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GT I - MINERAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

 

MINERAÇÃO EM RIBEIRÃO DO CARMO E IMPACTOS NOS DIREITOS HUMANOS 

 

MINING IN RIBEIRÃO DO CARMO AND IMPACTS ON HUMAN RIGHTS 

 

Gisele Barbosa Dos Santos1 

Talita França Leão 2 

 

RESUMO 

Ribeirão do Carmo, atual região de Mariana, é uma região histórica de mineração. Dois séculos depois evidência-se os 

impactos da atividade supramencionada na vida da população causando violações a direitos humanos. 

Palavras Chave: Ribeirão do Carmo; Mariana; mineração; Direitos Humanos 

 

ABSTRAT 

Ribeirão do Carmo, present region of Mariana, is a historical region of mining. Two centuries later, the impacts of the 

aforementioned activity on the life of the population are evidenced causing violations to human rights. 

Keywords: Ribeirão do Carmo; Mariana; mining; Human Rights. 

 

PROBLEMA 

A mineração histórica na área de Ribeirão do Carmo viola direitos humanos? 

 

HIPOTESE 

Sendo a mineração uma atividade que causa degradação ao meio ambiente e afeta a vida da população localizada ao 

redor de sua área de atividade, e Ribeirão do Carmo tendo sido uma das primeiras áreas de exploração mineral do país é 

possível que a atividade  supracitada  ainda viole direitos humanos das populações dessa região e das regiões ao entorno. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi efetuada intensa consulta a bibliografia referente ao tema abordado. Para sua 

conclusão pretende-se ainda efetuar visita técnica a área de estudo, entrevistas com os moradores e cidadãos que trabalham 

na região abarcada. Assim como levantamento de dados oficiais junto aos órgãos públicos.  

A pesquisa será efetuada durante o ano de 2018 e 2019. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Portugal não se entusiasmou com a descoberta do Brasil, visto que sua principal fonte de interesse na época era o 

desenvolvimento de seus canais comerciais que abasteciam o mercado europeu com as especiarias asiáticas. 

A situação se modificou no século XVIII quando foram encontradas as aluviões auríferos em Minas Gerais.  Nesse 

período, chamado “Ciclo Econômico do Ouro”, ocorreram ações predatórias dos jazimentos, agressão violenta ao meio 

ambiente, e intenso desequilíbrio populacional que causava desabastecimento e, consequentemente, ciclos de fome que 

castigavam os pioneiros da mineração. 

                                                                        
1  Doutora em Ciências Naturais, pelo Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais da Universidade 

Federal de Ouro Preto, na área de concentração em Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais. Mestre em Geografia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais no Instituto de Geociências, na área de concentração em Análise Ambiental. Especialista em Educação 
Empreendedora pela Universidade Federal de São João Del Rei e Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá. 

2 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e de Direito pela Faculdade Metodista Granbery. 
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Com a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro por volta do ano de 1800 houve a tentativa de 

recuperação da atividade mineradora no Brasil que se encontrava em estágio de decadência com trabalhadores da área 

tendo migrado para o famoso agora “Ciclo Econômico do Café. ” 

Diante da tentativa de recuperação da atividade mineradora no Brasil foi contratado o Barão von Eschwege para gerir 

a mesma. O Barão foi o responsável pela criação da primeira empresa de mineração brasileira ao fundar a Sociedade 

Mineralógica de Passagem, com objetivo de dar continuidade à lavra da camada aurífera que mergulhava à margem direita 

do ribeirão do Carmo, em Passagem de Mariana. 

Ribeirão do Carmo, atual Mariana, localizada na região hoje denominada de quadrilátero ferrífero, foi a primeira Vila 

criada a partir do povoamento de Minas Gerais em 1696. Ela consiste em uma região em torno das cidades de Ouro Preto e 

foi núcleo inicial do ciclo do ouro, tendo sido instaladas ali atividades rudimentares de extração de ouro por garimpo em 

aluviões.  Com a exploração mineral a cidade teve sua fisionomia moldada pela extração de ouro e de diamantes nas margens 

do Ribeirão do Carmo e córregos que o alimentam.  

Ribeirão do Carmo, juntamente com Vila Rica (atual Ouro Preto) e Vila Real do Sabará, foram as três cidades criadas 

em 1711. De modo que, a elevação destas vilas à categoria de cidade se deveu à importância dos núcleos mineradores 

existentes na primeira metade do século XVIII, ao longo da Serra do Espinhaço. (FONSECA, 2011, p. 33- 34). 

O desenvolvimento da mineração em Minas Gerais determinou os ritmos e os modelos de povoamento, fixando os 

trabalhadores e incentivando o comércio e a agricultura. Esta crescente urbanização foi incentivada pelo Estado, visando à 

consolidação de seu poder. Fato percebido na carta de nomeação de Antônio de Albuquerque como administrador colonial, 

em 9 de novembro de 1709, em que um de seus itens era o destaque à normalização e à necessidade de fundar cidades.  

Os objetivos básicos desta política de urbanização eram estabelecer a ordem e permitir maior controle sobre a 

população flutuante dos mineradores, facilitando o controle fiscal da extração por parte da Coroa. Por volta de 1720, mais 

de 120 mil habitantes espalhavam-se por Minas Gerais, fazendo crescer as cidades do ouro. (Costa, 2007. P.247) 

O Visconde Ernest de Courcy relata sobre o início do povoamento de Ribeirão do Carmo em que este território era 

de certa forma isolado do centro de povoamento da atual Ouro Preto devido as florestas que cercavam a região, mas a 

atividade mineradora era facilmente localizada naquela área principalmente devido a cor barrenta das águas do Ribeirão do 

Carmo, turvadas pela lavagem do ouro que se fazia em Ouro Preto. (Courcy, [1889], 1997, pp. 77-78) 

O efeito desse tipo de mineração foi o de substituir a floresta por charnecas esburacadas, que são Terreno árido e 

não cultivado onde só crescem plantas rasteiras e silvestres (Dean, 1996, p. 114). “Por todos os lados, tínhamos sob os olhos 

os vestígios aflitivos das lavagens, vastas extensões de terra revolvida e montes de cascalho”, relatava o botânico francês 

Auguste de Saint-Hilaire quando atravessou a estrada ao norte de Ouro Preto, na segunda década do século XIX (Saint-

Hilaire, [1830], 2000, p. 75) 

O volume total de ouro obtido durante o século XVIII teria revirado quatro mil km 2 da região da Mata Atlântica. Isso 

sugere a destruição de cerca de 20% da faixa aurífera que se estendia por 450 quilômetros entre Diamantina e Lavras (Minas 

Gerais), em uma faixa de largura variável, a cerca de trinta quilômetros a leste da linha da crista do maciço e cerca de quinze 

quilômetros a oeste. (Dean, 1996, p.115) 

Hoje constata-se os resultados da intensa ação antrópicas sofrida pela região de Ribeirão do Carmo, principalmente 

na Bacia do Rio de mesmo nome que sofreu com a redução de sua planície de inundação para urbanização, retirada de mata 

ciliar, assoreamento influenciado pela extração de minério de ferro, urbanização crescente e contaminação da água e 

sedimentos por elementos provenientes da exploração histórica de ouro, além dos despejos industriais e domésticos. 

(Costa, 2007) 

Das atividades desenvolvidas nesta sub-bacia, a extração aurífera na mina de Passagem foi a mais impactante. De 

acordo com Vial (In hobbenhaus, 1988), esta mina acumulou uma produção de 60 toneladas de ouro, sendo que relatórios 

internos da Companhia da Mina de Passagem revelam uma produção de aproximadamente 4 milhões de toneladas de 

minério entre 1864 a 1973. Os rejeitos derivados desta operação, enriquecidos em elementos de elevada toxicidade (As, Cd, 

Pb, Zn e Cu), foram lançados diretamente no Ribeirão do Carmo. Estes elementos foram acumulando-se nos sedimentos 

sendo liberados lentamente ao longo dos anos nas águas superficiais e subterrâneas (Vial, In Shobbenhaus, 1988) 
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Ainda hoje, a cidade de Mariana, antiga Ribeirão do Carmo, e Ouro Preto não possuem estação de tratamento de 

água, despejando resíduos de toda a atividade realizada nas mesmas diretamente nos rios da região. 

A exploração mineral histórica e recorrente em Ribeirão do Carmo provocou a contaminação dos rios da região com 

mercúrio derivado da amalgamação e arsênio, derivado da arsenopirita (presente nas mineralizações auríferas locais), 

segundo estudo de Borba (2002), Eleutério (1997), entre outros.  

De acordo com Eleutério (1997), amostras de sedimentos de Ribeirão do Carmo apresentaram concentrações 

elevadas de elementos como Hg, As, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni e Li. Estas concentrações são derivadas da atividade minerária 

praticada por séculos na área em questão. O arsênio, em particular, possui a peculiaridade de apresentar-se quase sempre 

com altas concentrações. 

A poluição de um sistema hídrico, mesmo que em um curto espaço de tempo, gera um impacto para sua biota, bem 

como para a população que depende deste recurso para viver. 

 Estes impactos, pontuais ou difusos, limitam o uso do curso da água a atividades menos exigentes, podendo 

inclusive, inviabilizar a sua recuperação ao longo de séculos. 
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“GREEN IS THE NEW BLACK”:  
O GREENWASHING  E O CONTROLE EMPRESARIAL DO RISCO SOCIAL  

 

“GREEN IS THE NEW BLACK”: 

greenwashing and corporate control of social risk 

 

Sérgio Marcos Carvalho de Ávila Negri1 

Letícia Vieira Barbosa2 

 

Resumo 

A mineração é uma atividade econômica exploratória com extenso histórico de violação de direitos humanos como danos 

colaterais. A verdade é que, na maioria dos casos, as violações são parte integrante da equação do processo produtivo, e 

não fatalidades não calculadas pelas empresas. Apesar da gravidade dos crimes corporativos, a legislação existente não 

alcança de forma satisfatória e efetiva a responsabilização das empresas. Analisa-se no caso brasileiro do maior crime 

ambiental da história do país, protagonizado pela empresa Samarco Mineração S.A., como as corporações vem utilizando-se 

de um falso selo de sustentabilidade perante a sociedade, mediante técnicas como o greenwashing, para construção 

simbólica da imagem corporativa associada à não culpabilidade da empresa, num processo de desengajamento moral, 

desviando completamente o foco da necessidade de ressarcir os afetados pelos danos, reforçando manobras de mero 

controle empresarial do risco social. 

Palavras-chave: Mineração; Greenwashing; Neodesenvolvimentismo; Desengajamento Moral; Risco Social.  

 

Abstract 

Mining is an exploratory economic activity with an extensive history of human rights violations as collateral damage. The 

truth is that, in most cases, violations are an integral part of the equation of the production process, not fatalities 

uncalculated by companies. Despite the seriousness of corporate crimes, the existing legislation does not effectively 

achieve corporate accountability. It is analyzed in the Brazilian case of the biggest environmental crime in the country's 

history, carried out by the company Samarco Mineração S.A, how corporations have been using a false seal of sustainability 

towards the society, through techniques such as greenwashing, for symbolic construction of a fake corporate image 

associated with the company's non-culpability, in a process of moral disengagement, completely diverting the focus from 

the need to compensate those affected by the damages, reinforcing maneuvers of mere corporate control of social risk. 

Key-words: Mining; Greenwashing; Neodevelopment; Moral Disengagement; Social Risk. 

 

A mineração é atividade predatória por essência, etimológica e prática, e apesar de resistir associada à violação de 

diversos direitos humanos, é considerada ainda um referencial no plano do desenvolvimento nacional. Em um parâmetro 

mercadológico em que se ganha sob inúmeras perdas – de cenários, de equilíbrio ambiental, de cultura tradicional e de vidas-

, as violações de direitos humanos são reduzidas e instrumentalizadas a título de entraves técnicos e administrativos, 

passíveis de medidas mitigadoras e compensatórias que advirão da utilização de novas tecnologias e de um planejamento 

racional, respaldando um discurso que vem apresentando certa prevalência atualmente, o neodesenvolvimentismo. 

Presencia-se uma lógica de desenvolvimento baseado na apropriação de recursos naturais em redes produtivas pouco 

diversificadas, na qual o Estado se legitima a partir da apropriação e da redistribuição de parte da renda gerada (GUDYNAS, 

2009). A distribuição que se verifica de fato é a que atribui aos afetados o papel de resistir aos danos e aos agentes 

                                                                        
1 Doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Adjunto do Departamento de Direito Privado 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito 
Senso em Direito e Inovação da Faculdade de Direito da UFJF. 

2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 
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econômicos a carta branca da responsabilidade e o numerário dos lucros, mesmo sendo estes últimos sujos e contaminados 

pelos efeitos do desrespeito e das violações.   

Apesar da gravidade dos crimes corporativos, as leis e os regulamentos são espaçados e apresentam muitas brechas 

(MICHALOWSKI; KRAMER, 1987), isso em razão da capacidade e do poder de mobilização de recursos, que podem ser de 

natureza material e simbólica, por parte das corporações, para influenciar as regras que determinam sua conduta 

(BANDURA, CAPRARA, & ZSOLNAI, 2000). Nesta toada da disputa simbólica voltada à uma construção e manutenção de uma 

imagem corporativa associada à não culpabilidade do ente empresarial, é comum o processo de desengajamento moral 

(BANDURA, 1991), que nada mais é do que o desligamento seletivo de autossanções morais da conduta transgressora no 

intuito de dissuadir a sociedade civil quanto à sua responsabilidade em situações de transgressão de normas e violação de 

direitos.  

No final do ano de 2015, a Samarco Mineração S. A., companhia brasileira do ramo de mineração controlada por 

uma joint venture entre a BHP Billiton Brasil Ltda. e a Vale S.A., protagonizou um crime corporativo ambiental, quando a 

Barragem de Fundão, de rejeitos de mineração de ferro, sob sua administração, rompeu-se, ocasionando a morte e o 

desaparecimento de pessoas, destruindo o distrito de Bento Rodrigues-MG, a fauna e a flora, soterrando nascentes e 

contaminando a região e seu entorno. Ao desaguar no Rio Doce, os rejeitos atingiram mais de 40 cidades de Minas Gerais e 

do Espírito Santo, chegando ao Oceano Atlântico. Os esforços das empresas, antes de ressarcir a população atingida pelos 

danos causados, foram dirigidos à ocupação de espaços publicitários para negar sua responsabilidade pelo crime corporativo 

ambiental, e com isso emerge a veiculação inverídica de políticas de obediência e conservação falaciosas na tentativa de 

cobrir com “maquiagem verde” os rastros de destruição.  

Com a proliferação dos poderes de ONGs e das novas formas de mídia, o chamado risco social se tornou o pesadelo 

das corporações e conter a divulgação de atividades que ameaçam a lucratividade dos negócios em geral passou a ser 

preocupação primária da gestão empresarial. A relação de interdependência entre a atividade corporativa e a opinião 

pública, típica de um mundo globalizado, teria uma faceta dupla, tendo em vista que ao mesmo tempo em que é responsável 

por expressiva conquista de mercados e maior eficiência comercial, tornou as empresas mais sujeitas à cobrança, pressão e 

fiscalização. Para bater de frente com o stakeholder empoderado que leva adiante uma questão social e pressiona a 

corporação explorando sua vulnerabilidade através da reputação, da imagem corporativa (KYTLE; RUGGIE, 2005), a gestão 

empresarial do risco social voltada para a construção positiva da imagem e a neutralidade da crítica elevou a violação 

normativa das empresas a outro nível, originando o fenômeno do falso marketing empresarial verde.  

O greenwashing, prática em que empresas divulgam e vinculam à sua marca inconsistências nas informações sobre 

seus atributos ambientais na intenção de pautar uma credibilidade de atuação no ideário comum, consiste exatamente nessa 

construção da uma imagem falsa de um modelo de negócio sustentável e não prejudicial ao meio ambiente. A maquiagem 

da sustentabilidade que tem sua origem atrelada à administração empresarial do risco social para evitar o conflito e afastar 

o protesto, apaziguando a imagem da empresa e desconstruindo o nexo de responsabilidade entre violadora e violação, 

guarda tanta ilicitude quanto aquela que intenta mascarar.   

A Samarco S.A., protagonista do desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e 

o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, era apontada como um dos principais exemplos de responsabilidade 

socioambiental no Brasil, tendo sido a primeira mineradora a ter certificação ISO 14001 para todas as etapas da produção. 

Em seus relatórios de sustentabilidade, eram mencionados prêmios nacionais e internacionais que contribuíram com a 

construção da imagem de uma empresa que observava os mais rigorosos padrões de segurança. Nesse sentido, as 

certificações realizadas pelo mercado ocultam, por vezes, os verdadeiros danos socioambientais causados, podendo 

confirmar, assim, a epistemologia colonial, neoextrativista e utilitária que gira em torno da utilização dos recursos naturais 

no Brasil.   
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O NOVO MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO NO BRASIL: UM ELEMENTO PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DA “ARQUITETURA DA IMPUNIDADE” BRASILEIRA E SEUS 

REFLEXOS NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Livia Fazolatto Ferreira1 

Marina Coimbra de Azeredo Quelhas2 

 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo analisar o projeto de lei nº 5807/13, conhecido como Código da Mineração, enquanto 

uma legislação importante para a consolidação da “arquitetura da impunidade” no contexto brasileiro, conceito trabalhado 

por Zubizarreta e Ramiro (2015). A partir da análise do modelo neoextrativo no qual o Brasil vem se inserindo, busca-se 

verificar se a proposta legislativa participa da formação dessa arquitetura, no tocante à atuação das mineradoras no país, e 

se ela auxilia no processo de aprofundamento da relação de desequilíbrio entre os marcos normativos de proteção das 

empresas e os de direitos humanos. 

Palavras-chave: Código da Mineração; “arquitetura da impunidade”; direitos humanos. 

 

Abstract 

The present work intends to analyse the law project nº 5807/13, known as Mining Code, as an important legislation for the 

consolidation of the “architecture of impunity” in the Brazilian context, a concept approached by Zubizarreta e Ramiro 

(2015). Starting from an analyse of the neoextractive model which Brazil has being inserting, it seeks to verify if the 

legislative proposal participates in the formation of this architecture, concerning the operation of the mining corporations 

in the country, and if it assists in the process of deepen the imbalance relation between the normative marks of enterprises 

protection and the human rights ones. 

Key-words: Mining Code; “architecture of impunity”; human rights. 

 

O caso do rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, que matou 19 pessoas, poluiu toda a Bacia 

do Rio Doce e promoveu um rastro de devastação ambiental imensurável, além de diversas violações de direitos humanos, 

pode ser considerado emblemático para que se discuta a atividade mineradora no Brasil, a partir de questões como: o que 

ela representa para a economia do país, como ela vem sendo tratada e quais são as consequência decorrentes dessa prática. 

Segundo Santos e Milanez (2014, p.22), o modelo econômico brasileiro, apesar de não se identificar como neoextrativista, 

vivencia uma tendência de aprofundamento dessa lógica, a partir da ideia de reprimarização da economia nacional, em razão 

da ampliação expressiva da exportação de commodities primárias, que se relaciona, não somente com a pauta exportadora, 

mas também com a composição do setor secundário e com a participação no Produto Interno Bruto (PIB). (MILANEZ; 

SANTOS, 2014, p. 21) 

A partir do que dispõe Gudynas (2012) sobre o crescimento da produção e exportação mineral no Brasil, é possível 

perceber a dependência do país às práticas neoextrativas, por serem consideradas fundamentais para o desenvolvimento e, 

no contexto de governos progressistas, para a superação das desigualdades sociais, mesmo tendo em conta seus efeitos 

colaterais, como: o deslocamento de comunidades locais, a ruptura da ligação entre povos tradicionais e seus territórios, os 

fortes impactos ambiental e sociais, entre outros. 

E para que esse modelo seja consolidado, faz-se necessário, segundo o referido autor (2012), a adoção, por parte 

do Estado, de um papel mais ativo, seja por participação direta, como com a atuação de empresas estatais, seja de forma 

indireta, através de incentivos, apoios em infraestrutura etc. Essa proatividade estatal pode ocasionar também algumas 

políticas de flexibilização de legislações, como a trabalhista e ambiental, de modo que o país se torne atrativo em um cenário 

de competição pela captação das empresas e consequentes investimentos estrangeiros trazidos em seus bojos. 
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Com vistas a tratar especificamente dessa lógica de atuação do Estado em prol da criação de um cenário positivo 

para a atuação das corporações, buscamos trazer o conceito de “arquitetura da impunidade”, tratado por Juan Zubizarreta 

e Pedro Ramiro (2015, p. 15), para o contexto brasileiro. Essa arquitetura seria uma complexa estrutura econômica, política, 

cultural e jurídica, que se consolidou, internacionalmente, a partir do processo de globalização financeira e de expansão das 

políticas neoliberais, culminando no fortalecimento das corporações transnacionais, além de proporcionar um contexto de 

forte proteção a seus interesses. 

Esse modelo criado se contrapõe ao frágil arcabouço de proteção de direitos humanos existente, tanto na seara 

nacional quanto na internacional, marcado pela voluntariedade e pela ausência de mecanismos de responsabilização, o que 

gera uma estrutura assimétrica que privilegia a lógica empresarial em detrimento dos que podem sofrem com suas práticas. 

Enquanto um dos componentes principais dessa arquitetura, a lex mercatoria se compõem a partir de um conjunto de 

fatores, entre eles, a criação de uma rede formal e informal de normas e práticas jurídico-econômicas no âmbito 

internacional, permitindo que as transnacionais ganhem cada vez mais poder, tornando-se protagonistas da economia 

mundial e do capitalismo global (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2015, p. 12). Isso ocorre a partir da influência, de forma direta ou 

indireta, dessas corporações na produção legislativa estatal e internacional, de forma a garantir seus interesses e direitos, 

formando o chamado Direito Corporativo Global. 

A partir desse panorama, pretende-se investigar no presente trabalho, com a análise do conteúdo do projeto de lei 

que trata do novo marco legal da mineração, bem como de seu histórico, críticas e possíveis desdobramentos, se esta 

proposta legislativa poderia ser considerada mais um marco normativo responsável por consolidar a “arquitetura da 

impunidade” no contexto de atuação das empresas mineradoras no Brasil, fazendo com que o cenário de disparidade entre 

o arcabouço normativo em favor das atividades empresariais se aprofundasse em relação aos mecanismos de proteção de 

direitos humanos. 

O projeto de lei em questão seria o de nº 5807/13, conhecido como o novo marco regulatório para o setor de 

mineração, que foi encaminhado pelo Executivo Federal e se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta 

legislativa, que dispõe sobre a atividade de mineração, cria o Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de 

Mineração (ANM), entre outras disposições, substituiria o código vigente de 1967. 

Assim, a pergunta que norteia este estudo é: o novo marco legal da mineração, proposto a partir do projeto de lei 

nº 5807/13, pode ser considerado mais um elemento que busca consolidar a “arquitetura da impunidade” no Brasil, no 

tocante à atuação das empresas mineradoras, aprofundando ainda mais o desequilíbrio de proteção entre empresas e 

direitos humanos? 

Parte-se da hipótese de que o Estado brasileiro, inserido em um contexto neoliberal e que vem se aproximando das 

práticas neoextrativistas, possibilita a consolidação de uma “arquitetura da impunidade”, que privilegia a atuação das 

empresas em seu território em detrimento da proteção de direitos humanos. Por essa razão, a lex mercatoria, enquanto um 

dos elementos dessa arquitetura, se concretiza a partir de um marco normativo que chancela essa assimetria e confere às 

corporações a possibilidade de atuação com menos entraves e regulação.  

Assim, fazendo um recorte para o âmbito de atuação de empresas mineradoras no país, será possível, através da 

análise do projeto de lei que estabelece o novo código da mineração, do processo de discussão sobre seus termos e das 

críticas já produzidas, bem como das discussões acerca do contexto econômico no qual o Brasil se insere, investigar se a 

referida proposta legislativa desempenha um papel relevante para a concretização da “arquitetura da impunidade”, 

reforçando, com isso, a lógica assimétrica de poderio das empresas, em face de uma lógica que privilegia a proteção de 

direitos humanos. 

A partir de uma revisão bibliográfica sobre as discussões acerca do modelo econômico brasileiro, feitas por Gudynas 

(2012), Milanez e Santos (2014), assim como sobre o conceito de “arquitetura da impunidade” proposto por Juan Zubizarreta 

e Pedro Ramiro (2015), o trabalho utilizará como método a análise documental no projeto de lei nº 5807/13, bem como de 

artigos, matérias jornalísticas, documentos do Congresso Nacional, dentre outros, que tratam do histórico da proposta legal, 

suas críticas e perspectivas. 

A presente discussão pode ser considerada relevante, no sentido de promover uma reflexão sobre o modelo de 

economia que o Brasil adota, seus marcos normativos em disputa e o projeto de Estado que se forma a partir disso, que gera 
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abalos na estrutura democrática, violações sistemáticas a direitos humanos sem a devida responsabilização e casos, como o 

do rompimento da barragem de Fundão, que deixam prejuízos irreparáveis, principalmente para as camadas mais 

vulneráveis da sociedade e um legado da impunidade das empresas responsáveis. 
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O QUE PODEMOS APRENDER COM O ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO? 
UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS DO CRIME DE MARIANA SOBRE A BARRAGEM 

CASA DE PEDRA EM CONGONHAS-MG 

 

WHAT CAN WE LEARN FROM THE FUNDÃO DAM RUPTURE? AN ANALYSIS OF THE IMPACTS OF THE MARIANA 

CRIME OVER DE CASA DE PEDRA DAM IN CONGONHAS-MG 

 

João Luís Lobo Monteiro de Castro1 

Laura Monteiro Senra2 

 

Resumo 

O presente trabalho pretende analisar os possíveis efeitos do rompimento da Barragem de Fundão, sobre a barragem Casa 

de Pedra, da Companhia Nacional Siderúrgica (CSN), localizada em Congonhas-MG. Para tanto iremos observar a postura dos 

órgãos públicos e da empresa responsável pela barragem, bem como dos moradores da cidade, no que concerne às 

condições da barragem. Partindo do panorama evidenciado por Svampa (2017), quanto ao Consenso das Commodities na 

América Latina, observaremos se houve algum impacto do rompimento da barragem de Fundão sobre a forma como tem 

sido administrada e fiscalizada a barragem de Congonhas, desde novembro de 2015.  

Palavras-Chave: Mineração; Barragens; Extrativismo; Manifestações Sociais. 

 

Abstract 

The present work intends to analyze the possible effects of the Fundão Dam rupture on the Casa de Pedra dam from the 

Companhia Nacional Siderúrgica (CSN), located in Congonhas-MG. Therefore we will observe the behavior of the public 

agencies and the company responsible for the dam, as well as the residents of the city, regarding the conditions of the dam. 

Starting from the panorama evidenced by Svampa (2017), we will check if there has been any impact of the Fundão dam 

rupture on the way the Congonhas dam has been administered and supervised since November 2015. 

Key-Words: Mining; Dam; Extractivism; Social Manifestations. 

 

O dia 05 de novembro de 2015 ficou marcado na história brasileira devido ao rompimento da barragem de Fundão 

em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana-MG, de responsabilidade da Samarco Mineração S.A., uma joint-venture entre 

a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton Brasil LTDA. O evento, ficou reconhecido como a maior tragédia 

socioambiental do Brasil dadas as suas proporções alarmantes, provocando a morte de 19 pessoas, a destruição completa 

de municípios próximos a barragem, a poluição de toda a extensão do Rio do Doce, além de diversos outros danos 

inestimáveis não só para a população do entorno da bacia, como também para populações mais distantes da barragem.   

Os efeitos do rompimento foram imediatos. Os olhos de todo o país e do mundo se voltaram para a lama que ia se 

espalhando por toda a bacia do Rio Doce e no drama dos atingidos e atingidas ao longo de todo o percurso. Acompanhado 

do fervor televisivo, vieram também os questionamentos sobre que tipo de atividade é essa que leva a acontecimentos de 

proporções tão desastrosas, trazendo uma atenção inédita para a atividade que o estado de Minas Gerais tem associado a 

seu nome: a mineração. 

Com isso, cresceu a tensão das cidades mineradoras vizinhas à Mariana com barragens semelhantes. Um desses 

casos, que será o objeto deste estudo, é o que está relacionado com a barragem Casa de Pedra na cidade de Congonhas, 

localizada a cerca de 70 km de Mariana. Movimentos sociais e moradores se organizaram e começaram a pressionar 
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autoridades públicas e empresas sobre o grau de insegurança a que estavam expostos e a pedirem participação e voz ativa 

nos processos.  

Apenas 13 dias após o rompimento da barragem de Fundão, os moradores que vivem próximos à barragem de 

Congonhas já se organizaram e conseguiram convocar uma reunião extraordinária na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

para debaterem o estado e funcionamento das barragens administradas pela Companhia Siderúrgica Nacional no município. 

Mais alguns dias depois, organizações estudantis e a associação dos moradores do bairro próximo à barragem 

convocaram uma manifestação para cobrar da empresa explicações sobre o estado da barragem, além de exigências quanto 

ao cumprimento das disposições da lei de Política Nacional de Segurança de Barragens, lei 12.334 de 2010. 

A pressão da sociedade foi acompanhada pela atuação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que já vinha 

fiscalizando as obras de alteamento da barragem. No entanto, em 2016, os moradores denunciaram vazamentos na 

barragem e acionaram o Ministério Público que encomendou uma perícia ao seu Centro de Apoio Técnico (CEAT) e confirmou 

os problemas já apontados pela população. 

Durante as obras de reparo, em uma perícia do Ministério do Trabalho (MT), o auditor responsável identificou 

diversos problemas quanto à segurança dos trabalhadores, além de graves deficiências na operação da barragem, constados 

em inconsistências de documentos da própria empresa, como o fato da barragem estar com um nível de rejeitos acima da 

capacidade máxima em volume e do mal funcionamento de instrumentos essenciais de medição da estabilidade do dique. 

Sendo assim, o MT expediu um termo de interdição da barragem. 

No entanto, após contestação do termo, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o 

MPMG ajustando as condições das obras de reparo (segurança dos trabalhadores, geologia, sondagem, necessidade de 

instrumentação) e também a execução do plano de emergência para os moradores do bairro.     

Congonhas é um caso de especial destaque, por se tratar da cidade que, segundo dados do inventário das Barragens 

de Rejeitos e Resíduos do estado de Minas Gerais, divulgado em 2015 pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)3, é 

o município com o maior número de estruturas em risco: cinco. Não bastando este fato, a Barragem Casa de Pedra, segundo 

o plano de gestão de riscos da CSN, é a represa mais próxima de uma área urbana no Brasil, estando a cerca de 200 metros 

de um bairro densamente povoado.  

De acordo com Maristela Svampa (2017), o consenso das commodities seria um padrão de atuação dos governos 

latino americanos que envolve uma intensificação da atividade neoextrativista para atender a demanda do mercado 

internacional, principalmente durante o boom das commodities entre os anos de 2003 e 2013. Isso combinado com uma 

política neodesenvolvimentista que busca mascarar os danos aos direitos humanos e ao meio ambiente, baseando no 

discurso que o desenvolvimento passa pela inserção do país no mercado capitalista global e para tanto esses danos são 

encarados como males necessários ao almejado desenvolvimento.   

Partindo do cenário descrito por Svampa, a pergunta que se busca responder é se houve ou não alguma influência 

do rompimento da barragem de Fundão sobre a forma de administração e fiscalização da barragem de Congonhas, tendo 

como hipótese a essa pergunta uma resposta afirmativa, que pretendemos investigar através da análise da postura dos 

moradores locais, dos agentes públicos e da CSN, nos detendo, principalmente na documentação gerada pelas ações desses 

atores desde de novembro de 2015.   
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Samarco/Vale/BHP em Mariana (MG). Mimeo. 2015. 
 
SAWAYA, M. Perícia de estabilidade geológica da Barragem Casa de Pedra em Congonhas/MG. Centro Técnico do Ministério 
Público de Minas Gerais (CEAT), 2017. 
 
SVAMPA, Maristella. Del Cambio de Época al Fin de Ciclo: Gobiernos Progresistas, Extractivismo y Movimientos 
Sociales en América Latina. Buenos Aires: Edhasa, 2017. 
 

 



17                            Anais dos Seminários Internacionais de Direitos Humanos e Empresas | Vol. II                                                                                                                                                                             

 
 

     eISSN: 2447-276X 

DESASTRE NA BACIA DO RIO DOCE: ANÁLISE DO DIREITO FUNDAMENTAL AO 
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E A REAÇÃO DOS ÓRGÃOS 

PÚBLICOS RESPONSÁVEIS 

DISASTER IN THE RIO DOCE: ANALYSIS OF THE ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT RIGHT AND THE 
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Resumo 

Este resumo expandido busca analisar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio do 

exame da atuação pública sancionatória à empresa Samarco Mineração S.A. no desastre na Bacia do Rio Doce. Para que se 

analise a disposição de tal direito fundamental, utilizar-se-á como referencial teórico a Força Normativa da Constituição, de 

Konrad Hesse. Por fim, constatou-se que apesar da infração do direito constitucional, não foram efetivadas a maior parte 

das medidas judiciais e extrajudiciais de responsabilização da empresa, indicando que a negligência dos órgãos públicos 

frente a crimes ambientais enfraquece a força normativa da Constituição. 

Palavras-chave: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; desastre na Bacia do Rio Doce; responsabilização da 

empresa Samarco Mineração S.A. 

   

Abstract 

This expanded summary seeks to analyze the fundamental right to the ecologically balanced environment by examining the 

public performance sanctioning the company Samarco Mineração S.A. in the Rio Doce disaster. In order to analyze the 

disposition of this fundamental right, the Normative Force of the Constitution of Konrad Hesse will be used as theoretical 

reference. Finally, it was found that despite violation of constitutional law, most of the judicial and extrajudicial measures 

of accountability of the company were not carried out, indicating that the negligence of the public organs against 

environmental crimes weakens the Normative Force of the Constitution. 

 Keywords: right to the ecologically balanced environment; disaster in the Rio Doce Basin; accountability of the company 

Samarco Mineração S.A 

 

 

Introdução 

Ao dia 05 de novembro de 2015, em Mariana (MG), rompeu-se a barragem de “Fundão” da Mina Germano, sob 

atuação da empresa Samarco Mineração S.A. A barragem continha cerca de 50 milhões de m³ de rejeitos de mineração, dos 

quais 34 milhões se alastraram e atingiram um distrito de Mariana, Bento Rodrigues, como também todo o curso do Rio 

Doce até a sua foz, em Regência (ES). O evento teve múltiplos impactos, sendo considerado o maior desastre ambiental da 

história do país (IBAMA, 2018). No presente trabalho, problematiza-se a eficácia dos órgãos públicos para responsabilizar 

devidamente a empresa Samarco no tocante à lesão do direito fundamental ao equilíbrio ambiental. Parte-se aqui da 

hipótese de que a atuação pública tem sido pouco eficaz para a exigência de reparações por parte da mineradora. 

 

Desenvolvimento 

Acerca das consequências do rompimento da barragem, constata-se a ocorrência de múltiplos impactos ambientais, 

como destruição de áreas de preservação permanente e da vegetação nativa de Mata Atlântica. Pontua-se, também a 
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mortandade de fauna aquática e terrestre –11 das espécies foram classificadas como ameaçadas de extinção, e 12 são 

endêmicas ao rio Doce (Portaria MMA 445/2014) –, sendo que os impactos se estenderam à mastofauna, avifauna e 

herpetofauna. Os padrões de qualidade da água também foram alterados: a concentração de metais pesados, como o 

cádmio e mercúrio aumentou, e estes não se degradam, permanecendo solubilizados no sistema hídrico. Acerca dos 

assoreamentos nos habitats, as medidas de reparação dos danos terão, quando viáveis, execução a médio e longo prazo, 

neste caso compreendendo pelo menos dez anos. (IBAMA, 2015).  

A Constituição estabelece, por meio do art. 225º, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

fundamental. A positivação dessa norma revela a importância que se dá à natureza como meio de promoção, 

estabelecimento e desenvolvimento da vida humana, e também prevê que sanções serão imputadas aos infratores que 

lesionarem esta ambiência comum. 

Segundo Konrad Hesse, a Constituição resguarda uma força própria, ordenadora do Estado. Essa força provém do 

condicionamento recíproco entre o dever-ser, que se traduz para Hesse na Constituição jurídica, e o ser, correspondente à 

realidade político-social. Conforme essa relação de interdependência, Hesse defende que a essência da Constituição reside 

na sua pretensão de eficácia, ou seja, a normatividade que ela interpõe pretende ser concretizada no mundo dos fatos. 

Ansiando à pretensão de eficácia do direito ao meio ambiente equilibrado, o art. 225, §3º prevê a sujeição dos 

infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados. Ao encontro desse enunciado constitucional, a legislação, sobretudo a Lei dos Crimes Ambientais 

e a Política Nacional do Meio Ambiente, vem a tipificar condutas criminais que ameacem o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Nesse viés, foram interpostas contra a Samarco medidas sancionatórias, como multa pelo Ibama, e a suspensão de 

sua licença ambiental (CARDIA, 2018). Além disso, um Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar pelo MPF com a 

empresa foi celebrado, determinando uma caução de R$ 2,2 bilhões para medidas de prevenção e reparação dos danos (MPF, 

2017). No plano judicial, o MPF também ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP), pedindo a condenação da Samarco à 

reparação integral dos danos socioambiental, humano, econômico, material e imaterial; a adoção de medidas de 

compensação; apoio ao fortalecimento das unidades de conservação existentes no Rio Doce; dentre outras medidas, 

devendo à causa, portanto, cerca de R$ 155 bilhões. (SOUZA; SANTOS, 2017, p. 12). 

Entretanto, a despeito do elevado número de medidas judiciais e extrajudiciais, o seu cumprimento pela empresa 

Samarco revela-se muito desfalcado: após um ano do desastre, apenas 5% das recomendações foram efetuadas, além do 

atraso das obras de contenção; de um total de 11 medidas definidas pelo Ibama para minimizar o impacto da tragédia, sete 

não foram atendidas e quatro foram cumpridas parcialmente (CIF, 2016). Das 68 penalidades, 67 estão em fase recursal, e 

apenas uma começou a ser quitada. Apesar do valor a ser ressarcido pela Samarco ser superior a R$ 150 bilhões, foi acordado 

à empresa realizar aportes anuais nos anos de 2016, 2017 e 2018 – respectivamente 2 bilhões; 1,2 bilhões e 1,2 bilhões de 

reais – destinados a reparações socioeconômicas e socioambientais (TTAC, 2016). Dessa forma, conclui-se que valor 

restituído ainda é ínfimo, e que o abatimento é estimado para além do ano de 2030. 

Posteriormente, ocorre a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, prevendo inovações na governança 

definida pelo TTAC firmado em 2016, com a Samarco, a BHP Billiton Brasil, a Vale, os Ministérios Públicos (Federal, do ES e 

de MG), as Defensorias Públicas (da União, do ES e de MG) e as Advocacias Públicas (da União, do ES e de MG). O novo acordo 

prevê a extinção de ações judiciais, como a ACP de R$ 20 bilhões movida pela União e Estados de MG e do ES, citada no 

presente resumo. A extinção de um valor correspondente a quatro vezes a quantia desembolsada pela Samarco em três 

anos revela a chamada “arquitetura da impunidade”, um conceito que põe em discussão o modus operandi violador de 

direitos sem medidas sancionatórias adequadas (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016). 

Utilizando-se a metodologia de inferência causal (EPSTEIN, KING, 2013) conclui-se que a negligência pública na 

responsabilização efetiva da Samarco Mineração S.A. pode gerar uma tendência. Ao se comparar as grandes proporções do 

desastre com os parcos valores reparados pela Samarco e a branda responsabilização a que foi até então submetida, é 

preocupante que tamanha displicência se repita. Se o fato de o maior desastre ambiental ocorrido em solo nacional não ter 

sido capaz de revigorar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pela punição devida, o que se 

esperar de desastres de menores proporções? A propensão ao descuido é mais uma das várias sequelas deixadas após o 
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evento de 2015, e é alarmante que ela possa não só relativizar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas 

também enfraquecer, consequentemente, toda a força normativa da Constituição. 

 

Conclusão 

 Conclui-se que as medidas contra a Samarco são proporcionalmente aferidas quando se analisa a disposição 

constitucional do direito fundamental ao equilíbrio ambiental, e a legislação infraconstitucional que prevê a punição pelos 

crimes cometidos. Entretanto, não se verifica essa correspondência na realidade, já que a empresa está longe de cumprir as 

sanções que lhe foram impetradas, e tem conseguido dilatar o prazo para reparação do meio ambiente afetado, além de 

abater valores bilionários de sua dívida.   

 A impunidade da mineradora ameaça a pretensão de eficácia constitucional definida por Hesse, e a não observância 

de preceitos da Constituição impede que ela se transforme em força ativa. Para Hesse, direitos fundamentais não podem 

existir sem deveres (pressuposto de que a Constituição não deve se concentrar unilateralmente). Logo, verificando a 

disparidade entre o ordenamento e os fatos do desastre no Rio Doce, é correto afirmar que a inadimplência da Samarco fere 

não só um dispositivo constitucional, mas toda a força normativa da Constituição no tocante ao direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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RESUMO EXPANDIDO  

O presente resumo analisa o tratamento do instituto da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais no 

Brasil, diante das alterações legislativas realizadas pelas Leis 13.540 e 13.575, ambas de 2017. Será abordado o papel que 

vem sendo dado à fonte de receita oriunda dessa atividade de exploração de recursos minerais, tendo em vista sua função 

de mitigação de danos e justiça inter-geracional frente às violações de direitos humanos ocasionadas pela mineração. O 

marco teórico utilizado para análise será o neoconstitucionalismo, enaltecendo as garantias constitucionais e direitos 

humanos frente à mineração. 

Palavras-chave: Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais; Direito Financeiro; Direito Minerário; 

neoextrativismo. 

 

RESUMEN 

El presente resumen analiza el tratamiento de La Compensación Financiera por La Explotación de Recursos Minerales en 

Brasil, ante las alteraciones legislativas hechas a través de La Ley 13.540 y de La Ley 13.575, ambas de 2017, es relevante 

entender el papel que viene siendo dado a La fuente de ingresos de La actividad minera, teniendo en vista su función de 

mitigación de daños y justicia interne racional frente a las violaciones de derechos humanos ocasionadas por La minería. El 

marco teórico utilizado para análisis será El neoconstitucionalismo, enalteciendo las garantías constitucionales y derechos 

humanos delantera minería. 

Palabras clave: Compensación Financiera por La Explotación de Recursos Minerales; Derecho Financiero; Derecho Minero; 

neoextrativismo 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Heidrich (2013) após o ciclo de políticas neoliberais dos anos de 1990-2000 consolidou-se na América 

Latina um novo modelo de extração de bens da natureza, denominado neoextrativismo, possuindo clara ambiguidade visto 

que, por um lado propaga possibilidade de progresso e desenvolvimento, atuando como uma estrutura de suporte para a 

implementação de programas sociais, por outro lado, reforçam e dão continuidade a posição de subordinação destes países 

(Milanez, Santos, 2013). 

No Brasil, ao analisar o setor minerário, constata-se que o governo, assim como o de outros países da América 

Latina, tem adotado uma política de apoio à mineração, característica do neoextrativismo, baseada na concessão de diversos 

incentivos fiscais, como isenções de impostos e contribuições para a exportação de produtos de baixo nível tecnológico, 

como o minério de ferro, que estão isentos da cobrança de ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) graças a Lei 

Complementar nº 87/1996, ainda, dá suporte a essa política a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM), equivalente aos royalties. 
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Será necessário realizar um estudo das principais modificações feitas na CFEM, sobretudo nos últimos anos, já que 

a legislação brasileira mantém-se inerte aos impactos ambientais negativos, inviabilizando a proteção da população e da 

cultura dos locais mineradores. Ademais, esse resumo analisa a seguintes questões: Em quais pontos a exploração mineral 

no Brasil se caracteriza com o modelo neoextrativista? Sobretudo no tocante ao incentivo de práticas exploratórias e de sua 

legitimação como importante fonte de receita.Além do mais a política institucional instrumentaliza a CFEM apenas como 

uma fonte de arrecadação, ou como incentivador do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente e da 

população atingida pelos impactos da mineração, cumprindo seu dever constitucional? 

A metodologia adotada nesse resumo é bibliográfica e crítica, abordando a CFEM em seus aspectos teóricos e 

práticos, com observações para sua concretização como instrumento de desenvolvimento econômico sustentável rompendo 

com a lógica neoextrativista. O marco teórico utilizado para analisar a instrumentalidade da CFEM será o 

neoconstitucionalismo, com o objetivo de valorizar princípios e promover garantias fundamentais a partir da aplicação do 

instituto jurídico. 

 

1. NEOEXTRATIVISMO  

É relevante tratar do conceito de neoextrativismo visto que suas características podem ser observadas no cenário 

nacional e latino-americano, principalmente com a adoção de políticas de apoio a exportação de produtos primários, como 

por exemplo, os provenientes da mineração, atividade com grande impacto no meio ambiente, uma vez que é baseada na 

exploração de recursos não renováveis, em que seus grandes empreendimentos possuem relação intrínseca com a poluição 

de recursos hidrográficos, desmatamento e deslocamento de pessoas atingidas de forma negativa por esta atividade, 

reforçando a posição de subordinação desses países para atender demandas internacionais (GUDYNAS, 2012b). 

Segundo Gudynas (2009, apud Milanez, 2013, p. 121) o neoextrativismo é um “modelo de desenvolvimento focado 

no crescimento econômico e baseado na apropriação de recursos naturais, em redes produtivas pouco diversificadas e na 

inserção internacional subordinada”. O Estado consolida-se como um ator protagonista nesse modelo, legitimando-o bem 

como intensificando sua própria atuação, principalmente no que diz respeito ao controle de acesso aos recursos naturais. 

Ademais, os governos passam a instituir programas sociais financiados sobretudo pela distribuição de recursos fiscais, 

advindo em alguns casos da renda derivada da atividade extrativa, aperfeiçoando uma fonte de renda através de 

compensações financeiras e royalties, uma vez que atuam como retorno financeiro para o local onde está instalado o 

empreendimento mineral configurando uma importante composição nas finanças de entes federativos. 

Após os anos 2000 tem-se uma importante mudança na legislação sobre a atividade de mineração, proporcionada 

sobretudo pelo cenário internacional favorável a comercialização de commodities, impulsionado principalmente pelo 

crescimento econômico chinês, que passou a demandar produtos primários para satisfazer o desenvolvimento de sua 

economia, sobretudo no setor da construção civil (MILANEZ, SANTOS, 2013). Dessa forma, os governos passaram a adequar 

a tributação e a participação do Estado à nova realidade deste setor, por meio da alteração de alíquotas de impostos e 

contribuições incidentes sobre a atividade, assentando a produção ao neoextrativismo, estimulando um maior 

aproveitamento das jazidas minerais, atraindo investimentos para o setor e aumentando a competitividade da extração 

mineral no cenário internacional.  

Nesse contexto de participação do poder público na mineração, uma das formas de arrecadação do Estado nos 

lucros advindos da exploração mineral ocorre por intermédio da CFEM, que será abordada a seguir. 

 

2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegurou no seu art. 20, § 1º a possibilidade de criação 

de instrumentos de arrecadação, diante da exploração de recursos minerais, sendo criada a CFEM, e novos instrumentos 

fiscais, políticos e regulatórios. Nesse contexto, as compensações financeiras são instituídas sobre o viés de mitigação de 

danos causados por atividades de exploração, afastando a justiça inter-geracional presente no art. 225 da Carta Magna, que 

atribui ao poder público e à coletividade o dever de defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.  

As modificações recentes na legislação referente ao instituto de compensações financeiras e aos royalties 

minerários, como por exemplo as derivadas da Lei 13.540 e da Lei 13.575, ambas de 2017, demonstram que o Brasil, seguindo 
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a tendência latino-americana, reforça o modelo extrativista propiciando a extração em larga escala de recursos naturais 

destinados à exportação, com alterações preponderantemente arrecadatórias, sem qualquer contraprestação relevante. 

Por exemplo, tem-se a criação da Agência Nacional de Mineração, com absorção de quadros do Departamento Nacional de 

Produção Mineral, pouco alterando o ambiente da regulação e fiscalização da mineração. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A CFEM é uma das principais fontes de receita dos entes federativos afetados pela atividade extrativista minerária. 

Entretanto, o estudo acerca deste instituto jurídico deve se ater a realidade de como vem sendo aplicada esta renda, tendo 

em vista seu potencial irrefutável para a construção e manutenção de políticas de recuperação ambiental, prevenção de 

impactos ambientais negativos, viabilizando o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos que comumente são 

violados frente a extração mineral. 

Todavia, as alterações legislativas realizadas no âmbito da mineração representam a intenção estatal em aumentar 

sua arrecadação proveniente da exploração, não configurando instrumentos necessários para os objetivos citados 

anteriormente, fortalecendo a reprimarização da economia brasileira de forma congruente a concepção neoextrativista. 

Desse modo, a utilização da CFEM deveria servir, sobretudo, aos interesses sociais e não a discricionariedade do poder 

político e econômico do Estado. 
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Resumo 

O trabalho proposto tem como objetivo investigar as práticas da Fundação Renova, no contexto do desastre-crime do Rio 

Doce, com vistas a verificar se elas são enquadráveis nos padrões de conduta das corporações em contextos semelhantes. 

Para tanto, a abordagem partirá da produção inferencial-descritiva, trazendo como paradigma o trabalho de Stuart Kirsch 

no Caso da mina Ok Tedi, de Papua Nova Guiné. Buscar-se-á, em última instância, demonstrar a reprodução de 

comportamentos institucionais em contextos de mineração, caracterizando-os como novas violações de Direitos Humanos.   

Palavras-chave: mineração; direitos humanos; padrões corporativos.  

 

Abstract 

The aim of the following study is to investigate the practices of Renova Foundation in the context of the Doce river disaster, 

in order to verify if the practices of the it fits in the standards of mining corporations in similar contexts. To that end, the 

approach will be based on the inferential-descriptive production, taking into account as a theoretical reference the study of 

Stuart Kirsch in the case of the Ok Tedi mine in Papua New Guinea. A the most basic level, it will be sought to demonstrate 

the reproduction of institutional behaviors in mining contexts, characterizing them as Human rights violations. 

Keywords: mining; human rights; corporate standards. 

 

Se é possível falar em um denominador comum nos conflitos desencadeados pela atividade de mineração é que 

eles se estendem. Se estendem na dimensão espaço, envolvendo afetações das mais diversas e que, muitas vezes, somente 

são identificáveis com o decurso do tempo. Por outro lado, estendem-se na dimensão tempo, envolvendo, por motivos 

latentes na prática das corporações responsáveis, uma volatilidade de pessoas e discursos nas resoluções dos conflitos.  

Nesse ato contínuo de desdobramentos na dimensão tempo e espaço, diversas estratégias são utilizadas para 

neutralizar ou “normalizar” as práticas das corporações no âmbito da mineração. Sempre buscam atribuir os mais variados 

impactos ambientais, sociais, interacionais, econômicos e culturais como consequências da modernidade, colocando-os 

como certamente inevitáveis. Evidentemente, não se trata somente de uma questão localizada, porque, diferentemente do 

que nosso imaginário constrói, esse amálgama de atos e práticas das corporações mineradoras está imbuído em uma 

compreensão de que o impacto causado pela mineração é um “fenômeno que compõe a realidade”3 (PATARO, 2018). Esse 

tipo de abordagem tem diversas consequências e é uma estratégia da qual se lança mão para buscar velar a externalização 

do custo de produção (ou o custo do desastre) na dimensão espaço e tempo.  

Esse tipo de comportamento institucional foi e é objeto de análise no campo da antropologia, especificamente a 

partir dos trabalhos de Terecen Turner e Stuart Kisrch. O último analisou a mineração nas terras altas de Papua Nova Guiné 

(2002, 2014), trabalhando ativamente no campo da famosa mina Ok Tedi e com o povo Yonggom. A partir de seu trabalho 

de campo, Kirsch alcançou algumas evidências de grande relevância nos objetivos em questão, uma vez que são padrões das 

ações das corporações no mundo neoliberal da mineração. 

                                                                        
1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Colaborador da Clínica de Direitos Humanos da UFMG. Brasil, 

e-mail: joaovitorfmoreira@gmail.com.  
2 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Co-fundadora e orientadora da Clínica de Direitos Humanos da 

UFMG. Brasil, e-mail: leticiapaleixo@gmail.com. 
3 Retiramos o trecho acima do artigo de opinião de autoria de Bianca Pataro, publicado na Folha de são Paulo em meados do ano 

de 2018. A autora se intitula analista de programa socioeconômico na Fundação Renova e é mestre em antropologia.  
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Nessa perspectiva, Kirsch (2014) não somente identifica uma “colisão de ecologias”, como enuncia o fato de que as 

mineradoras buscam I) amenizar as preocupações a partir da promoção da incerteza e dúvida; II) administrar a política do 

tempo manipulando a pesquisa científica, cancelando ou retardando o reconhecimento de problemas significativos; III)  

cooptar os discurso da crítica promovendo a si mesmas como corporações responsáveis, sustentáveis e transparentes; IV) 

melhorar suas reputações, forjando parcerias estratégicas com ONGs e fomentando a divisão entre seus críticos.  

Dito isso, o objetivo do presente trabalho é buscar entender como essa prática se desdobra no contexto nacional, 

especificamente no contexto posterior ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, considerando, inclusive, 

que este apenas constitui o marco temporal em que o conflito ambiental pré-existente se desvela. O objetivo é verificar se 

a atuação da Fundação Renova se enquadra nos padrões de conduta das corporações identificado por Kirsch.  

Analisar as práticas da Fundação Renova é, em realidade, indagar acerca da conduta das próprias mineradoras 

responsáveis pelo conflito, Samarco, Vale e BHP. Isso porque a própria idealização da Renova, por meio de um Termo de 

Transação e Ajustamento de Conduta,4 já revela a tentativa de blindar a imagem das partes que deveriam ser 

responsabilizadas pelos incontáveis danos que se desdobram no contexto pós-Fundão: as corporações e o próprio Estado.  

Nesse contexto, torna-se necessário enunciar as perguntas que guiarão as reflexões a serem propostas: seriam as 

práticas da Fundação Renova passíveis de enquadramento nas evidências de Stuart Kirsch? Consequentemente, seria 

possível caracterizar os atos e práticas de neutralização do impactos e conflitos como possíveis violações de Direitos 

Humanos?  

A relevância das questões de pesquisa levantadas se dá quando associadas a uma metodologia de pesquisa muito 

bem estruturada, uma vez que diversos estudos (ORGANON, 2015) (VIEIRA, 2017) levantam essas questões puramente em 

âmbito especulativo, não apresentado adequadamente um recorte de estudo e uma lente teórica pela qual possa ser 

possível identificar práticas corporativas que são “padrões” no campo da mineração.  

Assim sendo, levantamos a hipótese de que a Fundação Renova é uma das melhores expressões das práticas de 

neutralização dos impactos causados pela mineração, o que proporciona o não reconhecimento dos reais conflitos e 

afetações nas diversas nuances e contextos pelo qual o Rio Doce perpassa. Tal questão, que atua principalmente no âmbito 

discursivo e simbólico, pode representar uma violação de Direitos Humanos, deslocando o foco dos conflitos e tornando os 

atingidos e as atingidas “vulneráveis” às ações das empresas5.  

Dito isso, para verificar a hipótese levantada e sua adequação aos comportamentos identificados por Kirsch, nossa 

abordagem partirá da produção inferencial-descritiva. Nesse ponto, Lee Epstein e Gary King (2013) fornecem instrumentos 

metodológicos necessários para a produção inferencial dentro da pesquisa científica, e que serão utilizados nas análises dos 

conteúdos selecionados. Segundo os autores, a pesquisa empírica de coleta e sistematização de tais dados são realizadas 

no intuito de se produzir inferências, que consistem no “processo de utilizar os fatos que conhecemos para aprender sobre os 

fatos que desconhecemos”. (EPSTEIN, KING, 2013, p. 36).  

As inferências, como colocam os autores, podem ser de dois tipos: causais e descritivas. A primeira é aquela que 

busca identificar uma relação de causalidade no objeto em análise (EPSTEIN, KING, 2013, p. 43)6.  As inferências descritivas, 

por sua vez, “não as fazemos resumindo fatos; nós as fazemos utilizando os fatos que conhecemos para aprender sobre 

                                                                        
4  O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) foi celebrado, em março de 2016, pelas mineradoras (Samarco, Vale e 

BHP), União Federal e estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Foi validade jurídica foi posteriormente questionada pelo Ministério Público 
Federal, uma vez que o acordo não contou com a escuta, consulta ou participação dos atingidos. A partir de então, iniciou-se um longo ciclo 
de negociações para desenho de um modelo de governança capaz de lidar com a complexidade do caso. Passados mais e dois anos e três 
grandes acordos depois, uma coisa manteve-se inalterada: justamente o fato de que a Fundação Renova se mantém como responsável pela 
condução dos programas de reparação nos territórios atingidos. O TTAC está disponível para consulta em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/ttac/cif-ttac-completo.pdf  

5 Alguns trabalhos são de extrema relevância e apresentam hipóteses que corroboram com a apresentada, especificamente: 
MILANEZ, B.; LOSEKANN, C. (Orgs.). Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: 
Folio Digital: Letra e Imagem, 2016. Além disso:  MANSUR, M.; WANDERLEY, L.; MILANEZ, B.; SANTOS, R.; PINTO, R.; GONÇALVES, R.; 
COELHO, T. Antes fosse mais leve a carga: introdução aos argumentos e recomendações referente ao Desastre da Samarco/Vale/BHP 
Billiton. In: ZONTA, M.; TROCATE, C. (orgs.). Antes fosse mais leve a carga: reflexões sobre o desastre da Samarco/Vale/BHP Billiton. 
Marabá: Editorial iGuana, 2016. p. 17-50. 

6 Nos dizeres da autora e do autor em questão: “Todas estas perguntas questionam se um ‘evento’ específico – a presença ou 
ausência daquilo que chamamos de variável causal principal (nos exemplos acima, decisões da Suprema Corte, leis de trânsito e acordos 
entre as partes) – causaram um “resultado” específico, ou variável dependente (nos exemplos acima, taxas de confissões, fatalidades no 
trânsito, deferência a acordos). Os possíveis eventos e resultados podem ser caracterizados como variáveis que assumem diferentes 
valores, isto é, elas variam: ou Miranda existe ou não; as confissões podem aumentar, diminuir ou permanecer igual. (EPSTEIN, KING, 2013, 
p. 43) 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/ttac/cif-ttac-completo.pdf
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fatos que não conhecemos” (EPSTEIN, KING, 2013, p. 36). Ou seja, a inferência descritiva pode ser entendida como uma 

busca pela compreensão de um problema de pesquisa, objetivando-se expandir essa compreensão para outros contextos. 

Nesse sentido, a produção de inferências descritivas será utilizada nesse trabalho, uma vez que buscaremos 

expandir para o contexto pós-Fundão as teses trazidas por Stuart Kirsch. Para tanto, descrevemos como construiremos uma 

tabela que evidencie práticas e ações tomadas pela Fundação Renova, o que nos permitirá comprovar ou não as possíveis 

inferências descritivas e, assim, alcançar um grau de cientificidade dos dados apresentados.  

Por fim, será possível verificar a validade ou não da hipótese inicial, trazendo à tona as especificidades do contexto 

(ou contextos) de atuação da Fundação Renova e, via de consequência, das mineradoras Samarco, Vale e BHP, bem como as 

possíveis violações de Direitos Humanos que se desdobram na dimensão espaço e tempo. Evidenciaremos, ainda, as 

limitações metodológicas, mas certamente não será possível deixar de lado o fato de que caracterizaremos os danos 

decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão como crime anunciado e assim adjetivá-lo. Isso, pois, assistimos o 

colapso físico de uma barragem, mas pouco dimensionamos as diversas ecologias devastadas. Assistimos um Rio ser 

aniquilado, mas pouco nos atentamos para as cosmologias destruídas.  
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Resumo 

O princípio da participação no licenciamento ambiental é um dos principais meios de acesso à informação e democratização 

dos processos decisórios em relação aos projetos de recursos naturais. Este trabalho analisa os desafios e perspectivas 

associados à implementação desse princípio no processo de licenciamento ambiental do Projeto Retiro em São José do 

Norte / RS. A pesquisa, em andamento, é bibliográfica, investigando matérias da imprensa, legislação, doutrina e 

documentos para testar a hipótese de que a não observância desse princípio intensifica conflitos socioambientais. O artigo 

conclui com a proposição de estratégias para fortalecer este princípio em futuros processos de licenciamento ambiental. 

Palavras-chave: princípio da participação; licenciamento ambiental; conflito socioambiental; mineração; São José do Norte. 

 

Abstract: 

The principle of participation in environmental licensing is one of the main means of access to information and 

democratization of decision-making processes in relation to natural resource projects. This paper analyzes the associated 

challenges and perspectives on the implementation of this principle in the environmental licensing process of the Retiro 

Project in São José do Norte / RS. The ongoing research is bibliographical, investigating media coverage, legislation, 

jurisprudence and technical documents to test the hypothesis that the non-observance of this principle intensifies 

socioenvironmental conflicts. The article concludes with proposed strategies to strengthen this principle in future 

environmental licensing processes. 

Keywords: principle of participation; environmental licensing; socio-environmental conflict; mining; São José do Norte. 

 

 

 

Desde a Revolução Industrial, o planeta vem experimentando as consequências da ação humana em escala inédita. 

A expansão científica e tecnológica dos últimos séculos, no entanto, encontrou um entrave para seu crescimento 

desenfreado: a finitude dos chamados recursos naturais. Isto fez com que os Estados e suas populações repensassem suas 

atitudes e percepções acerca da natureza. No âmbito jurídico-político-econômico, desenvolveu-se uma série de diretrizes e 

instrumentos no intento de lidar com a crescente complexidade dos problemas e, como um dos guias desta jornada, figura 

o princípio da participação5, previsto na Declaração do Rio de 1992. 

                                                                        
1 O trabalho integra um projeto intitulado “Governance of Natural Resources”, coordenado pela School of Public Policy and 

Administration da Carleton University (Ottawa, Canadá) e financiado pelo Social Science and Humanities Research Council of Canada. 
2 Advogado. Pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da UNISINOS e da School of Public Policy and Administration da Carleton 

University. Mestre em Direito pela UNISINOS. País: Brasil. E-mail: pbigolin@gmail.com. 
3 Analista política do Governo Federal do Canadá. Pesquisadora da School of Public Policy and Administration da Carleton 

University. Mestra em Administração Pública pela Carleton University. País: Canadá. E-mail: sashahansonpastran@cmail.carleton.ca. 
4 PhD em Estudos do Desenvolvimento pela London School of Economics. Professora Assistente, pesquisadora e supervisora do 

projeto “Global Governance of Natural Resources” da School of Public Policy and Administration da Carleton University. País: Canadá E-
mail: alexandra.mallett@carleton.ca. 

5 Assim se expressa o Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento [ECO- 
92]: “A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 

interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de 
participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as 
informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere 
à compensação e reparação de danos” (ONU, 1992). 
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Referido princípio ressalta a importância da atuação da população em questões ambientais, tendo em vista que o 

meio ambiente pertence a todas e todos, sendo também responsabilidade integral da sociedade zelar por sua manutenção. 

Enquanto indivíduos, grupos ou organizações, as pessoas necessitam da garantia de sua integração em processos que 

envolvam a implementação de atividades [públicas e/ou privadas] capazes de alterar drasticamente e inclusive prejudicar a 

configuração de seus territórios (MIRRA, 2010, v. 1, p. 29). Neste sentido, para que a participação se dê de forma eficaz deve 

existir o acesso à informação que diga respeito ao meio ambiente e estes projetos. 

Empreendimentos que utilizem recursos naturais e que poluam concreta ou potencialmente, bem como aqueles 

que possam causas degradação ambiental, estão sujeitos ao licenciamento ambiental, um procedimento administrativo que 

legitima sua operação. As atividades de mineração, por preencher a descrição acima, ficam condicionadas ao licenciamento, 

conforme a Resolução n. 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA] (MAM, 1997). 

No processo de licenciamento ambiental, há uma etapa fundamental em que se verifica o princípio da participação: 

a audiência pública. Nela, diferentes atores sociais expõem informações e perspectivas relacionadas ao projeto. Este artigo 

analisa os desafios e perspectivas associados à implementação desse princípio no processo de licenciamento ambiental do 

Projeto Retiro, de São José do Norte.  

O município de São José do Norte situa-se na região sudeste do Rio Grande do Sul, sendo a porção de terra que 

separa a Lagoa dos Patos do Oceano Atlântico. É lar para aproximadamente 25.000 pessoas e possui uma variedade de 

atividades em seus territórios, tais como: plantio de cebola, pesca artesanal, agricultura familiar, pecuária e reflorestamento 

de pinus. No entanto, a cidade vem atravessando profundas transformações de suas atividades econômicas na última 

década, com a realização de grandes projetos de desenvolvimento, como mineração, energia eólica e indústria naval 

(SANTOS; MACHADO, 2013). 

Os estudos sobre potenciais econômicos de minerais pesados nesta região existem desde a década de 1970, com a 

realização de coletas e amostragens para analisar a viabilidade da exploração entre as décadas de 1980 e 1990. Houve a 

tentativa de implementação de um projeto no final da década de 1990, sem êxito, também em função da potencial poluição 

decorrente da lavra. Já nos anos 2000, a Rio Grande Mineração S/A [RGM] comprou os dados e amostras das pesquisas 

anteriores, como a de Rio Tinto [2007] e da Paranapanema [2010]. Em 2011, adquire todos os direitos minerários da região 

e retoma os estudos (LOPES, PUCCINELLI, 2015; FREITAS, 2017). 

Em abril de 2014, a RGM publicou seu Relatório de Impacto Ambiental [RIMA]. Duas audiências públicas ocorrem 

em 4 de dezembro de 2014, sendo uma em Rio Grande e outra em São José do Norte. Em 18 de fevereiro de 2016, o 

Ministério Público Federal [MPF] emitiu uma recomendação ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis [IBAMA] apontando “graves deficiências” no EIA/RIMA, requerendo sua correção, o preenchimento de 

lacunas e a realização de nova audiência pública. Sem oferecer resposta, o IBAMA emitiu a licença prévia para o 

empreendimento, que pretende explorar zirconita, rutila e ilmenita6 por meio de dragagem de areia (SUL21, 2017a; b; CPEA, 

HAR, 2014). Posteriormente, houve outras duas audiências públicas: em 22 de setembro de 2017, em São José do Norte, e 

em 9 de abril de 2018, em Porto Alegre. 

Parte expressiva da população local se manifesta fortemente contra o empreendimento, tendo em vista que a faixa 

de 30km a ser explorada compreende a quase totalidade do município. Com sua implementação, práticas comunitárias, 

como a pesca artesanal e a agricultura familiar serão inviabilizadas (SUL21, 2018b).  

O crime da Samarco em Mariana / MG, em 2015, intensificou a rejeição da população ao projeto e ajudou a formar 

a opinião daqueles que não tinham posicionamento. No caso do Projeto Retiro, há potencial contaminação do lençol freático, 

da vida aquática e do solo. Neste contexto, além dos pescadores, os agricultores também se prejudicariam, já que produtos 

com risco de contaminação não possuem boa comercialização. Assim, atividades que estão consolidadas há séculos na região 

correm o risco de serem prejudicadas (FREITAS, 2017), caracterizando a situação como de conflito socioambiental7. 

                                                                        
6 Conforme explicado no RIMA (CPEA, HAR, 2014, p. 9): “O titânio da ilmenita é amplamente utilizado nos processos de produção 

de pigmento para tintas com aplicação em plásticos, papeis, alimentos, dentre outros. O rutilo é também aplicado na produção de eletrodos 
para soldas, o que confere uma boa aceitação no mercado interno haja vista a franca expansão da indústria naval no Brasil, inclusive na 
região do sul do Estado do Rio Grande do Sul. A zirconita (também denominada de zircão) é, por sua vez, utilizada em diferentes segmentos 
da indústria, principalmente nos setores de fundição, cerâmicas e refratários, devido às suas propriedades físicas e químicas”. 

7 Conflitos [socio]ambientais podem ser definidos como “aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de 
apropriação, uso e significação do território”, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de 
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Cabe ressaltar que, na audiência pública de setembro de 2017, portanto, após a concessão da licença prévia, houve 

falas de moradores da comunidade, cooperativas, movimentos sociais, acadêmicos, membros do MPF e do Executivo 

municipal, mas não houve sequer participação do IBAMA e das empresas, evidenciando o desinteresse destes atores na 

percepção dos potenciais impactos do projeto para quem deles discorda ou mesmo questiona (SUL21, 2017b). A audiência 

pública, enquanto manifestação do princípio da participação, não pode servir de mera formalidade no processo de 

licenciamento ambiental, posto que, deste modo, tem seu objeto esvaziado. Um dos aspectos positivos, no entanto, foi que 

este evento fortaleceu os laços de solidariedade dentro da comunidade na luta pela conservação de seus territórios e 

práticas (SUL21, 2017b).  

Como a pesquisa está em andamento, uma análise aprofundada do caso, assim como as proposições de estratégias 

para fortalecer este princípio em futuros processos de licenciamento ambiental ainda se encontram em desenvolvimento. 

Se percebe, desde já, que os desafios para implementação do princípio da participação envolvem a compreensão de que, em 

uma sociedade democrática, não basta haver vozes, também é necessário haver ouvidos. 
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A EXTERIORIZAÇÃO DE RISCOS POR EMPRESAS TRANSNACIONAIS ATRAVÉS DA 
COMUNHÃO ENTRE ATUAÇÃO GLOBAL E LOCAL: UM ESTUDO SOBRE O 

DISTANCIAMENTO JURÍD ICO CRIADO PELA BHP BILLITON PLC. EM RELAÇÃO À 
SAMARCO DO BRASIL LTDA. 

 

THE EXPOSURE OF RISKS BY TRANSNATIONAL BUSINESS COMPANIES THROUGH MUTUAL GLOBAL AND LOCAL 

PERFORMANCE: A STUDY ABOUT THE LEGAL DETACHMENT RAISED BY BHP BILLITON REGARDING SAMARCO DO 

BRASIL LTDA. 

 

Rômulo Goretti Villa Verde1 

 

RESUMO 

A partir da grande problemática protagonizada pelas Empresas Transnacionais, impassíveis de estável categorização 

jurídica, objetiva-se aqui demonstrar as estratégias que grupos de sociedades utilizam para exteriorizarem os riscos de suas 

atividades empresárias através de dois grandes grupos de atores, caracterizados por atuações locais ou globais. Assim, por 

meio de metodologia de análise de documentos, evidencia-se como a sociedade BHP Billiton plc. utiliza-se da sociedade 

Samarco do Brasil Ltda. para garantir-lhe o máximo proveito econômico, em face da atividade de exploração mineral de 

grande risco, sem comprometer a estrutura do grupo de sociedades do qual ambas fazem parte.   

Palavras-chave: empresas transnacionais; exteriorização de riscos; globalização;   

 

ABSTRACT 

From the vast framework staged by Transnational Business Companies, not liable to stable legal categorization, it is aimed 

here to depict the strategies that social groups tackle to expose the risks in their business activities through two major 

groups of actors encompassing local and global performances. Thus, by analyzing documents, it is enhanced as BHP Billiton 

plc. taps into Samarco do Brasil Ltda. to ensure ultimate economic profit, facing the high risk activity of exploring mineral 

without jeopardizing the structure of the group of societies they embody.   

Keywords: transnational business companies; exposure of risks; globalization 

 

 

 A evolução do direito societário contemporâneo compreende, de sobremaneira, os grupos de sociedades, forma 

jurídica complexa pela qual as mais diversas atividades empresárias estão hoje organizadas. Principalmente quando se fala 

em empresas2, que exigem fluxos de capitais mais vultuosos e libertos dentro de um mundo globalizado, é essa a formação 

societária mais encontrada, onde sociedades empresárias deterão controle ou algum tipo de relação de dominação - não 

sendo necessariamente sócias - sobre outras.  

 Nesse sentido constata-se que, mesmo sendo possível enquadrar os grupos de sociedades em uma categoria 

jurídica particular, a grande complexidade do fenômeno dificulta a definição exata de suas fronteiras. Exemplo disso são as 

relações entre os mais diversos agentes corporativos em cadeias de valores cada vez mais extensas, principalmente em face 

de relações contratuais difíceis de serem mapeadas por completo (ROLAND et al., 2018).     

 Salienta-se que peça chave à estruturação das sociedades agrupadas, então, foi o evento globalizante que, dento 

da pós-modernidade, é marcado por estabelecer uma pesada segregação entre atores de fato globais e uma imensa maioria 

caracterizada por ser local, impedida de transitar livremente em uma sociedade que propagandeia a liquidez dos fluxos, 

principalmente de pessoas e capital (BAUMAN, 2009). Porém, o acesso ao capital é fator determinante para estabelecer se 

                                                                        
1 Graduado em Direito e mestrando em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Brasil. E-mail: 

romulovillaverde@yahoo.com.br.   
2 Termo de diversos sentidos que isoladamente deverá ser entendido enquanto atividade empresária, ou seja, a atividade mantida 

em sede do estabelecimento empresarial.  
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um agente será de fato global, tendo a possibilidade de se mover física ou tecnologicamente pelos mais vastos territórios, 

ou se ele será local, adstrito a uma geografia sócio-espacial estruturada a barrar sua movimentação (BAUMAN, 2010). 

 Dentro desse contexto, a expressão por excelência dos grupos de sociedades está nas empresas transnacionais 

(transnational corporations- TNCs) que adotarão, inexoravelmente, a forma associativa agrupada juntamente às extensas 

cadeias de valores que se inserem, no exercício de suas atividades pelo globo. Assim sendo, a presente temática trabalha as 

TNCs, atores globais que, por excelência, constituem complexas redes jurídicas com a função precípua de darem fluidez ao 

capital, de forma a torná-lo o mais liquefeito possível, possibilitando seu rápido trânsito por territórios intercontinentais.  

 Agrega-se ao presente resumo a contribuição do Sociólogo polonês Zygmmunt Bauman e o conceito de 

modernidade líquida. Através de tal referencial teórico, é possível formar dois grandes grupos de empresas, aquelas que se 

encontram em âmbito efetivamente global, de outras que estão limitadas exclusivamente ao local onde se constituem. A 

partir desta constatação e possível compreender uma faceta do imenso predomínio exercido pelas TNCs, por meio de uma 

estrutura jurídica que congrega ao mesmo tempo atores e fatores locais e globais de interesse econômico.  

   Assim sendo, os grupos de sociedades, expressos sobretudo pelas TNCs, juntamente às mais "criativas" relações 

entre agentes corporativos de todas as espécies, inseridos em amplas cadeias de valores, expressam uma natureza jurídica 

verdadeiramente líquida. Tal liquidez permite às TNCs ocuparem os mais diversos espaços territoriais no percalço de seus 

interesses, dotando-as, igualmente, de uma fluidez necessária à evasão de responsabilidade e transitoriedade, demandas 

intrínsecas ao continuo fluxo de ocupação territorial que preconizam.  

 Uma das estratégias marcantes desses atores que congregam estruturalmente aspectos globais e locais de atuação, 

é a exteriorização dos riscos de suas atividades empresárias por meio de empresas subsidiárias, fortemente adstritas ao 

território onde atuam. A natureza jurídica tomada pelas TNCs viabiliza, assim, uma forte separação entre o ator de atuação 

global, em sua maioria representado por uma empresa mãe de renome (parent corporation), ocupando o vértice hierárquico 

de um complexo agrupamento de sociedades, dos atores locais, na presença de uma infinidade de subsidiárias juridicamente 

autônomas que exercem atividades de grande risco.    

 Exemplo disso é trazido pelo estudo da relação entre a Empresa Transnacional anglo-australiana BHP Biliton plc., 

ocupante do vértice hierárquico de um imenso grupo de sociedades, além da intensa cadeia de valor da qual participa e uma 

de suas subsidiárias, a Samarco do Brasil Ltda. Tem-se, então, respectivamente, o ator global e o local atuando em sinergia 

através de estruturas jurídicas complexas, visando o máximo proveito econômico que a comunhão dessa atuação díspare 

pode trazer. 

 Com o presente resumo expandido, expõe-se o estudo que está sendo feito, para demonstrar, através de 

documentos públicos e internacionalmente vinculados, chamados de Annuan Report, de emissão da BHP BILLITON plc., as 

estratégias que essa relevante TNC utiliza para, através de sua subsidiária Samarco do Brasil Ltda, exteriorizar os riscos de 

atividades de exploração mineral, mantida em prol da viabilidade econômica de todo o grupo societário, sem ferir de 

sobremaneira a sua integridade. Tais estratégias, puderam ser mapeadas de forma relevante pois, através de metodologia 

de análise desses citados documentos, pode-se perceber as mudanças ocorridas na forma como a empresa BHP, ora 

denominada de empresa mãe (parent corporation), tratou sua relação jurídica com sua subsidiária Samarco, antes, durante 

e após esta empresa filha ter ocasionado um grande desastre ambiental.  

 É demonstrado, portanto, através de análise documental, como uma sociedade empresária é escolhida e 

verdadeiramente sacrificada através da estrutura jurídica formada por uma Empresa Transnacional para, a partir de um ator 

local, preservar e proteger os interesses do ator global. Cumpre estabelecer que ao presente estudo, soma-se as 

características dos enormes riscos da atividade de exploração mineral, adstrita a imprescindíveis aspectos territoriais para 

sua manutenção.  

 Portanto, o presente resumo expandido compromete-se a apontar, de forma prática, as estratégias de 

distanciamento jurídico utilizadas entre empresas correlacionadas, mas que se diferenciam na forma de atuarem, entre o 

global e o local. Um exemplo dessas estratégias é a própria relevância dada a participação da subsidiária dentro do grupo 

societário a qual pertence, após perder suas vantagens econômicas, sendo paulatinamente esvaziada das conexões jurídicas 

que mantinha com outros membros do grupo.  
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    Termina-se por dizer que o presente estudo complementa a compreensão de como as Empresas Transnacionais 

evadem, fortemente, sua responsabilidade por danos, ocasionados por subsidiárias, ditas juridicamente autônomas. Cria-se, 

portanto, um instrumental que visa combater diretamente essa pretensa autonomia jurídica de entes corporativos que 

estão diretamente conectados através de fluxos econômicos.           
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RESUMO 

O avanço da mineração de bauxita no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata Mineira, ameaça 

a territorialidade camponesa ali desenvolvida ao longo de gerações e coloca em confronto duas maneiras distintas de valorar 

o ambiente. Enquanto a mineradora estabelece um cálculo meramente econômico para os impactos por ela produzidos, as 

comunidades camponesas consideram valores culturais, simbólicos, religiosos e históricos incapazes de serem medidos pela 

escala monetária. O conflito entre as diferentes formas de valoração revela, dessa forma, uma agressão aos direitos 

humanos dessas comunidades. 

PALAVRAS-CHAVES: campesinato; conflito; economia; crematística; mineração. 

 

RESUMEN 

El avance de la minería de bauxita en el entorno del Parque Estadual de la Serra do Brigadeiro, en la Zona de la Mata Minera, 

amenaza la territorialidad campesina allí desarrollada a lo largo de generaciones y pone en confrontación dos maneras 

distintas de valorar el ambiente. Mientras que la minera establece un cálculo meramente económico para los impactos que 

produce, las comunidades campesinas consideran valores culturales, simbólicos, religiosos e históricos incapaces de ser 

medidos por la escala monetaria. El conflicto entre las diferentes formas de valoración revela una agresión a los derechos 

humanos de esas comunidades. 

PALABRAS CLAVE: campesinado; conflicto; economía; crematística; la minería. 

 

 

Introdução 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma análise dos depoimentos tomados junto aos participantes de movimentos 

sociais, sindicais, ambientais e pastorais mobilizados devido à ameaça da mineração de bauxita no entorno do Parque 

Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), enfocando especialmente as diferentes formas de valorar o ambiente em que eles 

vivem. A hipótese a ser verificada é que a valoração estabelecida pelas organizações vinculadas aos camponeses e os próprios 

camponeses difere do mero cálculo crematístico (relativo à gestão das finanças o que difere de economia entendida como 

“cuidado da casa – oikos, em grego e raiz da palavra economia, tal como estabelecido por Aristóteles (apud martínez-alier, 

2017). Essa análise fundamenta-se num referencial bibliográfico relativo à temática dos conflitos territoriais que nos 

franqueia a articulação das dimensões materiais e imateriais desses conflitos (SAQUET, 2011). Ou seja, não há apenas um 

conflito econômico/crematístico, mas sim sua articulação com elementos culturais, religiosos impossíveis de serem captados 

pelo cálculo econômico). A mineradora, ao estabelecer preços para o que o capital denomina de externalidades do processo 

produtivo revela a incapacidade desse mesmo capital em reconhecer diferentes modos de vida – no caso, o camponês – em 

sua complexidade sociometabólica e ambiental, incorrendo em violação dos direitos humanos daquelas comunidades.  

 

1- O contexto do conflito territorial 
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O avanço da mineração de bauxita no entorno do PESB, na Zona da Mata Mineira, ameaça a territorialidade camponesa ali 

desenvolvida ao longo de gerações (TERRITÓRIO, 2011). Quando as associações e sindicatos camponeses ameaçados 

tomaram ciência do projeto da mineradora e constataram sua atuação, desencadeiam ampla mobilização social em defesa 

dos territórios camponeses. Essa mobilização desdobra-se na criação de uma Comissão de Atingidos (2003) e, 

posteriormente, no Fórum de Defesa da Vida e do Meio Ambiente, congregando movimentos sociais, sindicais e pastorais, 

dentre os quais, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muriaé, Barão do Monte Alto e Rosário da Limeira, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Miradouro, a Comissão Pastoral da Terra, e a Associação Amigos de Iracambi. 

Em 2012, foram tomados depoimentos em vídeo de lideranças daqueles movimentos participantes do Fórum. 

Aproximadamente 12 horas de depoimentos servem de material para as análises aqui desenvolvidas e concentradas na 

materialidade concreta da relação conflituosa que envolve o conflito territorial entre campesinato e capital minerador.  

 

2- O conflito territorial 

 Localizado na Zona da Mata Mineira, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB) foi criado em 1996, em uma 

área de Mata Atlântica, onde predominam as pequenas propriedades rurais. Por influência das Campanhas da Fraternidade 

(CNBB, 2014) da Igreja Católica, desenvolveu-se, desde a década de 1980, uma territorialidade camponesa fundamentada 

nos sindicatos de trabalhadores rurais (SENSATO, 2013). O conteúdo acentuadamente político dessa territorialidade é 

atenuado a partir da década de 1990, quando a modernização agropecuária no contexto da revolução verde amplia a 

importância das pautas de conteúdo mais técnicos e econômicos. Nos anos 2000, a territorialidade camponesa passa a ser 

confrontada com o ameaça da mineração de bauxita pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, 

levando à reativação da luta política. 

A lavra da bauxita em propriedades rurais minifundistas que são arrendadas aos camponeses ocasiona o êxodo rural 

temporário, com risco de tornar-se permanente. Afinal, a condição produtiva do solo após a mineração tem sua eficácia 

tecnicamente questionada pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) (FÓRUM, 2012; 2013). 

Os depoimentos apresentados, portanto, mostram a percepção do conflito territorial sob a perspectiva dos movimentos 

sociais, sindicais e pastorais, refletindo valoração que eles fazem do ambiente ameaçado pela mineradora. 

 

3- O conflito territorial na visão dos movimentos: 

a) O agente pastoral e a preocupação com o êxodo rural: 

As explorações de bauxita trazem impactos complicados na vida do homem do campo. Um dos impactos é questão do êxodo 

rural. (...) quem for minerar sua propriedade, como a terra não vai ter mais condição de produção, automaticamente irá para 

a cidade. Indo para a cidade, retornar ao campo é muito complicado. (...) A juventude que vem para a cidade, com certeza, 

não retorna ao campo. 

 

b) A assessoria técnica e os danos ao solo: 

E é por causa dessa agricultura familiar na região que nós temos as matas preservadas, que se tem o Parque Estadual da 

Serra do Brigadeiro (patrimônio de toda a humanidade). (...) Ao contrário da exploração da bauxita (...) causa um dano 

ambiental irreparável, porque, no processo de extração da bauxita, precisa-se remover toda a camada superior do solo. 

Depois, retira a bauxita e tenta-se fazer uma maquiagem no solo, tentando recompor uma condição de produção.  Mas isso 

é impossível, pois, aquilo que a natureza levou milhões de anos para se consolidar, aquele solo produtivo que os agricultores 

cuidaram ao longo de gerações, não consegue depois se apresentar nas mesmas condições, após o processo de exploração 

da bauxita.  

 

c) Outra assessoria técnica e o turismo rural: 

Será que é possível termos um turismo de base comunitária juntamente com o processo de mineração seja bauxita, seja do 

ouro, seja granito, no entorno da Serra do Brigadeiro, no entorno desse Parque Estadual? É uma questão de escolha pra você 

que está pensando no seu futuro, dos seus filhos, dos seus netos. É também uma questão de escolha para o turista dos 

grandes centros.  
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d) O camponês e o resgate da mística: 

A Romaria do Trabalhador que foi organizada pela Igreja Católica, em defesa da terra e da vida. (...) Porque a Igreja mostrou 

a cara e colocou assim de lado a lado com a gente agricultor e com o sindicato.  

 

e) O ambientalista e o impacto nas águas: 

Em todas estas montanhas têm nascentes nestes córregos que alimentam os rios lá abaixo na cidade. Então, nós temos aqui 

realmente uma caixa de água muito importante pra essa região. E, na verdade, o impacto, o potencial desta mineração nas 

águas não foi bem estudado.  

 

f) A luta cotidiana, o sindicato e a Igreja na visão camponesa: 

Tanto é que este é um assunto que virou rotina nas nossas vidas, a mineradora virou um assunto em comum, por isso. Os 

representantes do sindicato, que até por uma coincidência, são o pessoal de dentro da Igreja (...) vão lá e trazem o que está 

acontecendo para a gente. (...) nós reunimos e quando fala que é uma reunião sobre o sindicato e a mineradora, junta muita 

gente 

 

4- Analisando os depoimentos e o conflito territorial 

 Verificamos que os depoimentos apresentados valoram o ambiente em suas múltiplas perspectivas: ambiental, 

econômica, social, mística, política, assumindo uma postura crítica frente à ameaça representada pela mineração. Ou seja, 

captam o conflito em sua realidade material e imaterial do território (SAQUET, 2011). Ao contrapor valores não meramente 

econômicos/crematísticos ao avanço da mineração, os depoimentos revelam a incapacidade do cálculo monetário em captar 

o modo de vida camponês em sua complexidade (martínez-alier, 2017; PORTO-GONÇALVES, 2004) e, consequentemente, 

contribuem para o fortalecimento identitário (RIBEIRO, 2010) do campesinato do entorno do PESB frente à ameaça da 

mineração.  
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RESUMO  

O presente Resumo Expandido trata-se de uma investigação bibliográfica sobre o tema da atividade de extração mineral, 

ressaltando os efeitos de uma visão econômica baseada em exportação de bens primários. Com isso, abrangem-se alguns 

conceitos chave, e busca-se um possível diálogo entre a Teoria da Dependência, de Ruy Mauro Marini, e o Neoextrativismo 

Progressista, de Eduardo Gudynas. Posteriormente, investiga-se a evolução da discussão legislativa sobre o tema e, por fim, 

analisa-se as alterações legislativas mais recentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Extração mineral; teoria da dependência; neoextrativismo progressista; dependência latino-americana; 

alterações legislativas.  

 

ABSTRACT 

The present Expanded Summary is a bibliographical research on the subject of the mineral extraction activity, drawing 

attention to the effects of an economic vision based on the export of primary goods. With this, is embraced some guiding 

concepts, and it looks forward a possible dialogue between the Theory of Dependence, of Ruy Mauro Marini, and the 

Progressive Neo-Extractivism, of Eduardo Gudynas. Subsequently, the evolution of the legislative discussion on the subject 

is investigated and, finally, the most recent legislative changes are analyzed. 

KEYWORDS: Mineral extraction; dependence theory; progressive neo-extractivism; latin american dependence; legislative 

changes.  

 

1. Introdução 

 

No início do presente ano, os noticiários destacaram um saldo recorde de nossa balança comercial, obtido 

principalmente a partir da queda de importações e das exportações de produtos básicos, de baixo valor agregado, 

destacando-se as atividades ligadas ao agronegócio e à mineração. Uma fria análise economicista demonstra uma grande 

dependência dos bens primários para a obtenção desse superávit. 

Entretanto, a atividade extrativista é insustentável a longo prazo, vez que explora bens naturais não-renováveis e 

de valoração econômica muito volátil, gerando intensa afetação social e ambiental. No contexto latino-americano, não são 

poucos os que apontam a existência de um verdadeiro paradoxo (MILANEZ, 2012), já que a região se ancora em um modelo 

de desenvolvimento baseado na exportação de commodities, responsável por alta concentração de renda e crescente 

desigualdade social, aplicando uma lógica meramente compensatória mesmo quando governos progressistas vencem as 

eleições. 

Apesar de mais diversificada, a economia brasileira não foge à regra. Nosso país é “o maior extrativista do 

continente” (GUDYNAS, 2013) e a mineração contribui para o atual cenário. Embora seja concentrada em determinadas 
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regiões3, a atividade detém peso considerável e proporciona uma dependência local.  Procurando discutir esse possível 

paradoxo, analisamos as recentes alterações legislativas ocorridas em nosso país quanto à mineração, buscando – através 

de reflexões a partir de uma revisão bibliográfica – um diálogo entre a Teoria da Dependência (Marini) e o Neoextrativismo 

Progressista (Gudynas). 

 

2. A DEPENDÊNCIA LATINO-AMERICANA E O EXTRATIVISMO NA REGIÃO 

 

Marini apontava a existência de peculiaridades do capitalismo latino-americano, indicando que a persistência das 

estruturas econômicas vigentes na região se inseria num contexto de associação entre as elites locais e o capital 

internacional, proporcionando um ciclo de dependência entre os países periféricos e centrais4. O Estado de Bem-Estar Social 

que as sociedades de economia avançadas experimentavam dependia de uma superexploração da força de trabalho dos 

países periféricos5. 

A dominação no breve século XX (HOBSBAWN, 1995) não se dava mais através do imperialismo enquanto força 

política e militar, mas sim da manutenção das relações econômicas “que se perpetuam e ampliam o atraso e a debilidade” 

das nações periféricas (MARINI, 1973). Surgem fórmulas como o neoliberalismo, difundido entre os países latino-americanos 

a partir do Consenso de Washington que, segundo FIORI (2007), fragilizou ainda mais nossas nações ao impor um receituário 

de práticas econômicas como condições para obtenção de empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional. Ganha 

corpo o capitalismo da financeirização. 

A História recente demonstra que os governos progressistas da região não escaparam dessa dinâmica, não 

rompendo por completo com as premissas neoliberais. O crescimento econômico por meio de desenvolvimentos 

convencionais continua a ser tolerado e o Estado assume papel central ao incentivar empreendimentos de alto impacto 

como os extrativismos (GUDYNAS, 2017), baseado em uma lógica compensatória que advém dos recursos obtidos com tais 

atividades (MILANEZ, 2013).  

Nessa conjuntura se encaixa o neoextrativismo, em que o Estado se vale do estímulo à extração de recursos naturais 

que são destinados, em sua vasta maioria, ao mercado internacional. Abre-se espaço para uma atividade que reconfigura 

por completo a paisagem, o microclima, a fauna, a flora e a dinâmica hidrológica, o que desequilibra o ecossistema, e 

qualquer forma de recuperação não vai devolver a antiga função ecológica do espaço. Trata-se do que GUDYNAS (2017) 

compreende por “amputação ecológica”, já que a área não poderá ser revitalizada quando os recursos naturais cessarem. 

A dependência regional impulsiona a busca pela atração desses investimentos, que envolve o oferecimento de 

incentivos fiscais, bem como a flexibilização de normas trabalhistas e ambientais, e força o Estado a desenvolver um 

arcabouço normativo que confira segurança à atividade, o que nem sempre assegura uma proteção integral aos Direitos 

Humanos das comunidades e trabalhadores envolvidos no processo. 

  

3. Evolução legislativa no brasil 

 

O atual Código de Mineração é de 1967, embora diversas alterações posteriores tenham ocorrido e exista uma 

proposta em discussão capitaneada pelo Ministério de Minas e Energia. Segundo MILANEZ (2012), o debate em torno do 

novo marco regulatório tinha um caráter notadamente setorial e neodesenvolvimentista, tributária de uma visão de 

crescimento econômico através da ampliação e intensificação da exploração mineral do país. 

                                                                        
3 Segundo o Anuário Mineral Brasileiro 2017, Minas Gerais e Pará respondem por aproximadamente 80% da produção mineral 

nacional comercializada (BRASIL, 2018). Correspondentemente, os Estados são os que mais recebem valores relativos à Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), tornando visível o ciclo de dependência. 

4 Com isso, se contrapunha ao conceito cepalino de desenvolvimento que prevalecia à época. Os estudiosos da CEPAL (Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe) indicavam que as políticas públicas da região deveriam se orientar no sentido de proporcionar a 
industrialização e de uma política de substituição de importações, que pudesse superar o subdesenvolvimento enquanto estágio anterior 
ao desenvolvimento propriamente dito. 

5 Por superexploração de trabalho, Marini define a brutal exploração a que seriam submetidos os trabalhadores dos países 
periféricos, já que as trocas ocorridas no mercado mundial seriam desiguais e a diminuição no excedente levaria a classe dominante interna 
a intensificar a exploração para aumentar a produtividade, mantendo as taxas de lucro. 
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Destacavam-se pontos polêmicos como as chamadas Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM), regiões de 

interesse estratégico para a mineração assim determinadas pelo CNPM a ser criado, e de onde os direitos de explorar seriam 

fixados via licitação. Essas áreas seriam fixadas com base no interesse público na exploração mineral, supostamente capaz 

de gerar benefícios econômicos e sociais a todos. Todavia, a delimitação poderia abrir caminho para atingir territórios 

ocupados por comunidades tradicionais, ignorando relações culturais e históricas (MILANEZ, 2012). 

Mudanças institucionais previstas na proposta previam a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, que 

envolveria a nomeação de seus membros diretamente pelo Poder Executivo, impedindo um debate democrático sobre sua 

composição. Isso poderia gerar drásticas consequências para os Territórios Indígenas e Unidades de Conservação, hoje 

definidas como áreas restritivas à exploração. Mesmo assim há muitos requerimentos para pesquisa e lavra em tais 

territórios, o que impõe às comunidades indígenas o drama de conviver com o garimpo ilegal ou a extração mineral por 

empresas em seus territórios6 (MILANEZ, 2012). 

O debate sobre um novo Código, porém, adormeceu após a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2017, 

após assumir a presidência, Michel Temer implementou o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira7. 

Contudo, nem todas as medidas provisórias foram convertidas em lei, o que levou a edição de dois decretos com as 

mudanças que o governo desejava. O Decreto 9.406/2018 praticamente reproduziu as alterações previstas na MP 790/2017 

não aprovada pelo Congresso. Já o Decreto 9.407/2018 modificou as regras de distribuição da CFEM (que tinham sido 

alteradas com a Lei 13.540/2017)8.  

Para conferir legitimidade ao primeiro decreto, o governo apresentou a justificativa de que existia preocupação 

com a execução do Plano de Fechamento das minas após a sua exaustão, o qual passaria a ser uma exigência com essas 

alterações no antigo Código. Porém, o art. 225 da Constituição Federal já detinha previsão semelhante9 (MILANEZ, 2018). 

O polêmico decreto esclarece ainda que a base para a classificação das reservas minerais será estabelecida através 

de padrões internacionais de declaração de resultados e permite que a concessão de lavra possa ser oferecida como meio 

de financiamento. Transfere também o poder de declaração de utilidade pública de uma área para a ANM10. Apresenta 

ínfimos valores como penalidade imposta às empresas mineradoras pelo descumprimento de normas administrativas11 e 

coloca em risco a Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA) ao estabelecer em seu art. 72 que seria possível pedir 

autorização para a pesquisa e lavra, região essa que deveria estar restringida para atuação exploratória (MILANEZ, 2018). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Uma análise inicial indica que as modificações legislativas atenderam ao interesse do setor empresarial, em um 

período de crise econômica vivenciada por nosso país, fomentando a intensificação e regularização da atividade mineradora 

em áreas nas quais a extração era restrita anteriormente. Poderá haver uma ofensiva sobre terras tradicionalmente 

ocupadas, sem que haja a possibilidade de recuperação da biodiversidade ao final do processo de amputação ecológica 

(GUDYNAS, 2015). 

                                                                        
6 É um exemplo o caso dos Waimiri-Atroari (kinja), que tiveram suas terras exploradas pelas empresas do Grupo Paranapanema a 

partir dos anos 80 (portanto, já vigente o Código de Mineração). A ação, fomentada pela política desenvolvimentista do regime militar, 
segundo o antropólogo Stephen G. Baines, envolvia uma articulação entre a FUNAI, militares e empresas mineradoras “na tentativa de 
redirecionar a vida dos indígenas conforme os interesses empresariais” (SILVA FILHO, 2016). A autorização para o desmembramento de 
áreas de interesse mineral envolveu uma série de Decretos Presidenciais, o que promoveu a drástica redução dos territórios indígenas 
tradicionais.  

7 Através de três medidas provisórias: a) a MP 789/2017 (sancionada pela Lei 13.540/2017) – que alterou a cobrança dos royalties 
da extração mineral; b) a MP 790/2017 – não aprovada pelo Congresso – que faria modificações procedimentais no Decreto Lei 227/1967; 
c) a MP 791/2017 – sancionada pela Lei 13.575/2017 – que criou a Agência Nacional de Mineração. 

8 A Lei 13.540/2017 amplia a base de cálculo da CFEM e passa a repartir a contribuição de forma diferenciada entre os entes 
públicos: 10% para União, 15% para o estado de onde se é extraído o minério e 60% para o município de onde fosse extraído, além de 
estipular que 15% do valor arrecadado iria para os municípios que sofressem os impactos da infraestrutura de extração mineral. O Decreto 
9.407/2018, todavia, reduziu de 15% para 13% o que seria destinado para os municípios impactados.  

9 Estabelece que as empresas são responsáveis pela recuperação integral das áreas exploradas. 
10 O que na prática permite que as empresas possam requerer essa declaração para fins de desapropriação de imóveis, já que o 

interesse nacional na área suplantaria o direito superficiário. Dessa forma, a ANM inviabiliza qualquer questionamento devido à 
impossibilidade de promoção de audiências públicas, o que permitiria a oitiva de grupos representativos da sociedade civil, em um grande 
retrocesso para as lutas contra os abusos perpetrados pelas empresas mineradoras. 

11 O valor máximo imposto em multas por infrações administrativas é R$ 3.293,90, que pode ser cobrado em dobro no caso de 
reincidência específica. 
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A ampliação da base de cálculo da CFEM, por outro lado, indicaria um possível prejuízo às empresas mineradoras12. 

Todavia, comparativamente a outros países, o Brasil promove uma isenção ao setor de uma série de tributos, como o ICMS, 

PIS e COFINS (MILANEZ et. al., 2012) e ainda é baixo o valor exigido quanto ao pagamento de royalties do setor mineral. 

Acreditamos que os movimentos do Estado brasileiro no sentido de tornar a atividade atrativa para investidores, com as 

consequências daí inerentes, talvez possam ser explicadas pela dependência dos extrativismos, reflexo de uma divisão 

internacional do trabalho aplicada ao contexto latino-americano. 
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Resumo 

Neste trabalho serão expostas violações de direitos humanos relatadas pela comunidade do Córrego dos Bernardos em 

Governador Valadares/MG, provocadas pelo empreendimento minerário GRANITOS LITORAL LTDA. O trabalho sintetiza 

uma das demandas do projeto de extensão, em que foram utilizadas pesquisas de campo para a intervenção no problema, 

traduzidas em investigação bibliográfica, além da participação da comunidade local. Ademais, a mesma metodologia 

foi utilizada para as recomendações ao dossiê que será, posteriormente, enviado ao Ministério Público de Minas Gerais. 

Assim, pretende-se com a formulação do trabalho de pesquisa e extensão, colaborar para a solução das violações de direitos 

humanos no local.    

Palavras-chave: Córrego dos Bernardos; mineração; Direitos Humanos  

 

A exploração mineral e seu impacto nos direitos humanos no Brasil vêm ganhando repercussão nas últimas décadas, 

como resultado esperado depois de um longo período de grandes exportações de minérios. Os desdobramentos sociais e 

ambientais decorrentes das tragédias ambientais, com destaque aos atingidos da Bacia do Rio Doce, podem ser apontados 

como oriundos de um "comportamento imprudente e direcionado a maximização do lucro da empresa, que podem 

permanecer por décadas e até séculos na bacia do Rio Doce" (GONÇALVES, PINTO, WANDERLEY, 2016, p. 146).  

A certeza do lucro e da impunidade fazem com que o cenário de violações de direitos, principalmente contra o meio 

ambiente e contra a comunidade local, seja recorrente. Para além dos casos de grandes proporções, como por exemplo o 

do rompimento da Barragem de Fundão-MG, controlada pela Samarco Mineração S.A., que atingiu também o Rio Doce, há 

outros casos que não ganham tanta visibilidade. Neste segundo cenário é que se localiza o caso da comunidade do Córrego 

dos Bernardos.  

A comunidade dos Bernardos é um povoado de Governador Valadares/MG, localizado na Bacia do Rio Doce, sendo 

o Córrego dos Bernardos responsável por abastecer a mencionada comunidade através dos serviços prestados pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).  

O córrego dos Bernardos possui aproximadamente 8 quilômetros de extensão, desde a nascente, até sua foz no 

córrego Capoeirão. Ele é formado por 12 (doze) nascentes de rios, sendo que 6 (seis) dessas estão localizadas na serra, onde 

a empresa GRANITOS LITORAL LTDA, com atividade predominante de mineração, está instalada, o que por si só, faz com 

que a atividade de mineração seja ambientalmente prejudicial, como evidenciam os impactos diretos no Rio Suaçuí Pequeno. 

Diante das queixas de moradores da comunidade sobre possíveis irregularidades de formalidade e legalidade na 

instalação da empresa mineradora, a equipe do projeto de extensão propôs-se a colher informações acerca do processo de 

licenciamento do empreendimento. Nesse contexto, foram colhidos relatos dos moradores, oportunidade em que 

denunciaram a poluição hídrica, pelo assoreamento do córrego e despejo de rejeitos sem passar por sistema de tratamento, 

                                                                        
1Trabalho desenvolvido a partir da demanda apresentada aos projetos de extensão Centro de Referência em Direitos Humanos 
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2Doutora e Mestre em Direito pela UFMG. Pós-doutoranda em Direito pela UFMG. Professora do curso de Direito da UFJF - campus 

Governador Valadares. Coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF/GV. Brasil. E-mail: tayaralemos@msn.com. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0023180070271485. 
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bem como poluição sonora e poluição do ar, resultado do uso do fio diamantado, por suposta emissão de amianto, 

provocando crises de bronquite em algumas pessoas.Além disso, os técnicos da equipe, encarregaram-se de realizar um 

mapeamento do local para averiguar a quantidade de nascentes e área possivelmente afetada. 

Os moradores da comunidade afirmam que “de tempos em tempos a empresa inicia a exploração, carrega carretas 

de grandes pedras, e depois some”. Outra questão que levanta suspeita é o fato desse carregamento ocorrer sempre 

durante a noite, quando a comunidade não consegue visualizá-lo de forma adequada. Portanto, foram observadas violações 

ao direito a um ambiente saudável, direito à saúde, direito à água com qualidade e direito à informação e à participação.    

Falar de tais direitos, reservados à discussão dos recursos naturais essenciais à vida e, desse modo, também como 

violações a direitos humanos, torna-se ainda mais importante no contexto da extração mineral, "uma vez que há muitos 

casos onde a implantação de projetos minerais impede ou restringe o acesso de comunidades a esses bens e, 

consequentemente, inviabiliza a manutenção de seus modos de vida" (MILANEZ, SANTOS, PINTO, 2016, p.142).  

O objetivo da ação extensionista nesta demanda popular é atuar na promoção, defesa e implementação dos 

Direitos Humanos, por meio do acompanhamento e elaboração de um dossiê, em parceria com a comunidadee a orientação 

jurídica acadêmica, o qual, ao final, deveráser enviado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Para tanto, a 

metodologia escolhida foi a observação participante, através da qual foram colhidos os relatos de violações de direitos 

humanos, analisados por meio de posteriorestudo e confirmação técnicos, além da elaboração de recomendações a serem 

sugeridas ao MPMG, a fim de denunciar, melhor investigar, por meio do aparato institucional e, possivelmente, superar tais 

violações.   

Os resultados ainda são parciais, sendo que o grupo extensionista já obteve os seguintes avanços: conseguiu acesso 

à autorização ambiental de funcionamento da empresa; realizou, através de um técnico em agroecologia, o mapeamento e 

a identificação das microbacias do Córrego indicando a localização em coordenadas geográficas da área ocupada pela 

mineradora e a área das nascentes na região; reduziu a termo as denúncias dos moradores; e iniciou a elaboração de algumas 

recomendações que compõem o dossiê, quais sejam: exigir um sistema de tratamento adequado, por onde devem passar os 

rejeitos; recuperar a vegetação nas áreas impactadas pelo desmatamento da mineradora, com o intuito de se evitar o 

assoreamento de corpos hídricos; e, para evitar a interrupção do fluxo de água na região, é recomendável a elaboração e 

execução de projetos adequados para que a atividade desenvolvida intervenha o mínimo possível nos corpos d’água.   

Todavia, carece de mais recomendações a serem formuladas, haja vista a dimensão do problema e a urgência dos 

bens jurídicos violados, devendo receber a tutela do Estado e da própria coletividade social, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos. Só dessa forma é possível assegurar a prevalência "de princípios que lhe são ínsitos, como 

a preservação da vida, a diversificação das espécies, a higidez ambiental, o equilíbrio ecológico etc." (MUKAI, 2016, p. 54, 

apud MOREIRA NETO, 1989, p. 59).  

Diante da necessidade de um agir coletivo frente a tais denúncias de violações a direitos humanos é que se faz 

necessário o agir extensionista da universidade, o que no presente caso vem produzindo frutos com a documentação 

elaborada, a qual possui o escopo de oferecer recursos para judicialização da demanda. A intenção, no presente caso, é atuar 

no sentido de superar as violações de direitos que, atualmente, acometem cerca de 400 (quatrocentas) famílias que vivem 

na comunidade, e que utilizam da agricultura familiar como importante fonte de subsistência.   

Por fim, busca-se o fortalecimento das denúncias, bem como o aprimoramento da demanda na busca de recurso 

material e pessoal que contribuam para pôr fim às violações provocadas pela empresa GRANITOS LITORAL LTDA.   
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Desde a Constituição de 1988, ficou estabelecido no art.231 §3º e § 7º que a atividade minerária nos Territórios 

Indígenas dependeria da oitiva dos indígenas, da autorização do Congresso Nacional e de lei específica4. O PL 1610/96 que 

regulamentaria a atividade, entretanto, nunca se tornou realidade, o que nunca impediu a atividade minerária em todos 

aqueles Territórios passíveis de exploração de metais preciosos5, ocasionando constantes desastres ambientais e graves 

danos à saúde dos indígenas, além de violações a dignidade dos povos originários, conforme previsão dos arts.5º, 13, 15  da  

Convenção 169 da OIT e artigo 27 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.  

Da tensão entre garimpeiros e indígenas surgem algumas chacinas internacionalmente conhecidas, como a do 

Haximu e morte de 16 indígenas Venezuelanos da Tribo do Yanomami por garimpeiros brasileiros. A Corte Interamericana 

de Direitos Humanos responsabilizou o governo brasileiro por omissões e violações aos Direitos Humanos, conforme 

previsão dos artigos 4, 5, 8, 21, 22, 24, 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o que, porém, nunca pacificou 

os conflitos decorrentes da mineração em Territórios Indígenas brasileiros, venezuelanos e colombianos.  

O presente artigo visa demonstrar, portanto, a importância de se aplicar a resolução Kimberley e o processo de 

Certificação que criou um sistema global de inibição de importação de metais preciosos sem certificado de legitimidade e 

de origem. A desobediência destes ditames deveria fazer valer a previsão da Resolução 55/56 de 2002 da ONU que prevê a 

expulsão de companhias que comercializem metais preciosos originárias de regiões de conflito, a permanência de suas 

atividades e a apreensão do material comercializado6,  

Embora a referida resolução tenha sido criada para solucionar o contrabando de metais preciosos do Continente 

africano, o SCPK7, também, se mostra perfeitamente aplicável aos conflitos minerários originários dos Territórios Indígenas 

espalhados pelo Continente Latino Americano.  

A eficácia deste instrumento, entretanto, dependerá da mobilização de importantes setores da sociedade civil e da 

cadeia produtiva. Em outras palavras, os referidos resultados dependem do “soft power” atribuído as Organizações não 

governamentais e a mídia nacional e internacional, em fazer despertar a consciência da opinião pública pela busca de 

soluções efetivas e respostas à garimpagem clandestina no continente latino americano8. 

                                                                        
1 Professor Doutor pela UFMG, professor do PPGD e graduação da PUC MINAS e da UFMG. Procurador de justiça do Ministério 

Público de Minas Gerais (LATTES: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790846Y1) 
2 Doutorando em Direitos Humanos e Constitucionalização do Direito Internacional pela PUC-MINAS, Mestrado em Instituições 

Políticas, jurisdição Constitucional e jurisdição administrativa pela UFF, graduado em Direito pela PUC-RIO (LATTES: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8387071H2) 

3 Mestranda em Direito Internacional pela PUC-MINAS, graduada em Direito pela PUC-MINAS (LATTES 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4408686Y6).  

4 Constituição Federal. 
5 25% dos Territórios indígenas são atraentes à indústria minerária.  
6 SMILLIE, I. Blood on the Ston, greed, corruption and War The Global Diamond trade. New York Anthem Press 2010 e SMILE, I. 

Padles for Kimberley – na agenda for reform. Partnership Africa Canada 
7 Toda a cadeia produtiva (do comércio ao beneficiamento) também é responsável pelos danos causados às comunidades 

indígenas, constantemente violentadas (Idem) 
8 NYE, Joseph. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004, p.11. Disponível em 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/joe_nye_wielding_soft_power.pdf. Acesso em 10 de Março de 2017. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4408686Y6
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A (IN) VIABILIDADE DA DEMOCRACIA EM CONTEXTOS DE VIOLAÇÃO DE 
DIREITOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO “DESASTRE SOCIOAMBIENTAL”  DE 

MARIANA/MG. 

 

THE (IN) FEASIBILITY OF DEMOCRACY IN RIGHTS VIOLATION CONTEXTS IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF "SOCIAL 

ENVIRONMENTAL DISASTER" OF MARIANA / MG. 

 

Marina Rodrigues Corrêa dos Reis1 

Greice dos Reis Santos2 

 

RESUMO 

A partir das reflexões acumuladas no marco da teoria social crítica, busca-se compreender a potencialidade da democracia 

brasileira a partir do “desastre socioambiental” em Mariana/MG e as consequentes violações de direitos. Para tanto, pautar-

se-á em distintas perspectivas de análises marxistas – viabilidade da radicalização da democracia brasileira no âmbito da 

emancipação humana e da emancipação política –, para além de fontes correlatas ao desastre. Tendo como hipótese de 

pesquisa que a democracia brasileira dependente tende a se tornar progressivamente inviabilizadora de direitos, se 

vislumbra compreender em que medida as respostas estatais ao desastre, a reparação de danos aos atingidos, viabilizou 

direitos. 

Palavras-chave: Democracia; desastre socioambiental; violação de direitos 

 

ABSTRACT 

From the reflections accumulated in the framework of critical social theory, the aim is to understand the potential of 

Brazilian democracy from the "socio-environmental disaster" in Mariana / MG and the consequent violations of rights. For 

this, it will be based on different perspectives of Marxist analyzes - viability of the radicalization of Brazilian democracy in 

the ambit of human emancipation and political emancipation - , in addition to productions related to the disaster. Taking as 

a hypothesis of research that dependent Brazilian democracy tends to become progressively unviable of rights, it is 

envisaged to understand the extent to which the State's responses to the disaster, the reparation of damages to those 

affected, enabled rights. 

Keywords: Democracy; socio-environmental disaster; violation of rights 

 

1. A ANUNCIADA TRAGÉDIA SOCIOAMBIENTAL BRASILEIRA 

 

Um minuto de sirene em Mariana/MG 

 

O crime é legalizado, o destruidor é licenciado!  

E com a própria vida os trabalhadores tiveram que pagar! 

As Minas não são Gerais, são capitais a administrar! 

O Estado financiado aprova no Senado a licença que diz: “Amém! Segue 

assim que mais lucro dá!” 

Um minuto de sirene arrepia, pois há seis meses rompia 

sonhos, vidas e lar... 

E o povo que é de luta, golpeado por todos os lados, 

soterrado não vai ficar! 

Renasce e floresce, pois a sede de justiça cresce!  

E impune esse crime não irá ficar! 

 

05/05/2016 - 6 meses do crime em Mariana - MG 

 

                                                                        
1 Doutoranda em Serviço Social pela UERJ, mestra em Serviço Social pela UFJF.Brasil, e-mail: marinarreis@hotmail.com  
2 Doutoranda em Serviço Social pela UFRJ, mestra em Serviço Social pela UFJF.Brasil, e-mail: greice.grs90@gmail.com  

mailto:greice.grs90@gmail.com
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No dia 5 de novembro de 2015, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão no município mineiro, que é de 

responsabilidade da joint venture Samarco3 e do Estado que a licenciou. O sofrimento humano e as perdas socioambientais 

que provocou, continua provocando e continuará a provocar são inestimáveis e podem apenas ser analisados a título 

exemplificativo4.  

O cenário constitui o maior crime ambiental brasileiro e segue demonstrando apresentar proporções globais. O 

evento inicial liberou 34 milhões de m³ de lama, contendo rejeitos de mineração, por 650 km de extensão, o que acarretou 

20 mortes e não 19 como amplamente divulgado, visto que uma grávida abortou no mar de lama. O desastre é o maior em 

volumes de rejeito e dimensionalmente é o maior do mundo!  

Diante da conjuntura nacional de persistência da violação de direitos do maior “desastre socioambiental” da história 

brasileira, ocorrido em Mariana/MG, para além do acordo "democraticamente legal" de impeachment e de judicialização 

de questões políticas, de retração de direitos sociais, da “recente” intervenção militar no âmbito da segurança pública, se 

faz necessário lançar luz sobre o estado democrático contemporâneo a partir da tradição marxista.  

A partir da compreensão e defesa dos recursos naturais como bens coletivos, somos todos atingidos! Nessa 

perspectiva, se impõe aprofundar reflexões sobre o desastre, tendo em vista o complexo processo de reparação das 

violações de direitos. A partir do estudo do desastre será possível extrair indícios que nos possibilitem analisar a (in) 

viabilidade da democracia brasileira contemporânea.   

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Será a partir da crítica marxista acerca da compreensão do aparato do estado e do regime democrático que 

desenvolveremos este estudo. Nosso esforço será o de trazer a crítica da democracia dependente que, por sua vez, é 

mediada pelo direito. Tendo em vista a inter-relação existente entre a esfera econômica e a jurídica é que avançaremos na 

análise do objeto de estudo – (in) viabilidade da democracia brasileira a partir do estudo do “desastre socioambiental” em 

Mariana/MG.  

A partir da tríade metodológica – gênese, função e análise imanente – proposta por Chasin (1978), será 

desenvolvido um resgate histórico acerca da estruturação da democracia no país, para uma melhor compreensão dos 

principais aspectos que perpassaram os direitos instituídos e violados no desastre socioambiental em voga, das contradições 

sociais que o engendraram e também como forma de reafirmar a importância de, na atualidade, termos um aparato estatal 

que respalde e não criminalize as lutas sociais.  

De modo articulado a tal acúmulo, discutiremos o papel chave da economia dependente no âmbito da 

mundialização do capital. Uma economia que se utiliza da superexploração do trabalho para garantir a reprodução ampliada 

do capital, acumulação esta combinada a violação de direitos. Nesse sentido, se coloca a funcionalidade da violação de 

direitos na ordem vigente, tendo lugar aqui a análise da “função social” que a democracia desempenha. Essa questão traz à 

tona a necessidade imanente de se pensar um estado democrático que se paute nos interesses reais da classe que vive do 

trabalho. Igualmente importante é revelar em meio a quais contradições efetivamente funciona tal aparato e a que serve, 

de fato, no movimento próprio da realidade social brasileira.  

A partir do debate acerca da constituição e da função do estado democrático no país, dos limites inerentes à própria 

dimensão jurídica é que analisaremos as medidas de reparação dos direitos dos atingidos pelo desastre em Mariana/MG. 

Dentre as fontes primárias de pesquisa a serem utilizadas neste estudo, podemos elencar como principais: o Termo de 

Ajustamento de Conduta vigente (TAC) e os dados do fundo público referentes à mineração. Cabe destacar que o referido 

termo, TAC, se coloca como uma peça jurídica central que aponta para a intencionalidade da ação entre as partes – público 

e privada, de reparar os danos causados, ao passo que os dados extraídos do fundo público, da data do desastre até o 

                                                                        
3 Os acionistas da joint venture Samarco são a australiana BHP Billiton e a Vale, sendo esta considerada sua controladora efetiva.  
4 Há diversos relatórios que objetivaram detalhar as consequências do rompimento da barragem. Citam-se aqui o da Universidade 

Federal do Espírito Santo, disponível em: http://www.ufes.br/sites/default/files/anexo/relatorio_de_impactos_organon.asd_.pdf. Acesso 
em: 24 mai. 2016. E o relatório do grupo PoEMAS, disponível em: http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-
mais-leve-a-carga-vers%C3%A3o-final.pdf. Acesso em 21 mai.2016. 

 

http://www.ufes.br/sites/default/files/anexo/relatorio_de_impactos_organon.asd_.pdf.%20Acesso%20em:%202
http://www.ufes.br/sites/default/files/anexo/relatorio_de_impactos_organon.asd_.pdf.%20Acesso%20em:%202
http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-mais-leve-a-carga-vers%C3%A3o-final.pdf
http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-mais-leve-a-carga-vers%C3%A3o-final.pdf
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contemporâneo apontam para o montante do orçamento público direcionado ao setor de mineração. Desta forma, uma 

análise crítica de tais fontes pode indicar o propósito da ação ajustada, e o direcionamento efetivo da ação pública, a partir 

de uma análise comparativa do orçamento. 

É no conjunto das considerações sobre a gênese, a função e a análise imanente que teremos melhores condições 

de determinar em que medida a democracia brasileira vigente tem a potencialidade de garantir direitos e reparar os danos 

gerados com o desastre.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS:  NOVOS 
DESAFIOS SOB A PERSPECTIVA DA GOVERNANÇA GLOBAL 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND MINERAL EXTRACTION: NEW CHALLENGES UNDER THE GLOBAL 

GOVERNANCE PERSPECTIVE 

 

Marilda Rosado de Sá Ribeiro1  

Bárbara Nogueira Nunes2 

 

RESUMO 

A estrutura formada em função da atividade extrativista reflete e reproduz um cenário global de relações desiguais entre 

Estados-sede das transnacionais extrativistas e Estados-hospedeiros. Ainda que diante de um contexto neoextrativista, com 

a utilização de novas tecnologias, a estrutura de desigualdade persiste, em função da expansão das fronteiras de 

acumulação, apropriação de recursos e emergência de conflitos sociais. O objetivo deste artigo é compreender como a 

responsabilidade social corporativa no plano internacional pode repercutir na minimização da violação do direito ao meio 

ambiente saudável e equilibrado, além de identificar a viabilidade de tratado vinculante, sob a ótica da governança global. 

Palavras-chave: mineração; responsabilidade social corporativa; direitos humanos; proteção ambiental. 

 

ABSTRACT 

The structure formed around extractive activity reflects and reproduces a global scenario of underdevelopment between 

States of extractive transnationals and host states. Although in a neo-extractive context, with the use of new technologies, 

the structure of inequality persists, due to the expansion of the borders of accumulation, expropriation of resources, with 

eruption of social conflicts. The objective of this article is to understand how corporate social responsibility at the 

international level can have repercussions on minimizing the violation of the right to a healthy and balanced environment, 

as well as to identify the viability of a binding treaty from the point of view of global governance. 

Keywords: mining; corporate social responsibility; human rights; environmental protection. 

 

Introdução 

A extração de minérios ocorre em escala global. A partir do início deste século, houve o incremento exponencial do 

valor das commodities minerais, especialmente minérios de baixa qualidade3, o que reflete a crescente lucratividade e 

expansão da mineração. A estrutura que se forma em função da atividade extrativista reflete e reproduz um cenário de 

desequilíbrio entre Estados-sede das transnacionais extrativistas e os Estados em que ocorre a mineração.  

Não obstante a evolução da extração mineral, com a utilização de novas tecnologias tendentes a minimizar os 

custos e o impacto ambiental, os sintomas negativos acima indicados persistem gerando conflitos sociais.4 O número de 

violações aos direitos humanos decorrentes da exploração direta da atividade minerária é crescente e com impactos ainda 

desconhecidos pela população (CARDIA, 2018, p.111), o que incrementa os movimentos sociais contrários à exploração 

mineral.  

                                                                        
1 Professora Associada de Direito Internacional Privado e Direito do Petróleo da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Sócia do Barbosa, 
Raimundo,Contijo e Câmara Advogados. Brasil. Email: marildarosado@brgc.com.br e marildarosado@gmail.com 

2 Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense 
(PPGDC/UFF). Doutoranda em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (PPGD/UERJ). Brasil. Email: bannunes@yahoo.com.br 

3 Segundo dados obtidos do Relatório para o Ministério do meio ambiente, o Brasil possuia participação no mercado mundial em 
2000 com os seguintes minérios:  nióbio (92%), minério de ferro (20%, segundo maior produtor mundial), tantalita (22%), manganês (19%), 
alumínio e amianto (11%), grafita (19%), magnesita (9%), caulim (8%) e, ainda, rochas ornamentais, talco e vermiculita, com cerca de 5%. 
Dados disponíveis em <www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/minera.pdf.>. Acesso em 10 jul.2018. 

4 O relatório da Comissão Pastoral da Terra de 2014 indica no Brasil, a ocorrência de 39 conflitos envolvendo mineradoras e 1.777 
famílias de pequenos proprietários, 1.517 indígenas, 939 famílias de quilombolas, 601 famílias de posseiros e 50 famílias de sem-terra. 
Disponível em < https://cptnacional.org.br/index.php/downloads>. Acesso em 10 jul. 2018. 
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A garantia dos direitos, o atendimento às normas e princípios ambientais são enquadrados como custos para essas 

empresas. “Os chamados “novos investimentos” podem ser acolhidos com a garantia de que não sofrerão possíveis perdas 

econômicas advindas de conflitos com as comunidades locais atingidas de forma negativa” (DA SILVA, 2013, p.164-165).  

O atual cenário mundial da mineração mantem o impacto socio-ambiental nos estados hospedeiros, “que 

flexibilizam suas regras em prol de obtenção de recursos, esquecendo-se da contrapartida imprescindível de proteção aos 

direitos de seus cidadãos” (CARDIA, 2018, p. 130). Persiste, portanto, o desafio de extinguir ou reduzir tais impactos.   

 

1. Problema 

Destaca-se como indagação central do artigo: A responsabilidade social corporativa será instrumento de 

efetividade do direito humano à proteção ao meio ambiente e à governança global na comunidade internacional?   

 

2. Hipótese de trabalho 

“A globalização intensificou as relações humanas em âmbito global, conectou diversos e distantes locais e deu às 

ações econômicas e políticas um alcance internacional” (BENEVIDES, 2017, p. 217). Por outro lado, “a governança global 

representa uma combinação de interações humanas em diversos setores” (ROSADO, XAVIER, 2017, p. 10), que inclui o meio 

ambiente. A governança é pautada na partilha de expectativas, além de instituições e mecanismos internacionalmente 

concebidos (ROSADO, XAVIER, 2017, p. 10). 

A responsabilidade social corporativa surge como um possível instrumento de efetividade da governança global. 

Na sociedade contemporânea, o conceito de responsabilidade social é discutido em diversos segmentos sociais, 

transcendendo o âmbito jurídico. Não se trata de um conceito unânime, tendo em vista a flexibilidade de interpretações 

pela interdisciplinaridade do tema.  

Pode-se afirmar que, “é a forma de consolidar um comportamento ético e comprometido com a sociedade, o que 

justifica...mostrar que inexiste conceito unívoco e consensual” (MENDONÇA; VIEIRA; TARGINO, 2013). A ausência de um 

conceito uníssono gera a diluição da responsabilidade de cobrança sobre danos ambientais na ordem internacional.   

Os danos ambientais praticados pelas transnacionais evidenciam a lógica de exploração de recursos naturais e 

concentração de riqueza. A busca da efetividade da responsabilidade das sociedades face à violação dos direitos humanos 

se apresenta como um desafio à comunidade internacional.  

 

3. Referencial teórico 

O referencial teórico da presente abordagem é a teoria crítica, ao modelo tradicional e eurocêntrico de governança, 

denominada TWAIL - Third World Approaches to International Law, também conhecida como Teorias Alternativas do Direito 

Internacional. Dentre os autores que endossam esta teoria, Balakrishnan Rajagopal realça a importância de se conferir vozes 

aos países terceiro-mundistas como forma de garantir maior possibilidade de integrar o decisório global. 

Makau Mutua (2000, p. 31) destaca que por meio das TWAIL seria possível construir alternativas para o edifício legal 

normativo da governança internacional. Rajagopal sustenta a possibilidade de se construir um direito internacional from 

below (desde abajo ou desde baixo), ou seja, pelos atores integrantes da política internacional, emergente de movimentos 

sociais transnacionais, capazes de conferir uma resistência e questionar a legitimidade, coerência e eficiência da ordem 

internacional (RAJAGOPAL, 2005). 

As TWAILs almejam construir e transformar os aspectos igualitários do direito internacional (GATHII, 2011, p. 43). 

Por meio do arcabouço político, econômico e jurídico constrói-se um discurso contra-hegemônico, capaz de torna viável a 

análise da história de invisibilidade e exclusão realizada pelo próprio direito internacional, pautada no eurocentrismo, para 

que, então, seja possível a construção de um discurso, em que os direitos humanos cumpram um papel fundamental. 

A terminologia direitos humanos assume dupla acepção. Uma vez verificada como linguagem comum da 

humanidade e típica do colonialismo, para Rajagopal surge como uma linguagem de emancipação e de resistência à opressão 

do terceiro mundo5 (RAJAGOPAL, 2005, p. 206).  

                                                                        
5 As expressões “terceiro mundo” ou “países terceiro-mundistas” são tipicamente utilizadas pelos autores que defendem as 

TWAILs, inclusive Rajagopal. Os países terceiro-mundistas seriam compostos pelos países que sofreram processo de colonização. Se 
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O direito internacional from below pretende conferir visibilidade às experiências concretas de pessoas comuns com 

o direito internacional que necessitam enfrentar instituições internacionais ou que constroem redes para influenciar a 

política internacional ou doméstica (RAJAGOPAL, 2005, p.14). Consequentemente, se almeja conferir vozes aos que por 

séculos permaneceram inaudíveis no cenário internacional. Nesse sentido, a responsabilidade social corporativa pode ser 

vislumbrada como um instrumento na busca de um direito internacional desde abajo. 

 

4. Método de investigação 

A pesquisa que se encontra em fase de desenvolvimento é bibliográfica. A análise de resultados envolve uma base 

documental e bibliográfica. Os resultados obtidos por meio da análise quantitativa permitem verificar o impacto ambiental 

em função da exploração de minérios por transnacionais. Enquanto a análise qualitativa enseja a apreciação do papel da 

responsabilidade social corporativa no contexto da extração mineral sob a perspectiva da governança global e, 

consequentemente, a necessidade de buscar novos instrumentos na ordem internacional.  
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EL DERRAME DE LIXIVIADOS EN EL RÍO SONORA: MINERÍA, VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS Y FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMPRESARIAL 

 

María Julieta Lamberti1 

 

RESUMEN 

El 6 de agosto de 2014 los ríos Bacánuchi y Sonora fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre 

acidulado por la negligencia de la empresa minera Buenavista del Cobre. El derrame afectó a 22,000 personas de siete 

municipios. Como resultado de una investigación de más de 3 años en conjunto con los afectados, organizados en los 

Comités de Cuenca Río Sonora, presentamos evidencia de las violaciones a derechos humanos perpetradas por la empresa 

y las dificultades de los afectados para acceder a una remediación integral, a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia. 

PALABRAS CLAVES: minería; violaciones a derechos humanos; rendición de cuentas, río Sonora 

 

El 6 de agosto de 2014, los ríos Bacánuchi y Sonora fueron contaminados con 40 millones de litros de solución de 

sulfato de cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (BDC). BDC es una empresa minera 

dedicada a la extracción de cobre y molibdeno en el municipio de Cananea, Sonora, al noroeste de México. Esta empresa es 

subsidiaria de Southern Copper Corporation (SCC), filial de Grupo México S.A.B. de C.V. en Estados Unidos. Grupo México es 

propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica de México. BDC es la tercera mina de cobre más 

grande del mundo en términos de producción y uno de los negocios más redituables para Grupo México. 

Por más de tres años, PODER2 ha acompañado a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS)3 investigando las 

violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa y las autoridades luego del derrame e iniciando una estrategia 

jurídica para fincar responsabilidades por dichas violaciones exigiendo la rendición de cuentas y la reparación del daño a la 

empresa. 

La investigación se fundamenta en la metodología de investigación corporativa desarrollada a lo largo del tiempo 

por PODER (2016) combinada con herramientas propias de la metodología de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos 

(BRODEUR, Caroline, 2011; GÖTZMANN, Nora et al., 2016), de las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos guiadas 

por la comunidad  (OXFAM AMERICA & RIGHTS & DEMOCRACY INTERNATIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS AND 

DEVELOPMENT, 2010; UNIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA, ATCOLHUA, 

CESDER, IMDEC, & PODER, 2017) y cartografía social participativa (SÁNCHEZ, Mayeli, 2015). 

Las fuentes de información se componen de documentos oficiales de la empresa, documentos oficiales de las 

autoridades federales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información y entrevistas a los afectados por el 

derrame.4 

A través de solicitudes de información5 y el análisis de los expedientes de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) (PROFEPA, 2014, 2015) se descubrió que la principal causa del derrame fue que BDC operaba sin 

cumplir con las especificaciones técnicas a las que se encuentra obligada según la normatividad ambiental aplicable. (PODER, 

2015) 

                                                                        
1  Doctora en Sociología por el Colegio de México, Maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO Sede Académica México, 

Coordinadora de Investigación Estratégica en el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), 
julieta.lamberti@projectpoder.org 

2  El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no 
gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde 
una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales violatorias de 
derechos humanos. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización 
comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial. 
www.projectpoder.org  

3  Los Comités Cuenca Río Sonora agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada 
proveniente de la mina Buenavista del Cobre. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, 
Aconchi, Baviácora y Ures. www.ComitesCuencaRioSonora.wordpress.com 

4  Las entrevistas con habitantes de los pueblos del río Sonora afectados por el derrame fueron recolectados por 
miembros de los CCRS y el Programa de Organización Comunitaria de PODER. La recolección de información fue realizada durante los meses 
de marzo y abril del 2018. Como se realizó un acuerdo de confidencialidad con los entrevistados, en el documento se utilizarán seudónimos. 

5 Solicitudes de Acceso a la Información Pública con números de folio 1613100023215 y 1613100023315. 

http://www.projectpoder.org/
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A raíz de esto los CCRS junto con PODER comenzamos a documentar las violaciones a derechos humanos cometidas 

por la empresa tras el derrame y a exigir judicialmente que la empresa rinda cuentas y sea reconocida como una autoridad 

a efectos del amparo con responsabilidad en las violaciones. 

Encontramos evidencia de violaciones al derecho humano a la salud ya que el nivel de contaminación de la zona 

estaría exponiendo a sus habitantes a graves riesgos de salud, entre ellos el aumento del número de casos de determinadas 

enfermedades en los municipios afectados. En agosto de 2016, la improvisada Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 

Ambiental de Sonora (UVEAS) reportó que 381 habitantes del río presentaban metales pesados en sangre y orina y habrían 

sido afectadas por enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. (COMISIÓN FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, 2016) 

 Además, las personas vieron afectado su derecho fundamental al agua por el deterioro de la calidad del agua para 

consumo humano y las actividades productivas. Asimismo, los agricultores y ganaderos sufrieron enormes pérdidas 

económicas aunado a los daños al suelo, a la flora y la fauna en la región.  

Los testimonios de las y los campesinos, agricultores y ganaderos del río dan cuenta que los daños ambientales han 

permanecido en estos cuatro años desde el derrame, afectando la fertilidad de los suelos y el acceso al agua para sus 

actividades productivo-económicas. Identifican estos efectos en: disminución de la productividad de los suelos, disminución 

de la calidad de los productos y creciente infertilidad de las tierras más productivas en la zona, que son las más cercanas al 

río. 

La información oficial confirma la contaminación de la zona y la falta de remediación ambiental integral. Un estudio 

hecho por un laboratorio en octubre de 2014, a pedido de PROFEPA, concluye que de las muestras recolectadas en el cauce 

seco del arroyo Tinajas y del río Bacánuchi, nueve rebasan el límite máximo permisible para arsénico, una para vanadio y otra 

para plomo.6 Estas estimaciones coinciden con el diagnóstico ambiental realizado en 2016 por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). (LABORATORIO NACIONAL DE QUÍMICA Y MINERALOGÍA DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA 

UNAM, LABORATORIO NACIONAL DE CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA UNAM, 

UNIVERSIDAD DE SONORA, & INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, 2016) Estos estudios cuestionan la versión del 

gobierno y la empresa, en el sentido de que no existe presencia de metales en el suelo asociados al derrame, ya que los 

estudios citados fueron encargados por el Fideicomiso Río Sonora, en cuyo Comité Técnico participan autoridades federales 

y representantes de las empresas responsables del derrame. La falta de transparencia y el ocultamiento de la información 

sobre el estado del medio ambiente en la cuenca del río Sonora, por parte del gobierno federal y las subsidiarias de Grupo 

México, condujeron a los CCRS acompañados por PODER a un complicado proceso para obtener la documentación que 

demuestra que el río Sonora sigue contaminado y evidencia la intención de la empresa e instancias gubernamentales 

involucradas de ocultar la información para esclarecer lo sucedido. 

Por último, se muestra la evidencia de la impunidad y las dificultades que han enfrentado los afectados por el 

derrame para acceder a la justicia y para que la empresa sea juzgada responsable de violaciones a derechos humanos. En los 

casi cuatro años de exigencia de reparación de los daños, los CCRS han enfrentado múltiples obstáculos para acceder a la 

justicia. Por ejemplo: para interponer una demanda de amparo, se les exige a los ciudadanos acreditar su identidad, pero las 

autoridades locales les niegan a los habitantes dicha documentación o hacen cobros excesivos por las mismas; en Aconchi y 

en Banámichi, los presidentes municipales han tomado acciones de represalia a quienes han firmado como quejosos en los 

amparos. El resultado de estas prácticas es la falta de garantías para acceder a los derechos más básicos y la limitación en el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos así como el acceso a la justicia de los individuos. Al momento de querer acceder a 

la justicia, hay obstáculos que impiden que el juicio de amparo sea un recurso sencillo, accesible y efectivo. Se ha negado la 

posibilidad de demandar a la empresa como directamente responsable de la violación de los derechos humanos, pues los 

juzgados y tribunales competentes se han rehusado a tenerla como autoridad para efectos del juicio de amparo, alejándose 

así del principio 26 de los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. (OHCHR, 2011) 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a mudança na concepção dos registros de agrotóxicos no Brasil, a partir da PL 

6.299 de 2002, e questionar a violação dos direitos humanos como alimentação adequada e saudável e meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. O presente estudo é uma investigação qualitativa, guiado pela análise comparativa da 

legislação de países europeus sobre a temática. Nesse sentido analisaremos a influência neoliberal advinda do contexto 

internacional, por meio da pressão das transnacionais em países de economias emergentes no sentido de formulação de 

políticas públicas. O marco teórico do presente trabalho consiste nos trabalhos de Washington Peluso Albino de Souza, o 

introdutor do Direito Econômico no Brasil.  

Palavras-chaves: direitos humanos; políticas públicas; agrotóxicos; burocracia.   

 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the change in the design of pesticide registries in Brazil, based on PL 6.299 of 2002, 

and to question the violation of human rights as adequate and healthy food and ecologically balanced environment. The 

present study is a qualitative investigation, guided by the comparative analysis of the legislation of European countries on 

the subject. In this sense, we will analyze the neoliberal influence coming from the international context, through the 

pressure of transnationals in countries of emerging economies to formulate public policies. The theoretical framework of 

the present work consists of the works of Washington Peluso Albino de Souza, the introducer of Economic Law in Brazil.1 

Keywords: human rights; public policy; pesticides; bureaucracy. 

 

  

1 Introdução   

Observamos, a partir da década de 90 a consolidação do projeto neoliberal no contexto internacional, e 

consequentemente uma internalização dessa ideologia na construção de políticas públicas nacionais. Neste escopo o 

legalismo estatal acortinado pelo lobismo de transnacionais institucionaliza a político-econômica internacional 

beneficiando o monopólio do capital em detrimento dos direitos humanos. A soberania do capital das transnacionais possui 

influência marcante no cenário nacional, permitindo, por vezes, o controle sobre o Estado e tracejando suas decisões 

perante a sociedade civil. Não obstante, o corpo legislativo se mostra encabrestado pelo mercado e suas 

diligencias. (ROLAND; ANGELUCCI, 2016) 
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Nessa perspectiva, a Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão especial, aprovou o Projeto de Lei 6.299 

de 2002, em contramão de decisões recentes de países da União Europeia (BOMBARDI, 2017). Tal PL tem o escopo em mudar 

a regularização do uso de comercialização de agrotóxicos no país, sob o argumento de atualizar e modernizar a atual Lei n° 

7802/89. O projeto pretende centralizar o processo de registro de novos agrotóxicos; substituir a análise de perigo da 

substancia para análise de risco; novos prazos para a liberação; dentre todos impropérios mudar o temor “agrotóxico” para 

“defensivo fitossanitário” (BRASIL, 2002). É importante ilustrar que a ONU emitiu um alerta a cerca dessa nova lei de 

agrotóxicos do país, apontando preocupações com a possível aprovação do projeto (ONU, 2018).  

No que tange a obrigação do Estado de promover os Direitos Humanos, imposto por tratados nos quais o Brasil é 

signatário, garantindo que terceiros não os viole- o que inclui grandes corporações. Sendo assim, este estudo se pauta 2na 

seguinte pergunta: em que medida é compatível com a Constituição Econômica a aprovação de políticas públicas neoliberais 

impostas por transnacionais à países de economia periférica, como o Brasil, objetivando o lucro em detrimentos 

direitos humanos, como no caso da PL 6.299/2002?  

 Hipótese: As maiores fabricantes internacionais de químicos para a 

agricultura se concentram em potencias econômicas, onde há fortes políticas públicas de incentivo ao consumo de 

produtos orgânicos e uma legislação rígida, no que diz respeito ao uso de agrotóxicos. Evidencia, dessa forma, há uma 

perversa política de transferência de custos sociais para os países periféricos, onde a legislação acerca do assunto é frágil e 

facilmente manipulável.   

O substrato teórico utilizado é constituído pela perspectiva trazida é a ideia de Constituição Econômica apresenta 

pelos introdutor do Direito Econômico no Brasil, Washington Albino de Souza. 

 

2 Metodologia:  

Trata-se de um estudo sobre a violação dos direitos humanos por empresas, com a possível mudança na legislação 

de agrotóxico no Brasil, flexibilizando o registro para o uso dessas substâncias na produção agrícola.  

Em contrapartida à negligência da legislação brasileira, tomamos como parâmetro a legislação 

de países Europeus sobre o mesmo assunto, o uso de agrotóxico (ROCHA, 2014). Os principais diplomas legais trazidos em 

seu texto limitam os resíduos de pesticidas no gênero alimentício, protegendo a saúde humana e controlam os descartes no 

meio ambiente, além de um incentivo para uma utilização sustentável, fomentando a substituição do uso de agrotóxico  

 A forma como é pautada a legislação dos países demonstra como é a forma de governo e quais direitos são 

prestados e protegido pelo Estado. Como exposto, a legislação da União Europeia se mostra mais responsável em assegurar 

direitos humanos importantes para o desenvolvimento digno humano 

Assim o presente trabalho busca comparar as legislações, e investigar o interesse das grandes corporações em 

investir em países de economias emergentes.   

  

3 Discussão  

Podemos interpretar com a proposta do PL 6.299/2002 à luz da ideia de Constituição Econômica, empresas e 

direitos humanos. O objeto de estudo do Direito Econômico é a juridicização da política econômica. A política econômica, 

por sua vez, pode ser concretizada pelo Poder Econômico Público (intervenções do Estado no domínio econômico) e pelo 

Poder Econômico Privado (as políticas empresariais).  

A Constituição Econômica é conceituada como a parte do discurso constitucional que disciplina o fenômeno 

econômico (produção, circulação, repartição e consumo). A Constituição Econômica tem como objetivo político-normativo 

a submissão e condicionamento do processo de acumulação do capital aos preceitos e princípios positivados na ordem 

econômica.  

Para Washington Albino de Souza afirma, então, a interpretação e aplicação das políticas econômicas estão 

condicionadas aos fundamentos da ideologia constitucionalmente adotada. Em outras palavras: a Constituição Econômica 

não adota uma ideologia pura um conjunto plural de ideologias (trabalhismo, nacionalismo, liberalismo, ambientalismo, 
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desenvolvimentismo, sociais, entre outras) que, uma vez positivadas no texto, formam a denominada ideologia 

constitucionalmente adotada. (Souza, 2005, p. 28)  

Os sujeitos de Direito Econômico são os agentes econômicos (públicos e privados) que elaboram e executam as 

políticas econômicas. As empresas (nacionais e estrangerias) são sujeitos de direito econômico que possuem suas políticas 

econômicas privadas (expansão, investimentos, inovação) juridicamente condicionadas aos fundamentos da Constituição 

Econômica.  

No caso, as políticas econômicas privadas devem observar não apenas aos preceitos de estratégia empresarial das 

matrizes internacionais, mas aos fundamentos da ideologia constitucionalmente adotada. Não é juridicamente possível uma 

interpretação privatista da Constituição – centrada unicamente na livre iniciativa - que desconsidere os imperativos dos 

direitos humanos.  
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Resumo 

Os casos de violações de Direitos Humanos e Ambientais por empresas transnacionais em suas cadeias de valor demonstram 

a importância de mecanismos vinculantes para a responsabilização direta de agentes privados a nível internacional. O 

presente trabalho se propõe a analisar a hipótese de que há compatibilidade deste instrumento internacional com as 

legislações nacionais, suas respectivas leis e julgamentos para que seja garantida a máxima eficiência na prevenção, 

reparação e remediação dos danos, sob o marco da obra de Surya Deva e Olivier De Schutter e outros, com utilização do 

método de análise documental.  

Palavras-chave: Empresas e Direitos Humanos; Planos Nacionais de Ação; Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas. 

 

Abstract  

Cases of violations of human and environmental rights by transnational corporations in their supply chains demonstrate the 

importance of a binding instrument for the direct accountability of private actors at the international level. The present 

work intends to analyze the hypothesis that this international mechanism is compatible with national legislation and their 

respective judgments in order to guarantee maximum efficiency in the prevention, repair and remediation of damages, 

under the framework of the work of Surya Deva and Olivier De Schutter and others, using the method of documentary 

analysis. 

Keywords: Human Rights and Business, National Action Plans, Human Rights and Business Treaty. 

 

Introdução 

O presente resumo apresenta uma análise fruto de um recorte da pesquisa que vem sendo desenvolvida no HOMA 

- Centro de Direitos Humanos e Empresas/UFJF, sobre a ausência de responsabilização de empresas transnacionais por 

violações de Direitos Humanos. Essa busca por responsabilização possui frentes de ação nacionais e internacionais. Busca-

se, aqui, analisar a compatibilidade entre medidas nacionais de ações e a negociação do Tratado Internacional para 

responsabilização de ETN’s no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O problema da pesquisa pode 

ser refletido pela pergunta: a aplicação de medidas nacionais, ainda que com base nos Princípios Orientadores, é compatível 

com a negociação do Tratado internacional em andamento?  

O trabalho se justifica dentro de um contexto de diagnosticada impunidade desses agentes privados, no que se 

conhece como “arquitetura da impunidade” (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016). Em uma tentativa clara de manutenção desse 

status quo, que blinda empresas de punições por atender a interesses econômicos, argumenta-se pela não necessidade de 

elaboração de Planos Nacionais de Ação para aplicação dos Princípios Orientadores, por exemplo, por uma suposta 

incompatibilidade com a negociação do Tratado (ROLAND et al, 2018, p. 51). Ademais, existem poucas iniciativas legislativas 

domésticas que enfrentam a questão (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p.7). 
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 Frente a esse contexto, é essencial propor a discussão. A hipótese a ser verificada é a de que, na verdade, há uma 

complementaridade entre as ações, sejam elas em âmbito nacional ou internacional, que se reforçam mutuamente, e 

aumentam a chance de que essa barreira da impunidade seja quebrada, e que atingidos e atingidas por violações de Direitos 

Humanos possam receber a devida reparação.  

A análise proposta se insere em um contexto de pesquisa que possui características de pesquisa empírica, devendo 

esse termo ser entendido para além da noção de pesquisa quantitativa, podendo se referir a pesquisas que partem de uma 

observação ou experiência da realidade (EPSTEIN; KING, 2013, p. 11). Contudo, por limitações de espaço que dificultam um 

maior grau de detalhamento, e para evitar inferências sem a devida fundamentação, optou-se por apresentar um recorte 

pontual de uma pesquisa mais completa. Será utilizado como método principal do trabalho uma análise documental. 

Far-se-á revisão de bibliografia, sendo utilizados como marco teóricos desse trabalho, que fundamentarão a análise, 

as obras de Surya Deva e Olivier De Schutter, além de outras contribuições. 

 

A análise 

A necessidade de responsabilização de empresas por violações a Direitos Humanos e Ambientais é decorrente do 

próprio desenvolvimento do sistema produtivo capitalista que tornou os agentes econômicos influentes a nível global e 

com capacidade de se sobrepor aos Estados (ZUBIZARRETA, 2017).   

Diante de tal cenário, atualmente se discute a importância de mecanismos vinculantes para a responsabilização 

direta de agentes privados a nível internacional, com a negociação de um Tratado no Conselho de Direitos Humanos nas 

Nações Unidas, e a nível nacional com as respectivas leis e julgados de cada país.  

O início das discussões sobre Direitos Humanos e Empresas remontam a década de 1970, com a expansão do 

capitalismo e do poder das transnacionais, e seguiu até 2011, quando John Ruggie, na época “Representante Especial do 

Secretário Geral para Direitos Humanos, Empresas Transnacionais e Outros Negócios”, apresentou ao Conselho de Direitos 

Humanos da ONU os Princípios Orientadores em Direitos Humanos e Empresas. Marcados pelo “Pragmatismo 

Principiológico”, reforçaram a regulação das transnacionais baseada no voluntarismo e direcionando todas as obrigações 

concretas aos Estados.  

A Resolução A/HRC/RES/17/4 criou o Grupo de Trabalho da ONU sobre a Temática Direitos Humanos e Empresas, 

subordinado ao Conselho de Direitos Humanos com o intuito de apoiar e auxiliar a implantação dos Princípios Orientadores 

e, em 2012, sugeriu, através do seu relatório anual ao Conselho, a implementação de Planos Nacionais de Ação como parte 

do processo de ativação dos Princípios Orientadores nos Estados. 

A insuficiência no tratamento do tema e provocou críticas da sociedade civil e países do sul global (liderados pela 

“Treaty Alliance” e o Equador) por medidas mais efetivas. Em 2014, foi criada a Resolução 26/9 pelo Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, estabelecendo o Grupo de Trabalho para a elaboração de um instrumento vinculante sobre Direitos 

Humanos e Empresas. O processo de evolução normativa, até o momento, chegou na elaboração do denominado “Draft 

Zero”, criticado por muitos especialistas por, apesar de propor um tratamento mais substancial ao tema do que os princípios, 

se mostrou mais conservador que o esperado e inferior até mesmo aos Elementos, divulgados anteriormente, 

demonstrando um esvaziamento do conteúdo. 

Percebe-se, então, que apesar da discussão sobre Direitos Humanos e Empresas seguir em evolução, ainda não foi 

atingido um patamar de efetiva proteção de Direitos Humanos contra violações de ETN’s, principalmente considerando o 

sistema produtivo que aceita e convive com riscos: tanto as medidas a nível internacional, quanto nacional, são ineficazes e, 

é considerando o funcionamento das empresas e dos Estados, que estes níveis devem se complementar e atingir as cadeias 

de valor de uma extremidade a outra.  

Contudo, alguns especialistas se opõe à essa abordagem. Ruggie, por exemplo, defende que são dois os caminhos 

possíveis para os que perseguem esse caminho: uma negociação extremamente prolongada com grande chances de 

fracasso; ou uma eventual aprovação de um tratado que não será apoiado de fato pelas potências do norte global e que por 

esse motivo tende a não ser efetivo (RUGGIE, 2014).  

Em caminho contrário ao defendido por Ruggie, Surya Deva (2017/8), defende  a compatibilidade dos dois 

processos simultaneamente, para que a máxima efetivação seja conseguida. Seguindo a mesma lógica, Olivier De Schutter 
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(2015, p. 56) defende que o desenvolvimento dos Planos Nacionais de Ação pode facilitar a negociação e o consenso sobre 

o instrumento vinculante e inclusive poderia estabelecer uma troca de informação dos planos entre os Estados.  

Bonita Meyersfeld também endossa esse pensamento, ao afirmar ser dever dos Estados ajustar suas legislações 

internas aos instrumentos internacionais (MEYERSFELD, 2016, p. 38). Backer (2015) ressalta que o Tratado poderia ser um 

complemento para proteger Estados mais fracos que não conseguissem aplicar medidas nacionais, o que demonstra a 

complementaridade.  

Por fim, outro argumento a favor da complementaridade das frentes de ação aparece em Faria Jr. et al (2015), que 

os Princípios Orientadores não possuem sua relevância reduzida devido a sua efetivação no cenário nacional. Ainda que 

pareçam projetos contrapostos, não podem deixar de ser complementares, pois ainda há o embate da sociedade civil pela 

busca da efetivação de direitos nos dois âmbitos, nacional e internacional, e é preciso que não haja gaps nessas suas esferas, 

senão a proteção dos Direitos Humanos permanecerá frágil.  

 

Conclusão 

Percebe-se, então, que apesar da discussão sobre Direitos Humanos e Empresas seguir em evolução, ainda não foi 

atingido um patamar de efetiva proteção de Direitos Humanos contra violações de ETN’s, principalmente considerando o 

sistema produtivo que aceita e convive com riscos como inerente ao desenvolvimento econômico almejado pelos Estados.  

Tanto as medidas a nível internacional, quanto nacional, são atualmente ineficazes e estes níveis devem ser 

complementares pois é clara a necessidade de um sistema coeso para a prevenção de violações de Direitos Humanos por 

empresas e que, caso ainda aconteçam, seus atores devem ser responsabilizados, as vítimas compensadas e que não se 

repitam em outras jurisdições.  

Após breve revisão bibliográfica, percebemos que há fortes argumentos em direção a uma complementaridade das 

ações, mas pesquisas futuras são necessárias, para que haja uma confirmação empírica dos resultados parciais.  
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Resumo 

O presente trabalho questiona empiricamente a influência da agenda da indústria cosmética e farmacêutica e do 

agronegócio no trâmite legislativo do PL 7.735/2014, que originou a Lei 13.123/2015. A partir de elementos dessa agenda, 

buscou-se analisar, por meio da “teoria fundamentada nos dados” (CAPPI, 2007; LAPERRIÈRE, 2012), da indução analítica 

(DESLAURIERS, 2012), se o texto normativo aprovado correspondeu aos interesses dos setores citados. Sabendo-se que a 

agenda dos povos tradicionais não foi reconhecida pelo Estado brasileiro, foram desenvolvidas inferências que indicam uma 

forte semelhança entre a lei e agenda das indústrias mencionadas.   

Palavras-chave: Marco Legal da Biodiversidade; indústria farmacêutica e cosmética; conhecimentos tradicionais. 

  

Abstract 

 This paper aims to empirically question the influence of cosmetics and pharmaceutical industries’ and agribusiness’ 

schedule into the legislative procedure of PL 7.735/2014, which originated of Law 13.123/2015. Starting from this schedule’s 

elements, the authors looked for analysing through the Grounded Theory (CAPPI, 2007; LAPERRIÈRE, 2012) and analytic 

induction (DESLAURIERS, 2012), if the legal text approved corresponded to the interests of mentioned sectors. Aware that 

the traditional people’s schedule was not recognized by the brazilian State, inferences were developed pointing that there 

is a strong resemblance between the law and the schedule of cosmetics and pharmaceutical industries. 

Keywords: Biodiversity Benchmark; cosmetics and pharmaceutical industries; traditional knowledge. 

 

 

O trabalho em questão parte de pesquisas prévias que estudaram o processo de criação da Lei 13.123/2015, 

conhecida como o Novo Marco da Biodiversidade. Como foi verificado anteriormente que a agenda dos povos tradicionais 

não foi um elemento preponderante na formulação das políticas de acesso e remessa e de repartição de benefício do Marco 

Legal da Biodiversidade, questionou-se se seria possível afirmar que os Poderes Executivo e Legislativo federais 

favoreceram a indústria farmacêutica, a cosmética e a do agronegócio durante a tramitação do PL 7.735/2014, que deu 

origem à lei. Ademais, é necessário identificar elementos da agenda desses setores para avaliar qual seria sua influência na 

Lei 13.123/2015. 

Como hipótese inicial, afirma-se que a indústria farmacêutica, a cosmética e a do agronegócio impuseram sua 

agenda na formulação desse texto legal. Para avaliar o atendimento às demandas desses setores, era preciso encontrar 

elementos de sua agenda que pudessem ser representativos. Nesse contexto, dois atores foram destacados, a saber, o 

Movimento Empresarial pela Biodiversidade - Brasil (MEBB) e a Coalizão Empresarial pela Biodiversidade. Coletaram-se 

vários documentos que poderiam ser atribuídos a esses setores, destacando-se uma nota técnica elaborada pelo MEBB (s.d.), 

que continha sugestões de aperfeiçoamento da norma então em vigência, a Medida Provisória 2.186-16/2001. 

                                                                        
1 Mestre e Doutor em Direito Econômico pela UFMG. Professor Associado da Faculdade de Direito da UFJF; Pesquisador de 

Produtividade PQ2 do CNPq. Brasil. E-mail: mvchein@gmail.com; 
2 Mestrando em Direito pela UFJF. Brasil. E-mail: phocuco@gmail.com; 
3 Graduanda em Direito pela UFJF. Bolsista de I.C. pelo PI-BIC/UFJF. Brasil. E-mail: carraramanda@gmail.com; 
4 Graduanda em Direito pela UFJF. Bolsista de I.C. pelo BIC/UFJF. Brasil. E-mail: livia.tambasco7@gmail.com. 
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O Movimento Empresarial pela Biodiversidade - Brasil (MEBB) foi criado em agosto de 2010 com o objetivo de 

estabelecer um diálogo entre o setor empresarial e o governo a fim de modificar o então marco regulatório vigente, a saber, 

a MP 2.186-16/2001. Contando com mais de 60 empresas e instituições, seus fundadores são a Alcoa Alumínio S.A., a Natura 

Cosméticos S.A., a Vale S.A. e a Walmart Brasil Ltda que, mais tarde, se uniram a outras organizações não governamentais e 

empresas como o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, sua Secretaria Executiva, e a ABIHPEC – Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. 

A incorporação da agenda do MEBB no Marco Legal da Biodiversidade pode ser entendida pelo conceito da linha 

abissal, cunhado por Santos (2009, p. 23). No que tange ao campo jurídico, este se esgota nos conceitos de legalidade e 

ilegalidade, e tudo aquilo que se encontra no outro lado da linha é considerado sem lei. Estar em determinado lado da linha 

abissal indica como suas demandas serão tratadas pelo Direito e pelas instituições legislativas estatais. 

A linha abissal (SANTOS, 2009) pode ser um suporte para o que Bankowski (2007) chama da visão legalista que 

pressupõe uma separação entre Direito e política. Por essa perspectiva, as regras em âmbito jurídico são acolhidas como 

máximas, já que possuem a garantia de serem neutras. O legalismo no Direito é o formalismo que lhe confere alto grau de 

imparcialidade e “é compreendido como um sistema de regras perfeitamente claras e consistentes” (BAŃKOWSKI, 2007, p. 

44). Esse formalismo promove um efeito de imutabilidade e objetividade em relação às normas jurídicas e credita ao Direito 

uma ciência própria, afastada da política (BAŃKOWSKI, 2007, p. 45). Ao transformar a agenda da indústria farmacêutica e 

cosmética em norma jurídica, os valores dessas comunidades passam a ser, em tese, universalmente válidos e corretos para 

os demais grupos sociais, inclusive os povos tradicionais. Dessa forma, pode-se criar um subterfúgio para omitir violação de 

direitos contra os povos tradicionais, uma vez que uma norma avessa aos interesses do tradicional está em vigência. 

A metodologia de pesquisa escolhida para esse trabalho se baseou na teoria fundamentada nos dados ou teoria 

enraizada nos dados (CAPPI, 2007; LAPERRIÈRE, 1997) e na indução analítica (DESLAURIERS, 1997). 

Considerando-se este trabalho como parte de uma pesquisa de longa duração que têm como objetivo entender o 

processo de criação da Lei 13.123/2015, a indução analítica permite o recorte do escopo da pesquisa e o desenvolvimento 

de teorias parciais que vão se consolidando na medida em que são expostas ao material empírico (DESLAURIERS, 1997). Em 

cada trabalho, delimitado por uma pergunta específica, são geradas inferências que atendem aos questionamentos 

suscitados. Essas inferências, ao serem “somadas”, vão se completando e se adaptando, na tentativa de gerar teorias mais 

genéricas sobre o fenômeno apresentado, no caso a Lei 13.123/2015. 

A partir da leitura da nota, tem início o processo de análise e de codificação, nos termos da TFD (CAPPI, 2017). Esta 

tem por objetivo a criação de  categorias, hipóteses e de formulações que se ancoram nos dados coletados. Por meio dessa 

teoria, utiliza-se a comparação de fatos empíricos a fim de se produzir conhecimentos teóricos, base para a formulação de 

uma teoria fundamentada na realidade que explica e promove a coleta de dados de maneira simultânea. 

Dentre as propostas apresentadas pelo MEBB acatadas na lei, destacam-se o fim da necessidade de autorização do 

poder público para acesso e remessa na maioria das situações, a possibilidade de escolha de várias formas de modalidade 

de repartição de benefícios, a criação de um fundo específico para repartição de benefícios, a modificação ou manutenção 

de uma série de conceitos imprescindíveis para aplicação e interpretação da Lei 13.123/2015. 

Os dados indicam que a maioria das demandas apresentadas pelo MEBB diziam respeito à alteração ou à 

manutenção de conceitos em relação MP 2.186-16/2001, ou sua regulamentação infralegal, ou à redução de exigências 

legais para os usuários do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. 

A hipótese foi confirmada parcialmente, uma vez que os dados não permitiram identificar a agenda do agronegócio. 

Enquanto observou-se que, na análise do trâmite legislativo, nem o Governo Federal, nem a Câmara dos Deputados nem o 

Senado Federal foram capazes de reconhecer pelo direito e pela estima social os povos tradicionais e seus representantes, 

percebeu-se que a agenda dos setores industriais influenciou em grande medida o Marco Legal da Biodiversidade. 
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A NECESSIDADE DE ACORDOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR DUPLA 
TRIBUTAÇÃO E GUERRAS FISCAIS 

 

Elizabete Rosa De Mello1 

 

RESUMO EXPANDIDO  

Este resumo expandido trata de medidas para evitar a dupla tributação e as consequentes guerras fiscais. Estas medidas 

estão consubstanciadas em acordos internacionais que serão deflagrados, levando em consideração o intercâmbio das 

informações para fins tributários e o princípio da transparência fiscal, com o objetivo de evitar evasão tributária. Apesar de 

o Brasil fazer parte do grupo de trabalho da OCDE como observador para iniciativa do BEPS, demonstrar-se-á algumas 

vantagens de efetiva adesão. O marco teórico utilizado será o neoconstitucionalismo, valorizando os princípios na aplicação 

do caso concreto, para dar máxima efetividade às normas constitucionais. 

Palavras-chave: acordos internacionais; guerra fiscal; dupla tributação; evasão tributária; BEPS.  

  

SUMMARY EXPANDED  

This expanded summary addresses measures to avoid double taxation and the ensuing tax wars. These measures are 

embodied in international agreements that will be triggered, taking into account the exchange of information for tax 

purposes and the principle of fiscal transparency, with the aim of avoiding tax evasion. Although Brazil is part of the OECD 

working group as an observer for BEPS initiative, it will demonstrate some advantages of effective adhesion. The theoretical 

framework used will be neoconstitutionalism, valuing the principles in the application of the concrete case, to give maximum 

effectiveness to the constitutional norms.  

Keywords: international agreements; fiscal war; double taxation; tax evasion; BEPS. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário político e econômico que estamos vivendo no Brasil e no exterior é importante traçarmos 

medidas para evitar a dupla tributação, um dos maiores problemas enfrentados por empresas estrangeiras que pretendem 

manter domicílio tributário em outros países e relações empresariais. 

Não se deve esquecer de outro problema prático, tanto para pessoas físicas como jurídicas que migram para outros 

países e deixam de cancelar o seu domicílio de origem, acarretando também a dupla tributação. 

O Brasil faz parte do grupo de trabalho da OCDE como observador para iniciativa do BEPS(Action Plan on Base 

Erosion and Profit Shifting2), que foi criado para combater o planejamento tributário agressivo, praticado por multinacionais, 

diante do fato de que muitos países não estavam conseguindo combater a evasão tributária, por ausência de leis eficientes 

ou por falta de interesse.  

Demonstrar-se-á ao longo desse resumo que os acordos internacionais poderão evitar a dupla tributação e guerras 

fiscais, mas estes acordos deverão ser pautados pelo intercâmbio de informações para fins tributários e fundamentados 

pelo princípio da transparência fiscal.  

A metodologia adotada nesse resumo é bibliográfica e crítico-dialética, pois não se restringe a uma abordagem 

descritiva do tema, irá além, com proposta para sua concretização.  

O marco teórico utilizado será o neoconstitucionalismo, com o objetivo de valorizar os princípios na aplicação do 

caso concreto e dar máxima efetividade às normas constitucionais. 

 

1. CRITÉRIOS PARA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL 

                                                                        
1 Professora Adjunta das Disciplinas de Direito Tributário e do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Direito e Inovação da 

UFJF. Brasil. Endereço eletrônico: elizabeterosademello@gmail.com. 
2 Refere-se ao Plano de Ação para o Combate à Erosão da Base Tributária e a Transferência de Lucros.  
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A maioria dos países desenvolvidos adota o princípio da renda mundial e o critério da residência ou domicílio 

tributário, para impor tributação sobre todos os rendimentos percebidos pela pessoa residente em seu território, 

independente onde esses tenham sido gerados. Diante de uma dupla tributação internacional, esses países utilizam de 

métodos para amenizar a situação do contribuinte como a compensação de créditos ou a concessão de isenção com 

progressividade, tanto internamente como por meio de acordos internacionais (DUARTE FILHO, 2016). 

Já o Brasil e os demais países em desenvolvimento, considerados importadores de capital, dão prioridade ao critério 

da fonte, da territorialidade do rendimento; tributando no local de produção dos rendimentos para dirimirem eventuais 

conflitos de competência (DUARTE FILHO, 2016). 

Diante de acordos entre países desenvolvidos com países em desenvolvimento, geralmente, o primeiro terá o 

intuito de aumentar o seu mercado, o segundo em atrair investimentos, ambos pretenderão tributar para alcançarem esses 

objetivos, o que levaria à chamada dupla tributação, que será abordada no próximo item.  

 

2. ACORDOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO E GUERRAS FISCAIS 

Quando, independentemente, do critério de tributação internacional adotado, o país do destino do produto ou do 

serviço resolve tributar a mesma base de cálculo já tributada pelo país da origem, poderá ocorrer dupla tributação. Assim, 

uma indústria automotiva pode apenas montar o veículo no Brasil, importando suas peças de diversos países, mas cada peça 

importada poderá incidir tributos dos dois países da relação jurídica tributária, por ser ambos competentes para tributar, 

ocorrendo uma dupla tributação, caso contrário se daria uma bitributação, ou seja, uma invasão de competência tributária.  

Para evitar essa dupla tributação, que onera demasiadamente o consumidor final e, gera guerras fiscais 

internacionais, já que os países que tributarem menos ou não tributarem, poderão obter mais investimentos internacionais 

de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que resolvam manter domicílio tributário em seu território, ou que apenas 

pretenderem encaminhar valores para os chamados paraísos fiscais, deixando o país de origem de investir em políticas 

públicas e na efetividade dos direitos e garantias fundamentais e sociais. 

Para tentar evitar tudo isso, Paulo Ayres Barreto explica que: 

No ano de 2013, após grande exposição midiática de planejamentos tributário 

levados a efeito por grandes empresas transnacionais, que reduziram 

drasticamente a tributação sobre a renda, por meio de utilização de estruturas 

em diferentes países a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) publicou um documento intitulado “Plano de Ação sobre 

Erosão da Base e Transferência de Resultados”( Action Plan on Base Erosion and 

Profit Shifting – BEPS). O plano contou com o apoio do G20 e recebeu 

comentários de mais de 80 países, incluindo 34 membros da OCDE, todas as 

economias do G20 e mais de 40 países em desenvolvimento. 

[...] O projeto baseou-se em três pilares, quais sejam: (i) coerência nas leis 

domésticas que afetam atividades internacionais; (ii) reforço da exigência de 

substância nos padrões internacionais; (iii) melhor transparência e segurança 

jurídica (BARRETO, 2016, p. 130).  

 

O Brasil não aderiu ao BEPS, que foi dividido em 15 planos de ação, publicados em 2015, mas seria de extrema 

relevância se o fizesse por meio de acordos internacionais, para adotar condutas comissivas de intercâmbio de informações 

com outros países, por meio de cooperações jurídicas, sobre evasões tributárias internacionais, de acordo com o princípio 

da transparência fiscal. Todavia, o Brasil vem implementando mudanças no seu ordenamento jurídico, mas muitas das 

mudanças implementadas acabam se tornando medidas arrecadatórias. Exemplo disso é Lei do Estado do Rio de Janeiro, 

Lei 7988/2018, que estabelece norma geral antielisiva com o esporo de impedir planejamentos tributários, que só 

pretendem reduzir a carga fiscal, sem o propósito negocial. Diante dessa lei chegaríamos ao absurdo de termos de formalizar 

consulta para perguntar ao Fisco Estadual se podemos abrir uma conta corrente conjunta, que não tem o propósito negocial, 

somente o intuito de não pagar o ITCMD (imposto sobre a transmissão causa mortis e doação), quando um dos titulares da 

conta vier a falecer. 

Por fim, o Brasil tem assinado poucos acordos específicos de troca de informações e atualizado alguns para evitar 

dupla tributação e guerras fiscais, conforme é demandado, e vem alterando timidamente sua legislação doméstica.   
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CONCLUSÕES 

O Direito Tributário Internacional propicia aos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, formas de evitar a dupla 

tributação, pois uma maneira de viabilizar o desenvolvimento das atividades econômicas e dos negócios internacionais de 

maneira global é garantir com que os custos sejam razoáveis e compatíveis com a atividade que se desenvolve. 

Instrumentos para reduzir a carga tributária, estão sendo implementados como iniciativa do BEPS, mas para que 

esse projeto seja efetivamente um instrumento de mudança no cenário fiscal internacional é preciso saber interpretar suas 

recomendações, sob o risco de transformar a busca de transparência fiscal em mero instrumento de arrecadação para as 

jurisdições, prejudicando gravosamente a competitividade das multinacionais e dos países.  

Os valores arrecadados a título de tributos deveriam custear os direitos e garantias fundamentais e sociais e, por 

consequência, viabilizar os direitos humanos, mas diante da falta de controle e fiscalização, e diante da ausência dos acordos 

internacionais, esses valores muitas vezes são enviados para os denominados “paraísos fiscais” quando deveriam ser 

investidos no país onde se originou a riqueza. 
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Resumo 

O trabalho investiga a inserção dos direitos LGBTIs na agenda de Direitos Humanos e empresas. Nesse sentido, a partir do 

marco teórico da justiça democrática pós-westfaliana, proposta por Nancy Fraser, questiona-se como a agenda de Direitos 

Humanos e empresas pode contribuir para a efetivação do reconhecimento das pessoas LGBTIs. Propõe-se uma pesquisa do 

tipo jurídico propositivo, com a intenção de delinear o conteúdo de direitos LGBTIs a serem incluídos nos Planos Nacionais 

de Ações. Traça-se uma análise de conteúdo de caráter quantitativo e qualitativo, por meio do método indutivo e da técnica 

de exame documental.   

Palavras-chave: Empresas e Direitos Humanos; direitos LGBTI; Princípios Orientadores; Padrões de Condutas para 

Empresas; Planos Nacionais de Ação.   

 

A pauta de interesses defendidos por lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexos (LGBTI) possui inúmeros pontos 

de contato com a agenda desenvolvida internacionalmente na seara de Direitos Humanos e empresas (DHE). Não obstante, 

dois aspectos se destacam de modo especial: um referente à forma de previsão normativa em cada um dos campos; e outro 

relativo à interligação dos direitos de forma substantiva. 

Em primeiro lugar, com relação à forma, é imperioso notar a lacuna regulatória/protetiva na esfera internacional 

com relação aos dois campos apontados. Tanto a proteção das pessoas LGBTIs, quanto a responsabilização de empresas 

transnacionais por violações de Direitos Humanos carecem de normativas de direito internacional vinculantes, tornando 

qualquer efetividade amplamente dependente da vontade estatal em respeitar previsões de soft law.  

Não existe nenhum tratado ou convenção com escopo global que promova qualquer reconhecimento de direitos 

específicos às pessoas LGBTIs. Em nível regional, por sua vez, os documentos também são escassos e incompletos, havendo 

apenas menção a alguma forma de vedação à discriminação na: Convenção Interamericana Contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância3; na Convenção de Istambul; e no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (LELIS; 

GALIL, 2018). Desse modo, a proteção das pessoas LGBTIs na ordem internacional fica a cargo de fontes não primárias, como 

a jurisprudência das cortes de Direitos Humanos ou documentos com o caráter de soft law. Nesse sentido, destaca-se aquele 

que seria o documento mais avançado na temática no âmbito do direito internacional: os Princípios de Yogyakarta (YP, 2007) 

e sua posterior atualização, os Princípios de Yogyakarta+10 (YP, 2017). Os documentos se dedicam a demonstrar como deve 

ocorrer a aplicação das normas existentes de direito internacional com relação às questões de orientação sexual, identidade 

e expressão de gênero e características de sexo.  

Alterando o foco para a agenda de DHE, Zubizarreta e Ramiro (2016) destacam a existência do que denominam de 

“arquitetura da impunidade”. Esse paradigma se refere a um contexto político-jurídico global que privilegia a lex mercatória 

em detrimento dos Direitos Humanos, impedindo a responsabilização de empresas transnacionais pelas violações 

cometidas. Nesse contexto, embora esteja em andamento o processo para construção de um instrumento vinculante, 
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http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia_firmas.asp>. Acesso em: 27 
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também a regulação em matéria de DHE se baseia precipuamente em uma normativa de soft law: os Princípios Orientadores 

em Empresas e Direitos Humanos (ONU, 2011). O documento, lançado em 2011, visava à implementação do marco 

“Proteger, Respeitar e Remediar”, proposto pelo Representante Especial do Secretário Geral em matéria de empresas e 

Direitos Humanos. Os princípios reforçam a ideia de regulação baseada no voluntarismo, direcionando todas as obrigações 

aos Estados e deixando as empresas sob a incidência apenas de sua autorregulação. 

O segundo ponto de contato entre as duas temáticas é ainda mais evidente. Como violadoras de Direitos Humanos, 

a empresas são grandes violadoras de direitos da população LGBTI, que sofre com a discriminação não só no ambiente de 

trabalho, mas também no acesso a bens e serviços fornecidos por grandes companhias. Nesse sentido, em 2017, foi 

elaborado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos o documento “Enfrentando a discriminação contra 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e intersexo – Padrões de Conduta para Empresas” (PCE), que visa 

estabelecer standards de conduta para as empresas em relação à promoção dos direitos e à vedação de discriminação de 

pessoas LGBTIs. Desse modo, os cinco padrões estabelecidos são: 1) respeitar os Direitos Humanos; 2) eliminar a 

discriminação; 3) apoiar; 4) prevenir outras violações de Direitos Humanos; 5) agir na esfera pública.  

 Embora o documento forneça mais um instrumento simbólico de reconhecimento das pessoas LGBTIs, novamente 

prescinde do caráter vinculante necessário ao avanço da concretização de direitos para essas pessoas. Ademais, os padrões 

foram estabelecidos com base no Pacto Global e nos Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos, reforçando 

a aposta em marcos voluntaristas e de soft law. Nesse sentido, não só carece de um mecanismo de responsabilização das 

empresas que violarem direitos LGBTIs, mas também permite que as companhias utilizem suas supostas “boas práticas” 

como forma de auferimento de lucro, incorrendo na prática do chamado pinkwashing.   

O presente trabalho se insere no cenário acima descrito, buscando integrar aspectos tanto da pauta LGBTI, quanto 

da agenda de DHE. Sendo assim, a pesquisa conduzida busca responder ao seguinte questionamento: como a agenda de 

DHE pode contribuir para a efetivação do reconhecimento das pessoas LGBTIs?  

Para a leitura do problema proposto, baseia-se no marco teórico da justiça democrática pós-westfaliana, concebida 

por Nancy Fraser (2010, p. 145). A este trabalho interesse de forma mais premente a caracterização da dimensão cultural da 

justiça. É nessa dimensão na qual se enquadram as demandas pelo reconhecimento de cada uma das camadas desprezadas, 

a via jurídico-normativa uma das principais fontes de reconhecimento ou propagadora da injustiça do falso reconhecimento.  

Sendo assim, propõe-se uma investigação de caráter jurídico propositivo, com o objetivo de identificar as possíveis 

contribuições do campo de DHE para a efetivação do reconhecimento de LGBTIs.  

Uma primeira contribuição é evidente: a menção específica às pessoas LGBTIs no instrumento vinculante sobre a 

matéria em elaboração. Todavia, além de não haver qualquer menção no zero draft apresentado pelo grupo de trabalho 

(ONU, 2018), reconhece-se a dificuldade de obtenção de consenso com relação à temática.  

Dessa maneira, a hipótese inicial é de que a edição dos planos nacionais de ação sobre empresas e Direitos Humanos 

(instrumento para a implementação dos Princípios Orientadores) possui, de forma complementar ao instrumento 

vinculante, potencial para o desenvolvimento do reconhecimento das pessoas LGBTIs, principalmente a partir da 

incorporação das disposições previstas no PCE. Sendo assim, propõe-se uma investigação de caráter quantitativo e 

qualitativo para, por meio da técnica de exame documental e do método indutivo de análise de conteúdo, identificar se e 

de que forma a tutela dos direitos LGBTIs tem sido tratada nos planos nacionais de ação de cada país. Com isso, intenta-se 

não só perceber se os direitos LGBTIs vêm sendo abordados, mas também estabelecer um conteúdo mínimo relativo à 

proteção da população LGBTI pelos planos que ainda não foram finalizados, como o brasileiro. 

A fase quantitativa, já realizada, analisou os 20 PNAs indicados pelo ACNUDH como concluídos.  Nesse espaço 

amostral, tem-se que 55% do NAPs publicados4 contem ao menos uma disposição sobre a proteção de pessoas LGBTI. A 

preponderância dessas disposições traz indícios de confirmação da hipótese inicial, mas sua confirmação dependerá da 

análise qualitativa dos documentos. 

 

 

                                                                        
4 Chile, Colômbia, Dinamarca, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Polônia, Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos. 
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Pharmaceutical industry and neglected diseases 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo verificar quais elementos evidenciam a necessidade de um tratado sobre direitos 

humanos a partir de dados sobre as transnacionais (TNC’s) farmacêuticas, em especial o caso que envolve as doenças 

negligenciadas4. Esse estudo configura-se como uma investigação empírica, guiada pelas regras de inferência de Epstein e 

King. O marco teórico utilizado consiste na interação entre moralidade do dever e moralidade da aspiração, desenvolvida 

por Bankowski. 

Palavras-chave: direitos humanos; TNC’s farmacêuticas; doenças negligenciadas. 

 

Abstract 

This paper aims to verify which elements evidence the need for a human rights treaty analyzing data from the 

pharmaceutical industry, especially in the case of neglected diseases. This study is organized as an empirical investigation, 

guided by Epstein and King's rules of inference. The theoretical framework used is the interaction between morality of duty 

and morality of aspiration, developed by Bankowski. 

Keywords: human rights; pharmaceutical industry; neglected diseases. 

 

1 Introdução 

Em um mundo onde quase 2 bilhões de pessoas não têm acesso a medicamentos essenciais, as transnacionais 

(TNC’s) farmacêuticas compartilham uma importante responsabilidade com relação aos direitos humanos, todavia suas 

atitudes e práticas não condizem com esse princípio de respeito e não violação de direitos humanos (LANCET, 2009).   

Compreendem-se como direitos humanos os meios discursivos, expressivos e normativos que defendem reinserir 

os seres humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida, outorgando-lhes abrir espaços de luta e de reivindicação 

(FLORES, 2002, p. 27). São processos dinâmicos que permitem a abertura e a conseguinte consolidação e garantia de espaços 

de luta, pela particular manifestação da dignidade humana (FLORES, 2002, p. 27).  

O direito à saúde, por sua vez, é uma parte fundamental não só dos direitos humanos, como também do direito a 

um padrão de vida digno (TNI, 2016). Mas seria possível considerar o não interesse das indústrias farmacêuticas em 

destinarem recursos financeiros a um mercado que não trará lucro (doenças negligenciadas) como violação a direitos 

humanos? Seria o fim último de uma TNC farmacêutica tão somente o lucro? Seria possível admitir que uma TNC 

farmacêutica, ramo por excelência da Saúde, que seu único e exclusivo fim de lucro estaria compatível com o caráter moral 

dos direitos humanos? 

Ocorre violação aos direitos humanos quando o acesso a medicamentos essenciais não é implementado. Com isso, 

para que ele seja cumprido, é necessária a ação ou a inação de múltiplos atores, além dos indivíduos e dos Estados e também 

das indústrias farmacêuticas (TNI, 2016).  
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Para que haja uma maior valoração do caráter moral dos direitos humanos deve-se pensar em um novo modelo de 

inovação para a indústria farmacêutica, um modelo colaborativo de pesquisa, que não tenha a mercantilização da vida 

humana como meio de obtenção de lucro (VILLARD, FONSECA, 2017). 

O sistema jurídico de patentes faz parte de uma lógica que coloca o conhecimento como um bem privado e não 

público e o TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) é o maior instrumento coercitivo criado para impor esta lógica 

ao redor do mundo. Seria necessária a construção de um sistema de inovação farmacêutica baseado em necessidades de 

saúde e não em práticas de lucro e mercantilização da vida (VILLARD, FONSECA, 2017).  

Com relação à possibilidade de se edificar um tratado de direitos humanos e empresas, no caso das TNC’s 

farmacêuticas, seria necessária uma nova ótica do direito internacional, na qual o direito internacional não fosse um direito 

de Estados e para Estados, mas que ocorresse uma releitura com o objetivo de desconstrução da arquitetura da impunidade 

presente nas legislações atuais, violadoras de direitos humanos, impregnadas de interesses econômicos oriundos das 

grandes TNC’S farmacêuticas (ROLAND; ANGELUCCI, 2016).  

Além disso, para que se tenha um tratado de diretos humanos e empresas são necessárias a observância de duas 

questões precípuas que é a consideração das TNC’s farmacêuticas como sujeitos de direitos e deveres na esfera 

internacional e de que essas TNC’s farmacêuticas sejam responsáveis por qualquer tipo de violação de direitos humanos, 

para que haja um enfoque maior na esfera dos direitos civis e sociais (ROLAND et al., 2015).   

O sistema jurídico de patentes é insuficiente para incentivar a inovação no que se refere à pesquisa e ao 

desenvolvimento (P&D) de produtos destinados a doenças negligenciadas (FERES, SILVA, 2017). O monopólio econômico 

temporário em torno da exploração da venda de um produto, formalizado pelo Estado no documento denominado patente, 

não se converte em retorno financeiro a ser aplicado no desenvolvimento de novos produtos para doenças negligenciadas 

(FERES, SILVA, 2017).  Há um desinteresse no depósito de patentes para um mercado que não resultará em lucro aos que se 

propuseram a desenvolver medicamentos para doenças negligenciadas (FERES, SILVA, 2017).   

Dessa forma, a pergunta de pesquisa que se levanta no presente trabalho é: quais elementos podem evidenciar 

a necessidade de um tratado sobre direitos humanos e empresas no caso que envolve as doenças negligenciadas? 

Hipótese: Os elementos, dentre outros, que evidenciam a necessidade de um tratado de direitos humanos e 

empresas são a escolha das TNC’s farmacêuticas pelo investimento em medicamentos para doenças mais lucrativas, a 

escolha por investimento em vendas e marketing em detrimento do investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), e 

o desinteresse das TNC’s farmacêuticas com o mercado não rentável de doenças negligencidas.  

 

2 Metodologia 

Trata-se de pesquisa empírica, baseada em dados secundários e predominantemente qualitativa. Para confecção 

do gráfico “Gastos farmacêuticos em Vendas & Marketing vs. P&D (2013)” foram extraídos dados secundários do 

relatório “Lives on the Edge: Time to align medical research and development with people’s health needs”, desenvolvido pelos 

Médicos Sem Fronteiras (2016). Cabe ressaltar que tal documento foi utilizado em função não só da sua larga quantidade 

de informações, como também da atualidade de seus dados. Partindo deste arquivo, no tópico “Diagnosis: How and why 

medical R&D is failing us”, na página 13, são encontrados gráficos circulares acerca do valor investido em Vendas & Marketing 

e P&D, pelas grandes indústrias farmacêuticas. Para que fosse possível uma compreensão mais clara destas informações, 

produziu-se um gráfico de barras, em que o eixo vertical exibe o nome da empresa em questão, e o eixo horizontal apresenta 

o valor investido em cada um dos fatores descritos (Vendas & Marketing em azul e P&D em vermelho). É importante 

evidenciar que a escolha do gráfico de barras se deu pela sua facilidade em comparar diferentes itens e medidas, fato 

relevante para a construção das implicações desenvolvidas ao longo do trabalho.   

A tabela 1 é trazida ao presente trabalho como dado secundário e foi extraída de um estudo publicado em 2013, 

de Pedrique, et. al., denominado “The drug and vaccine landscape for neglected diseases (2000–11): a systematic assessment”, 

no qual ocorreu uma análise do desenvolvimento de medicamentos e vacinas para doenças negligenciadas de 2000 a 2011, 

e a metodologia de pesquisa foi a busca em bancos de dados de autoridades reguladoras de medicamentos, a OMS e 

registros de ensaios clínicos para as inscrições feitas entre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2011.  
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3 Apresentação dos dados 

Gráfico – Gastos farmacêuticos em Vendas & Marketing vs P&D (2013) 

 

Fonte: MSF (2016, apud GlobalData, 2013). 

 

A partir do gráfico, é possível observar que, no ano de 2013, 9 das 10 principais empresas do ramo de medicamentos 

escolheram investir majoritariamente seus gastos em Vendas & Marketing do que em P&D para novos medicamentos. Em 

alguns casos, como a Johnson & Johnson, o investimento em marketing foi mais de 2 vezes maior que em pesquisas. 

Dada tal situação, é possível observar que o foco principal das empresas farmacêuticas não se concentra na 

pesquisa e no desenvolvimento de produtos terapêuticos melhores e mais acessíveis, que possam atender as necessidades 

de saúde pública e, por consequência, garantir o direito à saúde. O que se encontra, na verdade, é o foco de tais indústrias 

muito concentrado no mercado, a fim de garantir vantagens cada vez maiores em relação aos seus concorrentes, conforme 

observado acima. Com isso, têm-se a transformação dos produtos terapêuticos em bens de consumo, a mercantilização do 

direito à saúde e a criação de obstáculos no acesso a medicamentos.  
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Tabela 1 - Novos produtos terapêuticos aprovados ou recomendados, por categoria de doenças (2000-2011) 

 

 Novas Entidades 

Químicas (n = 336) 

 

Outros Novos 

Produtos 

(n = 420)* 

 

Vacinas ou 

Produtos 

Biológicos 

(n = 94)† 

Total 

(n = 850) 

Doenças 

Negligenciadas 

Malária 

 

3 (1%) 

 

9 (2%) 

 

0 

 

12 (1%) 

Tuberculose  

0 

 

7 (2%) 

 

0 

 

7 (1%) 

 

Doenças Diarreicas 1 (< 0,5%) 

 

3 (1%) 

 

3 (3%) 7 (1%)‡ 

 

Doenças Tropicais 

Negligenciadas 

 

0 

 

5 (1%) 

 

0 

 

5 (1%)§ 

 

Outras Doenças 

Negligenciadas 

 

0 

 

1 (< 0,5%) 

 

5 (5%) 6 (1%)¶ 

 

Subtotal 

 

4 (1%) 

 

25 (6%) 

 

8 (9%) 

 

37 (4%) 

 

Outras Doenças 

Infecciosas 

 

35 (10%) 48 (11%) 

 

66 (70%) 

 

149 (18%) 

 

Outras Doenças 

 

297 (88%) 

 

347 (83%) 

 

20 (21%) 

 

664 (78%) 

 

Fonte: Pedrique, et. al. 

* Novas indicações, novas formulações ou associações em dose fixa. 
† Inclui imunoglobulinas e outros produtos biológicos. 
‡ Para diarreia, cólera, criptosporidíase e giardíase. 
§ Para tripanossomíase humana africana (THA), doença de Chagas e leishmaniose. 
¶ Para encefalite japonesa, febres hemorrágicas e picada de cobra. 
 

A Tabela 1 exibe que dos 850 novos produtos (somados as novas entidades químicas, novas indicações, novas 

formulações, associações em dose fixa, vacinas e produtos biológicos) foram aprovados por diferentes agências reguladoras 

entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2011, apenas 37 (4%) foram destinados às doenças negligenciadas, entre 

eles, 29 medicamentos e 8 vacinas. Das 336 novas entidades químicas aprovadas entre 2000 e 2011, somente 4 (1%) foram 

destinadas ao combate das doenças negligenciadas.  

É possível perceber, assim, que existe uma defasagem, uma parcela pequena de inovação no que tange aos 

medicamentos destinados ao grupo de doenças negligenciadas.  

 

4 Discussão de resultados 

Pode-se interpretar a coleta de dados sob as lentes das ideias trazidas por Bankowski (2008), o qual estabelece uma 

distinção entre moralidade da aspiração e moralidade do dever. A mera aplicação da lei, de forma mecânica, como uma 

técnica de respostas prontas, pode fazer com que o direito não exerça racionalmente suas funções, uma vez que pode 

segregar alguns indivíduos, ao deixar de reconhecê-los em sua inteireza e necessidade (BANKOWSKI, 2008).  Dessa forma, a 
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aspiração do sistema de jurídico de patentes estimula a inovação em uma perspectiva macro, geral (doenças 

economicamente rentáveis àqueles já detentores de patentes) e é irrelevante, como estímulo à inovação, em situações 

micro, particulares (doenças negligenciadas). Dos dados apresentados, pode-se inferir que a existência de um instrumento 

legislativo, em nível internacional, apresentaria relativo potencial para readequar os moldes e os desenhos institucionais da 

grande indústria farmacêutica, atualmente formatada em consonância com e, albergada pelos, comandos do sistema 

internacional de patentes. Ademais, o Tratado sobre direitos humanos e empresas geraria um contraponto ao sistema 

normativo de patentes em nível internacional, a saber, o TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights). Tal sistema 

potencializa a escolha das indústrias farmacêuticas pelas doenças mais rentáveis e isso evidencia a necessidade de um 

tratado que, em sentido contrário ao TRIPS, vincule as TNC’s farmacêuticas a destinarem parte de seus gastos a necessidades 

de saúde e aos interesses sociais. 
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REFUGEES IN JUIZ DE FORA: A VIEW OF THE INTEGRATION PROCESS FROM THE ACT OF NON STATE ACTORS – 

NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND COMPANIES. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o processo de integração de refugiados na cidade de Juiz de Fora, a partir da atuação de 

atores não estatais, como organizações não governamentais e empresas, à luz da atual política nacional de migração, lei 

13.445/2017. 

PALAVRAS-CHAVE: refugiados; integração; organizações não governamentais; empresas; política nacional de migração. 

 

ABSTRACT 

The present work seeks to analyse the integration process of refugees in the city of Juiz de Fora, from the act of non State 

actors, like non governmental organizations and companies, in the light of the present national politics of migration, law 

13.445/2017. 

KEY-WORDS: refugees; integration; non governmental organizations; companies; national politics of migration. 

   

PROBLEMA:  

As migrações internacionais fazem parte da dinâmica social (MOULIN, 2011). São parte do processo histórico da 

constituição dos Estados. Nada mais são do que o cruzamento de fronteiras, o deslocamento do membro de um Estado para 

novo território, este com diferentes leis e políticas. É direito do ser humano fixado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas. Porém, percebe-se que é direito comprometido, vez que não assegura a 

entrada e permanência do migrante no país de destino de forma digna, em que pese a consagração do princípio da não 

devolução (non-refoulement) pelo Direito Internacional4. 

Para além dos fatores quantitativos, essas migrações devem ser analisadas a partir de toda abordagem estrutural 

e seus desdobramentos. A nível mundial, até o final do ano de 2016, mais de 65 milhões de pessoas precisaram deixar seus 

países de origem. Dentro desse grupo, mais de 20 milhões são refugiados (ACNUR, 2018). 

Os refugiados são migrantes internacionais forçados, que se veem obrigados a transpor as fronteiras de seus países 

de origem em busca de proteção em outro Estado, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos ou em razão 

de fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas5. 

                                                                        
1 Mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Especialista em Relações 

Internacionais pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro; Graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF; 

Endereço Eletrônico: tathihaddad@yahoo.com.br ; Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.  

2Graduando em Direito pela Faculdade Metodista Granbery- FMG; Endereço eletrônico: rafaelgoulartjf16@icloud.com; Juiz de 

Fora, Minas Gerais, Brasil. 

3Graduando em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora- UFJF e Direito pela Faculdade Metodista Granbery- FMG; 

Endereço eletrônico: mlvillaniabr@gmail.com ; Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 

4 Pelo princípio do non-refoulement, um Estado não pode obrigar uma pessoa a retornar ao Estado de origem onde possa sofrer 

violações.   

5 Cf. artigo 1º da lei 9.474/97. 
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No Brasil, de 2011 a 2017 foram recebidas mais de 120 mil solicitações de reconhecimento de refugiados. 

Especificamente no ano de 2017 foram recebidos 33.866 pedidos6 (ACNUR, 2018). 

Se de um lado a questão dos refugiados está atrelada à atuação desordenada ou omissa do Estado de origem 

(aquele do qual se refugia), de outro, inegavelmente, está relacionada à atuação do Estado acolhedor (aquele no qual se 

refugia), que deve necessariamente proteger o migrante, garantindo a ele os exatos direitos que lhe eram negados no país 

de origem. É essa, aliás, decorrência lógica da soberania, que, enquanto summa potestas, confere ao Estado a existência de 

vínculo jurídico-político sobre tudo e todos que se encontrem em seu território. 

Entretanto, é notório que a capacidade dos Estados se apresenta deficitária no que diz respeito à implementação 

de políticas direcionadas à problemática, seja por questões financeiras e estruturais (já que são inúmeros, sem dúvida, os 

problemas internos), seja por questões de pré conceitos enraizados contra aqueles que são verdadeiros outsiders. 

Na  busca por equacionar deficiências e violações aos direitos humanos, suplementando o aparato ineficiente do 

Estado, entram em cena as organizações não-governamentais (ONGs). Reconhecidas como terceiro setor, possuem papel 

cada vez mais relevante nesse cenário, auxiliando os refugiados na fixação de residência e vínculo de trabalho no Brasil. 

Em âmbito local – Juiz de Fora/MG, foco desta pesquisa –, os refugiados chegam por atuação e auxílio da Associação 

dos Amigos – ABAN7 –, organização não governamental cuja principal vertente é a mobilização social para o enfrentamento 

da pobreza. Contando com a ajuda de voluntários, a ABAN acolhe os refugiados, auxiliando-os no processo de integração à 

sociedade juiz-forana/brasileira, fornecendo-lhes residência, documentação e emprego a partir de empresas parceiras. 

Mas como essas empresas atuam? Como se dá a inserção dos refugiados no mercado de trabalho juiz-forano? Em 

que medida as empresas parceiras viabilizam a integração social dos refugiados? Elas atuam em consonância com os direitos 

humanos e com a política nacional de migração? 

Todos esses questionamentos demonstram a relevância da discussão proposta, bem como a necessidade do 

desenvolvimento da pesquisa, visto que os resultados alcançados poderão ter importância não só para a compreensão do 

movimento, mas também para que se vislumbrem novas formas de enfrentamento da situação dos refugiados no Brasil. 

Nesse sentido, propõe-se analisar o processo de integração dos refugiados em Juiz de Fora, a partir da atuação da 

ABAN, organização não governamental, e de empresas, à luz da atual política nacional de migração e dos direitos humanos. 

 

HIPÓTESE: 

Inicialmente, as empresas parceiras da ABAN implementam medidas positivas de responsabilidade com os direitos 

humanos, ao fomentarem a empregabilidade dos refugiados. Ao inserirem esses migrantes no mercado de trabalho, as 

empresas parceiras promoveriam a dignidade dos refugiados, apresentando-se em estreita consonância com a política 

nacional de migração, lei 13.445/17. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: 

É na Europa do pós Segunda Guerra Mundial que se estabelece a noção de refugiado. A Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951 e, posteriormente, o Protocolo Adicional de 1967 definem refugiado como aquele que 

possui fundado temor de perseguição por razões de raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões 

políticas. Atualmente, o termo tem conotação ampla, englobando todos aqueles que são forçados a deixar seu Estado de 

origem ou de procedência em razão de violações de direitos humanos, provenientes de instabilidade política, econômica, 

social ou mesmo ambiental. 

No Brasil, o tema ganha relevo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.474/97, em nítida consonância com a 

normativa internacional. Com efeito, ao instituir a dignidade humana como fundamento do Estado brasileiro (artigo 1º) e 

estabelecer a prevalência dos direitos humanos e a concessão de asilo político como princípios que regem suas relações 

                                                                        
6 Entre 2010 e 2016, lideravam os pedidos de asilo os haitianos, senegaleses, sírios, bengalis e nigerianos. Em 2017, os 

venezuelanos ocuparam o primeiro lugar (CONECTAS, 2018). 

7 Sítio eletrônico da ABAN: https://www.aban.org.br/. 
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internacionais (artigo 4º), a Constituição consolida a possibilidade de acolhimento dos que venham a sofrer migrações 

forçadas no mundo. A lei 9.474/97, por sua vez, define mecanismos para a implementação da Convenção de 1951. 

É, no entanto, a lei 13.445/17 – nova Lei da Migração – que estabelece o novo marco jurídico das migrações no 

Brasil, rompendo com o legado do Estatuto do Estrangeiro (lei 6.815/80), o qual se assentava na doutrina de segurança 

nacional, consolidando, mesmo após a promulgação da Constituição democrática, uma política sobremaneira restritiva no 

tocante à acolhida e integração do imigrante (OLIVEIRA, 2017). 

O avanço mais significativo trazido pelo recente aparato legal é, sem dúvidas, estabelecer uma abordagem das 

migrações sob a ótica dos direitos humanos – e não mais da segurança nacional, como outrora (CONECTAS, 2018). O Brasil 

passa a ter, com isso, uma das legislações mais modernas no que diz respeito a políticas migratórias, estabelecendo 

diretrizes para a integração plena do migrante à sociedade brasileira. 

 

METODOLOGIA: 

O objetivo da presente pesquisa é, como visto, analisar o processo de integração dos refugiados em Juiz de Fora, a 

partir da atuação de atores não estatais, como a ABAN e empresas, tendo por base a atual política nacional de migração e 

os direitos humanos. 

Para tanto, partindo-se de pesquisa bibliográfica e documental, pretende-se realizar pesquisa de campo, mediante 

a coleta de dados junto aos refugiados, à ABAN e às empresas parceiras. 
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EL PLAN DE ACCIÓN ESPAÑOL DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS. 
PROPUESTAS PARA UNA REFORMA 1 

 

Carmen Montesinos Padilla2 

 

Resumen 

El trabajo propuesto tiene por fin último concretar una serie de propuestas de reforma del vigente Plan de Acción Nacional 

de Empresas y Derechos Humanos del Gobierno de España. Para ello, se presentará un cuadro comparativo de los Planes de 

Acción vigentes en Europa elaborado en atención a los informes de evaluación publicados por el Instituto Danés de Derechos 

Humanos, International Corporate Accountability Roundtable y Dejusticia. Con fundamento en el mismo, se establecerá un 

listado de buenas prácticas y mejoras a implementar que, aplicado al texto del Plan español, permitirá formular posibles 

modificaciones de cara a su futura revisión.  
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Problema y Estado de la cuestión (referencial teórico): Desde la segunda mitad del S. XX, las empresas se han 

convertido en actores preeminentes en la esfera pública. Mientras que los Ejecutivos nacionales han experimentado una 

progresiva pérdida de soberanía, la globalización ha cedido terreno a las corporaciones privadas. A resultas de la 

proliferación de tratados de libre comercio y de uniones monetarias y poli ́ticas, de la transferencia de competencias a 

instancias supranacionales y de la subordinacio ́n, de facto y de iure, a las grandes transnacionales, las autoridades estatales 

se enfrentan a una serie de procesos que ya no pueden controlar. Consecuentemente, cada vez son más frecuentes las 

reivindicaciones relativas a la articulación de mecanismos eficaces para el control de los impactos de la actividad empresarial 

en los derechos humanos (HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA et al., 2014). Pero el debate derechos-empresas no es novedoso. De 

hecho, desde la década de los sesenta del pasado siglo y como respuesta al aprovechamiento por las multinacionales de las 

“brechas sobre la protección de los derechos” para obtener ventajas competitivas, han sido muchos los intentos por regular 

la actividad empresarial. Algunos incluso con carácter jurídico-vinculante. No obstante, a la espera de conocer el resultado 

final del trabajo del grupo intergubernamental al que se ha encomendado la elaboración de un tratado internacional (LÓPEZ, 

2017, pp. 119-136; RAMASASTRY & CASSEL, 2015; SHEA, 2016), los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas 

y los Derechos Humanos (PR o Principios Ruggie) constituyen el principal referente regulatorio en la materia.  

Sin dejar a un lado las críticas suscitadas (BILCHITZ, 2010, pp. 209-241) y no obstante “las (grandes) limitaciones 

siste ́micas y las (modestas) oportunidades” a las que se enfrentó su artífice en su construcción estratégica (RUGGIE, 2015, 

p. 20), lo cierto es que la incidencia de los PR en la regulación de la actividad empresarial es innegable, poniendo con ello de 

manifiesto que “es posible alcanzar un grado significante de convergencia de normas, políticas y prácticas” (RUGGIE, 2015, 

p. 21).  

Hipótesis y Metodología: Los Principios Ruggie constituyen un punto de inflexión en cuanto a la regulación de las 

responsabilidades que en materia de derechos pueda generar la actividad empresarial (MÁRQUEZ CARRASCO, 2015, pp. 65-

66). Por poner solo algunos ejemplos, su aprobación ha supuesto la incorporación de un capítulo dedicado a los derechos en 

las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Cap. IV). Su contenido es objeto de consideración tanto en 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (párr. 67), como en las observaciones generales del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/GC/24, párrs. 41-59). Pero no solo eso. A nivel internacional, la UE ha impulsado 

ya algunos instrumentos legislativos inspirados en los PR (por ejemplo, Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento y del 

Consejo, de 17 de mayo de 2017). A los mismos se ha referido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

Sentencia Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam (párrs. 222-226). Y a nivel nacional, su adopción ha promovido algunos avances 
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de interés tanto en términos legislativos (Loi no. 2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d’ordre), como jurisdiccionales (Lungowe & others v. Vedanta Resources Plc and Konkola Copper Mines Plc [2017] 

EWCA Civ 1528). En algunos casos, estos progresos a nivel doméstico son fruto o han encontrado reflejo en el 

correspondiente Plan de Acción Nacional (PAN o Plan). Y es precisamente en los PANs que se centra este trabajo. Un trabajo 

de investigación que, partiendo de un sucinto estudio comparado de los Planes adoptados en Europa, tiene por finalidad 

apuntar algunas propuestas de reforma del vigente Plan del Gobierno de España. 

Desde que en enero de 2013 el Ministerio de Asuntos Exteriores abriera un “proceso de diálogo con la sociedad 

civil” para elaborar un Plan para implementar en España los Principios Ruggie, distintas organizaciones y movimientos 

sociales se han pronunciado críticamente. Por ejemplo, desde el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 

se advirtió desde el principio sobre la urgencia de previsión de sanciones, así como se vindicó tanto el establecimiento de 

un sistema de informes periódicos de obligado cumplimiento para las empresas que reciban ayudas para el desarrollo de 

sus operaciones en el exterior, como la implementación de reformas legislativas que garantizasen el acceso de las víctimas 

a los órganos jurisdiccionales. Se trata de apreciaciones compartidas entre los especialistas en relación a los distintos Planes 

adoptados en Europa. Pero sin obviar el valor de estas críticas, lo cierto es que hoy contamos ya con distintas herramientas 

que permiten identificar de una forma mucho más objetiva, concisa y sistemática, las principales carencias de estas 

herramientas políticas.  

La inexistencia de una fórmula única para la elaboración y la determinación del contenido de los PANs, dio lugar a 

la adopción de dos guías, una desarrollada conjuntamente por el Danish Institute for Human Rights (DIHR) y la International 

Corporate Accountability Roundtable (ICAR), y otra a cargo del UN Working Group on Business and Human Rights. Sin embargo, 

en Europa el seguimiento de sus directrices y recomendaciones ha variado de un Estado a otro (ROJAS BUENDÍA, 2016, pp. 

35-91). Así lo ponen de manifiesto los distintos informes de evaluación publicados por ICAR, European Coalition for 

Corporative Justice (ECCJ) y Dejusticia. Y son estos informes los que servirán de referencia para delimitar las principales 

deficiencias del PAN español y formular una serie de propuestas que permitan adecuar su contenido a los PR.  

En opinión de la autora, el PAN del Gobierno de España presenta deficiencias significativas fácilmente 

identificables. A modo meramente ejemplificativo, puede aquí señalarse la ausencia de compromisos en materia de 

responsabilidad extraterritorial y de imposición, por ley, de procesos de debida diligencia. Pero para poder precisar dichas 

deficiencias con la mayor objetividad posible, parece oportuno partir del análisis de los mencionados informes de evaluación 

publicados en relación con los PANs europeos en vigor. Este análisis permitirá elaborar un cuadro comparativo entre los 

distintos PANs europeos ya evaluados (Reino Unido y Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Suecia, Noruega, Italia, 

Suiza, Alemania, Francia, Polonia y Bélgica). Para ello tendremos en cuenta los 6 ejes temáticos y los 10 Criteria for National 

Action Plans (NAPs) on Business and Human Rights de la checklist desarrollada por la ICAR y el DIHR. A partir de dicho cuadro 

podremos delimitar un listado de buenas prácticas y de mejoras a implementar que, siendo de interés para la adopción de 

futuros planes o la revisión de los ya existente en el resto de Europa y en América Latina, aplicado al texto del Plan español 

nos permitirá formular las correspondientes propuestas de reforma. Además, el recurso a las guías elaboradas por la ONU y 

distintas ONGs en materia de acceso a los recursos, nos facilitará la tarea de perfilar dichas propuestas en una materia, la 

del acceso a medios de reparación, que hoy se presenta como una de las más polémicas en el marco del debate derechos-

empresas.  
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PERMANENT PEOPLES’ TRIBUNAL: A BRIEF ANALYSIS OF ITS CONSTITUTION PROCESS 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar brevemente o processo de constituição do Tribunal Permanente dos 

Povos e analisar se sua formação atende a um movimento bottom-up do Direito Internacional, sob o marco teórico de 

Balakrishnan Rajagopal. A hipótese é de que o TPP é um exemplo desse movimento de resistência. A metodologia utilizada 

foi análise documental.  

Palavras-chave: Tribunal Permanente dos Povos; direitos humanos e empresas; direito internacional desde abaixo. 

 

Abstract 

This paper aims to present briefly the process of constitution of the Permanent Peoples' Tribunal and to analyze if its 

formation represents a bottom-up movement of International Law, under the theoretical framework of Balakrishnan 

Rajagopal. The hypothesis is that TPP is an example of this resistance movement. The methodology used was documentary 

analysis. 

Keywords: Permanent Peoples’ Tribunal; human rights and business, international law from below 

 

Introdução 

O presente resumo busca apresentar parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre os mecanismos 

jurisdicionais internacionais para responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos. Entre tais mecanismos, 

analisa-se a possibilidade do Tribunal Permanente dos Povos contribuir para a mitigação da “arquitetura da impunidade” 

(ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p.7), que hoje é verificada em âmbito internacional, é dizer, empresas transnacionais violam 

Direitos Humanos livremente sem receber punição adequada e possuem todas as instituições trabalhando a seu favor.  

Porém, para ser analisado, em um segundo momento de pesquisa, a atuação desse Tribunal como alternativa ao 

contexto da impunidade, é preciso que seja feito um levantamento sobre sua formação. O problema de pesquisa que se 

pretende aqui responder é se o TPP foi fundado sob uma lógica “de baixo pra cima” com participação e movimentação dos 

países periféricos. Utilizar-se-á, para tal análise, o marco teórico de Balakrishnan Rajagopal, que, apesar de não tão recente, 

permanece muito atualizado e é resgatado frequentemente por autores atuantes na temática, como Juan Zubizarreta.  

O Tribunal Permanente dos Povos, apesar de longos anos de atuação, é negligenciado muitas vezes dentro da 

academia. Esse trabalho procura resgatar tal tema que, ainda que marginal, pode servir de modelo para a construção de 

                                                                        
1 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestranda em Direito e Inovação pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF). Pesquisadora associada do Centro de Direitos Humanos e Empresas (HOMA) da UFJF, Brasil. Contato: 

andressaosoares7@gmail.com 

 



V Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas 86 

 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

novos paradigmas do Direito Internacional Público, se confirmada a hipótese de uma instituição internacional criada com 

perspectiva de emancipação popular. 

A pesquisa aqui proposta possui características de pesquisa empírica (EPSTEIN; KING, 2013, p. 11). Para a 

reconstituição da criação do Tribunal Permanente dos Povos, será utilizado o método de análise documental  do estatuto 

do tribunal, Carta de Argel (Declaração Universal dos Direitos dos Povos) e primeiras sentenças. 

 

História do TPP e análise 

O Tribunal Permanente dos Povos, tradução de “Tribunale Permanente dei Popoli” (TPP), foi instituído há 39 anos e, 

até os dias atuais,  já emitiu 46 sentenças. Ele surge na Itália, na cidade de Bolonha, no ano de 1979, e foi inspirado pelos  

Tribunais Russell-Sartre para o Vietnã (1966-1967), e para a América Latina (1973-1976) (FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO 

ISSOCO, 2015). Ambos compartilham a característica de não serem tribunais investidos de jurisdição via tratado 

internacional firmado por Estados.  

O Tribunal Russell-Sartre foi idealizado dos filósofos Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre, que, frente aos crimes de 

guerra que vinham sendo praticados na Guerra do Vietnã, fundaram um “Tribunal Internacional sobre Crimes de Guerra”, de 

iniciativa independente. O senador socialista italiano Lelio Basso, que deu apoio à sua realização, sentiu, posteriormente, 

ser necessária essa estrutura para julgar crimes cometidos pelas ditaduras latino-americanas dos anos 60/70, em especial as 

ditaduras do Brasil e Chile.  

Em sequência à realização do segundo tribunal, constatou-se a necessidade de uma estrutura permanente de 

proteção aos Direitos Humanos, conforme clamavam os povos, além da sistematização em documento dos princípios e ideais 

a que se  submetiam esses tribunais (ANISTIA, 2012, p 451). A sistemática do Direito Internacional dos Direitos Humanos não 

havia sido pensada para proteger os direitos de uma comunidade, de um povo, pois havia uma primazia de direitos 

individuais.  

Surge, então, a “Carta de Argel”, também conhecida como Declaração Universal dos Direitos dos Povos, que traz 

ideias vanguardistas para o momento, como o direito à existência de todos os povos, direito ao respeito à identidade 

cultural, direito a se libertar de dominação colonial e/ou estrangeira, e de regimes racistas, entre outros (ALGIERS CHARTER, 

1976, p. 1). 

O documento, em seu preâmbulo, fundamenta sua existência na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 

Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, uma vez que esses documentos teriam criado abertura para que se 

pensasse numa nova ordem política e econômica mediante um cenário de descolonização e conflitos, com a integração dos 

direitos dos povos no rol dos Direitos Humanos a serem tutelados. Além do imperialismo colonial, a Carta percebe a 

necessidade de se lutar contra outras formas de imperialismo que surgiam no mundo contemporâneo, como, por exemplo, 

a exploração de povos através de empresas transnacionais (apoiadas por políticos locais, muitas vezes corruptos, ou por 

regimes militares totalitários que usam, com intensidade máxima, a repressão policial para subjugar a população) (ALGIERS 

CHARTER, 1976, p. 1). 

Após a constituição desse documento com seu rol de direitos, Lelio Basso idealizou um tribunal de funcionamento 

permanente, que pudesse julgar violações a tais direitos, porém o projeto só tomou forma após sua morte, em 1979, em 

cujo mês de novembro se realizou a primeira sessão do Tribunal Permanente dos Povos, em Bruxelas. Nela se reconheceu, 

entre outras matérias, o direito à descolonização, à independência e à autodeterminação do Saara Ocidental (TRIBUNAL 

PERMANENTE DOS POVOS, sentença n.1, 1979). 

O Estatuto do Tribunal Permanente dos Povos está também assinado por Franco Ippolito e Gianni Tognoni (Itália), 

Luiza Erundina De Sousa (Brasil) Javier Giraldo Moreno (Colômbia),  Helen Jarvis (Austrália) Philippe Texier (França).  

Em seus 22 artigos, o Estatuto prevê objetivos e competência do TPP, que incluem o julgamento de qualquer ente 

estatal ou privado (STATUTE, 1979, p. 2). É interessante notar que em seu preâmbulo, apesar de reconhecer a limitação da 

falta de jurisdição concedida via tratado, o que possivelmente prejudicaria o efetivo cumprimento de suas sentenças, o 

Tribunal se propõe a agir como um formador de opinião pública para atrair a atenção dos governos e movimentos políticos 

como uma forma de alertar para o tema e pressionar a mudança das estruturas.  
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É nesse ponto que se percebe exatamente como o TPP se enquadra na lógica do “direito internacional desde 

abaixo” discutida na obra de Rajagopal, que apresenta um diagnóstico sobre a total invisibilidade dos países periféricos na 

formação de instituições e instrumentos do Direito Internacional, mas aposta na luta dos movimentos sociais como 

alternativa às estruturas postas (RAJAGOPAL, 2005). O autor ainda levanta a questão de que muito raramente os juristas se 

preocupam com as massas e sua resistência, mas que uma série de estudos de caso concluem que a mobilização 

“extrainstitucional” quase sempre resulta mais frutífera do que ações via instituições tradicionais (RAJAGOPAL, 2005, p. 

271).  

 

Conclusão 

 De acordo com o brevemente levantado nesse resumo, percebe-se que, por mais desacreditado que Tribunal 

Permanente dos Povos esteja enquanto mecanismo jurisdicional, ele exerce, ao longo de sua história, papel muito 

importante de mobilização dos povos, dando voz aos atingidos e atingidas por violações, possibilidade muitas vezes 

restringida nos espaços institucionais tradicionais. Sua atuação pode impactar muito diretamente ao atrair a atenção para a 

violação ali discutida, e sua constituição apresenta sinais de que se trata de um exemplo de direito internacional “bottom-

up” como defendido por Rajagopal.  

 Apresentam-se aqui apenas resultados preliminares, e pretende-se fazer uma análise mais profunda das sentenças 

e documentos do Tribunal e de seu impacto na comunidade internacional conforme a pesquisa for sendo desenvolvida.  

 

Referências 

 

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. Pesquisa Empírica em Direito: As regras de inferência. São Paulo: Direito GV, 2013. 
 
FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ISSOCO (Itália). Tribunale Permanente Dei Popoli. 2015. Disponível em: 
<http://permanentpeoplestribunal.org/>. Acesso em: 03 set 2018 
 
INTERNACIONAL. Declaração. Algiers Charter: Universal Declaration of the Rights of Peoples. Alger, 04 jul. 1976. 
 
INTERNACIONAL. Estatuto. Statute Of Permanent Peoples’ Tribunal.  1979. 
 
RAJAGOPAL, Balakrishnan. El Derecho Internacional desde abajo: el desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del 
Tercer Mundo. Bogotá: ILSA, fev. de 2005, 366 p.   
  
RAJAGOPAL, Balakrishnan. From Resistance to Renewal: The third world, Social Movements and the expansion of 
International Institutions. In: Havard International Law Journal. Cambridge: Havard, vol. 41, n. 2, 2000, p. 529-578. 
 
REVISTA ANISTIA: Política e Justiça de transição. Brasília: Ministério da Justiça, n. 8, jul/dez. 2012. Semestral. 
 
SAARA OCIDENTAL. Tribunal Permanente dos Povos. Sentença nº 1. Tribunale Permanente Dei Popoli: Sahara Occidentale. 
Bruxelas, 1979. 
 
ZUBIZARRETA, Juan Hernández; RAMIRO, Pedro. Against the "Lex Mercatoria": Proposals and alternatives for controlling 
transnational corporations. Madrid: Omal, 2016. 112 p. 
 
ZUBIZARRETA, Juan Hernández. El Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. Una 
análisis desde la sociología jurídica. Madrid: OMAL, 2017. 

http://permanentpeoplestribunal.org/


V Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas 88 

 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

OS REFLEXOS DE UM DIREITO INTERNACIONAL ESTADOCÊNTRICO NO 
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE UM TRATADO INTERNACIONAL SOBRE 

DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 

 

Gabriel Ribeiro Brega 

Lucas de Souza Oliveira 

Luciana Tasse Ferreira 

 

 

RESUMO 

O presente resumo expandido tem por objetivo demonstrar que as dificuldades enfrentadas no atual processo de 

elaboração de um Tratado Internacional na matéria de Direitos Humanos e Empresas são um reflexo do caráter 

estadocêntrico do Direito Internacional. Para tal fim, utilizar-se-á, como marco teórico, das ideias de Balakrishnan Rajagopal, 

acerca da possibilidade de construção de um Direito Internacional desde baixo. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos e Empresas. Direito Internacional. Tratado de Direitos Humanos e Empresas. 

Sociedade Civil. 

 

ABSTRACT 

This expanded summary aims to demonstrate that the difficulties faced in the current process of drafting an International 

Treaty on Human Rights and Business are a reflection of the state-centered character of International Law. To this end, 

Balakrishnan Rajagopal's ideas about the possibility of constructing an International Law from below will be used as a 

theoretical framework. 

KEY-WORDS: Human rights and Business. International Law. Treaty on Human Rights and Business. Civil Society.  

 

 

1- Introdução 

 

 Desde o século passado, discute-se no âmbito internacional a possibilidade da elaboração de um instrumento que 

trate da matéria de Direitos Humanos e Empresas. Assim, sobretudo a partir da década de 70, diversos documentos se 

sucederam visando a cumprir tal objetivo, a saber: o Código de Conduta, o Pacto Global, as Normas e os Princípios 

Orientadores (BERRÓN, 2016). Este último, de caráter eminentemente voluntarista - isto é, sem caráter vinculante -, baseia-

se numa lógica de Responsabilidade Social Corporativa, que acaba, inclusive, servindo de autopromoção para as empresas 

em certos casos. 

 Contudo, diante da insuficiência dos marcos voluntaristas (ARAGÃO, 2017), em 2013, Equador e África do Sul 

encabeçaram, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, discussões acerca da necessidade de um documento 

vinculante, levando à aprovação da Resolução 26/9, a qual deu início às negociações de um Tratado a respeito da matéria 

em questão.  

 Desde tal conquista, todavia, o processo de elaboração do Tratado enfrentou uma série de dificuldades, tendo 

ocorrido inúmeras tentativas de encerrá-lo ou de tirar a efetividade do documento (a exemplo das discussões sobre gross 

violations e all business enterprises). O cenário se mostra ainda mais desanimador a partir da constatação de que o Equador, 

país que encabeça as discussões e ao qual coube elaborar os Elementos para o Tratado, bem como, mais recentemente, o 

seu Rascunho, traz propostas vinculantes para as empresas que estão muito aquém do que reclama a sociedade civil. Como 
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parâmetro de tal reclamação, destaca-se o rascunho elaborado pelo movimento denominado de Campaign to Dismantle 

Corporate Power and Stop Impunity1, o chamado “Treaty on Human Rights and Transnational Corporations and Supply Chain”. 

 Diante desse cenário, o presente resumo pretende constatar que tais desafios enfrentados no processo de 

elaboração do Tratado são em grande parte frutos de um Direito Internacional estadocêntrico, no qual os movimentos 

sociais têm pequena participação. 

 Para tanto, utilizar-se-á como marco teórico das ideias de Balakrishnan Rajagopal, sobretudo aquelas elaboradas 

em sua tese “El Derecho Internacional desde Abajo: el Desarrollo, los Movimientos Sociales y la Resistencia del Tercer 

Mundo”. Na obra, Rajagopal busca estudar o papel dos movimentos sociais nos direitos humanos e analisar formas de 

inscrever a resistência no discurso hoje dominante. 

 Dessa forma, pretende-se realizar um trabalho de revisão bibliográfica, com a utilização do método hipotético 

dedutivo. A hipótese consiste justamente  que um Direito Internacional estadocêntrico impõe dificuldades na elaboração 

de um instrumento internacional efetivo sobre Direitos Humanos e Empresas.  

  

2- O Direito Internacional e seus Reflexos sobre a Construção de um Documento Vinculante em Direitos Humanos e 

Empresas 

 

 Embora os movimentos sociais contribuam, hoje, de maneira substancial, para as discussões a respeito da cidadania 

em um mundo globalizado, o Direito Internacional Moderno, com um foco excessivo nas instituições, continua a não 

reconhecê-los como agentes criadores de Direito, negligenciando suas práticas políticas e culturais concretas em nome de 

um pretenso discurso universalista (RAJAGOPAL, 2005). Desse modo, verifica-se um cenário no qual o debate acerca dos 

Direitos Humanos é controlado pelos Estados, o que traz, dentre outros, dois grandes problemas: 

 

Primero, esa noción se construye en torno a las posibilidades morales del Estado. Dada 

la sangrienta historia de casi todos los Estados en el campo del tratamiento de sus 

propios ciudadanos, esa noción es ingenua, cuando no una esperanza peligrosa. [...] El 

segundo defecto de la noción de la centralidad del Estado es la asociación inmediata que 

esta idea tiene con la doctrina de la soberanía. Dados los orígenes coloniales de la 

doctrina de la soberanía, esa centralidad es en sí problemática [...]. (RAJAGOPAL, 2005, 

p. 221). 

 

 Tal perspectiva leva à formação de um discurso de Direitos Humanos que, além de ser visto como a única forma 

permitida de resistência, é cego à violência cometida em nome do desenvolvimento, não abarcando a violência econômica - 

advinda da lógica do mercado (RAJAGOPAL, 2005). Dessa maneira, o homem dos Direitos Humanos é o homo oeconomicus, 

cujas potencialidades se encontram dentro das condições ditadas pelo mercado (RAJAGOPAL, 2005, p. 234). 

 Tais críticas a respeito de uma ideia universalista de Direitos Humanos se confirmam pela análise do processo, hoje 

em andamento, de construção de um Tratado Internacional na matéria de Direitos Humanos e Empresas. Isso porque, 

embora a sociedade civil tenha certa participação nas discussões, por conta da lógica estadocêntrica do Direito Internacional, 

as decisões estão concentradas nas mãos dos Estados-membro. Por isso, verificam-se inúmeros obstáculos à construção do 

documento, havendo constantes tentativas de diversos países no sentido de retirar a efetividade do Tratado ou mesmo de 

impedir a sua concreção. 

Ademais, o déficit da exclusão dos movimentos sociais das deliberações é ainda mais evidenciado quando se 

constata as enormes disparidades entre o que propugna a Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, em 

seu rascunho “Treaty on Human Rights and Transnational Corporations and Supply Chain”, e o que propõe o Equador - país 

                                                                        
1A Campanha é “uma articulação de mais de 200 organizações da sociedade civil de todo o mundo, e que reúne uma série de 

organizações brasileiras - ou com atuação no Brasil - ao redor do tema das violações de Direitos Humanos cometidas por empresas e a sua 

flagrante impunidade” (ROLAND et al, 2018a, p. 46) 
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que encabeça as discussões na ONU e que apresenta uma postura favorável à aprovação do Tratado - nos “Elements for a 

Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights”, 

como analisado pelo HOMA - Centro de Direitos Humanos e Empresas (ROLAND et al., 2018b). 

A proposta da Campanha,  tendo em vista ser uma manifestação direta da sociedade civil, coloca-se como uma 

demanda notadamente mais rigorosa quando comparada à solução que tem sido levada a cabo pelo Equador para a questão 

da responsabilização das empresas por violações de Direitos Humanos. Dentre as disparidades percebidas, cabe ressaltar o 

fato de que os Elementos estabelecem poucas obrigações diretas para as empresas (focando demasiadamente nos Estados), 

ao passo que o documento da Campanha as prevê de maneira mais contundente. Ademais, a proposta da sociedade civil 

trabalha aspectos que não são efetivamente abordados nos Elementos, como uma maior participação das populações 

afetadas nas decisões tomadas pela empresa responsável, a responsabilização das instituições financeiras e uma devida 

conceituação da estrutura de “Cadeias de Valor” (ROLAND et al, 2018b). 

Destarte, pode-se inferir que, com a construção de um “Direito Internacional desde Baixo”, tais dificuldades e restrições 

impostas à construção de um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas - que se pretenda realmente efetivo 

- não seriam observadas no nível em que o são hoje. Assim, reforça-se a necessidade, como sustenta Rajagopal, de se 

modificar a lógica estadocêntrica que rege o Direito Internacional Moderno. 
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DIREITOS HUMANOS, EMPRESAS E GENOCÍDIO: UMA ANÁLISE DO PAPEL  DAS 
EMPRESAS TRANSNACIONAIS E DO CAPITAL PRIVADO EM POLÍTICAS DE 

HOMOGENEIZAÇÃO PATOLÓGICA E DE EXTERMÍNIO EM MASSA  

BUSINESS, HUMAN RIGHTS AND GENOCIDE: AN ANALYSIS OF THE ROLE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

AND THE PRIVATE CAPITAL IN PATHOLOGICAL HOMOGENIZATION AND MASS EXTERMINATION 
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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar as relações existentes entre corporações privadas transnacionais (TNCs) e o 

desencadeamento de episódios de genocídio na modernidade. Através de um exame dos papeis político, jurídico e social 

que empresas tiveram no processo de extermínio de grandes populações, como no caso do Holocausto e do genocídio de 

Ruanda, revela-se como empresas privadas atuam dentro de um quadro normativo político-econômico marcado pela 

intencionalidade de promover uma homogeneização patológica étnico-racial (RAE, 2002) de determinada comunidade 

política. Tal análise permite um desenvolvimento do argumento de que a violência estrutural oriunda do impacto da atual 

Ordem Econômica Internacional e do capitalismo financeiro podem ser lidos como uma forma de genocídio estrutural 

(AHMED, 2007) que impacta diretamente a vida no Sul Global. A partir desse entendimento e de um exame do processo 

histórico das discussões acerca da temática de Direitos Humanos e Empresas no âmbito da ONU e do Direito Internacional, 

analisa-se a insuficiência do atual framework composto pelos Princípios Orientadores em garantir a devida responsabilização 

de empresas transnacionais em episódios contemporâneos ligados à segurança internacional.  

Palavras-chave: genocídio; empresas transnacionais; direitos humanos; Nações Unidas; segurança internacional. 

 

ABSTRACT 

The paper seeks to analyze the relationship between transnational private corporations (TNCs) and the unfolding of 

genocide episodes in modernity. Through an analysis of the political, legal and social roles that companies have had in the 

process of extermination of large populations – as in the case of the Holocaust and the Rwandan genocide –, it is revealed 

how private companies operate within a political and economic normative framework marked by intentionality of promoting 

an ethnic-racial pathological homogenization (RAE, 2002) of a particular political community. This analysis allows a 

development of the argument that structural violence stemming from the impact of the current International Economic 

Order and finance capitalism can be read as a form of structural genocide (AHMED, 2007) that directly affects life in the 

Global South. Based on this understanding and on many analysis of the historical discussion process on the subject of Human 

Rights and Business within the framework of the UN and International Law, the paper exams the insufficiency of the current 

framework composed by the Guiding Principles in guaranteeing the proper accountability of transnational corporations in 

contemporary episodes regarding international security. 

Keywords: genocide; transnational corporations; human rights; United Nations; international security. 

 

 

RESUMO EXPANDIDO 

O presente trabalho busca investigar as diversas e multidimensionais relações existente entre corporações privadas 

transnacionais (TNCs) e o desencadeamento de episódios de genocídio na modernidade. Com este intuito, preliminarmente, 

serão abordados os recentes desenvolvimentos dos estudos sobre genocídio (Genocide Scholarship) de maneira a apresentar 

de maneira sumária como se desenvolveu esse campo de pesquisa no pós-guerra, como evoluiu a conceptualização do 

genocídio para o direito internacional e quais são os mecanismos jurídicos existentes para a responsabilização de indivíduos, 

Estados e empresas por este crime que, em 1948 fora positivado pela Assembléia Geral das Nações Unidas no documento 

                                                                        
1 Mestrando em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Brasil. E-

mail para contato: rjordancampos11@gmail.com. Currículo na Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9452774725026202>.  

mailto:rjordancampos11@gmail.com
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intitulado: “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”. A partir disto, investiga-se qual o papel 

que o capital econômico internacional, a agenda internacional para o desenvolvimento, e as corporações transnacionais têm 

nesses episódios marcados por exacerbada violência física direta, mas também por violência política, cultural, jurídica e 

estrutural. (AHMED, 2007)  

Desta forma, o trabalho se propõe a analisar o papel político, jurídico e social que empresas e o capital privado 

tiveram no processo de extermínio de grandes populações humanas, em dois diferentes episódios modernos amplamente 

reconhecidos pela comunidade internacional como episódios de genocídio: o Holocausto (1933 – 1945) e o genocídio de 

Ruanda (1994). Desta forma, será analisado como o poder público estatal se utilizou de empresas privadas no seu processo 

de busca por uma homogeneização patológica étnico-racial (RAE, 2002) das comunidades políticas em questão, e como as 

empresas atuaram dentro deste quadro normativo político-econômico.     

A partir desse breve processo de mapeamento da relação entre empresas e genocídio (através da análise desses 

cenários históricos), o artigo passa a analisar como a estrutura do sistema político-econômico capitalista europeu – que foi 

transportado para todo o globo através da colonização – e a violência estrutural oriunda do impacto da Ordem Econômica 

Internacional podem ser lidos como uma forma de genocídio estrutural (AHMED, 2007) que tem impactado especialmente 

as populações do Sul Global. A partir de um referencial teórico pós-colonial (PANNIKAR, 1984; RAJAGOPAL, 2006) e pós-

estruturalista (CAMPBELL, 2010), revelam-se os mecanismos pelos quais as empresas privadas contribuíram e contribuem 

para o desencadeamento desses episódios de generalizada violência identitária, embora isso seja frequentemente ignorado 

pelos veículos de comunicação em massa e até por grande parte da literatura especializada no tema, que insiste em tomar 

o Estado como o principal sujeito das Relações Internacionais, obscurecendo os possíveis papéis de agencia, negligencia 

e/ou resistência das empresas nesses cenários. 

Em seguida, explora-se o histórico do desenvolvimento das discussões acerca da temática de Direitos Humanos e 

empresas no cenário internacional, apontando-se para o fato de que a ideia de regular empresas Multinacionais e 

Transnacionais e suas eventuais violações a Direitos Humanos através de um marco internacional abrangente já resta em 

evidência desde a década de 70, nas Nações Unidas. Tal processo histórico, que foi dividido primariamente em três grandes 

fases (DEVA, BILCHITZ, 2013), culminaram com a apresentação dos Princípios Orientadores (Guiding Principles) e com a 

criação, em 2011, com o objetivo de promover, acompanhar e incentivar a implementação e aprofundamento desses 

Princípios, do Grupo de Trabalho da ONU sobre a Temática de Direitos Humanos e Empresas.  

O artigo explora esse processo histórico de progressão das discussões acerca da temática, oferecendo especial 

atenção para o momento posterior à inédita aprovação por consenso dos Princípios Orientadores no âmbito da Assembleia 

Geral em 2011. Tal consenso é colocado em cheque, posteriormente, com a construção de um bloco contra hegemônico em 

defesa de marcos normativos vinculantes para a efetiva proteção e defesa dos direitos humanos, uma vez que em setembro 

de 2013, a delegação do Equador, apoiada por 84 governos, propôs a elaboração de um instrumento legal vinculante para 

as operações das TNCs. O apelo foi apoiado por mais de 530 organizações da sociedade civil e em junho de 2014 contou com 

o apoio de uma maioria do Conselho de Direitos Humanos da ONU que, através da aprovação da resolução 26/9 na então 

26ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, concordou em criar um grupo de trabalho intergovernamental aberto, 

incumbido de elaborar um instrumento vinculativo sobre o tema.  

A partir da conceptualização da arquitetura da impunidade (BERRÓN, 2016; ZUBIZARRETA, 2016), e utilizando-se de 

uma revisão bibliográfica jurídico-compreensiva, analisa-se a insuficiência do atual framework composto pelos Princípios 

Orientadores em garantir a devida responsabilização de empresas transnacionais em episódios ligados à segurança 

internacional, de maneira geral.  De forma a melhor elucidar essa questão, ao final do artigo são analisados os papéis das 

empresas transnacionais em cenários atuais de conflito nos quais reputa-se a existência um componente de caráter 

identitário-genocida, como no caso da perseguição aos homossexuais na Chechênia e do conflito árabe-israelense (BUTLER, 

2017). Conclui-se, portanto, pela necessidade de um instrumento jurídico vinculante que seja complementar a tal conjunto 

normativo para que haja a devida a prevenção (TOTTEN, 2004) contra esse tipo de violência no cenário internacional. 
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A RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS NO PROJETO DO NOVO 
CÓDIGO PENAL BRASILE IRO 

LEGAL PERSON’S CRIMINAL RESPONSABILITY IN NEW BRAZILIAN PENAL CODE PROJECT 
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Resumo 

O presente estudo visa verificar se a teoria do delito aplicada no atual código penal é compatível com o instituto da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas de direito privado instituído pelo projeto do novo Código Penal.  Para tanto, 

realizar-se-á um levantamento bibliográfico, para delinear o referencial teórico, apurar quais teorias do delito orientaram 

tanto o atual quanto o projeto do novo Código Penal Brasileiro, e, por fim, delinear o instituto da responsabilidade penal 

das pessoas jurídicas. A hipótese a ser aferida é que as teorias do delito encontradas no seio do nosso ordenamento jurídico 

não se compatibilizam com a responsabilidade penal dos entes morais.  

Palavras-Chave: Responsabilidade Penal; Pessoa Jurídica; Teoria do Delito; Novo Código Penal. 

 

Abstract 

The present study intends to verify if the crime theory applied in the current criminal code is compatible with the institute 

of criminal responsibility of private right's legal person instituted by the new Criminal Code project. Therefore, a 

bibliographic survey will be necessary to delineate the theoretical reference, to investigate wich crime theorys guided both 

the current and the new Brazilian Penal Code  project and, lastly, to outline the legal person's crime responsability institute. 

The hypothesis to be verified is that theorists founded in the core of our legal order are not compatible with the legal 

person's criminal responsibility. 

Key Words: Criminal Responsibility; Legal Person; Crime Theory; New Penal Code 

 

 

Tamanha é a importância que o legislador originário dotou à proteção do meio ambiente que o art. 225, §3º da 

Constituição Federal prevê sanções penais e administrativas para pessoas físicas e jurídicas que cometam atos lesivos ao 

meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Em consonância com o referido dispositivo 

constitucional, o art. 3º da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) consagra a responsabilização das pessoas jurídicas 

nos casos onde a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, 

no interesse ou benefício da sua entidade, sem, contudo, excluir a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras 

ou partícipes do mesmo fato. 

Interpretando tais diplomas legais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 

610.114/RN, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, julgado em 17.11.2005, firmou entendimento da matéria no sentido de 

conferir a responsabilidade penal à pessoa jurídica, por esta ser dotada de existência própria no ordenamento e praticar 

atos no meio social por meio da atuação de seus representantes. Desse modo, a culpabilidade da pessoa jurídica, no sentido 

de responsabilidade social, limita-se à vontade de seu administrador ao agir em seu nome e proveito. Logo, sua 

responsabilidade só pode ser aferida quando houver intervenção de uma pessoa física que atue em seu nome ou interesse.  

Assim, torna-se evidente a escolha jurisprudencial pelo condicionamento da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica à responsabilidade da pessoa física. O que ocorre é que nas sociedades atuais, a complexidade da organização das 
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empresas, por vezes, impede que seja determinada a responsabilidade das pessoas físicas específicas em atos institucionais 

por elas praticados. Mesmo quando essa responsabilidade é aferida no caso concreto, estabelecer um nexo de causalidade 

entre o comportamento do agente e o resultado danoso imputado às pessoas jurídicas é de extrema dificuldade.  

Nesse sentido, a aplicação dos dispositivos supracitados se esvazia de sentido e efetividade, vez que as ações penais 

contra pessoas jurídicas deveriam ser trancadas no caso de impossibilidade de comprovação da responsabilidade dos 

agentes físicos envolvidos nos atos lesivos ao meio ambiente causados pelas organizações de que fazem parte.   

No entanto, a questão foi novamente trazida à tona, em paradigmático julgamento do Recurso Extraordinário nº 

548.181/PR, de 06 de agosto de 2013, de relatoria da ministra Rosa Weber. Em seu voto, a relatora defende a quebra da 

necessidade de identificação e persecução concomitante da pessoa física para o curso de ação penal em face de pessoa 

jurídica.  

Em síntese, o STF aceitou a possibilidade de se processar penalmente, exclusivamente, a pessoa jurídica, mesmo 

que não exista ação penal em curso contra pessoa física em relação ao crime ambiental, visto que a imputabilidade de 

condutas dos entes morais, em uma sociedade de complexas organizações empresariais, nem sempre é uma tarefa possível, 

podendo os atos da pessoa jurídica serem atribuídos a um conjunto de indivíduos, dificultando a identificação ou punição 

dos responsáveis.  

O projeto do novo Código Penal (Projeto de Lei do Senado n.º 236/2012), em tramitação no Senado Federal, foi 

elaborado por uma Comissão de Juristas presidida pelo Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. O projeto 

prevê novas regras gerais que deverão ser aplicadas em outras leis que tratam de matéria penal, dentre estas, a 

responsabilização penal da pessoa jurídica de direito privado pelos atos praticados contra a administração pública, a ordem 

econômica, o sistema financeiro e o meio ambiente, nos casos em que o ilícito seja cometido por decisão de seu 

representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.  

Assim, o projeto ratifica posição do STF no tocante à prescindibilidade da verificação de responsabilidade penal da 

pessoa física para atribuir responsabilidade penal à pessoa jurídica. Outra importante mudança oportunizada pelo projeto é 

a definição de quais penas os entes morais estarão sujeitos, descaracterizando como aplicável apenas as penas privativas de 

liberdade, incompatíveis com a própria natureza desses sujeitos. Tal mudança resolve o problema da culpabilidade desses 

entes jurídicos, mas ainda deixa dúvidas a respeito de qual teoria do delito será adotada para corroborar com essa forma de 

imputação. Assim, tal lacuna poderá gerar óbices à aplicação de normas penais relativas a entes coletivos, demandando uma 

atuação supletiva do Poder Judiciário, como ocorreu no art. 3º da Lei n.º 9.605/98. 

Neste sentido, faz-se imperioso estudar qual seria a teoria do delito aplicável às pessoas jurídicas, conforme 

estabelece o projeto do novo Código Penal (PLS nº 236/2012), a partir da seguinte indagação: a teoria do delito adotada no 

projeto do novo Código Penal é compatível com o instituto da responsabilidade penal das pessoas jurídicas de direito privado 

instituído por ele? 

A hipótese a ser aferida no presente estudo é que as teorias do delito encontradas tanto no atual quanto no projeto 

do novo Código Penal Brasileiro não se compatibilizam com a responsabilidade penal dos entes morais. Para tanto, realizar-se-

á um levantamento bibliográfico, que em um primeiro momento objetiva delimitar o referencial teórico a ser utilizado nesse 

trabalho. Em seguida, partir-se-á para uma análise das teorias do delito presentes tanto na orientação do atual Código Penal 

Brasileiro quanto no projeto que tramita no Senado Federal (PLS nº 236/2012). Por fim, proceder-se-á uma delimitação do 

instituto da responsabilidade penal da pessoa jurídica, de modo a verificar-se o possível enquadramento deste instituto com 

as teorias do delito consagradas no seio do nosso ordenamento jurídico. 
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Resumo 

O trabalho proposto pretende verificar a possibilidade de responsabilização extraterritorial do grupo BHP Billiton pelos 

danos causados em razão do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, em Mariana/MG. Para tal, 

considerando os países-sede desta empresa transnacional, estudar-se-á a normativa processual anglo-australiana, o direito 

comparado e as normas de direito internacional público, bem como far-se-á uso do estudo de casos semelhantes nos quais 

houve o ajuizamento de ações contra as matrizes de transnacionais em jurisdição extraterritorial.  

Palavras-chave: jurisdição extraterritorial; Caso Samarco; desconsideração da personalidade jurídica 

 

Abstract 

The proposed study intends to verify the possibility of extraterritorial liability of the BHP Billiton group for the damages 

caused by the rupture of the Fundão dam in November, 2015 in Mariana/MG. To this purpuse, considering the host countries 

of this transnational enterprise, Anglo-Australian procedural law, comparative law and the rules of public international law 

will be studied, as well as use of the study of similar cases in which there was the filing of lawsuits against the parent 

companies of transnational corporations in extraterritorial jurisdiction. 

Keywords: extraterritorial jurisdiction; Samarco´s Case; piercing the corporate veil 

                                                 

Passados praticamente três anos do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco Mineração S/A, não há ainda 

diagnóstico de danos, perspectiva de reparação ou, ao menos, de cessação dos incontáveis impactos negativos do desastre 

ao meio ambiente e às comunidades atingidas. Aquela que ficou conhecida como a maior tragédia ambiental da história do 

Brasil e a maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos4 impôs grandiosos desafios às instituições públicas, que se 

desdobram na tentativa de desenhar arranjos que garantam o desenrolar efetivo dos programas de reparação e, quando 

possível, a participação dos atingidos.  

O contexto em que ocorreu o desastre abarca problemas diversos: desde licenças concedidas para o 

empreendimento sem o devido respeito aos padrões mínimos previstos na Constituição de 1988 até a falta de cumprimento 
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4 A barragem colapsou em 05 de novembro de 2015, deixou 18 mortos e cerca de 600 desabrigados, destruiu por completo Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo (distritos de Mariana/MG), arruinou propriedades e áreas de pasto e plantio ao longo da Bacia, deixou 

milhares sem abastecimento de água potável, além de ter devastado todo um ecossistema até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo.  
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a condicionantes com prazos já vencidos5 e, em especial, a ausência da participação da comunidade no processo.6 

Considerando esse contexto, além da morosidade e da ineficiência do processo de reparação de danos, é que a pesquisa em 

tela busca verificar a possibilidade de responsabilização extraterritorial da BHP Billiton pelo Caso Samarco.  

A Samarco Mineração S/A é uma empresa brasileira cujo controle acionário atual é de 50% da Vale S/A e 50% da 

BHP Brasil Ltda., na modalidade de non operated joint venture.7 Por sua vez, a BHP Brasil Ltda. é subsidiária do grupo anglo-

australiano BHP Billiton.  

No âmbito do direito internacional, a possibilidade de extraterritorialidade já foi reconhecida desde o Caso Lotus. 

Julgado perante a Corte Permanente de Jurisdição Internacional em 1927, o caso se tornou um marco de consolidação da 

noção de voluntarismo moderna. Já nessa época, a Corte, que antecedeu a atual Corte Internacional de Justiça, reconheceu 

uma verdadeira presunção de permissibilidade de extraterritorialidade, ao afirmar que, salvo na presença de uma vedação 

expressa por parte do direito internacional, os Estados poderiam criar e aplicar sua legislação interna para além de suas 

fronteiras nacionais. Nesse sentido, uma série de Estados elaboraram legislações que tratam diretamente da aplicação de 

normas de forma extraterritorial, tal como se denota da normativa norte-americana ATCA (Alien Torts Claims Act, ou Lei de 

Indenizações Civis Estrangeiras), a qual, desde 1980, tem sido utilizada como base para uma série de pedidos de indenizações 

decorrentes de danos praticados por empresas transnacionais estabelecidas nos Estados Unidos. 

A discussão acerca da possibilidade de responsabilização extraterritorial abarca quatro pressupostos: a 

competência jurisdicional, as regras de solução de conflitos de leis no espaço, o direito material aplicável e a imputabilidade 

da conduta. De modo bastante simples, a questão da competência consiste em saber se as normas processuais do país em 

questão admitem o ajuizamento de uma ação perante os tribunais nacionais para julgar os atos praticados no exterior por 

empresa subsidiária com sede nacional.8  

No entanto, ainda que o judiciário local se considere competente sob o ponto de vista processual para o julgamento 

de uma causa extraterritorial, é necessário considerar, sob o ponto de vista substantivo, as regras de solução de conflitos 

de leis no espaço. A depender das regras adotadas pelo país do foro, o direito material aplicável não será necessariamente 

o direito interno nacional, podendo haver a indicação de aplicação do direito estrangeiro. Em regra, o direito internacional 

privado dos Estados prevê a lex loci delicti comissi ou da lei do local onde o ato ilícito foi praticado. Com base em tal regra, 

no Caso Samarco, por exemplo, ainda que o judiciário do Reino Unido ou da Austrália possa se considerar competente para 

o julgamento da BHP Billiton Plc., o direito material aplicável será o direito brasileiro. Assim, a análise da responsabilidade 

extraterritorial envolverá o estudo do direito comparado. 

Em relação à imputabilidade, no caso em questão, para que se conclua pela possibilidade de se responsabilizar a 

BHP Billiton Limited, perante o judiciário da Austrália, ou da BHP Billiton Plc. perante o judiciário do Reino Unido, onde 

encontram-se as controladoras, deve-se verificar a aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no 

âmbito do direito interno desses países, visando o preenchimento do requisito da imputação. Desde já, porém, percebe-se 

ser necessária uma dupla desconsideração: a primeira para atingir a própria BHP Billiton Brasil, o que já foi aceito no âmbito 

da jurisdição brasileira,9 e a segunda para atingir o grupo BHP Billiton.10  

                                                                        
5 Mesmo não tendo sido os requisitos de prevenção mínimos cumpridos, a licença de operação da empresa Samarco Mineração 

fora revalidada em 2013 pelo prazo de 06 anos. Um exemplo é o plano de análise de ruptura (DAM-BREAK), que estava previsto para ser 

entregue ao órgão ambiental (SUPRAM) em julho de 2007, segundo o Plano de Controle Ambiental (PCA), mas até 2013 permanecia como 

uma condicionante do empreendimento não cumprida e prorrogada. 

6 O Plano de Ações Emergenciais (PAE) da empresa não previa a participação de atores externos às suas atividades, tais como os 

moradores das comunidades diretamente afetadas. Diretrizes internacionais, tais como o APEEL-Mineração (Awareness and Preparedness 

for Emergencies at Local Level) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) preveem a participação da comunidade 

local como um elemento essencial para se prevenir acidentes e desastres. 
7 Isto é dizer que o controle operacional é, ao menos em tese, da Vale S/A. 
8 No Brasil, por exemplo, fica clara essa possibilidade da leitura dos artigos 21 a 26 do Código de Processo Civil. 
9 O Ministério Público Federal, por exemplo, que se baseou nessa teoria para atingir também o patrimônio das controladoras da 

Samarco Mineração S/A. O alicerce foi o artigo 4º da Lei nº 9.605/98, o qual estabelece que caso a personalidade jurídica seja obstáculo ao 

ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, ela poderá ser desconsiderada. 
10 Tal teoria é adotada em muitos países, como Estados Unidos e Alemanha. No Brasil, ela foi positivada em diversos diplomas 

legais além da Lei do Meio Ambiente (Lei 9.605/98, art. 4º): encontra-se no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/90, art.28), na Lei 



99                            Anais dos Seminários Internacionais de Direitos Humanos e Empresas | Vol. II                                                                                                                                                                             

 
 

     eISSN: 2447-276X 

Reconhecida esta teoria pelo judiciário estrangeiro, será necessária a prova de controle acionário e operacional ou 

de prática de fraude com o objetivo de se valer do véu da personalidade jurídica para a prática de determinado ato ilícito.11 

Nessa hipótese, a ser verificada, os tribunais nacionais poderão aplicar o incidente de desconsideração para responsabilizar 

a matriz sediada em território nacional pelos atos de sua subsidiária. Fato é que, assim como ocorre em relação à 

competência jurisdicional, a possibilidade de imputação dos atos praticados pela subsidiária à matriz irá depender do direito 

do país competente, ou seja, das normas processuais da lex fori.  

Nesse sentido, o estudo se debruça sobre normativa processual anglo-australiana visando confirmar a possibilidade 

de responsabilização do grupo BHP Billiton pelo desastre do Rio Doce, bem como recorre ao direito comparado e às normas 

de direito internacional público, tais como os princípios da ONU sobre empresas e direitos humanos. Para além, se vale de 

estudos de casos nos quais as vítimas valeram-se da mesma estratégia de responsabilizar a matriz de empresa transnacional 

pelos danos causados por sua subsidiária. São eles: (i) o desastre químico de Bhopal, ocorrido na Índia, em 1984, pela Union 

Carbide India Limited e que ensejou processos de responsabilização extraterritorial contra a Dow Chemical Company; (ii) 

derramamento de óleo em Bodo Creek, na Nigéria em 2008, pela Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, 

que veio a ensejar processos de responsabilização extraterritorial contra a Royal Dutch Shell. 

Apesar das semelhanças com os casos mencionados, até o momento, não se tem notícia de nenhum processo 

semelhante ajuizado pelos atingidos, no âmbito do Caso Samarco, relativo à responsabilidade civil da BHP Billiton Limited no 

exterior. É de conhecimento público apenas o ajuizamento de ações nos Estados Unidos e na Austrália pelos investidores12. 

É certo, porém, que a identificação desses pontos de diálogo entre as diferentes jurisdições pode se tornar um 

mecanismo capaz contribuir para o respeito de altos padrões regulatórios por parte das empresas transnacionais não 

somente em seus países de origem, mas, igualmente, nos países onde atuam suas subsidiárias, uma vez que a existência de 

duas personalidades jurídicas autônomas não necessariamente é algo que irá isentar a empresa mãe dos atos das empresas 

que detém o controle de fato. Sob a perspectiva do direito internacional privado, portanto, tais casos promovem um 

questionamento acerca das regras de competência e da noção tradicional de jurisdição e de soberania westfaliana,13 uma 

vez que ensejam a possibilidade de que os atos praticados no âmbito da jurisdição de um determinado Estado possam gerar 

efeitos não somente adstritos à jurisdição interna, mas também sujeitos ao controle jurisdicional estrangeiro. 
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CLINIC OF THE AMAZON/UFPA: FACING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BY TRANSNATIONAL CORPORATIONS 
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Resumo 

O presente artigo visa apresentar a parceria feita entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Universidade Federal do 

Pará, por meio da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. Além das atividades de pesquisa sobre o tema central do plano 

de trabalho, e levantamento doutrinário, jurisprudencial em âmbito internacional e normativo, as ações irão se concentrar 

no enfrentamento das violações ocorridas no polo industrial, portuário e minerário do Município de Barcarena e nas medidas 

judiciais e extrajudiciais da implantação da ferrovia no Estado do Pará, que irá percorrer áreas de proteção ambiental 

ocupadas por populações tradicionais.  

Palavras-chave: clínicas de direitos humanos, defensoria pública, empresas transnacionais, direitos humanos. 

 

Abstract 

This article aims to present the partnership between the Public Defender Office of The State of Pará and the Federal 

University of Pará, through the Human Rights Clinic of the Amazon. In addition to the research activities on the central 

theme of the work plan, and a doctrinal, jurisprudential research in an international and normative scope, the actions will 

focus on facing human rights violations occurring in the industrial, port and mining center of the Municipality of Barcarena 

and in the judicial measures and out-of-court settlements of the railroad in the state of Pará, which will cover areas of 

environmental protection occupied by traditional populations. 

Key-words: human rights clinic, public defender office, transnationals corporations, human rights. 

 

O presente artigo visa apresentar a parceria feita entre a Defensoria Pública do Estado do Pará (DP/PA) e a 

Universidade Federal do Pará, por meio da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA), vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito. 

A parceria entre as duas instituições surgiu em 2014 quando a CIDHA assessorou a atuação da Defensoria Pública 

junto à casos no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIDH). Naquela época, a Defensoria Pública do 

Estado do Pará havia indicado um Defensor Público para assumir o cargo de Defensor Interamericano, perante a Associação 

Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF), sendo-lhe designados 2 casos no SIDH para representação legal das vítimas: 

um na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), envolvendo o Estado brasileiro e outro, na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), versando sobre o Peru. 

Em ambos os casos, a CIDHA auxiliou o Defensor Interamericano na produção de peças processuais, levantamento 

de provas e informações, bem como na assistência judicial, com participação em audiência na CorteIDH, em São José, Costa 

Rica, dentre outras atividades. 

Tal trabalho foi possível pela CIDHA ter por finalidade associar a pesquisa da Pós-Graduação à extensão acadêmica. 

Ela foi criada para valorizar o aspecto pedagógico que o caso real proporciona para o desenvolvimento da habilidade do 
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estudante de Direito, assim como incentiva que suas “ações de interesse público” ensejem em transformações na sociedade, 

principalmente no tocante à garantia dos Direitos Humanos.  

Essa parceria foi consolidada em um acordo de coorperação técnica onde ambas as instituições têm por objeto 

promover a mútua cooperação técnica, científica e acadêmica, visando estabelecer mecanismo que permitam a cooperação 

dos setores da UFPA atuantes na área de Direitos Humanos com as atividades da DP/PA, em especial aquelas desenvolvidas 

pelo Núcleo de Direitos Humanos e Defensoria Interamericana. 

Pelo trabalho desenvolvido por ambas as instituições, em 2018, novo plano de trabalho conjunto fora elaborado, 

tendo como objetivo geral analisar a atuação das empresas transnacionais no Estado Pará e identificar medidas judiciais e 

extrajudiciais de enfrentação de violações de Direitos Humanos. 

Sobre esse tema, a CIDHA vem trabalhando desde 2016, coordenando uma pesquisa, por meio do Consórcio Latino-

Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos4. Congregando 15 universidades de 7 países da América Latina, o 

Consórcio Latino-Americano conduziu o projeto “Políticas de Regulación de las Empresas Transnacionales por Violaciones a 

los Derechos Humanos en América Latina”, financiado pela Fundação Ford, e objetivou identificar, em uma perspectiva 

comparada latino-americana, propostas de regulação nacional para a prevenção, controle e reparação dos impactos 

provocados pela cadeia produtiva da mineração sobre os direitos humanos.  

Não obstante tal expertise, observa-se que o objetivo geral do plano de trabalho também está alinhado ao contexto 

atual experimentado pelo Estado do Pará, devido a instalação e funcionamento de projetos, que visam explorar os recursos 

naturais da região por grandes empresas transnacionais e a dificuldade de ação de impacto por via judicial. 

Tem-se, como exemplo, a instalação do projeto de Belo Sun, o caos socioambiental gerado pelo complexo industrial, 

portuário e minerário no Município de Barcarena, pelos empreendimentos de infraestrutura como Portos e Polos Industriais 

na região metropolitana de Belém, e a construção de uma ferrovia no Estado do Pará, que irá percorrer 1.319 km impactando 

áreas de proteção ambiental, como Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Territórios Quilombolas e de terras 

tradicionalmente ocupadas por populações tradicionais, para escoamento de carga em larga escala, tendo como principal 

foque o escoamento de minérios. 

Acompanhando o caso de Barcarena, verificaram-se desastres socioambientais registrados nos últimos 16 anos em 

que envolvem desde naufrágios, derramamento de lama vermelha, caulim, óleo, soja, contaminações da água, terra e ar 

entre tantos outros. Todos eles produzindo efeitos a médio e logo prazo, a maioria das vezes irreversíveis e definitivos na 

vida das pessoas territórios e meio ambiente. Neste processo, temos o estabelecimento de diversos projetos de 

infraestrutura que buscam fortalecer o ciclo dos empreendimentos minerários localizados no mesmo município. 

Diante do contexto citado, as instituições iniciam no segundo semestre de 2018, várias ações com vistas a buscar a 

responsabilização das empresas e demais agentes por violações de Direitos Humanos e obrigar o Estado a adotar medidas 

de prevenção. Nesse sentido, as ações a serem adotadas visam evidenciar os marcos dos Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos “proteger, respeitar e remediar” em casos concretos. 

Além das atividades de pesquisa sobre o tema central do plano de trabalho, com levantamento doutrinário, 

jurisprudencial em âmbito internacional e normativo, para fins de capacitação dos discentes, seja da Graduação ou da Pós-

Graduação e dos profissionais envolvidos, as ações irão se concentrar no enfrentamento das violações ocorridas no pólo 

industrial do Município de Barcarena (remediar) e nas medidas judiciais e extrajudiciais da implantação da ferrovia (proteger 

e respeitar). 

Após o estudo dos casos, as ações a serem conduzidas levando-se em consideração os Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Direitos Humanos e empresas, a partir do entendimento de ARAGÃO (2010), LÓPES-HURTADO (2016) 
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e DEVA (2015), os quais irão subsidiar os argumentos jurídicos para as demandas nacionais. Outrossim, será definida a 

estratégia de ação para intervenção internacional, como denúncia aos procedimentos especiais do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, apresentação de relatórios ao Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Corporações 

Transnacionais e outras Empresas das Nações Unidas, pedido de audiência ou denúncia internacional junto a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos. 

Pelo exposto, pretende-se aliar as pesquisas acadêmicas com a atribuição legal da Defensoria Pública na 

representação de vítimas diante de casos como os aqui apresentados, fomentando, de um lado, ações de enfrentamento da 

violação de Direitos Humanos por empresas transnacionais e, por outro lado, proporcionando vivência processual aos 

discentes, tanto de Graduação, quanto de Pós-Graduação, pelo intercâmbio e vivência de ideais com profissionais em casos 

com repercussão na sociedade local. 
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Resumo 

O presente trabalho se propõe realizar uma análise acerca da sentença judicial proferida no âmbito das ações civis públicas 

referentes ao caso do rompimento da barragem de Fundão, que homologou dois dos principais acordos sobre a reparação 

da população atingida pelo desastre/crime. Pretende-se abordar, a partir de uma revisão bibliográfica relacionada ao tema, 

algumas questões da sentença que foram consideradas controversas, tais como solução consensual de conflitos, 

participação e neutralidade, com vistas a contribuir com o debate sobre o papel do Judiciário no contexto de violação de 

direitos humanos por empresas no Brasil. 

Palavras-chave: direitos humanos e empresas; sentença homologatória; rompimento da barragem de Fundão. 

 

Abstract 

The present paper intends to conduct an analysis about the judicial homologation sentence delivered in the context of the 

public civil actions that covers the Fundão’s dam disruption and deals with two of the most important agreements about 

the reparation of the attacked population by the disaster/crime. It intends to approach, from a bibliography review about 

the theme, some issues of the sentences that had been considered controversial, such as consensual solutions of conflicts, 

participation and neutrality, in order to contribute with the debate about the role of the judiciary in the context of human 

rights violations by corporations in Brazil. 

Key-words: human rights and business; homologation sentence; Fundão´s dam disruption. 

 

 

O caso do rompimento da barragem de Fundão, por ter sido considerado o maior desastre socioambiental do Brasil, 

tornou-se emblemático nas reflexões sobre a temática de direitos humanos e empresas no país. Isso porque intensificou a 

discussão sobre algumas questões, tais como: a necessidade de mecanismos de responsabilização das empresas que violam 

direitos humanos, o papel do Estado e de seus órgãos diante de cenários como este e a importância de se repensar o modelo 

neoliberal vigente. 

Em relação à atuação do Estado e de seus órgãos diante desse tema, é fundamental que se dê destaque ao papel 

desempenhado pelo Poder Judiciário, enquanto ente que recebe as demandas por responsabilização e reparação, tornando-

se o elemento que se encarregará de decidir, de estabelecer os contornos dessa decisão e de garantir que a parte condenada 

cumpra suas obrigações. Por desempenhar uma função tão relevante, sua atuação deve ser acompanhada de perto e seus 
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atos devem ser objeto de reflexão e de questionamento quando extrapolarem suas funções previstas no ordenamento 

jurídico. 

É por essa razão que o presente trabalho se propõe a analisar três elementos destacados da sentença judicial 

proferida nos autos das duas principais ações civis pública sobre o desastre/crime do rompimento da barragem de Fundão, 

que estão sendo julgadas na 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais. A referida decisão foi prolatada em uma sessão 

solene de conciliação, ocorrida no dia 8 de agosto de 2018, tendo como objeto a homologação de dois termos de 

ajustamento de conduta, denominados de “termo aditivo ao TAP” e “TAC Governança”, que foram realizados entre as 

empresas rés, a fundação por elas criada, alguns órgãos públicos e componentes do sistema de justiça. 

Os elementos a serem analisados, quais sejam, a neutralidade, a participação e a solução consensual de conflitos, 

foram escolhidos a partir de uma investigação do conteúdo do referido documento homologatório, tendo sido possível 

perceber que eles estão no cerne das principais questões decididas, que são: a escolha das assessorias técnicas que irão 

trabalhar junto às populações atingidas pelo desastre/crime em tela; a participação dos atingidos e atingidas com a 

reformulação do quadro de governança da Fundação Renova, que foi tratada no TAC Governança; e a adequação na 

utilização de termos de ajustamento de conduta para do caso. 

Dessa forma, o problema que baseia a presente investigação é: a forma como se deu a abordagem dos elementos 

neutralidade, participação e solução consensual de conflitos na sentença homologatória proferida no contexto das ações 

civis públicas que tratam do caso do rompimento da barragem de Fundão seria a mais adequada para tratar de um caso que 

envolve violações de direitos humanos por empresa, sob uma perspectiva democrática e plural? 

Tem-se como hipótese que a forma como o magistrado abordou essas três questões, que pode ser verificada a 

partir de uma análise da decisão em questão, demonstrando um viés que prima pelo pragmatismo, pela pretensa 

cientificidade e pelo modelo de solução mediada, nos moldes da nova sistemática presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, como a melhor forma de resolver as questões a ele colocadas, sem abordar qualquer reflexão mais profunda 

acerca da temática de violação de direitos humanos por empresas. 

Como referencial teórico para tratar, primeiramente, do aspecto da neutralidade, foi selecionada a perspectiva de 

Lyra Filho (2003) que aborda, a partir da construção do direito, a equivocada percepção de que é possível haver a construção 

de pensamentos e relações sociais sem a presença de influências ideológicas, sob o pretenso manto da cientificidade e da 

neutralidade, sendo essa ideia, na verdade, um terreno fértil para que os ideais das classes dominantes ocupem esses 

espaços. 

Já em relação ao segundo elemento, foram trazidos os estudos da autora Evelina Dagnino (2004) sobre a disputa 

semântica que vem ocorrendo em alguns termos, entre eles, no de participação, no contexto dos projetos democráticos em 

disputa na América Latina, que promove uma alteração de seu significado de acordo com o tipo de ideal que se pretende 

defender. Essa ideia será relacionada com a forma como a referida expressão foi empregada na sentença em questão. 

Por fim, no tocante ao último elemento considerado, que seria a opção pela solução consensual de conflitos como 

meio mais eficaz para a resolução do caso em tela, será abordada, de forma crítica, a nova sistemática do direito processual 

civil que privilegia esse tipo de enfrentamento das questões levadas à justiça, podendo não ser adequada a todos os tipos 

de lide, como é o caso de processos envolvendo violações de direitos humanos por empresas, nos quais se observa uma 

gritante assimetria entre os envolvidos. 

Dessa forma, o presente trabalho se estrutura em três partes, tendo sido, em cada uma delas, realizada uma revisão 

bibliográfica sobre os temas neutralidade, participação e solução consensual, para que, a partir disso, fosse possível 

proceder com uma análise documental da referida sentença, buscando levantar algumas questões e relacioná-las a esses 

conceitos, investigando o viés adotado pelo magistrado ao confeccioná-la e se essa opção seria adequada para lidar com um 

caso tão complexo envolvendo violações de direitos humanos por empresas. 

O objetivo almejado seria promover reflexões sobre como o Poder Judiciário vem se posicionando, a partir da 

análise de casos concretos, sobre o tema em tela, com vistas a contribuir para a discussão acerca dos litígios relacionados a 

casos de violação de direitos humanos por empresas, mais especificamente, ao referido caso do rompimento da barragem 

de Fundão. 
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RANA PLAZA, BLANGLADESH: (IN) EFFECTIVENESS OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AGAINST 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

 

Ana Leticia Anarelli Rosati Leonel1 

 

Resumo 

Após a tragédia do desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, o mundo deparou-se com muitas pessoas em 

condições indignas de trabalho, sem que houvesse, até aquele momento, poder estatal que conseguisse garantir direitos 

mínimos à pessoa diante das empresas que travavam relações transnacionais. E apesar da preocupação inicial com a 

prevenção de novas tragédias e reparação dos danos, cinco anos após, a situação parece não ter sofrido tantas alterações. 

A presente pesquisa direciona-se a estimular a proposição de uma nova forma de epistemologia que possa abranger um 

constitucionalismo transnacional para garantir a eficácia dos Direitos Humanos em relação às empresas.  

Palavras chave: Rana Plaza; direitos humanos; empresas. 

 

Abstract 

After the tragic collapse of the Rana Plaza building in Bangladesh, the world was confronted with many people in conditions 

unworthy of work, and there was no state power until that moment to guarantee minimum rights to the person before the 

companies that were engaged in relations transnational corporations. And despite the initial concern about preventing new 

tragedies and repairing the damage five years later, the situation does not appear to have undergone so many changes. The 

present research aims to propose a new form of epistemology that can cover a transnational constitutionalism to guarantee 

the effectiveness of Human Rights in relation to companies. 

Keywords: Rana Plaza; human rights; companies. 

 

INTRODUÇÃO 

 Especialmente através do estudo do caso do desabamento do Edifício Rana Plaza, em Bangladesh, o presente 

trabalho, de cunho acadêmico, apresenta a problemática relacionada à eficácia dos Direitos Humanos perante as empresas 

transnacionais. Mais do que instrumentos construídos em momento de crise e comoção, é preciso que haja vinculação 

efetiva tanto do Estado, quanto dos próprios particulares, especialmente as empresas, aos Direitos Humanos, e de forma 

permanente. 

 Após análise do caso e suas consequências, parte-se, assim, da ideia de globalização nos termos propostos por 

Danilo Zolo, com menção ao conceito da necessidade de se respeitar a “aldeia global” de Marshall McLuhan, abrindo-se 

possibilidades de aplicação de vinculação dos direitos humanos às empresas em novas construções teóricas, como o 

constitucionalismo transnacional sustentado, entre outros, por Anderson Teixeira. 

A pesquisa está em curso, tendo como método de procedimento análise histórica e de estudo de casos, mediante as técnicas 

de pesquisa bibliográfica e documental. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Bangladesh, 24 de abril de 2013, 8h45 no horário local. Rana Plaza, edifício de 8 pisos que abrigava fábricas têxteis 

e um centro comercial, entrou em colapso e desabou. Foram cerca de 1130 mortes, e mais de 2.500 pessoas feridas. No dia 

anterior, sua ocupação recebeu advertência de engenheiros sobre a falta de segurança da estrutura. Mesmo assim, os 

funcionários foram obrigados a trabalhar. Foi considerado o pior desastre em fábrica de roupas já ocorrido. 
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A partir deste momento, o mundo começou a prestar mais atenção no que ocorria na produção têxtil de grandes 

marcas, internacionalmente conhecidas. Um grande número de varejistas, especialmente europeus e americanos, 

compravam parte da produção de roupa feita nesse prédio para baratear as peças que vendiam em suas lojas. Realizavam a 

transação com base na técnica de terceirização que, em tese, traria completa desobrigação de qualquer responsabilidade 

sobre as condições que o trabalho é desempenhado. Benetton, Primark e Wlamart foram exemplos dessas grandes 

empresas. 

Diante do evento, paralela às ações estatais, houve uma reação global dos consumidores contra tais lojas, o que 

implicou numa conduta que demonstrasse preocupação com o ocorrido por parte das transnacionais. E com essa situação, 

vários acordos foram firmados, com o objetivo de se prevenir a ocorrência de novas tragédias e de diminuir o impacto 

negativo causado pela evidência da deplorável condição de trabalho das vítimas. 

Por outro lado, tais vítimas também iniciaram a luta para reparação dos danos sofridos. No Canadá, foi proposta 

ação contra a empresa varejista George Weston. Na Bélgica, foi apresentada reclamação à Business Social Compliance 

Inititative da FTA, contra a empresa de auditoria TUV Rheiland, que também recebeu queixa no Ponto de Contato Nacional 

em Berlim. Em Bangladesh, foram inúmeros processos penais e trabalhistas contra os proprietários das fábricas, o dono do 

prédio e fiscais do estado (TERWINDT e SAAGE-MAASS, 2017). 

Porém, passados cinco anos da tragédia, apesar de poder se dizer que o desabamento do Rana Plaza tornou-se 

símbolo da exploração inescrupulosa do setor têxtil, a correção das violações à própria dignidade humana foi deixada em 

segundo plano. De fato, o horror do desastre resultou em melhorias significativas de segurança em várias das 3.000 fábricas 

de vestuário do país que, no entanto, não significa verdadeira compensação e preocupação para se evitar outra tragédia. O 

tempo foi passando e, hoje, os empregadores não vem seguindo as mesmas exigências de segurança. As indenizações das 

vítimas, de 71 milhões de dólares, chegaram a 30 milhões, em razão a abdicação das indenizações por danos morais 

(CONNELL, 2018). E notícias mais atuais divulgam que Sohel Rana, proprietário do prédio, foi condenado, em agosto de 

2017, em Bangladesh mesmo, a três anos de prisão e multa de 625 dólares (GUAMÁN, 2018). 

Além disso, vê-se que as compradoras transnacionais pressionaram e conseguiram, hoje, menos interferência do 

poder de polícia, como a própria manifestação da era do race to bottom.  

Dessa forma, pode-se dizer que nem mesmo uma tragédia dessa dimensão trouxe uma legítima eficácia de direitos 

humanos no que tange a obrigações de empresas transnacionais. Elas continuam utilizando o seu poder para controlar 

valores nas cadeias produtivas, segundo seu próprio interesse. E a falta de responsabilização das grandes empresas é um 

dos motores que contribuem para as desigualdades e violações de direitos humanos nesse contexto. 

Nesse ponto, assim, chega-se à questão proposta pela presente pesquisa: haveria possibilidade de uma 

epistemologia jurídica que abrangesse uma normatividade garantidora de eficácia aos direitos humanos? Em que medida o 

constitucionalismo transnacional poderia firmar a eficácia dos direitos humanos nas relações privadas, especialmente no 

que se refere às empresas transnacionais? 

De certo que o sistema de imposição de respeito aos direitos humanos deve ir além do sistema binário tradicional 

“global versus nacional”, e não cair na discussão infinita sobre relativismo ou universalismo. Também não há como se 

sustentar o modelo monista proposto por Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito (KELSEN, 1999): os direitos nacionais dos 

Estados Soberanos seriam elementos de um todo, e esse todo seria a ordem jurídica internacional, um sistema único com 

todas as regras do direito positivo.  

Apesar de fundar seu entendimento na falibilidade do Estado Nacional, “toda a construção teórica de Kelsen 

termina gerando um ente com as mesmas características do Estado soberano que ele julgava ser a fonte de quase todos os 

problemas da comunidade política internacional do séc. XX.” (Teixeira, 2018, p. 15).  

E, na verdade, conforme Teixeira (2012, p. 29), “O Estado nacional é uma forma de organização política que ainda 

não conhece um concorrente em condições de substitui-lo nos diversos setores em que está presente”. Isso não significa 

que os problemas, neste tema, são por ele resolvidos. Quando as crises são inter ou transnacionais, necessário se faz 

sustentar um reconhecimento recíproco, nos termos de Ricouer (2003), que dá base à subsidiariedade normativa de Zolo 

(2010). 
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Por outro lado, não há como se ignorar que há um movimento das organizações internacionais no sentido da própria 

imperatividade dos tratados internacionais, destacando-se o papel da ONU na questão de direitos humanos e empresas. 

Ainda há um vasto campo a se pesquisar para que se possa, efetivamente, incluir empresas como sujeitos formais de deveres 

inerentes à Pessoa Humana. Neste sentido, apesar de não vinculativos, os princípios de Ruggie já foram elaborados com 

base num mundo sem fronteiras, onde as empresas podem trabalhar em vários países, mas sempre respeitando os direitos 

humanos de indivíduos e comunidades locais. 

Um dos caminhos possíveis que se apresenta, assim, é a construção de um constitucionalismo transnacional, através 

de um globalismo pluriversalista, com três esferas permanentes de normatividade existindo concomitantemente: nacional, 

regional e supranacional. Nesse contexto, haveria fortalecimento dos espaços regionais de integração política e regulação 

jurídica, especialmente relacionado à importância da concepção de aldeia global proposta por McLuhan (1972). A pesquisa, 

recentemente iniciada, dedica-se, portanto, a enfrentar tais questões, tomando como ponto de partida o referencial teórico 

citado. 
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FRAMEWORK FOR THE LIABILITY OF TRANSNATIONAL ENTERPRISES FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 
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RESUMO 

O trabalho pretende realizar uma reconstrução histórica dos processos necessários para a construção de um cenário de 

impunidade em relação às empresas transnacionais. Globalização e centralidade da responsabilidade nos Estados são os 

pontos principais desse estudo. Depois de mostrar o cenário de impunidade, o estudo entra na seara da responsabilização. 

Cerne da pesquisa, a pretensão é analisar a viabilidade da constituição de um tratado sobre direitos humanos e empresas 

como marco para responsabilização das transnacionais. Importante realizar um comparativo com outros instrumentos de 

responsabilização para aferir a eficácia do tratado.  

Palavras-chave: empresas transnacionais; direitos humanos; responsabilização; tratado internacional.  

 

ABSTRACT 

The work intends to carry out a historical reconstruction of the necessary processes for construction of a scenery of impunity 

related to transnational corporations. Globalization and States centered responsibilities are the main points of this study. 

Thus, after showing the broad scenario of impunity, the study enters in the arena of responsibility. At this point, the aim of 

the research is to analyze the feasibility of establishing a treaty about human rights and companies as a legal framework to 

responsibility the transnactional corporations. Here, this important is make a comparison with other responsibility 

instruments to accurately measure the possible effectiveness of the treaty. 

Keywords: transnational corporations; human rights; responsibility; international treaty. 

 

 

No que diz respeito a sua exigibilidade, os Direitos Humanos se estruturaram em face dos Estados. Com o avanço 

do processo de globalização, novos atores foram inseridos no contexto internacional e deve-se destacar as empresas 

transnacionais. Consequência dessa nova fase da ordem mundial e da atuação dessas entidades é o deslocamento do 

processo produtivo. Por isso mesmo, o Relatório do Grupo de Personalidades da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1973, as definiu como “empresas que possuem instalações de produção ou de serviço fora do controle do país em que se 

constituíram [...]”. 

As empresas transnacionais (ETN's) tem a possibilidade de deslocalização pelo seu poderio econômico. Sendo 

assim, tais entidades podem se relocalizar em qualquer lugar, dependendo das condições que os países ofereçam. Os custos, 

nesse caso, é a principal razão que leva a novas alocações produtivas. Além disso, visam também obter proveito das mais 

variadas vantagens dos lugares, incluindo os baixos custos trabalhistas. Esse processo gera o fenômeno race to the bottom, 

que é a disputa pelos países em oferecer as melhores condições econômicas e sociais para que a transnacional invista em 

seu Estado. 
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Esse deslocamento comumente é direcionado para regiões periféricas onde a industrialização foi tardia, a mão de 

obra e matéria-prima apresentam baixo custo, fatores que potencializam os lucros. Acrescente-se, a redução das funções 

dos Estados e a transferência de atividades para o setor privado, como fatores capazes de ampliar a importância das 

empresas transnacionais. No entanto, forjadas numa lógica plurissocietária, a responsabilização quando ofendem Direitos 

Humanos é complexa e difícil. Cite-se o caso da “tragédia de Mariana” ocasionada pelo rompimento da barragem de rejeitos 

da empresa Samarco, uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. 

As ETN's têm elevado poderio econômico, político e estrutural, além do apoio implícito dos Estados e de setores 

das organizações internacionais multilaterais na procura pelos lucros. Sendo assim, a caça aos lucros empreendida pelas 

ETN's podem ser apontadas como um dos principais violadores de direitos humanos no mundo. Ocorre que a violação desses 

direitos não implica no dispêndio financeiro que a obediência causaria. 

A estrutura plurissocietária, incapacidade estatal e limitações jurisdicionais impossibilitam a responsabilização das 

transnacionais e criam o que foi denominado de “arquitetura da impunidade”. Logo, a problemática deste trabalho diz 

respeito a análise do modo de efetivação da responsabilidade das ETN's quando ocasionarem violações aos Direitos 

Humanos. Num primeiro plano, dissertando sobre a viabilidade da construção de um tratado vinculante e, pari passu, 

realizando comparações com a provável efetividade de outros instrumentos, como princípios orientadores, a construção de 

um tribunal internacional, ou mesmo utilizando-se de elementos fincados no fortalecimento da cooperação entre os 

Estados. 

O método de investigação classifica-se na vertente da pesquisa como dogmáticas ou estruturais, pois se utilizam 

do tripé doutrina-jurisprudência-legislação, verificando dessa forma a coerência do sistema jurídico e de seus elementos. 

Busca-se também a análise da incoerência do sistema jurídico, confrontando o direito com a realidade fática e com o 

funcionamento das instituições, usando assim a metodologia sócio-jurídica. Como método de abordagem, classifica-se como 

dedutivo, pois parte de uma generalização para uma questão individualizada, ou seja, partindo-se do que é um tratado 

internacional que gere responsabilização, genericamente, analisar-se-á a dificuldade da responsabilização das empresas 

transnacionais por violações aos direitos humanos e a viabilidade de um tratado como marco jurídico para tal 

responsabilização.  

Como técnica de pesquisa, o artigo terá como base uma revisão bibliográfica e documental. Será baseado em 

documentação indireta, pois se deve trabalhar com dados oriundos de livros, teses, dissertações e artigos, bem como será 

relevante a análise de tratados internacionais e decisões dos tribunais internacionais acerca do tema.  

Com relação ao referencial teórico, para a compreensão do que é um tratado internacional, será utilizado as 

doutrinas clássicas do direito internacional, como Valério Mazzuolli. Para compreender o estado de coisas das empresas 

transnacionais e as violações aos direitos humanos, os trabalhos de Diana Aguiar e Pablo Fajardo Mendonza, sobre "o rastro 

de destruição das empresas transnacionais na América Latina" serão importantes. Salutar debruçar-se sobre a doutrina da 

responsabilização internacional, com destaque para o material "empresas transnacionais no banco dos réus", produzido por 

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino e Fernando Gallardo Vieira Prioste. Por fim, será verificado de forma ampla os trabalhos 

produzidos sobre essa temática, com destaque para os artigos, dissertações e tese produzidas, inclusive, pelo próprio 

HOMA. 
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EL DRAFT 0 DEL BINDING TREATY: CRÍTICA JURÍDICA Y PROPUESTAS EN EL 
CAMINO A LA CUARTA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL 

DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES ETN Y 
OTRAS EMPRESAS CON RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Adoración Guamán. Profesora Titular, Universidad de Valencia1 

 

1. Introducción 

El 26 de junio de 2014 el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9 por la que 

se creó “un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales ETN y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para 

regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los derechos 

humanos”2. La Resolución fue impulsada por Ecuador y Sudáfrica y contó con 20 votos a favor, 13 abstenciones, y 14 en 

contra. Todos los países de la Unión Europea presentes, así como Japón y Estados Unidos votaron en contra. 

La propuesta reflejaba la necesidad, reiterada por Ecuador y otros países desde la misma aprobación de los 

Principios Rectores en el año 20113, de evolucionar del ámbito de las normas basadas en la voluntariedad a marcos jurídicos 

que obliguen, entre otras cuestiones, directamente a las empresas a respetar los derechos humanos en sus actividades, 

donde quiera que estas se realicen, extendiendo la responsabilidad a lo largo de las cadena de suministro. 

El grupo de trabajo (OEIGWG por sus siglas en inglés), presidido desde su creación por los representantes de 

Ecuador, ha celebrado tres sesiones en Ginebra: del 6 al 10 de julio de 2015; del 24 al 28 de octubre de 2016 y del 23 al 27 

de octubre de 20174. En la tercera sesión la presidencia del grupo presentó el “Documento de Elementos para el proyecto 

de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los 

Derechos Humanos”5, como punto de partida para comenzar las negociaciones sustantivas, un documento que fue 

preparado sobre la base de los insumos y los debates de las dos primeras sesiones. 

El informe de la compleja tercera sesión6, presentado ante el CDH en su sesión de marzo de 20187, incluyó tres 

recomendaciones de la Presidencia, cuyo contenido es el siguiente: 

a) Invitar a los Estados y las distintas partes interesadas a que presenten sus observaciones y propuestas sobre los 

elementos del proyecto de documento a más tardar a finales de febrero de 2018;  

b) Presentar un proyecto de instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras 

empresas con respecto a los derechos humanos, sobre la base de las aportaciones de los Estados y otros interesados 

pertinentes, por lo menos cuatro meses antes del cuarto período de sesiones del grupo de trabajo, con miras a la celebración 

                                                                        
1 Puede encontrarse un resumen de este texto, centrado en la crítica al Draft 0, en http://homacdhe.com/wp-

content/uploads/2018/09/Artigo-Analisys-Draft-Zero.pdf 
2 Resolución A/HRC/RES/26/9 «Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y 

otras empresas con respecto a los derechos humanos»: adoptada con votación en el Consejo de derechos humanos (CDH) de las Naciones 

Unidas el 26 de junio de 2014. Disponible en https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement  
3 Consejo de Derechos Humanos, A/C/17/31, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco 

de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". 27 de marzo de 2011. 
4Los informes se encuentran en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
5 El Documento de “elementos para el proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” puede encontrarse en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/LegallyBindingInstrumentTNCs_OBEs_SP.pdf 
6 Para un relato de esta sesión se remite a: SEITZ, Karoline. One step further towards global regulation of business. Report of the third 

session of the UN working group on a binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to 

human rights (“treaty”). Rosa Luxemburg Stiftung, GPF, 2018. Disponible en http://www.rosalux-nyc.org/towards-global-regulation-of-

business/. Acceso el 10 jun. 2018. También lo relatamos en: GUAMÁN, Adoración, GONZÁLEZ, Gabriel. Empresas Transnacionales y Derechos 

Humanos. Bomarzo, Albacete. 2018 
7 Informe del tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, A/HRC/37/67, 24 de enero de 2018. Disponible en 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/53/PDF/G1801753.pdf?OpenElement. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/55/PDF/G1408255.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
http://www.rosalux-nyc.org/towards-global-regulation-of-business/
http://www.rosalux-nyc.org/towards-global-regulation-of-business/
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de negociaciones sustantivas durante su cuarto período de sesiones anual y los períodos de sesiones anuales ulteriores 

hasta el cumplimiento de su mandato;  

c) Convocar un cuarto período de sesiones del grupo de trabajo, que se celebrará en 2018, y celebrar consultas 

oficiosas con los Estados y otros interesados pertinentes en relación con su programa de trabajo. 

Como puede comprobarse, las líneas maestras de estas recomendaciones son dos, la presentación del Draft 0, sobre 

la base de las aportaciones de los Estados y otros interesados pertinentes y la realización de las consultas oficiosas, relativas 

al programa de trabajo de la cuarta sesión.  

A efectos de una adecuada valoración del cumplimento de estas dos recomendaciones, es importante dar cuenta 

de los cambios acaecidos en la presidencia del Grupo y en el Estado cuyos representantes la han ostentado. El presidente 

de la tercera sesión, Guillaume Long, fue elegido por aclamación al comienzo de la misma, como lo fuera en las sesiones 

anteriores María Fernanda Espinosa. Sin embargo, en enero de 2018, Long anunció su dimisión como representante 

permanente de Ecuador ante Naciones Unidas, lo que ha situado al Grupo, en el plano formal, sin un presidente electo8. 

A la sustitución de Long, reemplazado en sus funciones como embajador ante NU en marzo por Luís Gallegos, se le 

sumó en el mes de junio un cambio en la cabeza de la Cancillería del Ecuador y un importante giro en lo relativo a la política 

de comercio y relaciones exteriores del país. Estas cuestiones, que podrían parecer no relevantes para el estudio que se 

plantea en las siguientes páginas, deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el sustantivo cambio de postura de la 

presidencia del Grupo, tras la salida de Long, y cómo esto se ha reflejado tanto en el procedimiento seguido para elaborar 

el Draft 0 como en el contenido del mismo.  

El 17 de mayo de 2018 comenzaron las “consultas oficiosas” convocadas por Luís Gallegos. Lejos de orientarse a 

articular un acuerdo entre las delegaciones en lo relativo al programa de trabajo y organización de la cuarta sesión, el nuevo 

representante del Ecuador ante Naciones Unidas decidió utilizarlas para debatir el fondo de los contenidos de un posible 

instrumento. Para ello, se llegó a publicar una serie de tres guías, donde se preguntaba a las delegaciones su opinión sobre 

temas variados, la mayoría ya discutidos en las sesiones del Grupo. A las consultas no asistieron muchos de los países 

habituales en estas sesiones, ni mucho menos el amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por 

acudir a la cita anual. Sin embargo, el contenido de estas consultas, cuyas actas no son públicas ni hay un informe de las 

mismas, ha sido utilizado para, en nombre de la presidencia del Grupo, construir la propuesta de texto articulado, el esperado 

“Draft 0”, que fue finalmente difundido el día 20 de julio de 2018. 

Así lo reconoce la Misión Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en la nota verbal enviada el 19 de julio al 

Alto Comisionado de Derechos Humanos. En la nota se afirma que la Misión, en nombre de la presidencia del Grupo, ha 

elaborado el borrador de tratado sobre la base de las cuatro consultas informales y otras reuniones multilaterales y 

bilaterales, de cuyo contenido y participantes tampoco hay noticia. En esta nota no hay una sola referencia a los trabajos 

anteriores ni a las aportaciones por escrito realizadas en los años precedentes, antes y durante las sesiones, ni a los 

resultados de los debates de las tres sesiones previas. Debe recordarse que todas estas aportaciones se han realizado a 

través de los mecanismos formalmente articulados por la presidencia y el CDH y están publicadas en la página web del 

Grupo, siendo los textos y su autoría públicos y el proceso sumamente transparente.  

El contenido del Draft 0 publicado, como no podía ser de otra manera a la luz de estos antecedentes, no sigue el 

camino marcado por el Documento de elementos, ni se alinea con las posturas sostenidas por la representación del Ecuador 

en los debates del Grupo, ni con el posicionamiento anterior de la propia presidencia del Grupo de Trabajo. Más aún, es 

posible afirmar que este borrador se aparta del objetivo fundamental de la propia Resolución 26/9.  

Para analizar el Draft 0 y demostrar esta contundente apreciación de partida, el presente texto realiza un estudio 

del contenido del borrador, dividido por los temas que han sido los ejes fundamentales del debate, sobre los que se agrupa 

su articulado, y a la luz de los siguientes documentos: el Documento de Elementos, la propuesta de texto articulado 

elaborada por la Campaña Global, presentada también en la tercer sesión de 20179; los aportes realizados por la doctrina 

                                                                        
8 La persona que ocupa la presidencia se elige formalmente en el inicio de las sesiones anuales del OEIGWG. 
9 El texto de esta propuesta de la Campaña se elaboró mediante un procedimiento participativo donde intervinieron las organizaciones y 

asociaciones que forman parte de la misma, así como diversos juristas y académicas/os expertos en la cuestión. El documento resultante, 

denominado “Contribución escrita del Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) y del Institute for Policies Studies/Transnational Institute a la 
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científica especializada sobre el proceso10; los insumos presentados durante los tres grupos de trabajo y sus informes11, en 

particular del tercero y los comentarios y sugerencias realizados por Estados y organizaciones sociales siguiendo el 

llamamiento del Presidente del grupo, incluido en el informe de la tercera sesión12.  

 

2. El Draft 0: análisis crítico de su contenido  

La Resolución 26/9 no incluyó la obligación de elaborar un borrador de texto articulado, la única referencia a la 

necesidad de un texto para iniciar las negociaciones fue el mandato respecto del Documento de elementos, presentado 

como correspondía en 2017. La decisión de elaborar el Draft 0 fue tomada en el último tramo de las negociaciones al cierre 

de la tercera sesión e incluida in extremis en las recomendaciones de la presidencia, ante la imposibilidad de insertarlo en las 

conclusiones del Grupo que se adoptaron ad referendum al final de la sesión. En un momento crítico, donde el proceso en su 

conjunto podría haber descarrilado, por la presión de Estados Unidos para ponerle fin y las continuas reticencias de la Unión 

Europea, la delegación ecuatoriana planteó la elaboración del Draft 0 como una salida hacia adelante, que dotara de un 

contenido específico a la cuarta sesión.  

Debe recordarse que las negociaciones sustantivas no se abren con este borrador sino que ya comenzaron en la 

tercera sesión, al presentarse el Documento de Elementos. Así se deriva del mandato de la Resolución 26/9 que en su 

numeral tercero establece la responsabilidad del Presidente-Relator de preparar “los elementos para un proyecto de 

instrumento internacional jurídicamente vinculante a fin de emprender las negociaciones sustantivas sobre el tema al 

comienzo del tercer período de sesiones del grupo de trabajo, teniendo en cuenta las deliberaciones de sus dos primeros 

períodos de sesiones”. 

Cumpliendo con este mandato, el Documento de elementos se elaboró por la Cancillería del Ecuador, en un trabajo 

realizado entre Quito y Ginebra, sobre la base de los debates y los aportes escritos presentados por los Estados y la sociedad 

civil en las dos primeras sesiones. Así las cosas, cuando desde la presidencia del Grupo, ocupada por Long, se propuso en el 

cierre de la tercera sesión la elaboración de un borrador inicial, sobre la base de las contribuciones de Estados y otras 

organizaciones, la idea era presentar un documento que organizara y sistematizara, en forma de texto articulado, los 

resultados de los debates que se desarrollaron en la tercera sesión y las contribuciones que, de manera expresa, se 

                                                                        
3ª sesión del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los 

derechos humanos (23- 27 de Octubre de 2017), puede encontrase en el enlace: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CETIM-TNI_SP.pdf.  
10 Entre la doctrina especializada que ha analizado el proceso deben destacarse las siguientes obras: DE SCHUTTER, Olivier. The "Elements 

for the draft legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights": A 

Comment, 23 October 2017. Disponible en https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-

De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf. Consultado el 10 oct. 2017. DE SCHUTTER, Olivier. Towards a New Treaty on Business and Human 

Rights. Business and Human Rights Journal, 1, 2016. DEVA, Surya, BILCHITZ, David (Eds.). Building a Treaty on Business and Human Rights. 

Context and Contours. Cambridge University Press. Cambridge. 2017. CANTÚ, Humberto (Coord.) Derechos Humanos y Empresas: 

Reflexiones desde América Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica. 2017. ÖZDEN, Melik. Impunidad de Empresas 

Transnacionales, CETIM, Ginebra, 2017. ROBÉ, Jean Paul, LYON-CAEN, Antoine, VERNAC, Stephan. (dir.) Multinationals and the 

constitutionalisation of the World Power System, Routlege. 2016. ZAMORA CABOT, Francisco Javier. Extraterritoriality: Outstanding 

Aspects. In ZAMORA, Francisco Javier, et alt. (eds), Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights, Publications of 

the Swiss Institute of Comparative Law, Geneva / Zurich. Schulthess Éditions Romandes. 2017. MARULLO, María Chiara. y ZAMORA CABOT, 

Francisco Javier. (eds.), Empresas y Derechos Humanos, Scientifica, Nápoles, 2018; GUAMÁN, Adoración, GONZÁLEZ, Gabriel. Empresas 

Transnacionales y Derechos Humanos. Bomarzo, Albacete. 2018. 
11 Los insumos presentados en el primer y segundo grupo de trabajo están organizados por paneles. Las contribuciones por escrito tanto 

de los Estados como de especialistas en la materia dejan sentados los posicionamientos y los insumos, siendo un elemento fundamental 

que debería haberse tenido en cuenta para la elaboración del Draft, tal y como se hizo en la elaboración del Documento de elementos. Los 

aportes a las tres sesiones así como sus informes pueden encontrarse en: 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx. 
12 La convocatoria de comentarios y sugerencias se envió así mismo mediante nota verbal por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fijando como fecha límite para el envío el 28 de febrero de 2018. La nota puede encontrarse 

en el siguiente enlace: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallsCommentsDraftElements_SP.pdf. Los Estados que 

han enviado comentarios son los siguientes: Argentina; Azerbaijan; Mexico; Qatar; Singapore. También se recibieron 14 contribuciones de 

organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes para el proceso. Todas ellas pueden encontrarse en: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributionsDraftElements.aspx. Ambos documentos 

consultados el 10 jun. 2018.  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CETIM-TNI_SP.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallsCommentsDraftElements_SP.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributionsDraftElements.aspx
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solicitaron a los Estados y otras organizaciones participantes en torno al contenido del Documento de elementos así como 

los aportes de las sesiones anteriores.  

Teniendo estos antecedentes presentes, la primera cuestión que llama poderosamente la atención del borrador 

publicado el 20 de julio de 2018 es el discurso que ha enmarcado su presentación y que se plasma en la Nota Verbal de la 

Misión Permanente del Ecuador. La misma presenta el Draft 0 como un texto “orientado a las víctimas” que debe servir como 

base para las negociaciones “que se iniciarán en la cuarta sesión” y que se gesta en las consultas previas (mayo-julio de 2018) 

dando así la espalda al proceso de tres años de trabajo del OEIGWG, un proceso que ha involucrado a más de 90 países (97 

estuvieron presentes en la tercera sesión) y centenares de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas en 

representación de las afectadas y afectados por las empresas transnacionales. Si la Resolución 26/9 preveía que las 

negociaciones sustantivas comenzaran con el Documento de elementos, no parece razonable, a la luz del mandato, que el 

borrador sea un texto que sus propios autores presentan como una obra despegada del proceso anterior. Máxime cuando, 

además, los trabajos del OEIGWG han venido marcados durante tres años por la transparencia y la publicidad mientras que, 

en cambio, la elaboración del Draft 0 (en dos meses) ha estado rodeada de reuniones bilaterales sin publicitar, consultas sin 

actas ni acuerdos y una publicación final publicada por la Misión únicamente en inglés, algo totalmente inusual viniendo de 

un país latinoamericano. 

En las próximas páginas se aborda un análisis del Draft 0, dividido en grandes apartados organizados en los 

siguientes ejes temáticos: la finalidad del instrumento y la eliminación de la atribución de responsabilidades directas a las 

empresas; la delimitación del alcance del Instrumento (empresas concernidas y derechos protegidos); la jurisdicción y el 

acceso a la justicia; la prevención; los mecanismos institucionales para el control del cumplimiento y los temas relegados a 

un segundo plano de manera indebida. En cada uno de estos puntos se tratará el correspondiente artículo del Draft 0 y, 

cuando así sea necesario, el apartado pertinente del Documento de elementos13.  

Para enmarcar este análisis es importante atender a la estructura general de ambos documentos. El Draft 0 incluye 

un conjunto de 15 artículos divididos en tres partes, siguiendo el esquema tradicional de los tratados internacionales. La 

Sección I contiene dos artículos, que incluyen el preámbulo (curiosamente integrado en el artículo 1, lo cual es un error poco 

comprensible en un documento de esta importancia) y el propósito.  La Sección II, la parte sustantiva, incluye 10 artículos, 

que incluyen diversas materias bajo las siguientes denominaciones: alcance, definiciones, jurisdicción, prescripción, derecho 

aplicable, derechos de las víctimas, prevención, responsabilidad jurídica, asistencia judicial recíproca, cooperación 

internacional y conformidad con el derecho internacional. Finalmente, la Sección III incluye las llamadas disposiciones 

institucionales, en su artículo 14 y en el 15 una serie de Disposiciones finales que recogen temas de lo más variado. 

Cabe recordar que el Documento de elementos presentado por la misma Misión Permanente de Ecuador en el año 

2017 contaba de diez partes, divididas de la siguiente manera: marco General: preámbulo, principios, propósitos y objetivos; 

ámbito de aplicación: derechos protegidos, actividades y actores concernidos; obligaciones generales: obligaciones de los 

Estados, de las ETN y otras empresas de negocios y aquellas de las Organizaciones Internacionales; medidas preventivas; 

responsabilidad jurídica, incluyendo la administrativa, civil y penal; acceso a la justicia, recursos efectivos y garantías de no 

repetición; jurisdicción, apartado en el se integra, aunque no se refiera expresamente, la cuestión de la extraterritorialidad; 

cooperación internacional, mecanismos de cooperación transfronteriza en investigación, jurisdicción y ejecución de 

sentencias; mecanismos de promoción, implementación y monitoreo; disposiciones finales. 

El grado de similitud entre ambos textos que podría extraerse comparando su estructura, solo es aparente. Ni su 

proceso de elaboración, como ya hemos visto, ni su contenido, a cuyo análisis se enfocan las siguientes páginas, muestran 

una línea de continuidad entre las dos propuestas, ni entre el borrador y los debates acaecidos en las sesiones anteriores 

del OEIWGW. 

 

2.1. Cuestiones generales: la relación con los Principios Rectores y otras cuestiones relativas el Preámbulo 

del Draft 0. 

                                                                        
13 Se advierte que para el análisis se ha utilizado tanto la versión inglesa como la traducción a lengua castellana, realizada por la Campaña 

Global y supervisada por la Misión permanente del Ecuador. Existen erratas en la versión original que han afectado a la traducción y que 

deben ser corregidas en ambos textos. 
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Como paso previo al análisis, cabe recordar que el camino hasta la cuarta sesión ha estado plagado de dificultades 

y que hay dos temas que han sido particularmente espinosos, motivando incluso la amenaza de la Unión Europea de 

abandonar el proceso: las empresas concernidas por el tratado y la relación del Instrumento con los Principios Ruggie.  

Dejando el primer tema para un momento posterior y entrando en la segunda cuestión, es bien sabido que a lo largo de las 

tres sesiones de trabajo, la Unión Europea y sus Estados miembros han manifestado reiteradamente su preocupación por 

una posible contraposición entre los Principios Rectores y los trabajos derivados de la Resolución 26/914. Ahondando en esta 

supuesta contradicción, el padre de los Principios publicó la siguiente afirmación: “(…) lanzar un proceso de negociación 

intergubernamental abierto para negociar lo que puede ser un tratado y cómo debe funcionar es poner el carro delante del 

caballo, lo que no es un procedimiento recomendable para conseguir un movimiento hacia adelante”15. Por su parte, la IOE 

junto con otras organizaciones de empleadores, señaló en el tercer grupo que “the international business community does 

not support the “elements" because they represent a big step backwards and they jeopardise the crucial consensus achieved 

by the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), whose spirit and wording they undermine”. 

Tanto Ecuador como una mayoría de Estados y el conjunto de la sociedad civil involucrada en el proceso han 

intentado superar esta dicotomía y evidenciar que los dos procesos no solo deben plantearse como complementarios sino 

mutuamente necesarios. De hecho, no podemos olvidar que, justo un día después de la votación de la 26/9, se adoptó por 

consenso una resolución presentada por Argentina, Ghana, Noruega y Rusia que estaba basada expresamente en el refuerzo 

de la implementación de los Principios Rectores, lo que demuestra que muchos países mostraron el apoyo a los dos textos 

sin ningún problema. Además, la experiencia nacional comparada demuestra como la implementación de los Planes 

Nacionales está siendo compatible con el uso de herramientas vinculantes, en particular leyes que establecen mecanismos 

de diligencia debida, y no suple ni se opone en ninguno de sus puntos al objetivo de la Resolución 26/9. Esta paulatina 

introducción de los mecanismos de diligencia debida en los marcos normativos vinculantes demuestra la perfecta 

compatibilidad entre los procesos ya comenzados que se basan en la voluntariedad de las partes (Principios Rectores y Guías 

OCDE) con la exploración de otras vías que introduzcan mecanismos que generen obligaciones directas a las empresas 

orientadas al respeto de los derechos humanos. Así, ejemplos como el ley francesa sobre vigilancia debida16, demuestra la 

perfecta compatibilidad entre la implementación de los Principios Rectores mediante la adopción de un Plan Nacional de 

Actuación, con la adopción de normas vinculantes que establezcan responsabilidades directas y claras a las empresas 

respecto de su deber de respeto de los derechos humanos17. 

La voluntad de evidenciar esta compatibilidad llevó a Ecuador a incluir en el Documento de elementos la mención 

de los Principios Rectores, que, sin embargo, ha desaparecido del Preámbulo (sorprendente artículo 1) del Draft 0. A efectos 

de remarcar la complementariedad entre ambos instrumentos sería conveniente incluir una referencia específica a los 

Principios Ruggie en un Preámbulo que presenta varias cuestiones que pueden ser sujetas a crítica. 

Tampoco se recogen en el Preámbulo otras recomendaciones importantes como la realizada por escrito por 

Argentina, como respuesta a la expresa llamada de la Presidencia a presentar observaciones por escrito respecto del 

contenido del Documento, o como la señalada en diversas intervenciones a lo largo de la tercera sesión, tanto de la UE como 

del profesor De Schutter, respecto de la conveniencia de incluir una mención a los textos pertinentes sobre la materia de la 

                                                                        
14 La frase exacta fue: “(The EU is) convinced that the separate resolution 26/9 unnecessarily polarized and divided the Human Rights 

Council, in an area where it is essential to build consensus”. La propuesta exacta fue la siguiente: “First, the need for a renewed commitment 

for the implementation of the UN Guiding Principles. This comes against the risk that the establishment of an Intergovernmental Working 

Group would undermine the much-needed continued implementation of the UN Guiding Principles – on several occasions over the past 

year, there were attempts to remove reference to the UN Guiding Principles in important negotiations”; 
15 Vid. Ruggie, J.G., “A UN Business and Human Rights Treaty Update. Boston: Harvard John F. Kennedy School of Government (1 May 2014). 

http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/un_business_and_human_rights_treaty_update.pdf; y Ruggie, J.G., “Get real or 

we'll get nothing: Reflections on the First Session of the Intergovernmental Working Group on a Business and Human Rights Treaty”, 2015. 

Disponible en:  https://business-humanrights.org/en/get-real-or-well-get-nothing-reflections-on-the-first-session-of-

theintergovernmental-working-group-on-a-business-and-human-rights-treaty 
16 Loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et sociétés donneuses d'ordre, de 21 de febrero de 2017 
17 Sobre este tema vid. GUAMÁN, A., Diligencia debida en derechos humanos y empresas transnacionales: de la ley francesa a un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos”, Lex Social, V. 8, Nº2, 2018. Disponible en 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3492/0. 
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OCDE y de la OIT18. Es cierto que la opción de reducir el número de textos que se citan en el Preámbulo, y de eliminar por 

ejemplo la referencia a las Normas de la Subcomisión, puede responder a la búsqueda de un mayor consenso, pero hay 

textos, como los señalados, cuya inclusión parece recomendable.  

Otra de las ausencias destacables del Preámbulo, si lo comparamos con el Documento de elementos, es la 

afirmación de la primacía de las obligaciones respecto a los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión, 

contenida en el texto presentado por la Presidencia en 2017. En lugar de incluir esta previsión en el Preámbulo, el Draft 0 

deriva la cuestión a dos apartados del artículo 13, que como se verá posteriormente no llegan a proclamar la señalada 

primacía. 

Más allá de estas omisiones, y del error que supone denominar al Preámbulo como “artículo 1”, su contenido denota 

ya desde el inicio una clara voluntad de reducir la finalidad del futuro instrumento, haciéndolo descansar sobre un único 

punto de apoyo: la responsabilidad primaria19 de los Estados de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos y las libertades fundamentales”.  

Dejando para el apartado siguiente las consideraciones sobre las responsabilidades de Estados y empresas en 

materia de derechos humanos, respecto del Preámbulo deben realizarse las siguientes consideraciones: 

- El borrador utiliza, en el Preámbulo y posteriores artículos, la expresión “los estados parte”, como sujetos 

obligados. Es preciso tener en cuenta que esta expresión no guarda coherencia con lo dispuesto en el art. 15.8, que abre la 

firma del tratado a organizaciones de integración. En este sentido y para mantener la coherencia, el texto debería referirse 

a “las Partes”. 

- En el párrafo primero se afirma la indivisibilidad de los derechos humanos pero posteriormente utiliza la 

expresión “derechos humanos y libertades fundamentales” en dos ocasiones. Es cierto que hace referencia al artículo 55 de 

la Carta de Naciones Unidas, donde se aparece esta expresión, también incluida en la Resolución 26/9, pero la coherencia 

del texto impone la utilización de una denominación que responda al principio de indivisibilidad. En una línea similar, debería 

optarse por un leguaje inclusivo sin sesgo de género y evitar afirmaciones como “sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión”, que dejan evidentemente fuera de la consideración a un buen número de categorías 

discriminatorias. 

- En su párrafo tercero se afirma la obligación de los Estados de “brindar protección contra las violaciones 

de los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas, en su territorio o de otra forma bajo su jurisdicción 

o control”. Esta frase, que mimetiza el contenido de la Resolución 26/9 añadiendo el término control, de manera acertada, 

podría entenderse referida a las empresas públicas, sin embargo, no vuelve a repetirse en articulado del texto 

- En su párrafo sexto se afirma que “todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, 

contexto operacional, propiedad y estructura, deben respetar todos los derechos humanos, en particular evitando que sus 

propias20 actividades causen o contribuyan a provocar impactos negativos sobre los derechos humanos, y haciendo frente a 

esas consecuencias cuando se produzcan”. Este párrafo menciona expresamente la posibilidad de que las empresas 

provoquen “impactos negativos” (que no violaciones) sobre los derechos humanos y su deber de respeto de los mismos. 

Debe remarcarse que la utilización del término “impactos negativos” en lugar del de “violaciones” denotan, ya se ha señalado 

anteriormente, la clara voluntad de evitar la introducción de obligaciones directas a las empresas y de eludir el 

reconocimiento de una realidad innegable, que de facto está en el origen de la Resolución 26/9 : las empresas violan los 

derechos humanos, produciendo un daño a las víctimas equiparable (o superior) al que pueden producir los Estados y los 

principios basados en la voluntariedad son insuficientes para evitar de manera efectiva estas violaciones. 

 

                                                                        
18 En concreto de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisión de 2011) o de la Declaración tripartita de 

principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empresas multinacionales y la política social. 
19 En las páginas siguientes va a utilizarse la cursiva para subrayar expresiones o palabras incluidas en el Draft 0 que se consideran 

especialmente problemáticas o cuestionables conforme al objetivo de la Resolución 26/9 o incoherentes con otros artículos del texto. Se 

irán indicando estas cuestiones en notas al pie para no recargar el análisis central.  
20 El uso de la palabra “propias” y la omisión, en el resto del texto, de la expresión “cadena de suministro” o “filiales”, excepto en el artículo 

9 relativo a la prevención puede provocar una interpretación restrictiva a efectos de atribuir responsabilidades a las matrices por las 

actividades de sus filiales o subsidiarias. 
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2.2. La eliminación del reconocimiento y atribución directa de responsabilidades a las empresas respecto del 

respeto de los derechos humanos y la finalidad del Instrumento (artículo 2 del Draft 0) 

 

El artículo 2 del borrador, que curiosamente cuenta con un apartado primero pero no incluye un apartado segundo, 

incluye tres objetivos:  

- Fortalecer el respeto, la promoción, la protección y la realización de los derechos humanos en el contexto 

de las actividades empresariales de carácter transnacional; 

- Garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos en el contexto de las actividades empresariales de carácter transnacional, y prevenir que se produzcan 

estas violaciones  

- Fomentar la cooperación internacional con miras a que se hagan efectivas las obligaciones de los Estados 

en virtud del derecho internacional de los derechos humanos 

La lectura de estos objetivos, sumada a la ausencia de atribución de responsabilidades directas a las empresas 

evidencia que la finalidad del tratado no es la regulación de las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas 

en el derecho internacional de los derechos humanos” como mandata la Resolución 26/9, sino que estamos en ante un texto 

victims-oriented y States-oriented. Veamos con detalle esta cuestión. 

Si hay algún tema respecto de la cual se han pronunciado la práctica totalidad de actores presentes en las tres 

sesiones del OEIGWG, ese es la posibilidad de efectuar una atribución de responsabilidades directas a las empresas en 

relación con el respeto de los derechos humanos. Se trata de un debate antiguo que fue en buena medida resuelto en el 

Documento de elementos. Como se recordará, este Documento utiliza la expresión “violaciones o abusos” tanto en los 

artículos dedicados directamente a las empresas como en relación a las obligaciones atribuidas a los Estados. La intención, 

evidente, era evitar una discusión terminológica, afirmando sin embargo en su articulado de manera clara la necesidad de 

atribuir responsabilidades directas a las empresas, sin que esto implique un reconocimiento de las mismas como sujeto de 

derecho internacional21. 

Como se señaló a lo largo de los debates de la tercera sesión, el Documento de elementos no innovaba nada al 

afirmar que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y al atribuirles responsabilidades. De hecho, 

se trata de una cuestión abundantemente tratada por la doctrina, los documentos del sistema de Naciones Unidas y diversos 

instrumentos de derecho internacional. 

Así, cabe, por ejemplo, la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC22, que ha 

remarcado que las empresas tienen responsabilidades respecto a la realización de los derechos humanos, entre otros, de 

                                                                        
21 No se desconoce que la práctica tradicional en la materia determina la utilización del término “violaciones” en relación con los Estados 

mientras que para las empresas se utiliza habitualmente el de “abusos”. Hay incluso organizaciones como FIAM que apuestan por aceptar 

esta división para mantener la claridad de la identificación del Estado como el principal responsable de asegurar el respeto a los derechos 

humanos, aunque reconoce que en determinadas situaciones la utilización de nueva terminología es útil y necesaria para seguir avanzando 

FIAM. Written contribution by FIAN International for the 3rd session of the OEIGWG on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights: Comments to the elements document presented by the Chairperson-Rapporteur. February 2018. 

Texto disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf. 

Consultado el 10 jun. 2018. 
22 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/24, General Comment No. 24 (2017): on State Obligations under the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Context of Business Activities, para. 2. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf
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los siguientes derechos: salud23, alimentación24, agua25, seguridad social26, derecho al trabajo27, el derecho a unas 

condiciones de trabajo dignas, adecuadas, justas y favorables28. 

En esta misma línea cabe destacar, a modo de ejemplo y entre otros muchos, los siguientes textos: 

- Informe del Relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret 

Sekaggya, de 4 de Agosto de 2010 (A/65/223) donde se afirmó que “los agentes no estatales están comprendidos y tienen por 

ende la responsabilidad de promover y respetar los derechos consagrados en la Declaración, entre ellos los derechos de los 

defensores de los derechos humanos”.  Además, la relatora formula recomendaciones directas a los Estados y a los agentes 

no estatales con el propósito de asegurar que cumplan sus obligaciones y afronten sus responsabilidades. Dentro de los 

“agentes no estatales” se mencionan de manera explícita las empresas nacionales y las transnacionales. 

- Informe del Relator Especial sobre libertad de asociación y reunión, Maina Kiai, de 28 de abril de 2015 

(A/HRC/29/25). En este informe, centrado en el contexto de la industria extractiva, el relator remarca la necesidad de 

responsabilizar a las empresas con marcos vinculantes para la protección de los derechos humanos29.  

Pero más allá de los textos es bien sabido que existe ya un cuerpo consolidado de instrumentos internacionales 

que establecen responsabilidades para las empresas de manera directa30. La mayoría de estos textos han sido subrayados a 

lo largo de los debates que sobre este tema se han desarrollado en las sesiones del OEIGWG. En concreto, en el Panel VI de 

la primera sesión dedicado a este tema, fueron cuatro los Estados que intervinieron por escrito a favor de la inclusión de 

responsabilidades directas. En el Panel III, subtema 1 de la segunda sesión se presentaron dos contribuciones escritas, ambas 

                                                                        
23  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2000/4, General Comment No. 14 (2000): The right to the highest attainable 

standard of health, paras 35 y 42. 
24 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/5, General Comment No. 12 (1999): The right to adequate food, paras. 

19-20. 
25  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002): The right to water, paras 23 y 24.  
26  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/19, General Comment No. 19 (2008): The right to social security, paras. 

45, 71. 
27 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/18, General Comment No. 18 (2006): The right to work, para. 52. 
28 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/23, General Comment No. 23 (2016): The right to just and favorable 

conditions of work, paras. 74-75. 
29 En concreto son remarcables los apartados 23 y 24 de su texto: 

“23. No existe ningún instrumento internacional que imponga obligaciones jurídicas a las empresas. Sin embargo, se entiende que, al ser 

universales, indivisibles e interdependientes, los derechos humanos han de ser respetados por todos. El Relator Especial toma nota de la 

resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos relativa a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 

las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, en la que se destaca la responsabilidad primordial de 

los Estados de proteger contra las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por terceros en su territorio. El Relator Especial 

considera conveniente disponer de un instrumento negociado que establezca obligaciones vinculantes para las empresas y que incorpore normas 

aplicables a todas las empresas, tanto nacionales como transnacionales. 
30 A modo de ejemplo pueden tenerse en cuenta las siguientes:  

- El Tratado Internacional de Responsabilidad Civil por Daños derivados de la Contaminación por Petróleo de 1969, que obliga a los dueños 

de los barcos a responsabilizarse de los daños (art. 3.1). 

- El Convenio sobre el Derecho del Mar de 1982, que prohíbe no solo a los Estados sino también a las empresas la apropiación de recursos 

marinos. 

- El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que incluye la obligación de diligencia debida para todos los 

participantes de la cadena de suministro de tabaco, incluyendo controles y sanciones por las autoridades competentes a nivel estatal.  

- Con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que “todas las empresas deben 

cumplir sus responsabilidades en relación con los derechos del niño y los Estados deben velar por que lo hagan. Además, las empresas no 

deben mermar la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones hacia los niños de conformidad con la Convención y sus protocolos 

facultativos”. 

- El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, OMS/UNICEF, de 1981.  

- La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, que integra en su artículo 26 

la obligación de los Estados de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo 

a la Convención.  

- La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, cuyo artículo 10 establece que la responsabilidad de las personas 

jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

- El Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Asamblea General - 

Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000). 

Además de las normas anteriores, señala Özden otra serie de instrumentos que contienen la obligación del Estado de asegurar un 

determinado comportamiento de los actores privados. En este sentido es posible destacar la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, art. 2.e); la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (art. 4.1.e); la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en general la normativa de la OIT, que, evidentemente, 

establece obligaciones para las empresas. Vid. ÖZDEN, Melik. Impunidad de Empresas Transnacionales, CETIM, Ginebra, 2017. 
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a favor. No consta ninguna aportación estatal por escrito contraria a esta inclusión en ninguna de estas dos sesiones. En 

concreto es posible destacar los siguientes fragmentos de los Estados que participaron en la discusión con aportes escritos 

(sesión primera): 

- Bolivia: “el nuevo instrumento deberá establecer obligaciones, claras y directas para las empresas 

transnacionales, para que puedan ser consideradas responsables en prevenir, mitigar y compensar por los efectos 

de sus acciones en los derechos humanos, a fin de evitar la impunidad por sus acciones”31. 

- Ecuador: “si en realidad deseamos dar un paso hacia adelante en la materia que hoy debatimos, el futuro 

instrumento vinculante debe asignar obligaciones a las empresas transnacionales y a otras empresas de 

negocios”32. 

- Sudáfrica: “The prominence of the responsibility of the corporate sector is also illustrated under Pillar II of 

the UNGPs, which indicates that corporations should “address adverse human rights impacts with which they are 

involved”. This lays the ground for liability and accountability for these entities in international human rights and 

humanitarian law. Due to the fact that operational activities of TNCs and other business enterprises can interfere 

in the practical enjoyment of human rights and fundamental freedoms, it is therefore imperative to ensure 

universality of application of uniform standards, on a global scale. This approach would ensure equal protection 

and effective remedies for all”33. 

- Cuba: “uno de los objetivos del instrumento debe ser delinear las principales obligaciones de las empresas 

transnacionales para prevenir, mitigar y compensar de forma efectiva las violaciones de derechos humanos que 

pudieran ser cometidas como parte de sus operaciones. Dicho instrumento debe reflejar los principios de la 

transparencia y el acceso del público a la hora de conocer los planes y medidas concretas que aprueben las 

corporaciones transnacionales para prevenir las violaciones de derechos humanos”34. 

En la segunda sesión, el Profesor Surya Deva realizó una interesante aportación respecto de este tema, señalando 

de manera muy acertada que el punto de interés no está en si las empresas deben ser o no reconocidas como sujetos de 

derechos en el ámbito internacional y mucho menos si estas deberían o no firmar tratados internacionales. En cambio, el 

centro del debate radica en aceptar que el derecho internacional ya reconoce en distintos instrumentos, como hemos visto, 

estas obligaciones directas y que, citando literalmente al autor, “it is too late in the day to suggest that private actors like 

corporations cannot or do not have direct obligations under international law”.  

En una línea clarísima, el profesor Deva finalizó su intervención afirmando que “no centre of power in society should 

be immune to obligations flowing from human rights law. Human rights are not ‘unirelational’: it matters little for victims 

whether the violator is a state or a private actor”35. 

                                                                        
31 En la segunda sesión, Bolivia desarrolló su aporte, indicando las propuestas concretas de obligaciones directas a las empresas que podría 

incluir el Instrumento, entre otras las siguientes: “1. Que tienen la responsabilidad de respetar las leyes nacionales y contribuir a las 

estrategias nacionales de desarrollo,  respetando la soberanía del Estado y su capacidad normativa y regulativa, contribuyendo al desarrollo 

económico y social del país. 2. Que tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, incluyendo el humano al agua, y a 

los servicios básicos, esenciales para la vida y la salud. Asimismo la obligación de respetar tanto los derechos humanos individuales como 

colectivos incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, y de los campesinos. 3. El Instrumento debe incluir la obligación de las 

empresas transnacionales de respetar los derechos de la Madre Tierra que han sido reconocidos por varios países.  4. Asimismo, las empresas 

transnacionales tienen la responsabilidad de prestar con transparencia y diligencia la información sobre sus actividades, sobre su estado de 

organización y su capacidad de prevenir y remediar violaciones de derechos humanos. Esto incluye también la responsabilidad de garantizar 

la capacidad de reparar violaciones a los derechos humanos. Vid. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel6/States/Bolivia_Plurinational_State_of.pdf y 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp /Session2/Pages/PanelIII_1.aspx 
32https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel6/States/ Ecuador.pdf 
33https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel6/States/South_Africa.pdf 
34https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/Panel6/States/Cuba.pdf 
35 El profesor Deva afirmó que: “We should also not forget that although corporations have a separate legal personality, in reality they are 

nothing but a collection of individuals working together for a common goal. If individuals have certain human rights obligations under 

national or international law, these obligations should not disappear simply because a group of individuals decided to operate as a 

corporation. If an individual cannot use child labour, infringe the privacy of others or pollute a river, why should a corporation be allowed 

to do these very human rights violative acts? Imposing direct human rights obligations on corporations will also address the asymmetry 

between the rights and obligations of corporations under international law. If corporations as investors can enforce their rights under 

bilateral investment treaties, it will be a necessary corollary to subject such private actors to human rights obligations under international 

instruments. Last but not the least, if there are direct human rights obligations on private actors, it will be easier for victims to seek remedies 
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En la tercera sesión, y en un sentido similar, el Profesor Olivier De Schutter subrayó diversas ideas fundamentales. 

Por un lado, que la inclusión expresión “responsabilidad primordial” de los Estados respecto de las obligaciones en relación 

con los derechos humanos, presente en el Documento de elementos y reiterada en el Draft 0, podía dar lugar a una 

confusión. No existen distintos grados de responsabilidad entre Estados y empresas sino una serie de responsabilidades 

independientes y que en ningún caso deben ser sustitutivas unas de otras36. Por otro lado, que la inclusión de 

responsabilidades directas a las empresas no constituye, por las razones antedichas, una ruptura del derecho internacional, 

al contrario, supone una réplica de lo que ha sido largamente desarrollado en textos como las Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales (revisión de 2011) o la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre las empresas multinacionales y la política social. Por añadidura, De Schutter recordó un argumento que ha 

sido abundantemente utilizado en los debates anuales del Grupo: el derecho internacional (de inversiones) reconoce 

derechos específicos a las empresas, en particular en los Tratados Bilaterales de Inversión o en los Tratados de Comercio 

que contienen disposiciones relativas a la inversión. Si las empresas pueden ser, de facto lo son, sujetos a los que el derecho 

internacional reconoce derechos, no solo es posible sino necesario reconocerles obligaciones. 

Un repaso de las contribuciones aportadas por escrito al Grupo nos demuestra que únicamente es posible encontrar 

un insumo que cuestione la posibilidad de introducir obligaciones directas en el texto: el texto enviado por México en el 

marco de la tercera sesión37. Ni tan siguiera Singapur, que expuso reticencias por escrito a una buena parte del contenido 

del texto, manifestó una oposición frontal a esta cuestión38.  

Por otro lado, si atendemos al desarrollo de los debates, fundamentalmente a los de la tercera sesión (en el 

denominado subject 3), podemos observar que el único posicionamiento claramente en contra de la atribución directa de 

responsabilidades a las empresas fue el presentado por las organizaciones de empresarios. De hecho, esta Organización ha 

reiterado en todas las sesiones la imposibilidad de establecer responsabilidades directas respecto del respeto a los derechos 

humanos a las empresas, afirmando que este tipo de iniciativas podía acabar con la competitividad y la inversión extranjera39. 

De manera contundente, en frontal oposición al reconocimiento de responsabilidades a las empresas, la Secretaria General 

de la Organización Internacional de Empresarios (Linda Kromjong), en su participación como panelista, llegó a afirmar que 

los Estados pretendían incluir obligaciones para las empresas, contrarias en su opinión al derecho internacional, para eludir 

sus propias responsabilidades respecto de los derechos humanos.  

                                                                        
against the relevant corporations. This would, for example, allow victims to trigger judicial remedies without the help of state agencies. 

Similarly, direct human rights obligations will enhance the leverage of victims in negotiating out of court settlements with corporations”. 

La intervención completa puede encontrarse en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session2/PanelIIISubtheme1/SuryaDeva.pdf 
36 DE SCHUTTER, Olivier. The "Elements for the draft legally binding instrument on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights": A Comment, 23 October 2017. Disponible en https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf. Consultado el 10 oct. 2017. En 

su contribución como panelista en la sesión del martes 24 de octubre, el profesor De Schutter planteó buena parte de los argumentos 

incluidos en este paper. El profesor David Bilchitz, ponente en el mismo panel, reforzó ideas similares. 
37 En concreto, respecto a los actores concernidos y la inclusión en el Documento de elementos de las empresas con actividad transnacional, 

México señaló que “se estima preferible avanzar en esta primera etapa de negociaciones bajo la perspectiva de la responsabilidad primordial 

de los Estados y sólo considerar, para otros sujetos, el carácter de actores sin que ello derive en obligaciones a su cargo en virtud del 

instrumento. Lo anterior podría reunir mayor consenso”. Vid. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/Mexico.pdf  
38 La aportación de Singapur en este tema fue la siguiente “Singapore notes that as a matter of general treaty law, TNCs and OBEs, as private 

entities, are typically not considered subjects of international law with certain narrow exceptions. On this note, the legal basis for imposing 

obligations and liability on business entities within a treaty needs to be clarified. If the intent is to depart from international legal norms, 

including general treaty law, the working group may need to engage parties with key interest in processes to develop new principles or 

change basic principles of international law”. Vid. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/Singapore.pdf 
39 Tanto en esta sesión como en las anteriores, la IOE se ha posicionado frontalmente en contra de dos cuestiones fundamentales, la 

extraterritorialidad y la posibilidad de establecer un mecanismo internacional de control. Otras organizaciones, como el World Business 

Council for Sustainable Development, la Cámara Internacional de Comercio o el Business and Industry Advisory Committee en la OCDE, han 

enviado insumos sosteniendo la postura de la UE respecto de los dos temas comentados, incluyendo el rechazo de la extraterritorialidad. 

Los insumos están disponibles en: International organisation of employers. IOE follow-up response to OHCHR's call for comments and 

proposals on the draft "elements" document for the draft legally binding instrument on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/BIAC-FTA-BSCI-ICC-IOE.pdf. Consultado el 10 jun. 2018. 

https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/BIAC-FTA-BSCI-ICC-IOE.pdf
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En una postura más acorde con la realidad, distintas delegaciones, entre otras la UE, expresaron su preocupación 

por la necesidad de clarificar la extensión de esas responsabilidades a lo largo de la cadena de suministro. En un sentido 

similar, Brasil manifestó sus dudas acerca de cómo hacer efectivas las obligaciones que pudieran afirmarse en el tratado 

para las empresas. Más allá de estas consideraciones, ningún Estado elevó una opinión contraria a la posibilidad de introducir 

responsabilidades directas a estas organizaciones. Al contrario, delegaciones como las de Ecuador y de Sudáfrica, con amplio 

apoyo del Grupo Africano y de diversos Estados de América Latina, han considerado esta cuestión como uno de los núcleos 

fundamentales del futuro tratado.  

Esta eliminación del reconocimiento de responsabilidades directas a las empresas respecto del cumplimiento de 

los derechos humanos, debe estudiarse a la luz del mandato de la Resolución 26/9, leída en conjunto con otros dos 

elementos del Draft 0. Por un lado, y como se ha comentado, el borrador se caracteriza, y así se expresó en la Nota Verbal, 

como un texto “victims-oriented”. Por otro lado, como ya hemos señalado, el borrador indica en su párrafo 2.1.c) que la 

finalidad del texto es el fomento de “la cooperación internacional con miras a que se hagan efectivas las obligaciones de los 

Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”. 

Sumadas estas tres cuestiones, podría afirmarse que el objetivo del Instrumento (con mayor o menor acierto en los 

mecanismos que incluye) es la satisfacción del derecho de las víctimas al acceso a la justicia y a la reparación, frente a 

violaciones a los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales de carácter transnacional, a través de la 

inclusión de mecanismos que fortalezcan el efectivo cumplimiento por los Estados de sus obligaciones respecto de los 

derechos humanos. No es un objetivo criticable, desde luego, pero el mandato de la Resolución 26/9 es elaborar un 

“instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el 

derecho internacional de los derechos humanos”.  

No se trata, por tanto, de elaborar un instrumento para hacer efectivas las obligaciones de los Estados, o no 

únicamente, sino para regular las obligaciones de las empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.  

Teniendo en cuenta lo antedicho, la decisión de la Misión del Ecuador, actuando en nombre de la presidencia, de 

publicar un borrador con estas características supone una mutación del objetivo de la Resolución 26/9. Esta decisión excede, 

evidentemente, los límites posible de la actuación de la presidencia y debería, si esa es la voluntad de las nuevas autoridades 

a cargo de la cuestión, ser objeto de una nueva Resolución adoptada en el CDH. 

Más allá de esta crítica, y en el plano propositivo, para aclarar esta cuestión sería recomendable incluir una 

disposición que afirmara en primer lugar que los sujetos vinculados son los Estados parte y las organizaciones de integración 

económica regional que lo ratifiquen (como ya se indicó en el Documento de elementos y a efectos de facilitar su adopción 

por la Unión Europea); en segundo lugar, y respecto del ámbito de aplicación, el Instrumento podría indicar que sus 

disposiciones se aplicarán a los Estados y a las empresas, según se determine en las distintas partes del texto y, 

evidentemente, dependiendo de la delimitación del ámbito de aplicación por el que se opte (todas las empresas, empresas 

con actividad transnacional o empresas transnacionales). 

 

2.3. La delimitación del alcance del Instrumento (artículo 3 del Draft 0) y las insuficientes definiciones 

(artículo 4 del Draft). 

 

Bajo el título “alcance” el artículo 3 incluye una referencia al ámbito de aplicación subjetivo y a los derechos 

protegidos.  

a) Las empresas concernidas por el Instrumento y la definición de “actividades empresariales de 

carácter transnacional”. 

Respecto de esta cuestión, el artículo 3.3 afirma que “la presente Convención se aplicará a las violaciones de los 

derechos humanos ocurridas en el contexto de cualquier actividad empresarial de carácter transnacional”. Con esta frase el 

Draft 0 no sólo mantiene (parcialmente) una línea que ha sido criticada en los debates anteriores sino que complejiza aun 

más el alcance del Instrumento y de las responsabilidades que establece. 
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Es bien sabido que el debate acerca si el Instrumento debe aplicarse a todas las empresas o solo a las 

transnacionales se convirtió desde el inicio en uno de los nudos gordianos de la discusión en el seno de las diferentes 

sesiones del OEIWG40. Las opiniones se dividen entre aquellas que opinan que el instrumento debe aplicarse en exclusiva a 

las empresas transnacionales, postura que sostienen diversos Estados y fundamentalmente, una buena parte de las 

organizaciones sociales participantes; o que, en cambio, el instrumento debe incluir a “todas las empresas”, postura 

defendida por la Unión Europea, apoyada por diversos Estados y algunas entidades y ONG.   

La primera opción apuesta así por un Instrumento que se enfoque únicamente hacia las empresas transnacionales41. 

Esta idea ha sido sustentada con fuerza por la Campaña Global y por opiniones de académicos como Hernández Zubizarreta 

o Carlos Correa. Este segundo autor ha señalado que el objetivo de la Resolución 26/9 es acabar con la impunidad de las 

empresas transnacionales derivada de las lagunas en materia de jurisdicción y de las estructuras complejas de estas 

empresas. Así las cosas, la inclusión de todas las empresas implicaba un cambio en el objetivo de la norma, estableciendo 

además una tarea prácticamente imposible de abarcar y de controlar, debido a la enorme cantidad de empresas existentes42. 

El texto presentado por la Campaña Global en el año 2017, se sitúa en esta línea, incluyendo en su ámbito de aplicación 

únicamente a las empresas transnacionales. 

La segunda opción apuesta por incorporar en el ámbito subjetivo a todas las empresas sin distinción. Esta postura 

ha sido defendida por la Unión Europea, de manera invariable en cada uno de los grupos de trabajo, así como por Estados 

como México43, y también por distintas organizaciones sociales que participan de manera activa en el proceso. En este 

sentido, la Treaty Alliance Germany o Amnistía Internacional apostaron por la inclusión de todas las empresas para, en su 

opinión, asegurar una protección similar frente a las violaciones y vulneraciones cometidas por empresas transnacionales y 

domésticas. Esta preocupación ha sido compartida por FIAM que, aun remarcando que las actividades de las ETN presentan 

un especial desafío en cuanto a la regulación, supervisión, adjudicación y ejecución de decisiones judiciales, ha sostenido 

que desde la perspectiva de las personas y comunidades afectadas, no es relevante el carácter transnacional o no de la 

empresa que vulnera el derecho44.  

Consciente de la dificultad tanto política como jurídica de adoptar una de las opciones anteriores, el Documento de 

elementos optó por delimitar el ámbito de aplicación sorteando la definición de ETN y centrándose en la actividad en lugar 

de en las características subjetivas de la entidad. Así, bajo la rúbrica de “actividades concernidas por el Instrumento” el 

Documento coloca en el centro del ámbito de aplicación la expresión “actividad económica transnacional”, indicando que 

esta actividad puede ser realizada por “empresas, asociaciones, corporaciones, compañías, otras asociaciones, personas 

naturales o jurídicas o cualquier combinación de ellas, independientemente del modo de creación o control o propiedad, e 

incluyen sus sucursales, subsidiarias, afiliadas u otras entidades directa o indirectamente controladas por ellos”45. 

                                                                        
40 Debe recordarse que en el texto de la Resolución 26/9, a efectos de delimitar el ámbito subjetivo se añadió una nota al pie que señala lo 

siguiente: “El término "otras empresas" se refiere a todas las empresas cuyas actividades operacionales tienen carácter transnacional y no 

se aplica a las empresas locales registradas con arreglo a la legislación nacional pertinente”. 
41 La definición de Empresa Transnacional no es, obviamente, ni sencilla ni pacífica. El texto de las Normas de la Subcomisión abordó la 

definición de “Empresa Transnacional”, entendiendo la misma como la “entidad o  grupo de entidades económicas que realizan actividades 

en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad” (Normas sobre 

las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). Sin embargo, otros textos fundamentales en la materia que nos ocupa evitaron expresamente la 

definición, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisión de 2011) donde se reconoce que “no es necesaria 

a los efectos de las Directrices una definición precisa de empresas multinacionales”. En una línea similar se pronuncia la Declaración 

tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empresas multinacionales y la política social. 
42 CORREA, Carlos, Scope of the Proposed International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with respect to Human Rights. Policy Brief, South Center. No. 28. 2016 
43 Vid. En este sentido el documento aportado en el periodo de consultas posterior al tercer grupo: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/Mexico.pdf 
44 FIAM. Written contribution by FIAN International for the 3rd session of the OEIGWG on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights: Comments to the elements document presented by the Chairperson-Rapporteur. February 2018. 

Texto disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf. 

Consultado el 10 jun. 2018. 
45 De Schutter, O. The "Elements for the draft legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with 

respect to human rights": A Comment, 23 October 2017.Disponible en https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf. Consultado el 10 oct. 2017 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
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Pese a los apoyos que ha generado esta tercera opción, las reticencias son importantes. Cabe destacar, por ejemplo, 

que en su aporte escrito, la International Trade Union Confederation (ITUC) y la International Transport Workers Federation 

(ITF)46, manifestaron su acuerdo con la utilización del concepto de actividad transnacional, pero señalaron, con acierto, que 

debía desarrollarse el mismo para establecer con claridad los límites para la aplicación del Tratado, en este mismo sentido 

se han pronunciado otro conjunto de organizaciones como CIDSE et alt47. La FIDH48 por su parte, encomiando el contenido 

del Documento de elementos por diversas razones, expresó su preocupación por la delimitación del ámbito subjetivo, al 

señalar que el futuro instrumento debe contener una definición flexible, de “actividad transnacional” que sea capaz de 

incluir de manera amplia las actividades de las empresas locales que tienen algún tipo de actividad transnacional. 

El Draft 0 podría haber sido la oportunidad para dar un paso más en este sentido y vencer los reiterados 

cuestionamientos de la Unión Europea, incluyendo alguna propuesta que evite los recelos derivados de la existencia de 

posibles vías de escape para actividades empresariales que pudieran ampararse bajo el velo de la actuación local. En este 

sentido, podría haber acogido la propuesta de algunas organizaciones como la International Network for Economic, Social 

and Cultural Rights49, que se inclina por una fórmula híbrida aun más amplia, es decir, por incluir dentro del ámbito de 

aplicación a todas las empresas, estableciendo a la vez disposiciones específicas, por ejemplo respecto del control de las 

cadenas de suministro, las obligaciones de diligencia debida, la responsabilidad respecto de la actuación de las empresas 

que controlan, etc., para las corporaciones que realizan una actividad transnacional, o directamente para las empresas 

transnacionales. 

Por su parte, el profesor De Schutter, apuntaba otra posible fórmula, que parece aun más acertada: “This treaty 

applies to the activities of all corporations, irrespective of their size, mode of creation or control or ownership. Its scope of 

application is limited to business activities that have a transnational character. This includes the relationship of corporations 

to their branches, subsidiaries, affiliates, or business partners with which they have a continuous business relationship.”50. 

También es interesante la observación de FIAM, que propuso la utilización de la siguiente cláusula: “ningún elemento de 

este instrumento puede ser usado por un Estado para imponer estándares más bajos a sus empresas locales. Los individuos 

y las comunidades afectados por las actividades de las empresas nacionales tendrán los mismos derechos que los afectados 

por ETN y OBE” 51. 

En lugar de utilizar alguna de estas opciones, el Draft 0 opta por una expresión que dota de mayor complejidad al 

texto, abre numerosas incógnitas respecto de a quien pueden imputarse las responsabilidades de esas violaciones. 

Incógnitas que no se solucionan, en el artículo siguiente relativo a las definiciones. 

El artículo 4 incluye la definición de “víctima” y de “actividades empresariales de carácter transnacional”. Más allá 

de las dudas acerca del uso de la palabra “víctima” en lugar de “persona afectada”, con carácter más amplio y más utilizado 

por las organizaciones sociales, el foco de atención va a centrarse en el contenido del párrafo 4.2: 

                                                                        
46 International Trade Union Confederation (ITUC), International Transport Workers Federation (ITF), Joint Written Submission to the Third 

Meeting of the Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect 

to human rights. 20 October 2017. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributions.aspx. Consultado el 10 jun. 2018. 
47 CIDSE et alt., Contribution to the Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights February 2018. Disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/CIDSE.pdf. Consultado el 10 jun. 

2018. 
48 FIDH. Position Paper on Elements for a Draft Legally Binding Instrument on Transnational Corporations (TNCs) and Other Business 

Entreprises (OBEs) with Respect to Human Rights. 2017. Disponible en 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributionsDraftElements.aspx. Consultado el 10 jun. 

2018. 
49 Todas estas propuestas pueden encontrarse en la web del OEIWG, tercera sesión: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributions.aspx 
50 DE SCHUTTER, Olivier. The "Elements for the draft legally binding instrument on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights": A Comment, 23 October 2017. Disponible en https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf. Consultado el 10 oct. 2017. 
51 FIAM. Written contribution by FIAN International for the 3rd session of the OEIGWG on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights: Comments to the elements document presented by the Chairperson-Rapporteur. February 2018. 

Texto disponible en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf. 

Consultado el 10 jun. 2018. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributions.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/CIDSE.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/ElementsTBHR-De%20Schuttercomments23.10.2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/CallforComments/FIAN.pdf
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“Por “actividades empresariales de carácter transnacional” se entenderán todas las 

actividades económicas con fines de lucro, entre otras, las actividades productivas o 

comerciales, realizadas por una persona natural o jurídica, incluidas las efectuadas por 

medios electrónicos, que tengan lugar en dos o más jurisdicciones nacionales o entrañen 

acciones, personas o impactos en dichas jurisdicciones”. 

Esta definición podría dejar fuera del ámbito de aplicación a las empresas públicas, que deberían ser mencionadas 

expresamente52. En esta línea, debe recordarse que el Documento de elementos incluía dentro de las actividades 

concernidas por el Instrumento las resultantes:  

“… de cualquier actividad empresarial de carácter transnacional, incluidas las empresas, 

asociaciones, corporaciones, compañías, otras asociaciones, personas naturales o 

jurídicas o cualquier combinación de ellas, independientemente del modo de creación o 

control o propiedad, e incluyen sus sucursales, subsidiarias, afiliadas u otras entidades 

directa o indirectamente controladas por ellos” 

Como puede observarse, el Draft 0 también elimina la referencia a las sucursales, subsidiarias u otras entidades que 

se integran en las cadenas de suministro, de hecho, esta expresión no aparece hasta su artículo 9. Se trata de una omisión 

grave ya que esta referencia es imprescindible para determinar el alcance de la responsabilidad de las empresas por la 

comisión de violaciones que se producen a lo largo de sus actividades y fuera del Estado de origen de la matriz. De hecho, 

una de las cuestiones más debatidas en los diferentes foros de discusión del Instrumento ha sido la oportunidad o necesidad 

de definir determinados conceptos, como el término “Empresa Transnacional”, “cadena de suministro”, “control 

empresarial”, “empresa matriz”, “empresa filial”, etc.  

Las opciones son múltiples. Hay textos que han optado por no definir “empresa transnacional”53 y otros que sí54. 

Entre ambas opciones, es también posible, efectuar una definición indirecta incluyendo una remisión a la legislación 

nacional, lo que permite evitar problemas a la hora de la ratificación. Sin embargo, y pese a que la opción de remitir a la 

legislación nacional es sin duda tentadora, la complejidad de los conceptos señalados aconseja la inclusión de una serie de 

definiciones que permitan una adecuada seguridad jurídica respecto de las previsiones del Instrumento. Por añadidura, no 

puede olvidarse que los propios Principios Ruggie han necesitado de una serie de definiciones, contenidas en el documento 

denominado “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, Guía para la interpretación” publicado 

por la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos, en 201255. Las definiciones contenidas en este documento, en la 

línea de la necesaria y permanente relación de complementariedad y coherencia entre los Principios Rectores y el 

Instrumento Jurídicamente Vinculante, pueden ser particularmente útiles para ser incluidas en el futuro tratado. 

Para definir el concepto de “actividad empresarial de carácter transnacional”56, sería posible utilizar como ejemplo 

la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 200357, donde se concreta que una actividad será considerada 

transnacional si: se realiza en más de un Estado; se realiza dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su 

preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; se realiza dentro de un solo Estado, pero entraña la 

participación de un grupo económico organizado que realiza actividades económicas en más de un Estado; o si se comete 

en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. De manera más sencilla, utilizando las nociones de Estado 

                                                                        
52 Así lo ha señalado Carlos López en su temprano comentario al Draft 0, publicado en: http://opiniojuris.org/2018/07/23/towards-an-

international-convention-on-business-and-human-rights-part-i/ 

 
53 En las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisión de 2011) se reconoce que “no es necesaria a los efectos de 

las Directrices una definición precisa de empresas multinacionales”. En una línea similar se pronuncia la Declaración tripartita de principios 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empresas multinacionales y la política social. 
54 El texto de las Normas de la Subcomisión abordó la definición de “Empresa Transnacional”, entendiendo la misma como la “entidad o  

grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su 

propio país como en el país de la actividad. Vid. Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas 

comerciales en la esfera de los derechos humanos, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). 
55 Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf. 
56 Hay que recordar que la nota al pie de la Resolución 26/9 utiliza el término “actividades operacionales”, sin embargo, en el Documento 

de elementos se utilizó, de manera acertada, el concepto de “actividad empresarial”, entendiendo que la misma tiene un carácter más 

amplio. 
57 Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003. Texto disponible en: 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. Consultado el 10 jun. 2018. 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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de origen y de acogida, podría definirse esta actividad como “aquella que se realiza o afecta a un territorio o jurisdicción 

distinto de aquél del Estado de origen de la empresa matriz, responsable de manera directa o indirecta de dicha actividad”. 

Debería, en todo caso, indicarse claramente que el término “actividades” incluye tanto acciones como omisiones de los 

actores empresariales. 

Más allá de la noción de actividad, sería igualmente aconsejable acoger una definición ampliar de “empresa”, para 

explicitar que dentro de la misma se incluyen entidades de carácter público, privado o mixto, independientemente de su 

tamaño, de su sector de actividad, ubicación, propietarios y estructura y de que su actividad en el país de la persona/s o 

comunidades afectadas sea realizada por medios físicos o virtuales.  

A partir de esta definición debe abordarse otra de crucial importancia, que es la de los conceptos de “cadena de 

suministro” y “control empresarial”. Ambos son determinantes para establecer las responsabilidades de las empresas 

matrices respecto de las filiales y para fijar otras obligaciones como las derivadas del desarrollo de la noción de diligencia 

debida en materia de derechos humanos.  Ciñéndonos al primer término, vemos como el mismo fue utilizado en el 

Documento de elementos, acogiendo la terminología de la Organización Internacional del Trabajo58. En cambio, los 

Principios Rectores no utilizan el concepto de “cadena de suministro” sino el de “cadena de valor”, más amplio que el 

primero59.  

Otro de los conceptos fundamentales y de elevada complejidad es el de “control empresarial”. Como ha podido 

observarse, el concepto aparece en la definición de “cadena de suministro” utilizada por la OIT; otras normas estatales, muy 

en particular la Loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et sociétés donneuses d'ordre francesa, adoptada en 2017. Así, 

es ya evidente que la noción de control es un elemento fundamental para establecer la responsabilidad de las empresas 

matrices respecto de las actividades cometidas por aquellas a las que controla60. 

En opinión de quien suscribe, debe adoptarse una noción de control y hacerse constar de manera expresa en el IJV. 

Incluso si se quiere hacer una remisión a las leyes nacionales al estilo de la ley de vigilancia debida francesa61, la misma podría 

complementarse incluyendo una cláusula de cierre al estilo de la incluida en la Declaración de Multinacionales de la OCDE, 

                                                                        
58 La OIT ha definido “cadena mundial de suministro” como toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir 

bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y 

entrega o prestación de dichos bienes y servicio. En la cadena de suministro se incluyen por tanto los contratistas, subcontratistas o 

proveedores con quien la empresa matriz o las empresas que controla haya establecido una relación comercial. Esta definición incluye las 

operaciones de inversión extranjera directa (IED) efectuadas por las empresas multinacionales, tanto en filiales que les pertenecen en su 

totalidad como en empresas mixtas en las que la multinacional tiene la responsabilidad directa de la relación de trabajo. OIT. El trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro, Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, 2016 Informe IV. Por su parte, las 

Directrices de la OCDE, versión de 2011, utilizan el concepto de “cadena de suministro” y señalan en su párrafo 17 que: “las relaciones en la 

cadena de suministro pueden tener formas diversas; por ejemplo, franquicias, contratos de licencia o subcontratación. Las propias entidades 

de la cadena de suministro, a menudo, son empresas multinacionales que ejercen sus actividades en o desde un país adherente a la 

Declaración y, por ello, también están cubiertas por las Directrices”.  Finalmente es posible importante tener en cuenta la definición de 

“cadena de suministro” contenida en la Guía de responsabilidad social, ISO 26000:2010, que define la misma como la “secuencia de 

actividades o partes que proporcionan productos o servicios a la organización”.  
59 La definición del término la encontramos en la Guía para la interpretación mencionada, que señala que: “la cadena de valor de una empresa 

está constituida por las actividades que convierten los insumos en productos mediante la adición de valor. Incluye a las entidades con las 

que mantiene una relación empresarial directa o indirecta y que bien: a) proporcionan productos o servicios que contribuyen a los propios 

productos o servicios de la empresa; o b) reciben productos o servicios de la empresa”. 
60 La normativa europea respecto de la transparencia que se le exige a determinadas empresas sobre información financiera y no financiera, 

proporciona un buen marco para encuadrar estos conceptos. En concreto, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 22 de octubre de 2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 

información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. El término “control” no se define en el 

articulado de la Directiva de 2013, sino en su considerando 31, donde se señala que “el control se basará en la titularidad de una mayoría 

de los derechos de voto, pero también podrá existir en los casos en que existan acuerdos con accionistas o socios. En ciertas circunstancias, 

podrá ejercerse un control efectivo cuando la sociedad matriz sea titular de una proporción minoritaria de acciones o no sea titular de 

ninguna acción de la filial”. El complejo término de “control empresarial” se haya presente en otras normas de la UE, en concreto, el art. 3 

de la Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 sobre la constitución de un comité de empresa 

europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria. 
61 Para analizar esta cuestión, y en conjunto las luces y sombras de esta ley se remite a: SACHS, Tatiana. “La loi sur le devoir de vigilance des 

sociétés-mères et sociétés donneuses d'ordre : les ingrédients d'une corégulation", Revue de droit du travail, Nº6. 2017 y a la bibliografía 

también recogida en GUAMÁN, A., Diligencia debida en derechos humanos y empresas transnacionales: de la ley francesa a un instrumento 

internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos”, Lex Social, V. 8, Nº2, 2018. Disponible en 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/3492/0. 
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que indica que, en todo caso, “se presumirá que una empresa puede ejercer una influencia dominante sobre otra cuando 

puede modificar de manera determinante las prácticas negativas de la entidad causante de la violación o abuso del derecho 

protegido”62. 

 

b) Los derechos abarcados: ¿derechos humanos internacionales? 

En cuanto los derechos protegidos, el art. 3.1 indica que “La presente Convención abarcará todos los derechos 

humanos internacionales y aquellos reconocidos en el derecho interno”. El Documento de elementos no integró la 

cuestionable expresión “derechos humanos internacionales” sino que utilizó una fórmula más ortodoxa “Todos los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, tomando en cuenta su naturaleza universal, indivisible, interrelacionada e 

interdependiente, tal y como se refleja en los tratados de derechos humanos, así como otros instrumentos 

intergubernamentales relacionados, entre otros, con los derechos del trabajo, el ambiente, la corrupción”.  

El Draft 0, aunque integra una fórmula que debería mejorarse, acierta al eliminar la mención específica a una serie 

de derechos y al incluir los derechos reconocidos en los ordenamientos nacionales, preocupación expresada por Bolivia y 

Brasil, entre otros países, en el debate de la Tercera Sesión. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 4 del Draft 0 afirma acertadamente que los derechos humanos 

incluyen los derechos ambientales pero esto no queda reflejado en el artículo 3.2, lo que debería corregirse. También 

deberían evitarse las menciones específicas a un listado de derechos (todos ellos civiles y políticos) que se realiza en el 

artículo 9.12 y que evidencia la voluntad de los autores de proteger los mismos por encima de los derechos sociales aun 

cuando se predique la indivisibilidad. 

 

2.4. Cuestiones relativas a la jurisdicción y el acceso a la justicia como derecho de las y los afectados por 

violaciones de derechos humanos cometidas por actores económicos. 

Como es bien sabido, el acceso a mecanismos de reparación constituye el tercer pilar de los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El Principio Fundacional 25 contiene la obligación de los Estados de tomar 

medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que 

cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de 

reparación eficaces. A continuación el Principio Operativo 26 se dirige a los mecanismos judiciales estatales, para mandatar 

a los Estados que actúen a efectos de asegurar la eficacia de los mismos y limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros 

tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación.  

                                                                        
62 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Revisión 2011, párrafo 19. Es útil igualmente atender a la definición 

contenida en la Guía de responsabilidad social, ISO 26000:2010, apartado 2.19, de esfera de influencia, que se define como “ámbito/alcance 

de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de la cual una organización (2.12) tiene la capacidad de afectar las 

decisiones o actividades de individuos u organizaciones”. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
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Es una cuestión generalmente aceptada el escaso desarrollo actual del tercer pilar en general y de estos dos 

principios en particular63. En esta línea, la necesidad de impulsar su aplicación efectiva ha sido señalada por diversos 

organismos regionales e internacionales64.  

El Documento de elementos enfocó la cuestión del acceso a la justicia en una curiosa división en tres apartados, 

separando la cuestión de la responsabilidad jurídica, del acceso a la justicia y de la jurisdicción65. El Draft 0 mantiene 

parcialmente esta división, en los artículos del 5 al 8 más el 10, que se rubrican, respectivamente: jurisdicción, prescripción, 

conflicto, derechos de las víctimas y responsabilidad jurídica. 

 

a) La jurisdicción, la prescripción y el conflicto de leyes (artículos 5, 6, 7) 

Bajo el título “jurisdicción” el artículo 5 afirma, en su apartado primero que será competente el tribunal del Estado 

donde se produjeron tales actos u omisiones o; el tribunal del Estado donde esté domiciliada la persona natural o jurídica o 

la asociación de personas naturales o jurídicas que presuntamente haya cometido los actos u omisiones”.  

El artículo omite la referencia, que se incluyó en el documento de elementos66, a la cadena de suministro, es decir, 

a la relación entre la entidad (subsidiaria, filial, sucursal…) que comete la violación y la entidad (matriz) que la controla. Sin 

esta vinculación de nada sirve la posibilidad de demandar a la empresa principal en su Estado de origen si no se le puede 

imputar el daño causado en otro Estado, donde operan las empresas bajo su control. 

Cabe también señalar que el apartado 5.2 define “domicilio” con 4 posibles conexiones pero debería evitar realizar 

un numerus clausus, dejando abierta la posibilidad a apreciar “otro elemento de conexión que permitiera la reparación 

adecuada de los derechos vulnerados”. En todo caso, resulta extraño que no se defina “control” y sí “domicilio”. 

                                                                        
63 A modo de ejemplo, puede citarse el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “Mejorar 

la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades 

empresariales”, (A/HRC/32/19) de 16 de mayo de 2016, donde se afirmó con total claridad que la rendición de cuentas y reparación de daños 

son, todavía, difíciles de conseguir en los casos de violaciones cometidas por empresas. De manera textual, el informe afirma que:  “Las 

consecuencias de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos dan lugar a la apertura de causas en muchas jurisdicciones, 

pero las demandas privadas suelen finalizar sin que se llegue a juicio y, en los casos en que se obtiene una reparación, a menudo esta no 

satisface la norma internacional en materia de reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido” (…) “las personas que buscan valerse 

de mecanismos judiciales para obtener reparación se enfrentan a numerosos desafíos. Si bien estos desafíos varían según la jurisdicción, 

existen problemas persistentes, que son comunes a muchas jurisdicciones. Entre dichos problemas, cabe citar unos regímenes jurídicos 

fragmentarios, mal diseñados o incompletos; la falta de innovación en el ámbito jurídico; el desconocimiento del alcance y el funcionamiento 

de los regímenes; las complejidades estructurales en el seno de las empresas; los problemas a la hora de acceder a una financiación 

adecuada para reclamaciones de derecho privado; y la falta de medidas de cumplimiento. Todos estos problemas han contribuido a crear 

un sistema de recursos de derecho interno “desigual, imprevisible, a menudo ineficaz y frágil”. No se trata de afirmaciones aisladas, al 

contrario, el informe del Grupo de Trabajo de expertos sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas del CDH (A/72/162) de abril de 2017, afirmaba con claridad que “parece que la mayoría de los planes (nacionales de actuación) 

existentes no contienen suficientes medidas concretas para eliminar los obstáculos perfectamente documentados que impiden acceder a 

la reparación”. En el Informe también se señala la necesidad de avanzar de manera conjunta hacia la consecución de mecanismos eficaces 

de reparación para las personas perjudicadas por las actividades empresariales. 
64 El Consejo de Europa aprobó en marzo de 2016 la recomendación CM/Rec(2016)3 sobre los derechos humanos y las empresas, que incluyó 

las medidas que deberían adoptar los Estados miembros para garantizar que todas las personas tengan acceso a una reparación efectiva. 

Por su parte, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha publicado el informe “Improving Access to Remedy in the 

Area of Business and Human Rights at the EU Level: Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights” (2017). El contenido de 

ambos textos puede ser particularmente útil para la elaboración del futuro IJV. 
65 Dicha separación añade complejidad al texto, ya se propuso por diversos actores que su contenido podría dividirse en dos grandes grupos 

de artículos; el primero sobre el acceso a la justicia y el segundo sobre la responsabilidad penal, civil y administrativa de las empresas y los 

mecanismos que deben implementar los Estados 
66 Apartado 7 del Documento de elementos: “Los Estados Parte adoptarán medidas normativas y otras medidas adecuadas para permitir 

que sus tribunales consideren las demandas relativas a violaciones o abusos de derechos humanos que presuntamente hayan sido 

cometidos por ETs y OEs a través de sus actividades, incluyendo las empresas, asociaciones, corporaciones, compañías, otras asociaciones, 

personas naturales o jurídicas, o cualquier combinación de estas, sin tomar en cuenta el modo de creación o control o propiedad, incluyendo 

sus filiales, subsidiarias, afiliados, u otras entidades directa o indirectamente controladas por ellos”. 

Los Estados Parte adoptarán medidas normativas para facilitar que sus tribunales consideren las violaciones o abusos cometidos por las ETs 

y OEs y sus subsidiarias, a través de la cadena de suministro, domiciliadas fuera de su jurisdicción. 
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Evidentemente, el núcleo duro de este artículo, claramente implicado con la cuestión de la extraterritorialidad67, 

no es un tema pacífico. El mismo fue indirectamente apuntado en el documento de elementos de manera tímida, al señalar 

que: “se ha considerado que el instrumento legalmente vinculante tiene un enorme potencial para evitar que las ETs y OEs 

hagan uso de las limitaciones derivadas de los límites territoriales a la jurisdicción para escapar de la potencial persecución 

por parte del Estado anfitrión, donde realizan sus operaciones”. Además, el mismo documento incluía, dentro del Propósito 

del futuro Instrumento, la voluntad de “reafirmar que las obligaciones de los Estados Partes en relación a la protección de 

los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales”. 

Se trata de una cuestión que está sometida a un debate creciente y que ha levantado fuertes debates en cada grupo 

de trabajo. En la tercera sesión, y ante las reticencias de la UE, la delegación de Ecuador puso como ejemplo la propia 

normativa de la Unión Europea y muy en particular el artículo 4 del Reglamento Bruselas I68. Sería conveniente mejorar la 

redacción de este artículo incluyendo al referencia a las actividades de las empresas que forman parte de la cadena de 

suministro de la principal. También sería aconsejable incluir aquí, como ha señalado la Campaña Global, una mención 

específica respecto de la limitación de la utilización de la doctrina del foro de no conveniencia. 

El artículo 6 del Draft 0 se dedica a la prescripción de los delitos, en la primera frase del apartado 1 (curiosa 

numeración porque no hay apartado segundo), afirma que: 

“Las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos que constituyan 

crímenes en virtud del derecho internacional no prescribirán”. 

Es importante recordar que el artículo 29 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional afirma que “los 

crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán” y que su artículo 5 incluye entre los crímenes de la competencia de 

la Corte los siguientes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen 

de agresión. Si el Draft 0 quería mantenerse en el estricto ámbito de los crímenes internacionales según están recogido en 

el Estatuto, la previsión de la primera frase del artículo 6 es evidentemente innecesaria.  

Debe remarcarse, sin embargo, que en los mismos Principios Rectores se prevé la necesidad de prestar una 

consideración especial a las “violaciones graves de derechos humanos” (noción mucho más amplia que los “crímenes”) y que 

en el documento de interpretación de los Principios Rectores se aborda la definición de “Violaciones graves de los derechos 

humanos” de la siguiente manera:  

“en el derecho internacional no existe una definición única de qué constituye una 

violación grave de los derechos humanos, aunque, en general, se considerarían incluidas 

las siguientes prácticas: el genocidio, las prácticas de esclavitud y similares a la esclavitud, 

las ejecuciones sumarias o arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas, la 

detención arbitraria y prolongada y la discriminación sistemática. Otros tipos de 

violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y 

culturales, pueden considerarse también violaciones graves si son importantes y 

                                                                        
67 Sobre la cuestión de la extraterritorialidad se remite a ZAMORA CABOT, Francisco Javier. Extraterritoriality: Outstanding Aspects. In 

ZAMORA, Francisco Javier, et alt. (eds), Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights, Publications of the Swiss 

Institute of Comparative Law, Geneva / Zurich. Schulthess Éditions Romandes. 2017. 
68 En concreto el art. 4 del Reglamento Bruselas I establece lo siguiente: “1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas 

domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 2. A las 

personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia 

judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro”. El Tribunal de Justicia de la UE interpretó este precepto (en realidad de 

su versión anterior, es decir, del artículo 2 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución 

de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) en la sentencia de 1 de marzo de 2005 del TJUE (asunto 281/02) que señaló en sus 

considerandos 38 y siguientes que el respeto del principio de seguridad jurídica constituye uno de los objetivos del Convenio de Bruselas y 

que la aplicación de la teoría del forum non conveniens deja un amplio margen de apreciación al juez que conoce del asunto para decidir si 

un foro extranjero es más adecuado para resolver el fondo del litigio, lo cual puede afectar a la previsibilidad de las reglas de competencia 

establecidas en el Convenio de Bruselas y, por consiguiente, al principio de seguridad jurídica. Así, es posible afirmar que el art. 4 del 

Reglamento Bruselas I permite la persecución de responsabilidad extraterritorial, siempre y cuando ésta se pueda imputar fehacientemente 

a la empresa matriz. Esta interpretación ha sido usada en la ya conocida sentencia de la England Court of Appeal, de 13 de octubre de 2017, 

(Caso Dominic Liswaniso y otros contra Vedanta Resources y Konkola Copper Mines). La sentencia puede consultarse en: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b8ce048f-9093-4812-8023-641f717e3829 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b8ce048f-9093-4812-8023-641f717e3829
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sistemáticas como, por ejemplo, las violaciones que se cometen en gran escala o se 

dirigen contra grupos concretos de la población”69.  

En esta línea, podría considerarse la posibilidad de establecer disposiciones específicas respecto de las violaciones 

graves de derechos humanos, incluyendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero también 

aquellos relacionados con las actuales graves situaciones de esclavitud moderna, con la piratería, desaparición forzada, 

tortura, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales, discriminaciones sistemáticas, etc. Respecto de estas graves 

violaciones, podría pensarse en la introducción de una previsión de este estilo: “los Estados parte establecerán los 

mecanismos necesarios para que, en los supuestos de violaciones graves de derechos humanos, las empresas responsables 

puedan ser demandadas ante sus órganos jurisdiccionales independientemente del lugar de la comisión del delito o del 

lugar de establecimiento de la empresa”. 

Volviendo al resto del contenido del artículo 6.1, debe destacarse que el segundo inciso indica que: 

“Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en 

virtud del derecho internacional, incluyendo limitaciones de tiempo aplicables a acciones civiles y otros procedimientos, no 

deberían ser excesivamente restrictivas y contemplarán un plazo adecuado para la investigación y el enjuiciamiento de la 

violación, en particular en los casos en que las violaciones se produjeron en el exterior” 

Como puede observarse, hay una abundante utilización de conceptos jurídicos indeterminados, con un lenguaje 

excesivamente laxo que restaría capacidad de conseguir imponer obligaciones efectivamente exigibles a los Estados. 

El Documento de elementos no contenía ninguna previsión relativa a la prescripción ni a la ley aplicable, 

contemplada en el art. 7 del Draft 0, cuyo contenido no amerita mayor comentario. 

 

b) El acceso a la justicia (artículo 8) 

El artículo 8 del Draft 0 se titula “derechos de las víctimas”. De nuevo llama la atención esta rúbrica por su falta de 

adecuación con el contenido y con el objetivo del Instrumento, que, repetimos, no es otro que regular las actividades de las 

empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional. En otras palabras, el Instrumento debe asegurar el 

respeto por los actores empresariales de los derechos humanos y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y a la 

reparación. Atendiendo a ese objetivo, el instrumento no debe plantearse como una vía para “reconocer” derechos 

específicos sino para establecer los mecanismos para que los existentes en el derecho internacional de los derechos 

humanos sean respetados. 

En este sentido, el artículo 8 debería denominarse, a efectos de una mayor claridad “acceso a la justicia”. Más allá 

de la rúbrica, el contenido sigue la línea marcada por el Documento de elementos y desarrolla de manera acertada grandes 

cuestiones fundamentales como el tema de los costes del proceso o la asistencia jurídica. Sin embargo, se aprecian ausencias 

importantes: no hay ninguna referencia a la necesidad de establecer garantías especiales para las personas que defienden 

derechos; tampoco se contemplan los colectivos o grupos que se ven especialmente afectados por las violaciones de 

derechos humanos cometidas por empresas o que tienen mayores dificultades para el acceso a la justicia (comunidades 

indígenas, mujeres, personas con discapacidad, etc.). Tampoco se ha incluido una específica referencia a la posibilidad de 

que las organizaciones sociales o sindicales puedan actuar en nombre de las víctimas ante los tribunales contra las empresas. 

Se ha eliminado además las siguientes cuestiones incluidas en el apartado sexto del documento de elementos: la obligación 

de los Estados de adoptar las medidas adecuadas para asegurar que los mecanismos no judiciales no sean considerados un 

substituto de los mecanismos judiciales, la introducción de la inversión de la carga de la prueba; la adopción de medidas de 

protección para evitar el uso de estrategias “intimidatorias” para disuadir reclamaciones o demandas individuales o 

colectivas; limitación del uso de  la doctrina de fórum non conveniens. 

 Además, se detecta que a lo largo del conjunto de los apartados del artículo 8 (8.3, 8.4 y 8.5, 8.8 se incluye la frase 

“de conformidad con el derecho interno”), esta inclusión puede rebajar en buena medida las obligaciones que se deriven del 

Instrumento. 

                                                                        
69 Alto Comisionado Derechos Humanos, La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la interpretación. 

Naciones Unidas, 2012, p. 7 
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Por añadidura, se han integrado expresiones que podrían causar problemas. Por ejemplo, en el art. 8.2 se habla de 

la “recolocación de las víctimas”. Como es bien sabido es necesario tratar este tema con precaución y señalar, si se desea 

incluir la cuestión, que esta recolocación podría hacerse “a requerimiento de las mismas en todo caso”.  

También es necesario cuestionar la adecuación del “Fondo Internacional para las Víctimas” que se establece en el 

artículo 8.7 de la siguiente manera: 

“Los Estados Partes establecerán, al amparo de la presente Convención, un Fondo 

Internacional para las Víctimas con miras a proporcionar asistencia jurídica y financiera a 

las víctimas. El Fondo se establecerá, como máximo, (X) años después de que entre en 

vigor la presente Convención. La Conferencia de las Partes establecerá las disposiciones 

pertinentes para el funcionamiento del Fondo” 

Para evitar que el Fondo se convierta en una vía de elusión de responsabilidades por parte de los actores 

económicos y en una carga específica de los Estados, el artículo debería incluir las líneas maestras de funcionamiento 

Por último, es especialmente llamativo el contenido del artículo 8.12 donde se enumeran una serie de derechos 

que los Estados deben garantizar (el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, a la 

reunión y asociación pacíficas, y a la libre circulación de las víctimas, sus representantes y familiares). Es evidente que en 

esta lista se han enumerado derechos civiles y políticos, y se han apartado los sociales, económicos y culturales. Esta 

diferenciación, además de ser incoherente con frase que es el pórtico del Draft 0, responde a una tradición trasnochada, 

superada plenamente por la Constitución vigente en el Ecuador y por una amplia mayoría doctrinal, por lo que debería 

evitarse su reproducción. 

 

c) La responsabilidad jurídica (artículo 10) 

El artículo 10 del Draft se dedica a la responsabilidad jurídica. Su frase inicial recuerda al contenido del Documento 

de elementos70, pero como veremos su contenido vuelve a recortar severamente las previsiones del documento de 2017.  

La primera de las cuestiones que debe subrayarse es la ausencia de responsabilidad administrativa. Se anuncia la 

misma en el pórtico del artículo pero se omite en su desarrollo. Así, se ha eliminado todo tipo de sanción administrativa, 

como, por ejemplo, la “no concesión de contratos públicos a empresas que hayan incurrido en conductas que den lugar a la 

violación de un derecho humano”, prevista en el Documento de elementos.  

Igualmente grave es la eliminación de la responsabilidad directa del Estado por acciones y omisiones cometidas por 

empresas bajo su control, instrucción o dirección o que ejerzan autoridad gubernamental delegada, de manera expresa o 

tácita. Es cierto que Estados como China o Rusia se habían opuesto a esta inclusión pero su eliminación, genera un grave 

vacío y un espacio de impunidad tanto para las empresas como para los comportamientos corruptos71 y la captura 

corporativa. 

Además de las ausencias, el artículo se caracteriza, como ocurría en el numeral 8 del texto, por contener en distintas 

ocasiones la previsión “con sujeción a su derecho interno”, lo cual deja al albur de cada uno de los Estados la integración o 

no de las previsiones del Instrumento72. 

Sin duda, el artículo 10.6, es uno de los más importantes del texto. El mismo establece que: 

“Todas las personas con actividades empresariales de carácter transnacional serán 

responsables de los perjuicios ocasionados por las violaciones de los derechos humanos 

que surjan en el contexto de sus actividades empresariales, incluidas sus operaciones:  

a. en la medida en que ejerza control sobre las operaciones, o 

                                                                        
70 “Art. 10.1. Los Estados Partes garantizarán, por medio de su derecho interno, que se exijan responsabilidades de índole penal , civil o 

administrativa a las personas naturales y jurídicas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de actividades 

empresariales de carácter transnacional. Dicha responsabilidad estará sujeta a sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y 

disuasorias, incluidas sanciones monetarias (…).” 
71 Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003. Texto disponible en: 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. Consultado el 10 jun. 2018. 
72 Por ejemplo, el artículo 10.4 indica que “con sujeción a su derecho interno, los tribunales que se declaren competentes con arreglo a la 

presente Convención podrán solicitar, cuando sea necesario, que se invierta la carga de la prueba con el fin de hacer efectivo el acceso de 

las víctimas a la justicia”.  

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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b. en la medida en que exhiba una relación suficientemente estrecha con la filial o entidad 

en su cadena de suministro y exista una conexión sólida y directa entre su conducta y el 

agravio sufrido por la víctima, o 

c. en la medida en que se hayan previsto o se debieran haber previsto riesgos de 

violaciones de los derechos humanos en su cadena de actividad económica.” 

La intención de este artículo es determinar la responsabilidad y para ello, como no podía ser de otra manera, utiliza 

conceptos fundamentales que, tal y como se ha señalado en los aparatados anteriores, ni se han definido ni se tratan con la 

necesaria coherencia. Veamos:  

- El artículo 10.6 incluye las palabras “actividades” y “operaciones”. El segundo concepto aparece por 

primera vez en el artículo 9, dedicado a la prevención y que se analiza en el siguiente epígrafe. No se encuentra sin 

embargo en el artículo segundo donde se delimita el alcance del instrumento pero parece ser el hilo conductor del 

artículo 10. Evidentemente, no son conceptos de igual amplitud, por lo que parece recomendable incluir ambos 

términos en el conjunto del texto. 

- Se introduce por primera vez el término “control”, sin apuntar a una definición del mismo. Ya se señaló en 

las páginas anteriores las distintas posibilidades para abordar esta cuestión y la necesidad de dar una definición, aunque 

sea derivada, de la expresión “control”. 

- Las expresiones “relación suficientemente estrecha” o “conexión sólida y directa”, por su amplitud e 

indeterminación, pueden permitir la elusión de responsabilidades por parte de las empresas matrices respecto de las 

violaciones cometidas por sus subsidiarias. Pensemos en la industria del textil y en el caso Rana Plaza ¿serviría este 

artículo para determinar la responsabilidad de las grandes marcas por las muertes de más de un millar de mujeres 

tejiendo sus productos en Bangladesh? ¿podría determinarse una relación suficientemente estrecha o una conexión 

sólida y directa entre los talleres de Bangladesh y una matriz domiciliada, por ejemplo, en La Coruña (España)?. 

- Aparece por primera vez la expresión “cadena de suministro”, pero no se indica cual es su contenido, es 

más, en el párrafo siguiente la expresión se convierte en “cadena de actividad económica” 

- Se incluye el concepto de “riesgo de violación” y previsión del mismo, que debe analizarse a la luz de las 

medidas de prevención que veremos en el próximo apartado. 

Debe tenerse en cuenta que este artículo 10.6 es uno de los núcleos fundamentales del tratado y que requiere por 

tanto una mayor atención específica que solucione las carencias en la redacción y los conceptos utilizados con escaso rigor.  

De importancia similar es el artículo 10.8, que incluye la responsabilidad penal, de la siguiente manera: 

“Los Estados Partes dispondrán medidas, con arreglo a su derecho interno, para 

establecer la responsabilidad penal de todas las personas con actividades empresariales 

de carácter transnacional que cometan de forma intencionada, ya sea directamente o a 

través de intermediarios, violaciones de los derechos humanos que constituyan un delito 

penal, como crímenes reconocidos por el derecho internacional, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o la legislación nacional. (…).” 

Una vez más nos encontramos ante la confusión entre las actividades concernidas y el reconocimiento de 

responsabilidades. No parece coherente afirmar que los Estados deben adecuar su normativa interna para atribuir 

responsabilidad penal por violaciones de los derechos humanos únicamente a las empresas con actividad transnacional73. Al 

contrario, lo idóneo sería que esta responsabilidad se reconozca al conjunto de las personas jurídicas por la comisión de 

violaciones de estos derechos74. Por otro lado, se introduce la intencionalidad, lo cual se aleja de diversos modelos de 

                                                                        
73 Sobre este artículo, Carlos López ha indicado que la redacción que podría añadirse es la siguiente: The offences established in accordance 

with article 10.8 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature of 

the business activity, except to the extent that the nature of the crime would require the transnational element. Puede encontrarse el texto 

completo del análisis en: http://opiniojuris.org/2018/07/23/towards-an-international-convention-on-business-and-human-rights-part-i/ 
74 No deben desconocer los autores del Draft 0 que el artículo Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador señala que: 

“Responsabilidad de las personas jurídicas. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de 

derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de 

quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que 

contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, 

dirección y supervisión y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas”. La tendencia hacia 
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normas nacionales que vinculan la comisión del delito a la obtención de beneficio, directo o indirecto, e incluye el concepto 

“intermediarios”, que aparece por primera y única vez en el texto, sin mayor definición. 

Es también importante destacar las dudas respecto del contenido del artículo 10.11 del borrador, que señala que: 

“Cuando así lo exija el derecho internacional, los Estados incorporarán o aplicarán de otro 

modo dentro de su derecho interno las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción 

universal sobre las violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes” 

No se acaba de entender la extensión de la jurisdicción universal, que debería preverse en derecho interno, si la 

misma se vincula con lo que “exija” el derecho internacional. 

Por último, es importante subrayar que el artículo 10.12 introduce una vía de escape, que debe revisarse a la luz del 

mandato de la primera frase del artículo 10.8: 

“En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte, la responsabilidad penal 

no sea aplicable a las personas jurídicas, esa Parte velará por que estas estén sujetas a 

sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de carácter no penal, incluidas las 

sanciones monetarias, por los actos contemplados en los dos párrafos anteriores” 

Teniendo en cuenta los dos párrafos del mismo texto ¿deben o no las partes introducir responsabilidad penal a las 

empresas?  

 

2.5. Cuestiones relativas a los mecanismos de prevención: las carencias del artículo 9. 

En todas las sesiones de trabajo del OEIWG, y en particular en la discusión del Documento de elementos, hubo 

unanimidad respecto de la necesidad de implementar marcos normativos que desarrollen los mecanismos de diligencia 

debida. Se trata de mecanismos que se han desarrollado enormemente en las normas basadas en la voluntariedad de las 

partes (Principios Rectores y, sobre todo, Guías OCDE75) pero también en normas nacionales76, entre las que destaca la 

conocida ley francesa sobre el deber de vigilancia de 2017.  

En los Principios Rectores, la obligación de actuar con la diligencia debida viene recogida en el principio 15. Desde 

el punto de vista general, el documento establece que, para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos 

                                                                        
la inclusión de las responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha extendido en Europa, La incriminación de las personas jurídicas ha 

pasado luego a Europa. Holanda (1976); Gran Bretaña, Irlanda y Noruega (1991); Islandia (1993) Francia (1994); Finlandia (1995), Eslovenia 

(1996), Dinamarca (1996), Estonia (1998), Bélgica (1999), Suiza (2003), Polonia (2003), Portugal (2007), España (2010 con la modificación de 

2015). En concreto, el Código penal español establece en su artículo 31.bis que: “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas 

jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 

indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 

jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro 

de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, 

por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos 

por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso.” 

 
75 El documento base son las Líneas Directrices sobre Empresas Multinacionales, que forman parte de la Declaración sobre la inversión 

internacional de las Empresas Multinacionales adoptada por los países Miembros de la OCDE el 21 de junio de 1976 y revisada en 1979, 

1984, 1991, 2000 y 2011. Su versión actual (OCDE, 2012) fue adoptada el 25 de mayo de 2011 en la Reunión Ministerial conmemorativa del 

50 Aniversario de la OCDE. Esta última revisión, con la adenda de 2012, adapta el contenido de las Líneas a los avances en la materia y en 

particular a los Principios Rectores, con la explícita inclusión de los derechos humanos y de la diligencia debida. En el ámbito de la OCDE, la 

diligencia debida se ha definido como “el proceso a través del cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos adversos 

reales y potenciales, y explican cómo se abordan estos impactos”. Se trata por tanto de un enfoque basado en riesgos, que abarcan una 

serie de cuestiones expresamente mencionadas en las Directrices (y cubiertas parcialmente en las Guías de Diligencia de la OCDE) como 

son la divulgación de información, los derechos humanos, el empleo y las relaciones industriales, el medio ambiente, la lucha contra la 

corrupción, la solicitud de sobornos y la extorsión, y los intereses del consumidor. Además, como se explicita en la Guía que hace referencia 

a la extracción de minerales en zonas de conflicto, la debida diligencia debe imbricarse como una parte integral de los sistemas de gestión 

y de toma de decisiones. La Guía de responsabilidad social, ISO 26000:2010, define diligencia debida como un proceso exhaustivo y proactivo 

para identificar los impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una 

organización a lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de la organización, con el objetivo de evitar y eliminar 

dichos impactos negativos. Guía de responsabilidad social, ISO 26000:2010, apartado 2.4. 
76 Sobre la cuestión es imprescindible el estudio de: DE SCHUTTER, Olivier et alt. 2012 Human Rights Due Diligence: The Role of States, 

International Corporate Accountability Roundtable, European Coalition for Corporate Justice and Canadian Network on Corporate 

Accountability. Disponible en: http://humanrightsinbusiness.eu/wp-content/uploads/2015/05/De-Schutter-et-al.-Human-Rights-Due-

Diligence-The-Role-of-States.pdf 
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humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, 

entre los que debe existir un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar 

y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos77. De esta manera, los Principios Rectores hacen 

referencia a la diligencia debida como un medio operativo para que las empresas respeten los derechos humanos, pero no 

especifican cuáles son las opciones disponibles para que los Estados garanticen la aplicación de estos procesos de diligencia 

debida por parte de las empresas, ni establecen, evidentemente una obligación jurídicamente vinculante78. 

El Documento de Elementos incluye la prevención y las obligaciones de diligencia debida, que se desarrollan 

mimetizando el contenido del Plan de Vigilancia de la ley francesa. Esta elección de la ley francesa sobre vigilancia debida 

como modelo para la inclusión del deber de diligencia en el Documento de elementos fue celebrada en los debates de la 

tercera sesión. Aun así se señalaron los defectos técnicos de los mecanismos incluidos (como la falta de obligación de 

publicitar el Plan de Vigilancia) y se apuntó a la conveniencia de incluir los documentos de la OCDE79 y establecer de manera 

clara la obligación para los Estados de aprobar normas que establezcan de manera vinculante las obligaciones de diligencia 

debida para las empresas, a efectos de conseguir el deseado efecto “level playing field”, tan señalado dentro de los objetivos 

del IJV por la Misión del Ecuador. 

El borrador presentado por la Misión permanente del Ecuador incluye en su artículo 9 bajo la rúbrica de 

“prevención”, la obligación de los Estados de incluir en su legislación interna mecanismos de diligencia debida que deben 

ser respetados por todas las personas con actividades empresariales de carácter transnacional en su territorio o de otra 

forma bajo su jurisdicción o control, respecto de estas actividades y teniendo en cuenta los posibles efectos sobre los 

derechos humanos derivados del tamaño, la naturaleza, el contexto y el riesgo asociados con las actividades empresariales80. 

Para desarrollar esta obligación, se enumeran en una lista abierta en el artículo 9.2 (que curiosamente hace una referencia 

errónea al artículo 7.1 del mismo texto en lugar de referirse 9.1). 

La primera cuestión relevante es la no inclusión de la obligación de la adopción de un plan de vigilancia con un 

contenido determinado, que sistematice las obligaciones de diligencia debida y que deba hacerse público. En cambio, este 

apartado incluye una serie de obligaciones, que deben ser establecidas en el marco de la legislación nacional, respecto de 

“las personas con actividades empresariales de carácter transnacional”.  

Entre otras cuestiones, estas personas deben supervisar las actividades (que no operaciones) realizadas por “sus 

filiales y entidades bajo su control directo o indirecto o vinculadas directamente con sus operaciones, productos o servicios”81. 

                                                                        
77 A continuación, el Principio operativo 17 detalla las obligaciones específicas de las empresas en el ámbito de la diligencia debida, que 

como proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las 

conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las 

consecuencias negativas. En concreto, el principio 17 señala que:  “La debida diligencia en materia de derechos humanos: 

a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través 

de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 

comerciales;  

b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y 

la naturaleza y el contexto de sus operaciones;  

c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución 

de las operaciones y el contexto operacional de las empresas”. 
78 En una línea general similar respecto de la diligencia debida, y con mención expresa de los Principios Rectores, se ubica la Recomendación 

del Consejo de Europa aprobada en marzo de 2016 sobre los derechos humanos y las empresas. En su párrafo 20, la Recomendación afirma 

que los Estados miembros deberían aplicar todas las medidas necesarias para alentar y, en su caso, exigir que las empresas domiciliadas en 

su jurisdicción demuestren la debida diligencia en materia de derechos humanos en el conjunto de sus actividades; además, la 

Recomendación señala que los Estados también deberían exigir que las empresas que realizan actividades comerciales importantes dentro 

de su jurisdicción muestren la debida diligencia en materia de derechos humanos con respecto a estas actividades. Observamos aquí, de 

nuevo, un juego de reenvío entre las distintas normas no vinculantes, con el uso constante de la expresión “los estados deberían exigir” 

pero sin que se de el paso, con las excepciones que luego veremos, hacia las normas vinculantes. La Resolución fue adoptada por el Comité 

de Ministros el 2 de marzo de 2016 en la 1249ª reunión de los delegados de los ministros.  
79 En particular, las siguientes: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-

Risk Areas: Third Edition, OECD Publishing, Paris. 2016. Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive 

Sector, OECD Publishing, Paris. 2017. Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector, OECD 

Publishing, Paris. 2018. Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, OECD Publishing. 2018. 
80 Es importante señalar el mimetismo entre esta última parte del párrafo 9.1 y el 17.b) de los Principios Rectores. 
81 Idéntica similitud se aprecia entre esta expresión relativa a la vinculación directa de las actividades y el apartado 17.a) de los Principios. 



V Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas 136 

 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

Además, deben identificar y evaluar (ex ante y ex post) las violaciones de los derechos humanos que puedan tener lugar en 

ese contexto y prevenir las mismas “incluso, cuando resulte necesario, a través una contribución financiera”. 

Nótese que aparece aquí el concepto de control que, como hemos visto, se repite únicamente en el artículo 10 pero 

que no se define. Tampoco se conectan directamente estos deberes de supervisión, identificación y evaluación con la 

obligación de publicar “información no financiera”, prevista en el apartado d). Más aun, respecto de las evaluaciones ex ante 

y ex post del impacto de estas actividades en los derechos humanos, el apartado e) únicamente establece la obligación de 

“integrar las conclusiones en las funciones y los procesos internos pertinentes”. En otras palabras, no hay obligación de 

efectuar una política de publicidad vinculada directamente con los resultados de los mecanismos de supervisión, 

identificación y evaluación. Tampoco se entiende el inciso relativo a la contribución financiera en el marco de la prevención. 

Es interesante la inclusión de la obligación de reflejar estos mecanismos en las relaciones contractuales de los 

actores económicos, aunque sería más acertado incluir, en el conjunto de las obligaciones, la referencia a la “cadena de 

suministro”. 

Otra de las cuestiones relevantes es la inclusión de la obligación de “celebrar consultas sustantivas (meaningful)” 

(no adecuadas como se incluía en el Documento de elementos ni mucho menos obligatorias o vinculantes, sino sustantivas, 

siguiendo el apartado 18 de los Principios Rectores). Por añadidura, este apartado de las consultas es el único lugar (más 

allá como veremos del art. 15) donde se incluye la referencia a “quienes enfrentan un riesgo mayor de violaciones de los 

derechos humanos en el contexto de actividades empresariales, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y los desplazados internos”. Como se señalará en los apartados 

posteriores, esta referencia debería ser transversal al contenido del documento y aterrizarse en propuestas concretas. 

Por último, llama poderosamente la atención la inclusión del siguiente párrafo, como apartado 9.8.h):  

La diligencia debida podría exigir que se establezca y se mantenga una garantía 

financiera, como bonos de seguros u otro tipo de garantías, para hacer frente a las 

posibles reclamaciones de indemnización. 

Cabe recordar que la diligencia debida en materia de derechos humanos no puede confundirse con otras formas de 

diligencia debida, fundamentalmente las establecidas en el ámbito empresarial para una correcta toma de decisiones 

económicas y de gestión. Como señala el Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de 2018 sobre la cuestión, la 

diferencia fundamental es que los segundos mecanismos se implementan para reducir los riesgos económicos de las 

empresas mientras que los primeros, los de diligencia debida en el ámbito de los derechos humanos, tiene como objetivos 

la eliminación de los riegos que se derivan para las personas de las actividades empresariales82. No cabe duda de que la 

propuesta de incluir un seguro para las empresas no está en una línea “victims-oriented” sino que se trata de un mecanismo 

para reducir los riesgos de las empresas cuando violan los derechos humanos no para prevenir las violaciones de los mismos. 

 

2.6. Cuestiones relativas a la relación entre el Instrumento y las normas internacionales de comercio e inversión 

(artículo 13) 

Bajo la rúbrica “conformidad con el derecho internacional”, el artículo 13 incluye una serie de disposiciones que en 

realidad se dirigen a establecer el respeto de las obligaciones “dimanantes del derecho interno y del derecho internacional”83. 

La no inclusión de una referencia expresa a los derechos humanos y a las obligaciones respecto de ellos, sino una remisión 

general, llama la atención y podría inducir a la conclusión de que se están protegiendo, al mismo nivel que los derechos 

humanos, los derechos de las empresas que se derivan de los acuerdos de comercio e inversión. 

                                                                        
82 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Improving accountability and access to remedy for victims of 

business-related human rights abuse: The relevance of human rights due diligence to determinations of corporate liability, 

A/HRC/38/20/Add.2, 1 june, 2018. 
83 El apartado tercero del artículo establece que:  “Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se interpretará en el sentido de que 

restringe o deroga cualquiera de los derechos u obligaciones dimanantes del derecho interno y del derecho internacional. Los presentes 

artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación de los Estados de conformidad con los tratados pertinentes o con las normas 

del derecho internacional consuetudinario, incluidas las obligaciones dimanantes de otros tratados vigentes o futuros que rijan, total o 

parcialmente, la asistencia judicial recíproca”. 
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Precisamente a estos acuerdos se refieren los apartados 6 y 7 del artículo con una reacción mucho más moderada, 

además de confusa, que lo anunciado por el Documento de elementos: 

“6. Los Estados Partes convienen en que los futuros acuerdos de comercio e inversión 

que negocien, ya sea entre ellos o con terceros, no contendrán disposiciones que estén 

en conflicto con la aplicación de la presente Convención y garantizarán la defensa de los 

derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, por las Partes que se 

beneficien de tales acuerdos”. 

“7. Los Estados Partes acuerdan que los acuerdos de comercio e inversión, tanto 

existentes como futuros, se interpreten de la manera menos restrictiva posible en cuanto 

a su capacidad de respetar y hacer respetar sus obligaciones en virtud de la presente 

Convención, independientemente de otras normas contradictorias de resolución de 

conflictos derivadas del derecho internacional consuetudinario o de acuerdos de 

comercio e inversión existentes”84  

Debe recordarse que el Documento de Elementos, dentro del apartado “principios”, incluía las siguientes dos 

previsiones:  

“Reconocimiento de la primacía de las obligaciones respecto a los derechos humanos 

sobre los acuerdos de comercio e inversión”. 

“Obligación de los Estados Partes de realizar una evaluación de impacto sobre los 

derechos humanos de manera previa a la suscripción de acuerdos de comercio e 

inversión, incluyendo la identificación de cualquier potencial inconsistencia entre los 

tratados de derechos humanos preexistentes y los subsiguientes acuerdos comerciales 

o de inversión; así como la obligación de abstenerse de celebrar tales acuerdos cuando 

existan estas inconsistencias”. 

Además, dentro de las “otras cláusulas posibles” reiteraba la posibilidad de introducir la primera cláusula, sobre la 

primacía. Sin embargo, y como puede apreciarse, el Draft 0 evita la afirmación de la primacía de los derechos humanos, evade 

la inclusión de las obligaciones respecto de las evaluaciones de impacto y presenta una curiosa contradicción entre los 

apartados 6 y 7 mencionados. En efecto, si en el primero de ellos se afirma la obligación de las partes de no incluir 

disposiciones en los tratados de comercio o inversión que entren en conflicto con lo dispuesto en el Instrumento; en el 

segundo las mismas partes aceptan que estos acuerdos pueden afectar su capacidad para cumplir con las obligaciones que 

se derivan del Instrumento y por tanto, se obligan a interpretar de la manera menos restrictiva posible los acuerdos de 

comercio e inversión. 

Es evidente que la inclusión de una mención específica en el Instrumento respecto de la relación entre los derechos 

humanos y los acuerdos de comercio e inversión es un tema que ha causado enormes reticencias políticas. Sin embargo, 

Ecuador y sus aliados se han mantenido desde el principio inflexibles en la necesidad de introducir esa mención expresa de 

la primacía de los derechos humanos, apoyados en todo momento por el conjunto de la sociedad civil. Por añadidura, es 

importante destacar que ya son abundantes los Informes y Comentarios en el sistema de derechos humanos de Naciones 

Unidas que han subrayado la necesidad de remarcar que “los acuerdos de liberalización del comercio no deben restringir ni 

menoscabar la capacidad de un país de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y que los Estados deben 

asegurar que la conclusión de cualquier acuerdo de comercio o inversión no impone obligaciones inconsistentes con sus 

obligaciones establecidas en tratados internacionales pre-existentes, incluyendo aquellos relativos a respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos”85. En esta línea pueden encontrarse además diversos Comentarios Generales han incluido 

afirmaciones como las siguientes: “Los acuerdos de liberalización del comercio no deben restringir ni menoscabar la 

capacidad de un país de garantizar el pleno ejercicio del derecho al agua”86, a la seguridad social87, o al derecho a la salud88. 

                                                                        
84 La frase literal en inglés es la siguiente “(notwithstanding other conflicting rules of conflict resolution arising from customary international 

law or from existing trade and investment agreements)  

85 En esta línea se pronunciaban los Principios Rectores sobre el informe de impacto en los derechos humanos de los tratados de comercio 

e inversión, redactados por De Schutter en el año 2011. 
86 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/2002/11, General Comment No. 15 (2002): The right to water, para. 35. 
87 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/19, General Comment No. 19 (2008): The right to social security, para. 57. 
88 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of 

health, para. 39. 
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Por otro lado, la inclusión de la priorización de los derechos humanos frente a los objetivos de promoción del 

comercio y de la inversión puede encontrarse tanto el art. 36 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos89 

como el un amplio conjunto de artículos que enmarcan la política comercial en la Constitución del Ecuador. 

 

2.5. Los mecanismos para asegurar el cumplimiento del Tratado: de la propuesta de una Corte a un débil Comité 

(artículo 14) 

El artículo 14 se dedica a las “disposiciones institucionales” abarcando tanto el Comité como la Conferencia de las 

partes. Se trata probablemente del artículo que, en lo concerniente el Comité como órgano de monitoreo de la aplicación 

del Instrumento, más se aparta de las posibilidades abiertas en el Documento de elementos, manteniéndose de manera 

clara en la tradición más conservadora del derecho internacional. 

Más allá de la composición del Comité, que sigue los parámetros típicos de un organismo de control de tratados, 

puede afirmarse que las funciones atribuidas al mismo lo convierten en un órgano inocuo, muy alejado de lo previsto en el 

Documento de elementos. 

Cabe recordar que en el Documento de Elementos se señaló una doble opción. La más conservadora, un Comité 

sobre Empresas y Derechos Humanos, y la más rupturista, que iba desde la creación de una Corte Internacional sobre 

Empresas Transnacionales y Derechos Humanos al establecimiento de una sala especial sobre Empresas Transnacionales y 

Derechos Humanos en tribunales o cortes internacionales o regionales ya existentes. Se trataba de una decisión 

fundamental y es bien conocido que la opción que más peso ha tendido, tanto entre la doctrina como entre los Estados, es 

la que prefiere evitar la Corte y caminar en primer lugar hacia un Comité, dejando en todo caso la puerta abierta para 

posteriores avances.  

En este sentido, se pensaba en que era posible optar un Comité de carácter avanzado, entre cuyas funciones se 

incluyeran, entre otras, las siguientes (según el Documento de elementos): 

- Examinar los progresos hechos por los Estados Partes en el logro de la realización de las obligaciones 

asumidas en el presente instrumento. 

- Evaluar, investigar y monitorear la conducta y las operaciones de las ETN  

- Realizar visitas a los países de conformidad con su mandato. 

- Examinar los informes periódicos de acuerdo con su mandato. 

- Recibir y examinar las comunicaciones de acuerdo con su mandato. 

Además, para dar respuesta a las exigencias tanto de la sociedad civil como de buena parte de la doctrina implicada, 

esta opción debería acompañarse del establecimiento de mecanismos claros para permitir el acceso al Comité de las víctimas 

y sus representantes en forma de actores colectivos, así como la participación de la sociedad civil en las distintas funciones 

del Comité. 

Alejándose de estos planteamientos, el borrador ha incluido un Comité clásico, que no se abre de manera clara a 

las víctimas y sus organizaciones, y que tiene las siguientes funciones: 

a. Formular observaciones generales sobre la comprensión y aplicación de la presente Convención basadas en el 

examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes y otras partes interesadas.  

b. Examinar y brindar las observaciones y recomendaciones finales que estime oportunas con respecto a los 

informes presentados por los Estados Partes y remitirlas al Estado Parte interesado, que podrá responder al Comité con las 

observaciones que desee formular. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir estas sugerencias y 

recomendaciones de carácter general en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados 

Partes.  

c. Apoyar a los Estados Partes en la tarea de recopilar y transmitir la información necesaria para garantizar la 

aplicación de las disposiciones de la presente Convención.  

                                                                        
89 Art. 36: Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales 

nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, 

deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores. 



139                            Anais dos Seminários Internacionais de Direitos Humanos e Empresas | Vol. II                                                                                                                                                                             

 
 

     eISSN: 2447-276X 

d. Presentar un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención a los Estados Partes y a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas  

e. El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre, 

estudios sobre cuestiones concretas relativas al presente Tratado.  

 

Como puede observarse el Comité carece de cualquier facultad de investigación o requerimiento directo a las 

empresas que cometan violaciones de derechos humanos; no se abre su acceso a denuncias por las víctimas u organizaciones; 

no se explicita la publicidad de las observaciones generales y de los informes que emite. En definitiva, queda muy lejos de 

convertirse en un verdadero órgano de monitoreo de la aplicación de un Instrumento que tampoco se orienta a la regulación 

de las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas respecto del derecho internacional de los 

derechos humanos. 

 

2.6. Temas relegados a un “cajón de sastre”: cuestiones de género y territorios en conflicto y su mínima inclusión en 

el artículo 15. 

Ya a modo de cierre es preciso atender al contenido del artículo 15 donde, a modo de cajón de sastre, se han 

acumulado temas que se relegan a un segundo plano a pesar de la gran importancia de los mismos y de haber sido reiterados 

a lo largo de los debates del OEIWGW. 

En concreto va a centrarse este último comentario en dos cuestiones que requieren una especial atención: las 

actividades empresariales en zonas en conflicto y la especial afectación de esas actividades sobre determinados colectivos.  

Respecto de la primera cuestión, el artículo 15.4 dispone que: 

“Se prestará especial atención a los casos de actividades empresariales en zonas 

afectadas por conflictos, entre otras cosas mediante la adopción de medidas para 

determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones 

empresariales para los derechos humanos, y para evaluar y tratar los principales riesgos 

de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia 

sexual” 

Se trata de un tema fundamental y el contenido del artículo debería desarrollarse, ya que no se aprecia el plus de 

protección respecto de las medidas indicadas con carácter general en artículos anteriores. En este sentido es posible tomar, 

a modo de ejemplo, el contenido del Informe de la misión internacional independiente de investigación de las repercusiones 

de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en 

todo el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental (A/HRC/22/63) de 2013. El Informe contiene una serie de 

recomendaciones directas para las empresas y los Estados90, que se conjugan con el Principio 7 de los Principios Rectores, 

donde se establecen medidas para fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas afectadas por 

conflictos. Ambos conjuntos de medidas podrían incorporarse al texto del IJV. Además, no se entiende la omisión de una 

referencia directa respecto de las empresas que sean propiedad o estén bajo el control del Estado y que se vean implicadas 

en estas violaciones. 

La segunda de las cuestiones se refiere a la necesaria inclusión de un enfoque de género, que se toca de manera 

poco significativa y acertada en el artículo 15.5, donde se indica que: 

“5. En la aplicación de este acuerdo, los Estados Partes abordarán los efectos específicos 

de las actividades empresariales en, prestando especial atención a quienes enfrentan un 

riesgo mayor de violaciones de los derechos humanos en el contexto de actividades 

                                                                        
90 Las medidas son las siguientes: 

- Las empresas privadas deben evaluar los efectos que tienen sus actividades en los derechos humanos y tomar todas las medidas necesarias, 

entre otras cosas poniendo fin a sus intereses comerciales en los asentamientos, para asegurarse de que no tengan un efecto perjudicial en 

los derechos humanos del pueblo palestino, de conformidad con el derecho internacional y con los Principios Rectores sobre las empresas 

y los derechos humanos. 

- La misión exhorta a todos los Estados miembros a que adopten medidas apropiadas para velar por que las empresas comerciales 

domiciliadas en su territorio y/o bajo su jurisdicción, incluidas las que sean de su propiedad o estén bajo su control, que realicen actividades 

en los asentamientos o relacionadas con ellos respeten los derechos humanos en todas sus operaciones. La misión recomienda que el Grupo 

de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos se ocupe de esta cuestión. 
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empresariales, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas, los migrantes, los refugiados y los desplazados internos.” 

Como puede observarse, el Draft 0 incurre en el mismo error señalado por distintas organizaciones en el debate y 

las contribuciones en la tercera sesión de 2017, que es la falta de un concreto desarrollo del enfoque de género.  

En este sentido, Meyersfeld afirma que el análisis de género no descansa en la creación de un universo paralelo de 

consideración y políticas sino en un análisis real de cómo los roles y las expectativas diferenciadas según el género alimentan 

la discriminación y el daño, un daño que puede ser exacerbado por determinadas conductas empresariales, pero que 

también puede ser susceptible de mejoras derivadas de prácticas corporativas no sexistas91. Si tomamos como punto de 

partida el enfoque de Meyersfeld, la crítica al Draft 0 es evidente, ya que incluso disminuye la presencia del enfoque de 

género respecto de lo que contenía el Documento de elementos. En ninguna de las dos propuestas existen medidas 

concretas diferenciadas de las genéricas y orientadas específicamente a la solución de los problemas especiales que se 

derivan para las mujeres de las actividades empresariales. 

Esta crítica se puso de manifiesto durante los debates del tercer grupo, en varias contribuciones escritas. Así, 

diversas organizaciones han incluido entre sus recomendaciones medidas concretas para integrar una serie de previsiones 

específicas que den cuenta de la especial afectación que las actividades de las empresas transnacionales provocan en los 

derechos humanos de las mujeres y niñas y en particular cuando se trata de indígenas o pequeñas agricultoras y en concreto 

en relación con su rol como responsables de los cuidados. Como ejemplo de esta especial afectación cabe recurrir de nuevo 

al texto de Meyersfeld y en sentido similar a la contribución del Centre for International Environmental Law92 que señalan 

como la atribución de las tareas de cuidados a las mujeres (como puede ser la provisión de agua, el cuidado de niños y adultos 

mayores, etc.) implica un impacto mayor en los casos de pérdida del acceso a la tierra o recursos naturales que puede 

derivarse de las actividades de una empresa extractiva que provoquen un desastre natural (el caso Chevron/Texaco es un 

ejemplo privilegiado de esto). Así las cosas, frente a esta situación, no cabe un reconocimiento genérico al derecho a la 

compensación, por ejemplo, porque un enfoque de género neutro aplicado sobre una situación de base discriminatoria no 

hace más que incrementar la discriminación. Por añadidura, en muchas ocasiones, la situación de particular vulnerabilidad 

se combina con situaciones de violencia sexual y física vinculadas al uso de fuerzas de seguridad por las empresas, que debe 

ser igualmente tratada de manera específica.  

Como propone el documento del ESCR, el texto final del IJV debe reconocer el liderazgo y las experiencias vitales 

de las mujeres como un componente integral para la creación de instituciones de derechos humanos, mecanismos, 

legislaciones, políticas y prácticas relativas a las actividades corporativas93. 

Entre las medidas que diferentes organizaciones han recomendado para ser incluidas en el Instrumento podemos 

destacar las siguientes94: 

- Los Estados tienen la obligación de crear un ambiente que permita la completa, activa e igual participación 

y liderazgo de mujeres en el desarrollo de políticas y legislación relacionada con la responsabilidad de las corporaciones. 

- Adoptar normas vinculantes que exijan estudios de impacto de género previos al inicio de las actividades; 

estudios de impacto ambiental, igualmente previos, que incorporen un análisis de género; políticas de diligencia debida 

en derechos humanos que incluyan un análisis de género.  

                                                                        
91 MEYERSFELD, Bonita. Business, human rights and gender: a legal approach to external and internal considerations. In: DEVA, Surya, 

BILCHITZ, David (Eds.). Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?. Cambridge University 

Press. Cambridge. 2013.. Vid un análisis similar en el documento:  Gender, Business and Human Rights Reference Group.  Submission to the 

UN Working Group on Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises by the Gender, Business and Human 

Rights Reference Group. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/Submissions/MultiStakeholder/GenderBusinessAndHumanRightsReferenc

eGroup.pdf. Consultado el 10 jun. 2018.  
92 Center for International Environmental Law (CIELS). Written contribution, Third Session OEIGWG. 2018. Disponible en 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/Session3.aspx. Consultado el 10 jun. 2018. 
93 International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) (2017) Submission to the United Nations’ Open-ended 

Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights. Third 

session of the IGWG at the Human Rights Council, 23-27 October 2017. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributions.aspx. Consultado el 10 jun. 2018. 
94 Se han combinado las propuestas de las distintas organizaciones mencionadas en este apartado. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/Submissions/MultiStakeholder/GenderBusinessAndHumanRightsReferenceGroup.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/Submissions/MultiStakeholder/GenderBusinessAndHumanRightsReferenceGroup.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/Session3.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session3/Pages/WrittenContributions.aspx
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- Asegurar el acceso de las mujeres a la justicia y en particular a la efectiva reparación en situaciones de 

violaciones cometidas por empresas, ya sea en su condición de trabajadoras o se derive de las actividades empresariales. 

Los estados deben identificar y solucionar los obstáculos específicos existentes vinculados con el género para acceder 

a mecanismos de acceso a la justicia y reparación, con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

- Los Estados deben adoptar medidas legislativas que exijan una participación activa de las mujeres y una 

presencia equilibrada en relación con los hombres en toda consulta relevante respecto de las actividades empresariales. 

Además de las medidas orientadas a los Estados, sería necesario que en las obligaciones directas a las empresas se 

incluyeran previsiones específicas tanto en relación con la discriminación en el lugar de trabajo como en la obligación de 

realizar un análisis del impacto de genero de las actividades allí donde se realicen, incluyendo las desarrolladas por las 

cadenas de suministro, cuya definición abordamos en los siguientes apartados. 

 

2.7. Un tema olvidado en el Draft 0: la participación de los sindicatos y los Acuerdos Marco Internacionales 

Los acuerdos marco internacionales son suscritos por las organizaciones sindicales internacionales o europeas y la 

dirección de las empresas multinacionales para establecer de manera conjunta una serie de normas y principios mínimos de 

coordinación en materia de relaciones laborales, basados normalmente en los derechos sociales fundamentales tal y como 

los define la OIT95. Como es bien sabido, las cláusulas de estos acuerdos están llamadas a desplegar efectos en todas las 

etapas de la cadena mundial de suministro, incluidas las personas que trabajan para los proveedores y contratistas. Se trata 

por tanto de un fruto del diálogo social o de la negociación entre capital y trabajo a nivel supra nacional, cuyo objeto es 

regular las relaciones de trabajo en el conjunto de las actividades de la empresa en cuestión y promover el respeto de los 

derechos sociales fundamentales.  

Como remarca Hadwiger96, en la actualidad podemos distinguir cuatro elementos que caracterizan a los AMI: 

alcance mundial y referencia a la cadena de suministro; participación de las federaciones sindicales internacionales; inclusión 

de referencias a textos de la OIT sobre la materia y reconocimiento como mínimo de los derechos recogidos en los Convenios 

fundamentales del trabajo, normalmente a través del reconocimiento de la Declaración de 1998.  

Establecer una relación entre los AMI y el contenido del futuro instrumento vinculante es fundamental. De hecho, 

con un acierto criticable, los Principios Ruggie lo intentaron97. Esta interrelación podría contribuir a solucionar una de las 

principales carencias de los AMI, como es, evidentemente, las dificultades para exigir a las empresas su cumplimiento y para 

dirimir las responsabilidades que acarrea su incumplimiento ante las jurisdicciones nacionales98. Sería por tanto aconsejable 

convertir el IJV en un camino para apoyar esta eficacia de los AMI, con una cláusula tipo que podría señalar lo siguiente: “Las 

Partes de este Instrumento deben alentar el diálogo social y la elaboración de Acuerdos Marco Globales entre 

organizaciones de trabajadores y empresarios, reconociendo el valor contractual recíprocamente vinculante de estos 

acuerdos y dispondrán en la medida de lo posible mecanismos e instrumentos para compeler mutuamente su eficacia”. 

 

3. Conclusiones. 

Como puede derivarse del conjunto de estas páginas, la valoración del contenido Draft 0 publicado en nombre de 

la Presidencia del OEIWGW es sin tan negativa como preocupante. Aunque su publicación reafirma que el proceso va a 

continuar, al menos hasta la cuarta sesión, el contenido limitado, impreciso, lleno de incorrecciones jurídicas y apartado de 

los trabajos y de la construcción colectiva anterior merece una crítica contundente, seguida de un llamamiento a continuar 

el trabajo conjunto hacia el cumplimiento de la Resolución 26/9. 

                                                                        
95 SCHÖMANN, Isabelle, et atl. Códigos de conducta y acuerdos marco internacionales: nuevas formas de gobernanza a nivel de empresa, 

ETUI-REHS, Bruselas, 2008. 
96 HADWIGER, Felix. Global framework agreements: Achieving decent work in global supply chains? International Journal of Labour 

Research, 7(1/2), 2015. 
97 Vid. GUAMÁN, A., Del Documento de Elementos al Draft 0: apuntes jurídicos respecto del posible contenido del Proyecto de Instrumento 

Vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Revista de Direito Internacional, 

Brasília, aceptado para su publicación y en prensa. 
98 Sobre esta cuestión, vid. NIETO ROJAS, Patricia. Los acuerdos marco internacionales como una manifestación de la negociación colectiva 

en red. Trabajo y Derecho. 26/2017 (febrero), Nº 26, 1 de feb. de 2017, Editorial Wolters Kluwer. 
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En este sentido, cabe remarcar algunas ideas que se han expresado en las páginas anteriores: 

- El Draft 0 se planteó como un paso más para continuar las negociaciones sustantivas que ya comenzaron 

con el Documento de elementos. Por tanto, no puede considerarse como un texto que reemplace al Documento de 

2017, máxime cuando se ha despegado de su contenido y de los trabajos anteriores del OEIWGW. 

- El Draft 0 debe revisarse para corregir los graves defectos que integra respecto de la técnica jurídica 

utilizada. No se entiende como un texto de semejante importancia está plagado de incorrecciones (como denominar al 

Preámbulo “artículo 1”) o como equivocarse continuamente en la numeración y en las referencias internas. Además 

deben retirarse del texto los conceptos jurídicos indeterminados de excesiva amplitud que comportan vías de escape 

para el incumplimiento de sus objetivos.   

- El Draft 0 debe corregirse para reincorpora y avanzar en las líneas fundamentales que han sido eliminadas 

(se desconoce a propuesta de quien). En concreto, la atribución de responsabilidades a las empresas, la inclusión de las 

empresas públicas, de la responsabilidad administrativa y de un mecanismo de control con atribuciones reales para 

monitorear las violaciones de derechos humanos cometidas por actores económicos parecen mínimos irrenunciables. 

Además, cuestiones como el enfoque de género o la especial situación de las empresas que actúan en territorios en 

conflicto deben ser líneas transversales, que permeen todo el debate. 

- Los debates en la cuarta sesión deben ser una continuación de los trabajos anteriores, sin que los 

elementos eliminados en el Draft 0 limiten los debates ni las posibilidades del futuro texto. 

El proceso de la 26/9 ha despertado una enorme expectativa entre la sociedad civil global y entre numerosos 

Estados que se han implicado en apoyo de Ecuador para sostener este proceso. Centenares de personas han apostado por 

el objetivo marcado por la Resolución que, repetimos, no es otro que la “regulación de las actividades de las empresas 

transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.  

Un texto que no contemple obligaciones para las empresas, que no incluya una definición que permita establecer 

la responsabilidad de las matrices por las violaciones cometidas a lo largo de su cadena de suministro, que no incluya un 

mecanismo de supervisión mínimamente potente y que esté plagado de frases como “de conformidad con el derecho 

interno”, no solo supone un incumplimiento del mandato de la Resolución sino la frustración de uno de los procesos más 

importantes de la década en el ámbito internacional.  

La decisión de la Misión del Ecuador, actuando en nombre de la presidencia, de publicar un borrador con estas 

características supone una mutación del objetivo de la Resolución 26/9. Esta decisión excede, evidentemente, los límites 

posible de la actuación de la presidencia y debería, si esa es la voluntad de las nuevas autoridades a cargo de la cuestión, ser 

objeto de una nueva Resolución adoptada en el CDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


