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SIMPÓSIO ONLINE 118 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS, EMPRESAS E SUSTENTABILIDADE 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: João Emilio de Assis Reis 
Vinculação Institucional: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro; Universidad de Salamanca. 
Resumo Curricular: Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC-SP (linha de pesquisa: Efetividade dos direitos de terceira dimensão e tutela da 
coletividade, dos povos e da humanidade). Mestre em Direito pelo Centro Universitário 
Fluminense – UNIFLU – RJ (linha de pesquisa: relações privadas e Constituição). Graduado 
em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Professor de Ensino básico, 
técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
nas áreas de Introdução ao Direito, Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Coordenador do 
curso de pós-graduação em Gestão de Negócios do IFRJ e líder do grupo de pesquisas 
NUPRESE – Núcleo de Pesquisas em Responsabilidade Social e Empresa certificado pelo 
CNPq/Brasil. Atualmente está vinculado ao Programa de altos estudios de post-doctorado en 
Derecho da Universidad de Salamanca, na Espanha. Advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. 
 
Nome do Coordenador 2: Eduardo Silveira Frade 
Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Resumo Curricular: Doutorando em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos 
(FDMC), com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários -
IBET. Especialista em Gestão de Cooperativas de Crédito pela Universidade de São Paulo 
(USP); Graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), onde foi 
discente pesquisador e bolsista de Iniciação Científica. Professor convidado da Pós-Graduação 
em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), do Instituto de 
Ensino Superior da Paraíba (IESP), da Escola de Advocacia da Paraíba (ESA/PB) e das 
Faculdades Integradas de Patos (FIP); Foi professor da graduação em Direito da Uninassau - 
Campina Grande. Membro da Comissão de Estudos Tributários da OAB/PB e da Associação 
Brasileira de Direito Tributário (ABRADT). Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Paraíba. 

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

Esta proposta de simpósio tem por objetivo refletir sobre as relações jurídicas 
empresariais e os direitos humanos em todos os seus aspectos, considerando por um lado a 
necessidade da agenda de direitos humanos de incorporar o debate de temas empresariais 
emergentes como a globalização econômica e seus impactos sociais, culturais, políticos e 
ambientais, como por outro lado, a necessidade de que as empresas incorporem cultura de 
proteção aos direitos humanos, considerando o relevante papel das empresas no 
desenvolvimento dos Estados e em nível mundial e a responsabilidade de todos os atores sociais 
pela promoção dos direitos humanos. Assim os debates partirão da noção ampliada de 
sustentabilidade, considerando a relação indissociável entre os três tipos de sustentabilidade: 
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econômica, social e ambiental. A sustentabilidade econômica, compreendida como o objetivo 
empresário de lucro e de continuidade da empresa, mas compreendendo também a 
sustentabilidade social – Empresas e os atores com os quais se relaciona além da coletividade 
como um todo em uma relação mutuamente benéfica – e a sustentabilidade ambiental, partindo 
do pressuposto da necessidade de repensar o modo de produzir e consumir da humanidade, 
como condição necessária a continuidade da vida no planeta e o bem-estar das presentes e 
futuras gerações. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
Italiano (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 118 

 
Symposium: 

 
HUMAN RIGHTS, COMPANIES AND SUSTAINABILITY 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: João Emilio de Assis Reis 
Institution: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 
Universidad de Salamanca 
Curricular Summary: Doctor of Law from the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
- PUC-SP (line of research: Effectiveness of third dimension rights and protection of the 
community, peoples and humanity). Master in Law from Centro Universitário Fluminense - 
UNIFLU - RJ (research line: private relations and Constitution). Graduated in Law from 
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Professor of basic, technical and technological 
education at the Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
in the areas of Introduction to Law, Business Law and Labor Law. Coordinator of the graduate 
course in Business Management at IFRJ and leader of the research group NUPRESE – Núcleo 
de Pesquisas em Responsabilidade Social e Empresa certified by CNPq / Brazil. He is currently 
linked to the Derecho Post-Doctorate Program at the Universidad de Salamanca, Spain. Lawyer 
enrolled in the Ordem dos Advogados do Brasil, sectional of Minas Gerais OAB-MG. 
 
Name of Coordinator 2: Eduardo Silveira Frade 
Institution: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Curricular Summary: PhD student in Tax Law at the Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Master in Business Law from Faculdade Milton Campos (FDMC), with a 
scholarship from the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES). 
Specialist in Tax Law from Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET. Specialist in 
Credit Union Management from the University of São Paulo (USP); Graduated in Law at Centro 
Universitário de João Pessoa (Unipê), where he was a student researcher and Scientific 
Initiation scholarship student. Visiting Professor of the Post-Graduation in Tax Law at the 
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), the Instituto de Ensino Superior da Paraíba 
(IESP), the Escola Superior de Advocacia da Paraiba (ESA-PB) and the Faculdades Integradas 
de Patos (FIP); He was a professor of the Law degree at Uninassau - Campina Grande. Member 
of the Tax Studies Commission of OAB-PB and of the Associação Brasileira de Estudos 
Tributários (ABRADT). Lawyer enrolled in the Ordem dos Advogados do Brasil, sectional of 
Paraíba OAB-PB. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

This symposium proposal aims to reflect on corporate legal relations and human rights 
in all its aspects, considering on the one hand the need for the human rights agenda to 
incorporate the debate on emerging business themes such as economic globalization and its 
social impacts , cultural, political and environmental issues, as well as the need for companies 
to incorporate a culture of protection of human rights, considering the relevant role of 
companies in the development of States and worldwide and the responsibility of all social actors 
for promoting human rights. Thus, the debates will start from the expanded notion of 
sustainability, considering the inseparable relationship between the three types of sustainability: 
economic, social and environmental. Economic sustainability, understood as the 
entrepreneurial goal of profit and continuity of the company, but also comprising social 
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sustainability - Companies and the actors with whom it relates in addition to the collectivity as 
a whole in a mutually beneficial relationship - and environmental sustainability, based on the 
assumption of the need to rethink humanity's way of producing and consuming, as a necessary 
condition for the continuity of life on the planet and the well-being of present and future 
generations. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
Spanish (X) 
Italian (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 118 

 
Simposio: 

 
DERECHOS HUMANOS, EMPRESAS Y SOSTENIBILIDAD 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1: João Emilio de Assis Reis 
Vinculación Institucional: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro. 
Resumen curricular: Doctor en Derecho por la Pontificia Universidade Católica de São Paulo 
- PUC-SP (línea de investigación: Efectividad de los derechos de la tercera dimensión y 
protección de la comunidad, los pueblos y la humanidad). Magíster en Derecho por el Centro 
Universitário Fluminense - UNIFLU - RJ (línea de investigación: relaciones privadas y 
Constitución). Licenciado en Derecho por la Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 
Profesor de educación básica, técnica y tecnológica en el Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnología de Rio de Janeiro – IFRJ en las áreas de Introducción al Derecho, Derecho 
Comercial y Derecho Laboral. Coordinador del curso de postgrado en Gestão de Negócios del 
IFRJ y líder del grupo de investigación NUPRESE – Núcleo de Pesquisas em Responsabilidade 
Social e Empresa certificado por CNPq / Brasil. Actualmente está vinculado al Programa de 
Posdoctorado de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Abogado inscrito en la 
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais (OAB-MG). 
 
Nombre del Coordinador 2: Eduardo Silveira Frande 
Vinculación Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Resumen curricular: Estudiante de doctorado en Derecho Tributario de la Pontificia 
Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Máster en Derecho Empresarial por la Faculdade 
Milton Campos (FDMC), con una beca de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). Especialista en Derecho Tributario por Instituto Brasileiro de Estudos 
Tributários - IBET. Especialista en Gestão de Cooperativas de Crédito de la Universidad de São 
Paulo (USP); Licenciado en Derecho por el Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), donde 
fue estudiante investigador y becario de Iniciación Científica. Profesor invitado del Posgrado 
en Derecho Tributario en el Instituto Brasileiro de Estudos Tributarios (IBET), el Instituto de 
Educação Superior da Paraíba (IESP), la Faculdade de Direito da Paraíba (ESA /PB) y las 
Faculdades Integradas de Patos (FIP); Fue profesor de la carrera de Derecho en Uninassau - 
Campina Grande. Miembro de la Comisión de Estudios Tributarios de la OAB-PB y de la 
Associação Brasileira de Direito Tributário (ABRADT). Abogado inscrito en la Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional Paraíba (OAB-PB) 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

La propuesta de este simposio tiene como objetivo reflexionar sobre las relaciones 
jurídicas empresariales y los derechos humanos en todos sus aspectos, considerando por un lado 
la necesidad de que la agenda de derechos humanos incorpore el debate sobre temas 
empresariales emergentes como la globalización económica y sus impactos sociales, culturales, 
políticos. y ambiental, así como la necesidad de que las empresas incorporen una cultura de 
protección de los derechos humanos, considerando el rol relevante de las empresas en el 
desarrollo de los Estados y a nivel mundial y la responsabilidad de todos los actores sociales en 
la promoción de los derechos humanos. Así, los debates partirán de la noción ampliada de 
sustentabilidad, considerando la relación inseparable entre los tres tipos de sustentabilidad: 
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económica, social y ambiental. Sostenibilidad económica, entendida como el objetivo 
empresarial de rentabilidad y continuidad de la empresa, pero que comprende también la 
sostenibilidad social - Empresas y actores con los que se relaciona además de la colectividad 
en su conjunto en una relación de beneficio mutuo - y la sostenibilidad ambiental, basada en la 
asunción de la necesidad de repensar la forma de producir y consumir de la humanidad, como 
condición necesaria para la continuidad de la vida en el planeta y el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 
Italiano (X) 


