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TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: As Mega Large Companies, Direitos Humanos e Pauta ESG. Estudos de Casos.
DOCENTES RESPONSÁVEIS: prof. doutor David Diniz Dantas
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 30
OBJETIVOS:
Desde o final do sec XX tem-se acentuado a perda de poder dos Estados e a crescente influência das grandes empresas em
temas sensíveis, tais como, redução das desigualdades, respeito aos direitos das minorias, preservação ambiental,
desenvolvimento sustentável, entre outros. Nesse cenário, nosso ponto de partida será abordar os principais temas que
unem os Direitos Constitucional, Econômico, Empresarial e Ambiental em conexão com os grandes players do sistema
econômico-empresarial da atualidade, que possuem poder financeiro superior ao de muitos Estados. Outrossim, as tensões
que surgem a partir dos interesses dessas grandes empresas e os elevados objetivos de proteção dos direitos humanos,
defesa das várias minorias, preservação ambiental, desenvolvimento social, positivados em nível nacional e internacional.
A pauta ESG foi incorporada aos fins institucionais desse segmento empresarial poderoso e fundamental para a construção
de sociedades comprometida com direitos humanos, e que respeite a diversidade cultural (multiculturalismo). Objetiva o
Laboratório III: a partir do estudo algumas das chamadas “mega large company” verificarmos em que medida essa nova
pauta ético-moral tem sido efetivamente implementada e se, de fato, está cumprindo os objetivos nas diversas
comunidades – estatais ou não - alcançadas pelo caráter ubíquo do poder econômico. Finalmente, aportar essas
conclusões para o cenário brasileiro.

METODOLOGIA:
Estudo de casos: A partir da análise de algumas das chamadas “mega large company”, inclusive com análise dos
balanços dessas empresas, verificarmos como aplicam os seus fabulosos lucros, e em que medida essa nova pauta éticomoral recebe assertiva preocupação, não apenas nos estatutos ou “letter to shareholders”, mas dos quadros diretivos e
órgãos executivos da companhia. Para tanto será dividida a classe em grupos, e cada grupo fará análise de uma large
company (em diversos setores da economia) , e fará apresentação em aula para debates. Como a empresa entende esses
novos vetores ESG (Enviromment, Social e Governance) em harmonia com a pauta antidiscriminação e em que medida
esses vetores direcionam os processos decisórios de alocação de recursos da Receita para esses fins, e a forma de gestão
desse objetivo.

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS:
O projeto dialogará com praticamente todos os ramos do Direito, com destaque para aos Direitos Constitucional,
Econômico, Empresarial e Ambiental

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

Haverá: a) Primeira parte: Introdução teórica de aspectos relevantes para o projeto no âmbito dos Direitos
Constitucional, Econômico, Empresarial e Ambiental.
b) Segunda parte: Apresentação dos trabalhos em aula por cada grupo responsável pelo case que for atribuído

c) Debates durante aulas e apresentações.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR:

Avaliação será feita: a) pelo desempenho do Grupo na realização do estudo de caso

b) Participação do aluno nos debates em aula

c) Um paper resumo do case e suas conclusões.

