exemplo, que andou 

aos seus próprios galopes restou melhor sucedida, com o acréscimo de que houve a falta de 

transparência nas suas políticas (do Fundo Monetário Internacional) ao contrário do que uma 

instituição democrática deve ser .
298

 

 Importa destacar que parece haver uma governança inadequada cuja deficiência 

democrática lhe retira a legitimidade para cumprir a função que é emergencial nas atuais 

conjunturas. Nesse ponto, José Eduardo Faria denomina como democracia organizacional 

cabível a uma societas mercatorum que vem substituindo a sociedade de homens em que a 

economia passa a ser autogerida em âmbito transnacional e instrumentalizada por 
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organizações complexas que relativizam as democracias representativas cujo eixo não está no 

espaço da cidadania, mas sim da produção.
299

 

 Assim, é de extrema necessidade que haja instituições comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável e equilíbrio econômico sem privilégios, ou seja, democracia na 

governança que declinará lentes aos países em desenvolvimento, priorizará os direitos 

humanos eis que desenvolvimento para ser sustentável deve promover e respeitar a dignidade 

da pessoa humana em todos os aspectos possíveis. 

 Disso decorre inclusive que o espaço de corrupção povoado pelos protagonistas da 

dinâmica econômica global – empresas e Estado - há de ser minimizado eis que restou 

observado nos casos ilustrativos desse trabalho que os Estados se submeteram às condições 

das empresas, sendo possível a ocorrência de subornos e corrupção. 

 As benesses do mundo global devem ser estendidas a todos os países, no entanto, as 

empresas que lidam com tecnologia que é a marca da pós-modernidade, em nome de seus 

objetivos, impõem ao mundo um monopólio devido ao seu poder de mercado acima do bem e 

do mal, como sucedido com a Microsoft ao ameaçar sua retirada da Coreia do Sul se o país 

continuasse com o processo antitruste contra a empresa.
300

 

 No tocante aos acordos de comércio, esses que seguiram suas próprias regras 

conforme vontade do melhor poder, pioraram a situação dos países mais pobres
301

, o que 

significa um desrespeito ao Direito Internacional no seu núcleo imperativo.  

 A necessidade de uma governança global ordenatória da dinâmica econômica global 

e proteção dos direitos humanos consiste justamente no fato de que os países em 

desenvolvimento não resolveram seus problemas internos com empresas eficientes, 

trabalhadores instruídos, vivem ainda seus governos desonestos e isso cria atmosfera propícia 

para abstração dos riscos aos direitos humanos, e portanto sofrem influências negativas, se 

não poderiam ter administrado melhor a globalização no que tange as injustiças e 

desequilíbrios que apresentam, mas não é demais o chamamento dos países desenvolvidos 

para nivelar essas diferenças por uma questão moral e de interesse próprio pois o crescimento 

de todos os países favorecerá também os países desenvolvidos.
302

 

 A atividade econômica é importante demais para ficar sob custódia de poucos. 

Segundo Stiglitz deve haver uma reformulação da organização mundial para que as vozes da 

universalidade, assim como as das empresas, dos consumidores, dos produtores, dos países 
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em desenvolvimento, dos países desenvolvidos sejam todas ouvidas e sobretudo o escopo 

deve ser a equidade e para isso é necessário que os países industriais avançados assistam 

fortemente os em desenvolvimento nas necessidades e soluções para um nivelamento.
303

 

 Obviamente, tratar de possível governança global apontando algumas nocividades da 

governança atual não exonera em absoluto a responsabilidade social da empresa. As empresas 

devem operar sob o Triple Bottom Line
304

 da sustentabilidade, no entanto não é suficiente eis 

que mesmo havendo tratados e convenções internacionais de direitos humanos que imputam  

responsabilidade social à empresa eis que são jus cogens, a incidência de desrespeito é grande 

no mundo competitivo e fértil da Economia Corporativa Global, e os bem intencionados 

acabam contra a dinâmica: 

 

Uma companhia mineradora disposta a economizar em segurança e salvaguarda 

ambientais será capaz de vencer outra de eficiência comparável e que segue políticas 

ambientais corretas. A companhia petrolífera disposta a usar suborno para obter 

petróleo a preço baixo mostrará lucros maiores do que uma empresa semelhante que 

não age assim. O banco disposto a ajudar seus clientes a sonegar ou evitar pagar 

impostos pode se dar melhor – pelo menos enquanto não for flagrado – do que outro 

que desestimula essa prática. 

(...) Hoje todas as empresas, até mesmo as piores poluidoras e aquelas com os piores 

históricos, contratam firmas de relações públicas para elogiar seu senso de 

responsabilidade empresarial e sua preocupação com o meio ambiente e os direitos 

dos trabalhadores.
305

 

 

 Embora muito importante a responsabilidade social/ambiental e econômica da 

empresa, instituto que deve ser reafirmado insistentemente, não é suficiente, assim a 

governança deve, além de fomentar as políticas adequadas ao desenvolvimento sustentável, 

também fiscalizar sob a égide de regulamentações rígidas, com teor mais obrigacional que 

faltou no Relatório de Ruggie e que recebeu críticas. Isso valorizaria as empresas aderentes 

resultando em proteção na competição injusta quando em concorrência com as que não 

aderem a um código de conduta impositivo.  

 Algumas dinâmicas da atividade econômica devem ser reformuladas de fora para 

dentro, portanto com uma governança aparadora e em alguns casos limitadora do poder da 

economia. A pesquisa se coaduna com a posição do autor quando declina a importância de 

uma governança para limitar o poder da economia corporativa global por meio das empresas 

transnacionais que pretendem, em última análise, serem detentoras de monopólios, pois esses 

significam lucros ilimitados visto à ausência de concorrência, mas de forma geral essa prática 
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está distante de solução se não houver uma governança à altura e poderio compatível de 

limitação pois a complexidade desse objetivo empresarial é crucial nos seguintes pontos: o 

benefício para a empresa é global, a aplicação da lei e jurisdição é local, os problemas de 

consumidores de países pobres são descuidados, os países de origem dos monopólios lutam 

para a permanência deles, e os danos particulares são isolados globais para a empresa, países 

se conluiam e apoiam cartéis globais a fim de defenderem as empresas nacionais.
306

 

 Há nesse cenário uma bagunça desmedida do ponto de vista dos direitos humanos 

conforme preconiza Zygmunt Bauman
307

 quando descreve sua modernidade líquida, no 

entanto do ponto de vista econômico, toda a bagunça é preordenada para convergir ao mesmo 

fim: o lucro.  Para José Eduardo Faria, essa desordem na verdade traduz o equilíbrio 

ecológico do sistema econômico que permite as instituições organizacionais da economia 

global continuarem sem obstáculos, estancamentos ou impedimentos rumo ao mesmo sentido, 

balizadas, todas, na manutenção do corporativismo que as protegem e não as isolam para 

seguirem sozinhas pois isso lhes retira a força, e a manutenção desse equilíbrio é o ―horizonte 

de sentidos‖ de cada ente da Economia Corporativa Global para afastar qualquer risco de 

ruptura, assim se constitui a força e poderio avassaladores da dinâmica que proporciona uma 

governança declarada.
308

 

 E nesse ponto também importa elucidar a importância de uma governança global 

quando é evidente a ineficácia dos cuidados que cada país dispensa quando inseridos nessa 

problemática ou decorrente dela, sobretudo os países em desenvolvimento dos quais os 

recursos não são páreos para as empresas transnacionais
309

 não obstante a importância da 

legislação doméstica para a proteção dos direitos humanos constitucionalizados, portanto 

fundamentais infringidos na ciranda do capital global. 

 O autor destaca ainda a necessidade de estrutura legal para a eficiência de uma 

governança global e sobretudo para a funcionalização da economia global. Evoca condições 

para ação civil pública global – cidadãos de todo o mundo prejudicados pela atividade 

econômica – que terá mais força e condições de chegar a termo haja vista que inúmeras ações 

em diversos países contra o mesmo agressor impõe grande dano e muitas vezes a 

impossibilidade do próprio sistema.
310
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 Assim, compartilhar a soberania em prol dos Direitos Humanos sob custódia de uma 

governança global é, sobretudo o legítimo exercício de soberania que evoluiu no atual estágio 

de democracia e, portanto se limita na evolução do Direito Internacional, sendo assim 

imprescindível para a composição basilar do fio condutor de ordenação da dinâmica 

econômica a fim de que sirva ao que realmente lhe foi conferido: desenvolvimento humano. É 

de tamanha importância a participação do Estado eis que é no seu âmbito que a Economia 

Corporativa Global toca o solo. 

 

3.4.4 O Estado na atividade da Economia Corporativa Global para proteção e promoção 

Direitos Humanos e Fundamentais 

 

 Em princípio é destaque a configuração cooperativa do Estado constitucional como 

condição de atender efetiva e materialmente aos anseios da população, para atender aos 

direitos fundamentais, e quanto maiores suas realizações, maior será o prestígio estatal.
311

  

 De certo, como explica José Eduardo Faria, tal enredo demonstra o choque de 

paradigma do Estado Social que um dia fora, ou pretendeu ser virtuoso, para acumular aos 

problemas antigos outros muito mais complexos, haja vista ―ter sido, seus processos 

decisórios, comprometidos na sua unidade e autonomia em que os mecanismos jurídicos 

entram em descompasso com as manifestações reais das novas forças presentes na 

sociedade‖
312

, que controlam os agentes produtivos numa autoridade semipública e sobretudo 

privada para, concretamente, regular e coordenar essa atividade. 

 A ordem econômica possui o ineditismo das problemáticas que se originam 

internacionalmente, ―escapam dos padrões gerais das políticas macroeconômicas exigindo 

decisões ad hoc nas dimensões temporal, social e temática, levando as normas de direito 

econômico, administrativo, trabalhista, previdenciário e tributário à reformulação contínua e 

reinterpretação caso a caso‖.
313

  

 Cumpre ressaltar que a crise de eficácia que compromete a sobrevivência do contrato 

social da qual faz menção Eduardo C. B. Bittar, restou bem clara na análise dos casos postos, 

que a legalidade e a facticidade das regras jurídicas se desviaram nutrindo a desavença social, 

e nessa carência, forças sociais outras são arranjadas de modo a esculturar um Estado em que 

vigora a lei de mercado, eticidades de grupos majoritários, etc., como se diz, um Estado 
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hobbesiano, segundo o autor, capaz mesmo de colocar o projeto do Estado de direito em 

desuso pelo falta de representatividade na pós-modernidade.
314

 

 Segundo Joseph E. Stiglitz, o desenvolvimento é um processo que envolve muitos 

aspectos: mercados, governos, ONGs, cooperativas, etc., e abrir suas fronteiras e território 

para o exterior não quer dizer exatamente que os frutos da globalização serão colhidos, pois 

pode haver um abismo abissal entre o Produto Interno Bruto crescente e a sustentabilidade 

econômica e desenvolvimento, e ainda assim, colher os louros de um crescimento sustentável 

pode não ser privilégio de muitos habitantes, ao contrário, pode haver uma piora de vida em 

parte da população enquanto outra parte melhora. Nesse cenário global do mercado e na 

forma como essas empresas transnacionais se relacionam com os países, sobretudo em 

desenvolvimento, resta bem factual a estratégia homenageada no Consenso de Washington 

para minimizar o papel do governo, priorizar a privatização, liberar o comercio e mercado de 

capitais, desregulamentar, restando em demasia a poluição, degradação ambiental e 

pobreza.
315

 

 Amartya Sen ilustra que o desenvolvimento é importante, todavia às largas passadas 

de crescimento em detrimento de direitos imprescindíveis não pode ser. Mister se faz o 

caminho do meio
316

 e nesse ponto o papel do Estado é essencial quando diante do arcabouço 

legal e estruturas internacionais existentes, não há satisfatoriamente até o momento, apesar da 

ordem internacional de caráter jus cogens, a funcionalização dos direitos humanos e 

fundamentais efetivos, apesar de bastantes formalmente.  

 É importante afirmar os valores universais por meio do imprescindível 

compartilhamento de soberania com demais Estados e organizações internacionais. ―É 

evidente que os poderes atuarão contrariamente no processo de cooperação entre Estados, mas 

perderão força na medida em que a cooperação se tornar efetiva, ampliando, democratizando 

e tornando transparentes seus espaços‖.
317

 

 Assim, para analisar Direitos Humanos constitucionalizados, importa antes elucidar  

a supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos a fim de buscar na 

Constituição Federal todo o fundamento protetivo e promotor dos direitos fundamentais que, 

internacionalizados, são os direitos humanos de todos os povos, de todas as gentes, cada qual 

com suas peculiaridades e âmbito de competência. 
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3.4.4.1 Supralegalidade dos Tratados de Direitos Humanos 

 

 Segundo a teoria da dinamogenesis dos Direitos Humanos, todo o arcabouço legal 

tanto de caráter declaratório internacional como de direito fundamental constitucional 

esculturado por fatos históricos, lutas ideológicas e mitigações da dignidade da pessoa 

humana formam um sistema complexo, interdependente e dinâmico e por isso mesmo veio ao 

longo da história – desde a Antiguidade – se compondo e se (re) significando em novos 

direitos, pois representam valores morais e/ou éticos condutores do desenvolvimento dos 

direitos humanos que nascem e se modificam, mas não morrem sendo respeitados pelos 

diversos ordenamentos jurídicos internos e que são de interesse da comunidade mundial não 

só pela luta das gerações anteriores que os validaram, mas também pela preservação desses 

direitos para as gerações futuras.
318

 

 Em busca da positivação dos direitos humanos declarados internacionalmente, foram 

perdendo a característica universal e genérica conforme as peculiaridades de cada Estado e 

valores de cada sociedade nacional, dando margem à constitucionalização dos direitos 

humanos eis que os documentos internacionais como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, além de possuírem força jurídica obrigatória
319

, são reiterados quando 

―juridicizados‖ em tratados internacionais que vinculam e obrigam sob pena de 

―deslegitimação‖ pela comunidade internacional ao mesmo tempo que não ficam restritos à 

competência doméstica exclusiva haja vista o aparato do Sistema Internacional e Regional de 

Proteção aos Direitos Humanos.
320

 

 Importa esclarecer que apesar da partida e o fim dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais serem os mesmos: dignidade à existência humana, não podem ser entendidos 

como sinônimos haja vista possuírem âmbitos de aplicabilidade diferenciados. 

 No âmbito internacional, o Estado que se insere no sistema ratificando os Tratados e 

Convenções de Direitos Humanos oriundos das Declarações compartilha sua soberania em 

nome da dignidade da pessoa humana. Nesse ponto importa ressaltar que a soberania passa a 

ser compartilhada quando há o reconhecimento internacional da subjetividade jurídica do 

indivíduo cujos direitos são então tutelados pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos 
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que encampa instrumentos normativos universais e regionais de jus cogens
321

 que ratificados 

passam a ser imperiosos ao Estado membro que responderá pelas violações de direitos 

humanos, o que significa uma flexibilização da soberania nacional tradicional, que segundo 

Peter Häberle trata-se da horizontalidade da eficácia dos Direitos Humanos Fundamentais 

elencados nos tratados e declarações, portanto a cooperação também é horizontal e não mais 

somente vertical como foi a eficácia do Direito Internacional.
322

 

 Assim, a dignidade da pessoa humana no âmbito interno passa imediatamente a ser o 

valor que, elevado a princípio fundamental da Constituição, norteia todo o universo 

constitucional e as normas do ordenamento jurídico nacional num caráter de supralegalidade 

que inova, estende, amplia e preenche lacunas do universo dos direitos constitucionalmente 

assegurados. 

 A supralegalidade, portanto está no status hierárquico conferido pela Constituição de 

um país aos Documentos de Direitos Humanos por ele ratificados, de norma constitucional, 

incluindo-se nos direitos elencados e garantidos constitucionalmente. No caso da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, tal fenômeno ocorre por força do artigo 5º, 

parágrafos primeiro e segundo, de eficácia imediata e Emenda Constitucional 45/2004 que 

introduziu no mesmo artigo o parágrafo terceiro, cuja tramitação em dois turnos e aprovação 

por três quintos dos votos dão ao Tratado, no caso, a equivalência de Emenda Constitucional 

como reforço à natureza constitucional do ponto de vista formal eis que a material já é 

conferida na ratificação.
323
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 Dessa forma, os direitos humanos se internalizam em direitos fundamentais e sobre 

eles o Estado membro ratificador do documento internacional responde perante a comunidade 

internacional quando não os protege, não promove e os viola. 

 Em que pese a discordância doutrinária acerca do status hierárquico dos Documentos  

em comento, a supralegalidade é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao 

impacto, o que descreve Flávia Piovesan com clareza: 

 

O impacto da inovação introduzida pelo art. 5º, § 3º e a necessidade de evolução e 

atualização jurisprudencial foram também realçadas no Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do RE 466.343 (27), em 22 de novembro de 2006, em 

emblemático voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ao destacar: 

"(...) a reforma acabou por ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos 

humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade entre Estados pactuantes, 

conferindo-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico. (...) a mudança 

constitucional ao menos acena para a insuficiência da tese da legalidade ordinária 

dos tratados já ratificados pelo Brasil, a qual tem sido preconizada pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o remoto julgamento do RE n. 

80.004/SE, de relatoria do Ministro Xavier de Albuquerque (julgado em 1.6.1977; 

DJ 29.12.1977) e encontra respaldo em largo repertório de casos julgados após o 

advento da Constituição de 1988. (...) Tudo indica, portanto, que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas, tem de ser revisitada 

criticamente. (...) Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção 

dos direitos humanos nos planos interno e internacional torna imperiosa uma 

mudança de posição quanto ao papel dos tratados internacionais sobre direitos na 

ordem jurídica nacional. É necessário assumir uma postura jurisdicional mais 

adequada às realidades emergentes em âmbitos supranacionais, voltadas 

primordialmente à proteção do ser humano. (...) Deixo acentuado, também, que a 

evolução jurisprudencial sempre foi uma marca de qualquer jurisdição 

constitucional. (...) Tenho certeza de que o espírito desta Corte, hoje, mais que 

nunca, está preparado para essa atualização jurisprudencial". Por fim, concluiu o 

Ministro pela supralegalidade dos tratados de direitos humanos.
324

 

 

 Importa trazer à colação que a ―imperatividade dos dispositivos internacionais não é 

uniforme, alcançando maior efetividade em áreas ligadas ao comércio internacional e às 

normas de jus cogens, passando por sensível diminuição em áreas como proteção ambiental e 

certos aspectos de direitos humanos‖.
325

  

 Cumpre ressaltar a importância do Estado para a defesa dos direitos, portanto 

fundamentais, que encontram violações na dinâmica da Economia Corporativa Global, 

sobretudo quando se trata de país capitalista em desenvolvimento que acaba, como foi 
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elucidado no capítulo dois do presente estudo, se envolvendo e se submetendo às condições 

impostas pela trama do capital, pertencendo a ele – o Estado - também o protagonismo para a 

ordenação da economia pelo fio condutor dos Direitos Humanos Fundamentais. 

 

3.4.4.2 Função do Estado entre a Economia e os Direitos Humanos 

 

A economia delineou a função do Estado ao longo do tempo, quer seja para não 

intervenção (Liberalismo, Estado mínimo), quer seja para intervir (Estado Social), já o Estado 

Democrático de Direito prima pelos valores sociais, que no Brasil estão cravados na Carta 

Magna de 1988, que foram abarcados vindos dos instrumentos internacionais de proteção dos 

direitos humanos cujas fontes são as três gerações/dimensões dos direitos basilares da 

dignidade da pessoa humana, que no âmbito nacional tomam a denominação de direitos 

fundamentais que se dissipam em direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, ao 

mesmo passo que são interdependentes, interrelacionados e indivisíveis.
326

 

Dessa perspectiva constitucional, os valores sociais mundiais traduzidos em direitos 

fundamentais balizam todo o ordenamento com eficácia que se irradia vertical
327

 e 

horizontalmente.
328

 

Na atualidade as funções do Estado para a proteção dos direitos humanos são 

insuficientes para solucionar os contrastes entre esses e a economia, também um direito 

fundamental.  Mister se faz inicialmente uma abordagem contemporânea da tradicional 

função reguladora estatal, a qual, em compreensão clássica é restrita ao serviço público ou 

poder de polícia sobre as atividades econômicas. De outra face, o grau de desenvolvimento 

econômico de um país é responsabilidade atribuída fundamentalmente ao Estado e suas 

políticas públicas, portanto é corresponsável e sua interferência é essencial e natural, nos 

termos delineados pela Constituição, a qual também é econômica.
329

 

Desenvolvimento humano requer distribuição equilibrada das riquezas para todos os 

homens, todavia há a premissa de que 80% do capital planetário se encontram em cofres 

particulares - 20% da população mundial -, os demais 80% vivem com 20% do capital 
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restante.
330

 A esse respeito menciona com precisão Boaventura de Sousa Santos
331

: 

 

Perante isto não admira que o cisma global entre os ricos e os pobres se tenha 

aprofundado. Calcula-se que 1 bilião de pessoas – mais de 14% da população 

mundial – viva em pobreza absoluta, ou seja, dispondo de um rendimento inferior a 

cerca de 365 dólares por ano. De outro lado do abismo, 15% da população mundial 

produziu e consumiu 70% do rendimento mundial. Enquanto a ajuda externa dos 

países centrais aos países periféricos caiu de 0,37% do PNB em 1980 para 0,33% em 

1989, as taxas de juros da dívida externa dos países do Sul subiram 172% entre 1970 

(3,7%) e 1987 (10%), o que leva alguns autores a calcular em 40 biliões de dólares o 

montante anual de transferências líquidas do Sul para o Norte, sendo esse pois 

literalmente o valor da contribuição de um Sul mirrado de fome para a abastança do 

Norte. O aumento da dívida externa, combinado com a queda do preço mundial de 

alguns produtos exportáveis pelo Sul, levou alguns países ao colapso. 

 

Essa configuração econômica avolumou-se e expandiu-se devido à ―retomada dos 

postulados liberais e uma postura de retrocesso na intervenção estatal verificada com a onda 

das privatizações que alcançou diversos países como México, Argentina e Brasil‖
332

, restando 

o panorama cunhado por neoliberalismo.
333

 Para rumar a um Estado desenvolvimentista, os 

cuidados estatais se fazem necessários para galgar ao patamar de uma sociedade justa e 

igualitária sob imprescindível orientação constitucional e, nesse desiderato André Ramos 

Tavares é muito preciso: 

 

É com o enaltecimento das constituições, e com a dignidade da pessoa humana e a 

justiça inseridas em muitas delas como princípios maiores, não há mais como o 

Estado pretender o seu afastamento da economia e das prestações de índole social. O 

que se busca, na realidade, é uma forma de equilíbrio entre elementos 

essencialmente liberais e capitalistas, de uma parte, e de outra, elementos 

socialistas.
334

 

 

Não há como vislumbrar o desenvolvimento humano, ou seja, do homem, do cidadão 

e promoção dos direitos fundamentais sem um Estado desenvolvimentista uma vez que o 

avanço tecnológico seguindo em apartado e de per si apenas fará resultado a um pequeno e 

seleto grupo de seres humanos. Não se descarta aqui, pelo contrário se faz necessário 

promover a atividade econômica, sobretudo pela sua importância que deve servir de meio tal 
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como outros institutos, todos convergentes para a consecução do mesmo fim cuja instância 

primeira e última é a dignidade da pessoa humana. 

Há o entendimento de que a função regulatória estatal de intervenção na economia é 

exceção e indireta, prevalecendo, portanto a liberdade econômica, a priorização da iniciativa 

privada, o livre mercado, não exploração estatal, mas protegendo o bem escasso, a 

concorrência e o consumidor. Essas premissas devem ser mantidas para que haja equilíbrio no 

processo de acumulação de capital a fim de que se realize o desenvolvimento que é o ideal 

constitucional: o crescimento econômico deve servir para o desenvolvimento humano.
335

 

Destarte, o papel do Estado que é de implementação de políticas públicas 

enriquecedoras de suas funções de integração, de modernização e de legitimação 

capitalista
336

, não pode abstrair a constitucionalização da economia eis que, o modelo 

econômico atual vem demonstrando certo desequilíbrio que, pela lógica, os prejuízos acabam 

recaindo sobre o ente mais frágil na relação econômica: o cidadão de forma geral, e o 

consumidor, o que clama por uma atuação estatal mais eficaz não para substituição do sistema 

capitalista que deve ser preservado bem como a consecução de seu fim, mas para a sua 

renovação em um capitalismo assistencial que reclama a estatização parcial da economia que, 

segundo Eros Roberto Grau, ―embora a estatização e o domínio econômico possam aqui ou ali 

contrariar os interesses de um ou de outro capitalista, serão sempre adequados e coerentes 

com os interesses do capitalismo‖.
337

  

Cumpre destacar que a regulação estatal na economia propõe uma segurança jurídica 

necessária que diminui os riscos (para indivíduos e empresas), e garante a consecução do 

objetivo que é a acumulação de capital por meio da livre competição. O mercado, portanto 

que clama pela liberdade, tem no Estado a garantia de que entraves sociais, políticos ou 

morais, tanto contra o próprio Estado como contra qualquer outro agente econômico, não 

estancarão seu exercício e suas relações, ao mesmo passo que tenciona ser mínima a atuação 

do Estado.
338

 

Os cidadãos representam a sociedade de massa e não mais de classes, pois que é 

fragmentada de tal forma que a intercomunicação entre os indivíduos é comprometida eis que 

destituída de fraternização se não e tão somente de competitividade, por isso mesmo carente 
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de um novo papel do Estado
339

 diante da sua própria crise de representatividade, sobretudo 

nos países em desenvolvimento, portanto é imprudente ―aguardar a construção de um Estado 

social avançado, que crie as bases da participação consciente da população, uma vez que, com 

a globalização neoliberal, não só o estado social, mas o estado nacional está em crise‖
340

, até 

porque a solução atualmente não pode ser apostada numa sociedade civil organizada eis que 

tal modelo pode ser cabível, por exemplo, nos países da União Europeia, realidade tal bem 

distante dos países em desenvolvimento e da população pobre. 

São os pobres que sofrem com a falta de um direcionamento da atividade econômica 

ao desenvolvimento humano. No plano global, Francisco Ferreira destaca a desigualdade 

atualmente existente nos seguintes termos: 

 

Há aproximadamente 10 anos, o Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento fazia uma avaliação da distribuição da riqueza que ainda agora se 

mantém. Um quinto da população total com maior riqueza é responsável por 86% do 

consumo privado, 58% do consumo de energia, 45% da carne e peixe, 84% do 

papel, possui 87% dos carros e 74% dos telefones. Já o quinto oposto, da população 

mais pobre, é responsável por apenas 5% do consumo ou da posse de bens e serviços 

anteriormente descritos. 

Em 2004, o World Watch Institute assinalava que os Estados Unidos da América e o 

Canadá eram responsáveis por uma percentagem de gastos mundiais com consumo 

na ordem dos 31,5%, e a Europa Ocidental de 28,7%. Ao mesmo tempo porém, a 

população mundial das duas áreas era de 5,2% e 6,4%, respectivamente. Já quando 

olhamos para o Sul da Ásia, 22,4% da população mundial consome apenas 2,0%, e 

numa das zonas mais pobres do planeta, a África Subsaariana, 10,9% da população é 

responsável por 1,2% dos gastos globais com consumo.
341

 

 

 

Diante de tais desequilíbrios, da mitigação dos Direitos Fundamentais, o papel do 

Estado deve ser no sentido de alguma coordenação do processo econômico e intervenção na 

liberdade de iniciativa que não se restringe somente em ―fazer regras‖, mas também em 

implementar a funcionalização dessas regras não só para a preservação do mercado mas 

também para o interesse de todos os seres humanos. 

Thomas Piketty sugere formas de Estado social e também fiscal, repreendendo que a 

tributação deve ocorrer, exemplificando com Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos da 

América e suas arrecadações da renda nacional na década de 70-80 (em torno de 30% a 50%) 

em detrimento dos países da África Subsaariana e Sul da Ásia (em torno de 10% a 15%) e  
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América Latina, Norte da África e China (15% a 20%), o que explica o desenvolvimento 

daqueles e a distância que se apresenta na atualidade, distância essa que se torna maior devido 

ao crescimento tecnológico com o que se utilizam os países em desenvolvimento com eficaz 

propriedade. A arrecadação fiscal adequada foi para os países desenvolvidos de hoje, 

fundamental para o desenvolvimento e 10% a 15% da renda nacional é impossível ir além do 

mínimo existencial, por exemplo, não dá para ter justiça e política com bom funcionamento e 

também educação e saúde. Com funções públicas medíocres não há confiança no Estado o 

que acarretará consequências diretas na arrecadação. Trata-se de um ciclo vicioso que macula 

a representatividade do Estado.
342

  

Desse panorama global em que foram destacados diversos pontos os quais o Estado 

deve cuidar para uma nova atuação conclamada nos tempos pós-modernos, é mister analisar 

concretamente uma Constituição Federal para encontrar nela a sagração de uma estrutura 

bastante para um Estado mais efetivo, nesse caso a Constituição da República Federativa do 

Brasil é a base de análise.  

Primeiramente, não se olvida que a Constituição Federal de 1988 tem como modelo 

de economia o de bem-estar e substituí-lo pelo modelo neoliberal incide obtusamente nos seus 

artigos 1º, 3º e 170 eis que incompatível. Outrossim, é importante lembrar que o modelo 

neoliberal fracassou  no que tange o bem-estar da sociedade e de todos os cidadãos, no 

entanto obteve êxito a poucos, especialmente os investidores e segundo Eros Roberto Grau, é 

um modelo fundamentalmente antissocial porque significa ―altas taxas de desemprego, 

crescente insegurança e precariedade das novas formas de ocupação, a exclusão social, que 

deixam suas marcas em todos os cantos, inclusive na Europa‖
343

: 

 

O Estado é transformado no grande vilão e a receita passada é a seguinte: (i) 

desregulamentação dos mercados domésticos e eliminação das barreiras à entrada e 

saída de capital-dinheiro, de modo que a taxa de juros possa exprimir, sem 

distorções, a oferta e demanda de ‗poupança‘ nos espaços integrados da finança 

mundial; (ii) para os mercados de bens, submissão das empresas à concorrência 

global, eliminando-se os resquícios de protecionismo e de quaisquer políticas 

deliberadas de fomento; (iii) para os mercados de trabalho, flexibilização e remoção 

das cláusulas sociais‖.
344

 

 

As legislações dos Estados devem ser reforçadas e a economia de mercado depende 

de regras estáveis, de governos responsáveis e respeito a todos os países tendo o Estado 
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Democrático de Direito como orientação e não como inimigo primeiro do neoliberalismo: ―é 

necessário que o Estado se empenhe na defesa do capitalismo contra os capitalistas‖. 
345

 

Partindo da compreensão de atuação estatal (em sentido amplo)
346

, essa é prevista de 

forma expressa na Carta Magna ao fixar o Estado como agente regulador da economia no 

artigo 174: ―Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 

na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado.‖ Pela análise do artigo, parece legível 

que houve proposital diferenciação entre o papel normativo e regulador do Estado, não por 

mero acaso mas expressamente previsto.  

 
A regulação pública da economia consiste no conjunto de medidas legislativas, 

administrativas e convencionadas por meio das quais o Estado, por si ou por 

delegação, determina, controla, ou influencia o comportamento de agentes tendo em 

vista evitar efeitos desses comportamentos que sejam lesivos de interesses 

socialmente legítimos e orientá-los em direcções socialmente desejáveis.
347

 

 

O desejo expresso do constituinte brasileiro no tocante à regulação pública está nos 

artigos 170, parágrafo único e 175 da Constituição Federal de 1988 quando excetua os casos 

previstos em lei da independência de autorização aos órgãos públicos para o livre exercício de 

qualquer atividade econômica e denotam uma incidência regulatória na economia, quer seja 

de forma amena ou mais apurada, todavia minimamente sempre haverá Estado regulador, 

sobretudo nas atuais conjunturas econômicas, ―configurando um novo paradigma de 

intervenção do Estado na economia, que terá vindo substituir o paradigma do Estado 

intervencionista ou dirigista que marcou as décadas que se seguiram à Segunda Guerra 

Mundial‖.
348

 

Justamente por ter um fim determinado, a ―Constituição Federal regula a economia 

sem se preocupar com máximo e mínimo de intervenção, e sim com a necessária, e assim 

coloca lado a lado os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa sendo essas as duas vigas 

mestras sobre as quais a ordem econômica é construída‖.
349
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Segundo os autores portugueses Santos, Gonçalves e Marques, na análise da 

Constituição Econômica Portuguesa buscando também formas de ordenar a economia pelo fio 

condutor dos direitos fundamentais a fim de efetivar a justiça social por meio da previsão 

econômica, demonstram que essa regulação por ato estatal, de forma genérica buscará 

conforme necessidades i) a efetivação dos direitos fundamentais especialmente quando 

requerem ações positivas do Estado, citando inclusive entre as necessidades, a repressão de 

abusos do poder econômico; ii) orientação e controle de atividade econômica e iii) promoção 

da solidariedade, do bem-estar social e econômico em especial dos desfavorecidos.
350

 

Os mesmos autores portugueses chamam atenção para uma forma específica de 

orientação de mercado que é o planeamento
351

: “planos de desenvolvimento económico e 

social como meio de assegurar algum controlo e orientação do poder económico pelo poder 

político e permitir a democratização do sistema económico, através da participação dos 

vários agentes econômicos organizados‖.
352

 

Demais países se enredam na missão e equacionar a atividade econômica com os 

direitos fundamentais sem aparta-los e no Brasil, também se verifica a promoção da atuação 

estatal, de forma a intervir na esfera econômica, sendo necessária com observação dos 

critérios de ponderação, segundo Silveira e Naspolini: 

 

Sendo assim, deve-se concluir pela existência da possibilidade de intervenção estatal 

na esfera economia sempre que necessário para alcançar os fins constitucionais e 

proteger e viabilizar os princípios por ela consagrados. Portanto a medida da 

intervenção se aferirá seguindo os parâmetros da legalidade e baseada ora no 

enfretamento  do abuso do poder econômico privado, ora para assegurar o respeito 

aos princípios constitucionais especiais (da ordem econômica); isto é,  ainda para a 

necessária defesa do interesse coletivo e difuso. Frise-se, todavia, que a intensidade 

da medida se baseará na análise dos elementos de proporcionalidade stricto sensu e 

na adequação para o atingimento de seus objetivos.
353

 

  

 Para apontar a maior e mais eficaz participação regulatória do Estado, antes importa 

mais destacar que o Estado é agente protagonista inserido na dinâmica do desenvolvimento 

humano e junto a ele protagonizam também a economia e direitos humanos. O que se 

pretende é um Estado que ordene, regule essa relação quando um dos institutos seja violado, 

quer seja a economia quer seja os direitos humanos, e no momento, clama-se para a proteção 
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desses. Cabe ainda o destaque das finalidades reais da ordem econômica que legitima tal 

função sob o manto constitucional que torna a Ordem Econômica e Financeira diretamente 

ligada aos Direitos e Garantias Fundamentais.
354

  

 

3.4.4.3 A dinâmica Econômica e sua ordenação pelo fio condutor dos Direitos 

Fundamentais 

 

A dignidade da pessoa humana inicia e encerra todas as aspirações do 

desenvolvimento e da existência do homem e os demais institutos são criações humanas que 

merecem ser revisitados a fim de, antes mesmo da análise legal e principiológica, sejam 

posicionados com adequação nas necessidades do ser humano. Segundo menções de Marcelo 

Benacchio, resta clara a ordenação do mercado pelos direitos humanos, portanto 

fundamentais: 

 
O mercado, em nosso entender, é uma escolha política e jurídica da sociedade, não é 

uma realidade fática preexistente ao Direito. O mercado é um instituto jurídico, um 

conjunto de relações governadas pelo Direito, basta lembrar a necessidade dos 

conceitos jurídicos de bens e contratos para o correto funcionamento do mercado.  

O mercado não é composto apenas por bens e contratos, regulados pelo Direito, mas, 

sobretudo, por seres humanos, a finalidade do mercado é atender as necessidades 

humanas. 

Na compreensão de Natalino Irti, o mercado é um lócus artificialis, e não um lócus 

naturalis, pois, é uma ordem normativa construída, e não uma ordem encontrada na 

originária natureza dos homens.
355

  

  

O autor finaliza sua análise enfatizando que o mercado é um organismo artificial 

decorrente de uma decisão política do Estado sendo assim, a lei é a mão visível do mercado, 

do que se depreende que deve ordená-lo de forma a convergir na sua imperiosa finalidade: 

dignidade da pessoa humana, clareza essa entendida também por Norberto Bobbio ao limitar 

o liberalismo pela impossibilidade funcional do seu próprio sentido de existir bem como 

denunciar a impossibilidade de uma democracia de ―maiorias‖ no sentido de quantidade e/ou 

invulnerabilidade sob pena de se travestir de ditadura.
356
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Assim, tendo como base de análise a Constituição da República Federativa do Brasil, 

os artigos 170
357

 e 192
358

 formam a estrutura de toda a Ordem Econômica.  No artigo 170 se 

encontra a estrutura principal da economia e como se sustenta pela livre-iniciativa e 

valorização do trabalho humano, está alinhavada com os princípios fundamentais elencados 

no inciso IV do artigo 1º
359

. Não é outra forma a ordenação pelo Direito do mercado 

capitalista, senão conforme a dignidade da pessoa humana uma vez que as finalidades da 

própria Ordem Econômica são: justiça social, existência digna, sob a condução dos princípios 

que prevê expressamente.   

 Nesse desiderato, o principiológico artigo 170 da Constituição Federal, não só 

menciona os fundamentos da ordem econômica, como também seus objetivos em que pese a 

controvertida posição acerca da ineficácia dessas finalidades devido ao caráter programático, 

comandos dirigidos para o futuro
360

, todavia é justamente essa interpretação que vem ao 

encontro das menções de Amartya Sen quando lamenta o divórcio entre a engenharia 

econômica e a ética: ―a interpretação errônea da postura complexa de Smith com respeito à 

motivação e aos mercados e o descaso por sua análise ética dos sentimentos e do 

comportamento refletem bem quanto a economia se distanciou da ética com o 

desenvolvimento da economia moderna‖
361

, portanto apartada do desenvolvimento humano. 
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 Todavia há diversos preceitos constitucionais que corroboram com as finalidades e as 

fazem eficazes eis que não se tratam de previsão constitucional isolada. A justiça social 

encartada pelo artigo 170 da Constituição é uma das finalidades da ordem econômica para 

assegurar a todos uma vida digna assim como para a ordem social segundo o artigo 193
362

. 

Ocorre que, para além da finalidade da ordem econômica, também se trata de um dos 

objetivos do Brasil eis que o inciso I do artigo 3º
363

 prevê a construção de uma sociedade justa 

e solidária, ou seja, a justiça social está constitucionalmente ligada à solidariedade, 

prevalecendo o coletivo ao individual, e comprometendo reciprocamente os indivíduos.
364

 

 A existência digna consignada no caput do artigo em comento vem reforçar previsão 

principiológica basilar de todo o ordenamento jurídico inclusive e sobretudo à ordem 

econômica, referida no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal: a dignidade da pessoa 

humana. É certo que até tal princípio, ainda que de suma importância, é sujeito à relativização 

diante de circunstâncias de reconhecimento dessa dignidade, porém não é menos certo 

observar o instituto no tocante à economia com uma margem mínima de relativização no que 

se refere à dignidade coletiva à individual.
365

  

 Ademais, os princípios
366

 expressamente previstos no texto constitucional alinhavam 

as finalidades anteriormente citadas, a saber, primeiramente na exata ordem de previsão, o 

princípio da soberania (art. 170, I) que concretiza especialmente a soberania econômica no 

sentido de autodeterminação, com a ressalva da emblemática economia corporativa global
367

 

que reconfigura a soberania tradicional, portanto tal princípio não pode ser restrito ao âmbito 
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interno, mas também considerar os efeitos da economia internacional
368

 cedendo espaço sim 

para os direitos fundamentais. 

 O princípio da propriedade privada e da função social (art. 170, II e III CF) que na 

verdade se fundem eis que esse retira o caráter absoluto daquele que outrora possuía, em 

nome dos interesses coletivos ou difusos do povo que agrega em si as características tanto de 

instituidor quanto de destinatário do Estado, interesses esses que devem prevalecer aos 

individuais e até aos públicos, são os interesses metaindividuais.
369

 Cabe aqui destacar a 

função social da empresa ―reafirmando a opção pelo sistema capitalista em que a apropriação 

privada dos meios de produção constitui o modo principal de se atingir o desenvolvimento e 

ainda que tal princípio seja uma espécie de freio ao exercício antissocial da propriedade‖.
370

 

 A livre-concorrência (art. 170, IV CF) é o princípio que potencializa a disputa do 

mercado segundo os méritos apresentados, deve ser de forma igualitária para se obter a 

perfeição da concorrência evitando o mercado para poucos, em que pese ser esse o panorama 

do mercado global. 

 A defesa do consumidor (art. 170, V CF) é outro princípio que resguarda o 

hipossuficiente da agressão do mercado em decorrência do abuso de poder, o que abarca os 

interesses sociais e difusos nas grandes produções em escala industrial. 

 A defesa do meio ambiente encontra-se também como princípio constitucional 

econômico (art. 170, VI CF) para equilibrar o consumo, produção e meio ambiente 

privilegiando a qualidade de vida fazendo voz à muda natureza e clamando pelo 

desenvolvimento sustentável e uma vida digna.
371

 

 Quanto ao princípio da redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII 

CF), ele constitui objetivo fundamental da República previsto no inciso III do artigo 3º da 

Carta, que a política econômica deve alcançar para o desenvolvimento econômico e social 

(art. 21, IX da CF). O que deseja o constituinte é que os direitos elencados no artigo 6º da 

Constituição Federal sejam analisados com afinco para serem aferidas as desigualdades no 

país e o efetivo desenvolvimento humano.
372
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 O princípio da busca do pleno emprego consagrado no inciso VIII do artigo 170 da 

CF preceitua a expansão das oportunidades de emprego e diminuição de desigualdades devido 

ao aumento de produção que implica maior número de mão-de-obra. Não se pode olvidar que 

tal premissa vem sendo ofuscada pela eficiência tecnológica de extremado interesse particular 

bem como o direito ao emprego e ao mercado de trabalho também vêm sendo espancados 

pelas condições minimizadas oferecidas pela economia transnacionalizada. 

 Para inteirar o alinhavo das finalidades constitucionais econômicas, o princípio do 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (art. 170, IX da CF) – e micro 

empresas - que reivindicam políticas públicas e tratamento jurídico diferenciado, ambos 

detalhados no artigo 179 do Diploma, fomenta seu desenvolvimento com a simplificação das 

responsabilidades administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. 

 Para o arremate de todos os dispositivos e princípios constitucionais citados, é 

necessário desenvolver algumas linhas sobre o desenvolvimento humano, objetivo de todo o 

arcabouço legal, a fim de afirmar que o Estado, uma governança global e o Direito são 

institutos objetivos e basilares para a ordenação da dinâmica econômica global. 

 

3.4.4.4 O Desenvolvimento Humano 

 

 O desenvolvimento humano abarca o crescimento econômico e não o contrário uma 

vez que não só a economia como também todos institutos devem orbitar no vórtice do 

desenvolvimento da humanidade: 

  

O direito ao desenvolvimento é entendido como um direito humano cujas dimensões 

são variadas e de prática progressiva, uma vez que se efetiva por meio da 

revitalização e realização dos direitos já existentes. Pode-se dizer, portanto, que é 

uma sinopse eficaz dos direitos humanos, reconhecidos anteriormente, valendo-se de 

seus elementos, ao mesmo tempo que também os reúne, fornecendo-lhes uma 

distinta particularidade. Para tanto é imprescindível um método progressivo de 

implementação e garantia dos direitos fundamentais, pautando-se numa ação geral e 

universal que permita uma contribuição por parte de todos os sujeitos e povos, em 

um esforço coletivo e empregado segundo uma responsabilidade universal, fraternal 

e solidária. Sendo assim, percebe-se que o direito ao desenvolvimento almeja 

alcançar a paz, o equilíbrio econômico-social, bem como a preservação do meio 

ambiente e a justiça como estrutura da sociedade e da democracia social.
373
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 Para ser democratizado para além dos números e estatísticas, o desenvolvimento 

humano não pode ter como base o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) tão 

incrementado pelas relações dos Estados e Empresas Transnacionais, eis que mascara a 

realidade da pobreza de um país, o dano sofrido pela relação econômica e, portanto o real 

desenvolvimento nacional como visto no caso do Equador ilustrado no início do capítulo. 

 O desenvolvimento, deve ser analisado de forma mais caprichosa, pertinente a uma 

outra base: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em que pese a advertência da 

própria fonte geradora de tal índice, Amartya Sen, que também corroborou com o economista 

paquistanês Mahbub ul Haq
374

 na elaboração, que apesar do IDH ser mais abrangente que o 

PIB, ainda era reduzido pois abarca tão somente educação, longevidade e renda, haja vista que 

sua teoria sobre privações de capacidades e liberdades tinha maior amplitude, o que 

significava que tal redução talvez não seja eficaz.  

Assim o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
375

 é utilizado desde  1993 pelo 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) para avaliar o 

desenvolvimento não só pelos avanços econômicos (PIB, per capita) que são insuficientes, 

mas também e sobretudo pela melhoria do bem estar humano. Desde 2010 o próprio IDH já 

tem sido superado devido a uma maior abrangência de itens de análise de desenvolvimento: i) 

uma vida longa e saudável (expectativa de vida ao nascer e saúde); ii) acesso ao conhecimento 

(educação);  iii) padrão de vida decente: medido pela Renda Nacional Bruta (RNE) per capita 

representada pelo Poder de Paridade de Compra (PPC).
 376

 

 Há ressalva nesse sentido, uma vez que a análise de desenvolvimento e de 

desigualdade de renda somente ―contribui para que se negligenciem outros modos de ver a 

desigualdade e a equidade, modos que influenciam de maneira muito mais abrangente a 

elaboração das políticas econômicas‖.
377

 Diante dessa assertiva, inclusive os economistas se  

curvam à necessidade de ampliação da esfera demasiadamente restrita eis que não podemos 

ignorar aos preceitos constitucionais sob pena de mascarar a subjetividade que a apreciação 

do desenvolvimento requer haja vista tratar-se, na realidade, de análise de privação das 
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liberdades e que, a melhor medida de desenvolvimento é a que denuncia o que cada habitante 

realmente pode escolher, quais as liberdades que  realmente desfruta e ainda, quais estão 

dispostas para a escolha e para o desfrute. 

 Destarte, o desenvolvimento nacional tem como objetivo expandir as liberdades 

substantivas, reais (políticas, sociais e econômicas) e liberdades instrumentais (capacidades e 

oportunidades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, liberdades 

democráticas, garantias de transparência e segurança protetora), portanto ―é um processo que 

envolve todos os aspectos da sociedade, implicando os esforços de todos: mercados, 

governos, ONGs, cooperativas, instituições em fins lucrativos‖
378

 e comunidade:  

 

Na vigente Constituição Federal, ―o homem é a medida de todas as coisas‖ à medida 

que se positivou a dignidade humana como fundamento da República brasileira. 

Com efeito, percebe-se que os valores da ordem servem como fundamento para se 

evitar a promiscuidade do interesse individual com o coletivo.
379

 

 

 Trata-se de aferir o desenvolvimento sustentável e para ser sustentável deve ser 

solidário. ―As implicações que estão contidas no princípio do desenvolvimento nacional são 

extremamente relevantes no contexto brasileiro, devendo o legislador implementá-las com a 

celeridade que a matéria exige‖
380

, e o PIB (Produto Interno Bruto) crescente não significa um 

crescimento sustentável, na medida em que entre a renda e os padrões gerais da vida pode 

haver um abismo abissal.  

 Para encerrar esse tópico, percebe-se então, pela análise do artigo 170 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que a ordem econômica brasileira possui uma 

―razão finalística cujo caminho predeterminado deve ser respeitado e seguido; ou seja, que a 

justiça social e a vida digna constituem um caminho de mão única na Constituição Federal, 

que não pode ser descartada, sobretudo na interpretação e na decisão sobre políticas 

públicas‖.
381

  

 Assim, pela análise do último capítulo desse trabalho, como base reestrutural de 

organização e equilíbrio da relação entre direitos humanos e economia, é importante evocar 

dentro do cabedal legal nacional e internacional, uma governança global eficiente que 
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propicie a economia global mas que delimite seu espaço de atuação não só quando viole 

direitos humanos mas quando não os promova, pois deve ser o objetivo de todos os 

envolvidos. Para tanto é mister o respeito à obrigatoriedade dos documentos internacionais, 

imputando responsabilidades negativas e positivas à economia e seus entes, bem como ao 

Estado, tudo em conformidade com os Tratados e Convenções de Direitos Humanos, para que 

não reúna em si, as características de protetor e violador dos direitos humanos. 

 

Ocorre que, atualmente, o problema enfrentado não mais se situa no plano abstrato, 

que cuida apenas da sua fundamentação, e sim no plano fático, uma vez que a 

concretização desse feixe de normas encontra grandes barreiras políticas que 

dificultam sua transformação em realidade, prejudicando o seu aperfeiçoamento 

social. Assim sendo, a mera consagração jurídica não mais basta. É preciso criar 

ferramentas que possibilitem a efetividade desses valores.
382

 

 

 Ao receber essa estrutura o Estado passa a protagonizar positivamente e com licença 

reguladora para a proteção dos direitos fundamentais até porque se condiciona à governança 

global e aos Documentos Internacionais de Direitos Humanos, haja vista encontrar no seio 

constitucional, especialmente no Brasil, a formas para equilíbrio desejado na relação entre 

Direitos Humanos Fundamentais e Economia Corporativa Global, restando assim 

demonstrada a composição basilar do fio condutor para tanto, sem olvidar diversos institutos  

que no trabalho foram citados an passant, todavia imprescindíveis, como desenvolvimento 

multidimensional, solidariedade, ética, responsabilidade social da empresa  entre outros. 

 Ao respeitar a vida digna a todos, os direitos econômicos que também são direitos 

humanos da dimensão atual, enfatizam a igualdade de desenvolvimento de todos (indivíduos e 

Estados) por meio de bens necessários. Esse é o direito ao desenvolvimento, que nivela a 

liberdade de mercado e justiça social, relação na qual deve estar presente o Poder Público a 

observar a dinâmica desses interesses em conformidade aos direitos humanos para que cada 

indivíduo possa acessar de forma plena recursos imprescindíveis como educação, moradia, 

alimentação, saúde, emprego, cultura, etc., como condições mínimas de existir no mundo 

globalizado.
383

 

Assim, para a consecução do desenvolvimento humano no sistema global, no centro de 

motivação deve estar o ser humano e os direitos a ele inerentes, e no vórtice toda a estrutura 

da Economia Corporativa Global cuja dinâmica deve ser convergente ao propósito central: 

Dignidade da Pessoa Humana. 
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CONCLUSÃO 

 

 Os Direitos Humanos vêm delineando a história da humanidade de forma a resistir à 

dinâmica de forças que acabam por os violarem. As gerações/dimensões foram sufragadas 

cada qual de acordo com as circunstâncias. Na primeira – individuais - , os direitos humanos 

resultaram da convergência de direitos individuais e econômicos, em que foi conquistado um 

espaço importante para uma população vulnerável na sociedade de estamentos, a burguesia. 

Na segunda – sociais e políticos - os direitos sociais estavam apartados dos econômicos, 

assim o equilíbrio se fez necessário haja vista a sociedade industrial necessitar da classe 

operária até então achatada pelos devaneios legislativos burgueses. A terceira – solidariedade 

-  resultou da maior tragédia vista pela humanidade decorrente da tradição legicêntrica a fim 

de poderio bélico e econômico. 

 Na dinamogenesis dos Direitos Humanos, observou-se que a economia que também 

é um deles (direitos humanos), deve ser melhor monitorada e administrada haja vista, pelos 

anseios de todas as gerações/dimensões de Direitos Humanos, tratar-se de um direito que deve 

servir de meio para a consecução do mesmo fim de toda a humanidade: a dignidade da pessoa 

humana. 

 A partir do final do século XX a atividade econômica que concomitantemente aos 

direitos humanos veio desenhando a história da humanidade, apresentou um crescimento 

importante e dinâmico demais, todavia sob manuseio de poucos, antes do Estado que 

cumpriria o contrato social, e hoje por entes privados que objetivam seus direitos individuais, 

muitas vezes abstraindo a importância da atividade para a coletividade, abstraindo a função 

social da atividade econômica empresarial. 

 Podemos atualmente observar as mudanças significativas no planeta decorrentes 

sobremaneira, da atividade econômica e desenvolvimento tecnológico, mudanças essas que 

estruturaram a Economia Corporativa Global, peculiar e diferente do que já ocorreu, dinâmica 

essa que deu nova forma à Globalização moderna, precisamente, econômica. Disso decorre 

que essa suposta organização impulsionada pelo poder econômico vislumbra no livre 

mercado, a multiplicação do capital. 

 Na modernidade líquida de Bauman, há uma repleta desorganização, as lógicas 

anteriores estão estilhaçadas na globalização, de fato a pesquisa reitera toda desorganização 

sem lógicas da pós-modernidade, todavia nesse quase colapso existe uma forma de operar que 

não é exatamente organizada previamente, mas possui a certeza de um objetivo único, e essa 

certeza faz a diferença do mundo dos direitos humanos e da economia. Aquele é multicultural, 
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multifacetário, complexo e para todos, essa é para poucos, possui direção única e precisa na 

fluidez líquida: o capital que agora deve ser volátil.  A celeuma é: quem está dentro quer 

capital, quem está fora quer capital. Não requer tanto esforço para arrolar todos os seres 

humanos, ou quase todos na atividade econômica eis que todos buscam o mesmo objetivo: 

lucro, capital. E não há nada de errado nesse objetivo, ao contrário, é direito. O erro ou 

equívoco está no desequilíbrio dessa busca e na distribuição da riqueza gerada. 

 Os Direitos Humanos não possuem efetiva funcionalização apesar de suas normas 

imperativas, a economia corporativa global também não, mas seus entes seguem a mesma 

cartilha, se unem, se fundem, se contratam, se aglomeram para o mesmo fim de forma que  no 

segundo item do trabalho,  observa-se que a estrutura se estabelece e se (re)significa sempre 

angariando poderio nunca antes detido por entes privados que até pouco tempo se submetiam 

aos comandos dos Estados-Nações. 

 Essa configuração do capitalismo avançado dirige toda sua convergência para o 

mercado financeiro após todo esforço e trabalho empreendido no setor manufatureiro de 

produção e no setor de marketing para o consumo irrefreável. 

 Dessa forma, constata-se como plenas articuladoras da Economia Corporativa 

Global, as Empresas Transnacionais, que são inúmeras e que tocam o solo nacional em algum 

momento apesar da larga operação pela rede digital. Uma das problemáticas ocorre nesse 

contato quando ao lidarem com Estados-Nações em desenvolvimento, acabam impondo 

condições que nem sempre são favoráveis ao país, mas tratando de Estado capitalista, seu 

desejo é não ficar fora  da roda do capital que, em última análise, o Estado é fiador final do 

capital global que na maior parte está em cofres privados dessas grandes corporações que 

atraem os investidores de todo o planeta. 

 Enquanto se luta pelos Direitos Humanos e manutenção do processo da 

dinamogenesis, a fluidez da economia segue sem muitos percalços prometendo um futuro 

brilhante até porque a governança global do próprio comércio mundial segue a guisa de 

administradores de Estados ricos e desenvolvidos não muito preocupados com o 

desenvolvimento humano de todos os países. 

 Dessa forma, pela atividade desenfreada da Economia Corporativa Global constatada 

não só pelos casos ilustrativos do trabalho, mas também pelos pareceres dos tribunais 

internacionais estudados acerca do assunto, pela sociedade civil representada no tribunal de 

opiniões e pelo número de países que sofrem com essa relação muito mais do que se 

beneficiam, pelos esforços que instituições internacionais vêm desenvolvendo para estruturar 

um documento que melhor equacione a relação entre Direitos Humanos e Economia 
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especialmente Empresas Transnacionais, restou claro que nessa relação não há o mesmo nível 

de benesses entre os protagonistas, também não há nenhum poder ou comando bastante em 

face da crise de representatividade do Estado, que possa administrar essa relação de forma que 

a economia seja o meio de se chegar ao desenvolvimento humano, portanto, promovendo e 

respeitando os direitos humanos. 

 Contempla-se que é possível ordenar a Economia que é corporativa e global pelo fio 

condutor dos Direitos Humanos e no momento, além do arcabouço legal tanto internacional 

de direitos humanos, como o nacional de direitos fundamentais, para a funcionalização dessas 

normas, mister seria também um governança global sócio-econômica democrática, em que 

países em desenvolvimento pudessem ser ouvidos e ajudados por quem pode ajudar, para que 

o escopo precípuo ou, para que no centro desse sistema estivesse a dignidade da pessoa 

humana, e o capital seria o meio de manter o sistema, o que na doutrina, sempre foi, mas a 

prática apartou os institutos. 

 Importa ainda extrair dos Estados uma posição mais atuante e reguladora na proteção 

dos Direitos Humanos que vem sendo violados na relação direta com a Economia Corporativa 

Global, deve portanto se (re)investir de protetor dos direitos humanos e responsável pelo 

cumprimento do contrato social como no século XVIII eis que seu objeto é a proteção dos 

direitos em voga, ainda que à época fosse setorial, observando-se que para tanto, há a licença 

legal nas diversas constituições econômicas de diversos países que ensejam, assim como o 

Brasil, de mais efetividade aos direitos humanos e fundamentais mesmo que as constituições 

sejam econômicas todavia, o escopo primeiro é a dignidade da pessoa humana. 

 Não é demais ressaltar que, o presente trabalho traz respostas de plano objetivo no 

universo externo às Empresas Transnacionais uma vez que, a efetividade a partir tão somente 

da responsabilidade social da empresa não tem surtido um efeito satisfatório diante da 

emergência da questão numa realidade segregativa construída pela Globalização Econômica. 

Ressalta ainda que, as formas estudadas são basilares, e a partir delas muitos outros institutos 

devem ser implementados e reforçados como o desenvolvimento multidimensional, 

solidariedade, ética, responsabilidade social da empresa entre outros. 

 Assim, é possível a ordenação da Economia pelo fio condutor dos Direitos Humanos 

com base na dinamogenesis dos mesmos, e para garantia e prevenção é importante para o 

cenário global, uma governança à altura para a funcionalização dos documentos 

internacionais jus cogens,  impositivos de obrigações e impedimentos na atividade econômica 

em situação de riscos aos Direitos Humanos, com um Estado mais regulador pois o livre 

mercado e a liberdade individual imprescindíveis estão violando direitos essenciais à 
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dignidade da pessoa humana, para dar efetividade ao cabedal normativo tanto internacional de 

direitos humanos como nacional de direitos fundamentais.  

 Para tanto é mister questionar a ausência do poder político do Estado, ente não só 

necessário, mas também parte efetiva da dinâmica estudada, imprescindível para a efetivação 

dos direitos humanos numa posição entre os protagonistas centrais, e nesse tocante, para 

resgatar sua posição, é a cooperação dos Estados que fará valer de forma material os anseios 

da grande parte da humanidade combalida na globalização. Apesar da certa dificuldade em 

conceituar e delimitar os Direitos Humanos, o que realmente importa e é maior do que 

qualquer conceito ou legitimidade, é a premissa maior resguardada nos valores que eles 

representam, e isso deve ser o ponto central de qualquer atividade, todo o restante deve orbitar 

no vórtice de um sistema mais humanizado. 

 Importa ainda lembrar que, o que se estuda e pretende a favor dos direitos humanos 

não é utopia, não é ideologia, é lei. E o que se constata no exercício econômico da dinâmica 

global é uma superlatividade de benesses para poucos seres humanos por meio de empresas 

extraordinariamente poderosas que permeiam todo o planeta, e por essa plenitude, a elas 

também deve caber deveres, não só para não violarem e protegerem os direitos humanos, mas 

obrigações positivas de promoverem como contrapartida do lucro gigantesco que angariam 

sob o solo do planeta Terra que pertence a toda a humanidade, às gerações que se foram e nos 

deixaram, e às que hão de vir, nossos herdeiros e sucessores de direitos e deveres. 
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