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Debate do Século XXI 

No fim do século XX: Noção de desenvolvimento é revista (ÍDH, 
Metas do Milênio, e Pacto Global).  

2000-2003:  Tentativa fracassada no Conselho de DH da ONU de 
criar novas Normas sobre Responsabilidade das Empresas em 
DH.   

2005:  John Ruggie, nomeado Representante Especial  do 
Secretário Geral da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. 

2008: Marco regulatório: Proteger, Respeitar e Reparar  

2011: Guiding Principles ou Princípios Orientadores para 
Empresas e Direitos Humanos foram aprovados pelo Conselho de 
DH da ONU e adotados por 193 países. 

 



Inovação nas Universidades 

Agosto, 2013: Abertura do primeiro Centro de DH e Empresas em 
uma Universidade nos EUA: NY University Stern School of 
Business, chefiado pelo ex-Assistant Secretary of State for 
Democracy, HR and Labor, Michael Posner. 
 
Grupo de DH e Empresas na Direito GV (maio, 2013) 

Desafios para a implantação de um programa de formação e de 
pesquisa. 

Projeto piloto (em parceria com Childhood e GVCes): o impacto 
de grandes obras nos direitos das crianças e dos adolescentes. 
 



Marco regulatório e Princípios Ruggie 

Estrutura:  
31 Princípios Orientadores  
I.Obrigação dos Estados de Proteger os DH (1-10); 
II.Responsabilidade das Empresas de Respeitar os DHs (11-24); 
III.Acesso a mecanismos de reparação (25-31). 
 
Natureza: DHs reconhecidos no Direito Internacional (DUDH, 
PIDESC, PIDCP) e a Declaração OIT sobre Direitos Fundamentais 
no Trabalho.  
 
Não se introduz novas normas ou leis.  
O que é novo é o modus operandi de como aplicá-las. 
 



Obrigação dos Estados de Proteger 

(Princípios 1-10) 

Os Estados devem proteger contra violações dos DHs 
cometidas por terceiros, inclusive empresas, no seu território 
ou jurisdição. Devem adotar medidas para prevenir, investigar, 
punir e reparar abusos por meio de políticas adequadas, de 
legislação, regulação e submissão à justiça. 

Os Estados devem: fazer cumprir a lei, assessorar as empresas, 
monitorar/pedir informação.  

 



Processo de democratização no Brasil:  
hiato entre o conteúdo e a aplicação das leis 
 
 A partir de 1985, ratificação dos principais tratados de DHs; 

 A Constituição de 1988 incorpora os direitos fundamentais 
(dignidade humana, liberdade e igualdade); 

 O espectro de DHs se amplia e novos atores surgem; 

 Apesar dos progressos, violações institucionais continuam 
(tortura nas prisões, trabalho infantil ou escravo, discriminação 
de raça ou de gênero, etc.); 

 Diversificação e fortalecimento do Terceiro Setor (ONGs, 
fundações, centros acadêmicos etc.), que reivindica do Estado 
a realização dos direitos e a aplicação da lei. 

 



Desafios para o Estado  

 Quais são os instrumentos do Estado para a 
proteção contra abusos das empresas (MP, 
Defensoria, além das instâncias administrativas)? 

 Quais são os obstáculos para a utilização desses 
instrumentos? 

 O Terceiro Setor terá instrumentos para cobrar o 
Estado? 

 

 

 



Responsabilidade das Empresas de Respeitar os DHs  

Empresas devem respeitar os DHs. Isso significa que devem se 
abster de infringir os DHs de terceiros e enfrentar os impactos 
negativos sobre os direitos humanos nos quais tenham algum 
envolvimento. 
 

Responsabilidade ‘independente’ em relação aos DHs que 
existe mesmo quando os Estados não respeitam as regras; 

Isso significa que devem se abster de infringir os direitos de 
terceiros;  

Esfera de influência das empresas: o impacto de suas 
atividades próprias e as atividades do seus parceiros, 
fornecedores e prestadores de serviços.  
 



Responsabilidade das Empresas de Respeitar os DHs 2  

 Criar compromissos de respeito aos DHs: que seja público, aprovado 
pela alta gerência, difundido interna e externamente, além de reflitir 
nos procedimentos operacionais da empresa (Princípio 16) 

 
 DHs como norma social bem estabelecida  

o “Know and show”:  não se trata de uma obrigação passiva "de 
não fazer", mas ao contrário: as empresas têm a obrigação de 
realizar ações para identificar, prevenir, mitigar e reparar os 
impactos negativos de suas atividades sobre os direitos humanos.  

o Assim, o Princípio 17 fala da obrigação da devida diligência (“due 
diligence”). Esse processo deve ser contínuo já que os riscos 
podem mudar no decorrer do tempo. 

 



Empresas e Grandes Empreendimentos no Brasil 
   - Obras de infraestrutura do PAC 
  - Mega eventos esportivos para a COPA e para as Olimpíadas 
  - Outros... 

Empresas não podem substituir o Estado, mas podem melhorar o 
desempenho de suas instituições:  

Diálogo com as instituições do governo; 

Parcerias com universidades, centros de pesquisa e OSCs que 
trabalham com as comunidades e os grupos vulneráveis; 

Consultas prévias com as comunidades locais que podem ser 
afetadas por suas operações, além do estabelecimento de 
mecanismos necessários para que o compromisso seja 
materializado. 



Childhood: fundação pioneira  

 Massa crítica sobre o que as empresas podem 
fazer para proteger Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes; 

 Diálogo entre os vários atores envolvidos: 
governo, empresa e terceiro setor. 

 

 

 


