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INTRODUÇÃO 

A potencial elaboração de um Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas 

levanta algumas questões nebulosas tanto para a academia quanto para a sociedade 

civil. Objetivando auxiliar na qualificação das análises sobre o tema a nível nacional, o 

Homa se propõe a apresentar uma série de papers com breves comentários acerca de 

alguns dos pontos mais relevantes.  

Iniciando esta proposta, abordaremos dois problemas neste trabalho: i) o 

reconhecimento das empresas transnacionais enquanto sujeitos do Direito 

Internacional, diretamente responsáveis por violações aos Direitos Humanos; ii) o 

escopo de responsabilização destas empresas, discutindo a inclusão, neste aspecto, de 

todos os direitos humanos ou somente de gross violations. 

As hipóteses analisadas têm como ponto de partida a aprovação da Resolução 

26/9 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2014, que estabeleceu 

o Grupo de Trabalho para a elaboração de um instrumento vinculante sobre Direitos 

Humanos e Empresas. A primeira delas diz respeito à possibilidade de reconhecimento 

das empresas transnacionais como sujeitos de direitos e deveres perante o Direito 

Internacional, passíveis, portanto, de responsabilização diante da violação de Direitos 

Humanos. Neste caso, indivíduos prejudicados poderiam exigir diretamente das 

empresas a reparação de forma independente da atuação dos Estados, que agem como 

intermediários neste processo. Ou seja, não caberia somente ao Estado zelar pelos 

deveres decorrentes das normas internacionais de direitos humanos, controlando e 

sendo responsabilizados pelas atividades das empresas. As próprias transnacionais 
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assumiriam este papel, podendo ser responsabilizadas por violações relacionadas à 

toda a sua cadeia de produção, estabelecida em qualquer território. 

A segunda hipótese analisada busca definir o escopo de direitos que o Tratado 

sobre Direitos Humanos e Empresas deve abarcar: deve limitar-se às chamadas gross 

violations ou incluir todos os direitos humanos? Qual das duas opções traria maior 

efetividade ao novo instrumento? Ou qual das duas realmente estenderia a proteção 

aos indivíduos para além da existente atualmente? 

Tanto a discussão sobre a possibilidade de admissão das transnacionais 

enquanto sujeito de direitos e deveres quanto a incerteza sobre o escopo do Tratado 

dividiu boa parte da produção acadêmica relacionada ao tema, como veremos ao longo 

deste trabalho. 

 

TRANSNACIONAIS ENQUANTO SUJEITOS DE 

DEVERES? 

Existe uma resistência na academia à responsabilização direta das empresas 

baseada na afirmação de que somente os Estados, enquanto sujeitos formais de direito 

internacional, poderiam ser diretamente responsabilizados pela violação dos direitos 

humanos previstos em Tratados. Outro argumento neste sentido diz respeito à 

questão da soberania dos Estados, visto que a responsabilização das empresas poderia 

entrar em conflito com a jurisdição estatal sob um determinado território. 

Tradicionalmente, o Direito Internacional era feito por Estados e para Estados1. 

Seu objetivo principal era trazer alguma ordem para as relações interestatais. 

Procurava-se regular os interesses dos Estados, como fronteiras e limites marítimos, 

privilégios diplomáticos e imunidades, disputas legais entre Estados, reconhecimento 

de Estados e Tratados. Até a II Guerra Mundial, internacionalistas acreditavam que o 

Direito Internacional poderia ser aplicado apenas a Estados e que apenas estes 

poderiam ser sujeitos de direito2. 

                                                                        
1 LOPEZ, Carlos. International talks on a treaty on business & human rights: A good start to a bumpy road. 
Business & Human Rights Resource Centre. Disponível em: http://business-
humanrights.org/en/international-talks-on-a-treaty-on-business-human-rights-a-good-start-to-a-bumpy-
road 
2 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Beyond Voluntarism: human rights and the 
developing international legal obligations of companies. Versoix, Switzerland. 2002. Disponível em: 
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Todavia, após a Segunda Guerra, tornou-se mais aceito que sujeitos não-

estatais, incluindo corporações e indivíduos, possam fazer parte do sistema legal 

internacional enquanto sujeitos de direitos e deveres. Um momento de mudança de 

paradigma foi o Tribunal de Nuremberg, em que, pela primeira vez, indivíduos foram 

responsabilizados em um Tribunal Internacional, expandindo a noção tradicional de 

sujeitos de direito internacional. 

De toda forma, mesmo antes deste período, já encontramos exemplos de 

responsabilização de agentes não-estatais. Jennifer Martinez, pesquisadora da 

Stanford Law School, publicou um detalhado artigo3, que mais tarde se tornaria livro, 

relatando que, entre os anos de 1817 e 1871, tratados bilaterais entre a Grã-Bretanha 

e vários outros países, incluindo os EUA, levaram ao estabelecimento de Cortes 

Internacionais para a supressão do tráfico de escravos. Essas foram as primeiras Cortes 

Internacionais de Direitos Humanos. Eram constituídas de juízes de diferentes países e 

tinham a finalidade explícita de promover objetivos humanitários. Apesar de quase 

completamente ignorado por historiadores e internacionalistas, este acontecimento 

indicou uma mudança de perspectiva no sistema internacional, em que o indivíduo 

passa a ser visto como sujeito a ser tutelado pelo Direito Internacional. 

Ainda na esteira de responsabilização de entes não-estatais, um importante 

exemplo é o Tribunal Penal Internacional (TPI). Segundo Nadia Bernaz4, durante a 

elaboração do Estatuto de Roma, cogitou-se responsabilizar as empresas por crimes 

internacionais. Tal proposta não foi totalmente rejeitada, contudo, não foi incluída no 

Estatuto final. Este processo de não inclusão da responsabilidade das corporações 

colocou em cheque a ideia de que as corporações pudessem ser, de fato, detentoras 

de deveres perante o Direito Internacional. 

Em outras palavras, observa-se que a abertura anterior referente à ampliação 

dos sujeitos de direito internacional, verificada no momento em que os indivíduos 

passam a figurar neste sentido, foi interrompida durante a elaboração do Estatuto de 

                                                                        
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F7FA1F4A174F76AF8525741F006839D4-
ICHRP_Beyond%20Voluntarism.pdf 
3 MARTINEZ, Jennifer (Jenny) S., Anti-Slavery Courts and the Dawn of International Human Rights Law. Yale 
Law Journal, Vol. 117, p. 550, Fall 2007. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=984077 
4 BERNAZ, Nadia. Including Corporate Criminal Liability for International Crimes in the Business and Human 
Rights Treaty: Necessary but Insufficient. Disponível em: http://business-humanrights.org/en/including-
corporate-criminal-liability-for-international-crimes-in-the-business-and-human-rights-treaty-necessary-
but-insufficient 
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Roma. Perdeu-se ali a oportunidade de ampliação do conceito a fim de incluir as 

corporações. 

Todavia, importa esclarecer que, ainda que a responsabilização das empresas 

tivesse sido incluída no Estatuto de Roma, tal inclusão não contemplaria a proteção de 

todos os direitos humanos - o que entendemos ser necessário para uma efetiva 

proteção dos indivíduos perante as empresas. De acordo com a perspectiva adotada 

no momento da elaboração do Estatuto, somente gross violations (como, por exemplo, 

crimes de guerra e direito humanitário) seriam incluídas enquanto condutas capazes 

de gerar responsabilização. No entanto, tal previsão, ainda que incompleta, teria 

marcado os primeiros passos no sentido de considerar as empresas como sujeitos de 

deveres em âmbito internacional. 

Atualmente, o processo de elaboração do tratado corresponde justamente a 

uma reabertura da janela de oportunidade para a inserção da responsabilidade das 

corporações por violações de direitos humanos. Muitas corporações detêm elevado 

poder econômico, a ponto de rivalizarem com Estados. Além disso, como bem 

apontado por Chip Pitts5, dentro do sistema legal internacional, as corporações gozam 

de inúmeros privilégios. Podemos citar como exemplo o direito à propriedade 

intelectual (acordo TRIPs) e o direito - enquanto investidores - de processar 

diretamente os Estados em cortes arbitrais estabelecidas por tratados bilaterais de 

investimento (BITs). 

Esta posição privilegiada é reforçada em países emergentes, onde as 

instituições são frágeis e o Estado é frequentemente conivente com os abusos das 

empresas. Como destaca Surya Deva6, o afrouxamento da fiscalização nestes Estados 

decorre do temor de que ir de encontro às transnacionais, exigindo rigor no 

cumprimento das leis, pode afastar futuros investimentos necessários para o 

desenvolvimento local. Deva menciona, ainda, outros fatores, como a ausência de um 

regime jurídico plenamente desenvolvido, as dificuldades financeiras do Estado, a 

corrupção e a dependência das cortes. 

Um outro aspecto abordado pelo autor e que explica a presença dominante das 

empresas transnacionais nestes Estados refere-se aos baixos padrões de proteção 

                                                                        
5 PITTS, Chip. For a Treaty on Business & Human Rights. Disponível em: 
http://international.nd.edu/assets/133586/remarks_pro_treaty_by_chip_pitts.pdf 
6 DEVA, Surya. Corporate Human Rights Violations: A Case for Extraterritorial Regulation. Disponível em: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2195887 
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ambiental e trabalhista presentes na maioria dos países emergentes. Estas 

circunstâncias atraem as transnacionais que, como explica Pinheiro7, buscam 

vantagens comparativas para a produção em grande escala, o que envolve cadeias 

produtivas espalhadas por diversos territórios incapazes de controlar a violação de 

direitos humanos. 

No sistema jurídico internacional, não há impedimento formal para que as 

Transnacionais sejam consideradas sujeitos de deveres. A resistência a esta mudança 

de paradigma está, na verdade, relacionada à prática tradicional do Direito 

Internacional, bem como a questões políticas e econômicas. Além disso, apesar das 

dificuldades formais em se classificar as transnacionais no contexto internacional como 

sujeitos de direitos ou deveres, o fato é que existem mecanismos dentro do direito 

internacional passíveis de atingi-las diretamente8 como, por exemplo, a Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, que 

estipula que o proprietário de um navio - este podendo ser uma empresa - "será 

responsável por qualquer dano a poluição causada por óleo que tenha fugido ou sido 

descarregado do navio como resultado do incidente”9 . Além desse,  outro instrumento 

internacional em que pode ser vista a possibilidade de responsabilização de 

corporações é a Convenção sobre a Responsabilidade Civil pelos Danos Resultantes de 

Atividades Perigosas para o Ambiente, que prevê que o operador de uma atividade 

perigosa - que poderia também ser uma empresa - "deve ser responsabilizado pelos 

danos causados pela atividade como resultado de incidentes na época ou durante o 

período em que ele estava exercendo o controle daquela atividade.”10. 

Afinal, como foi mencionado, as transnacionais já atuam enquanto sujeitos de 

direitos. Por esta razão, Chen11 destaca que internacionalistas como Surya Deva e Chip 

Pitts consideram assimétrica tanto a relação entre direitos e obrigações das 

corporações no Direito Internacional quanto a relação entre as vítimas de violações de 

direitos humanos e as empresas violadoras. O Tratado viria, portanto, para balancear 

esta posição de extremo poder das transnacionais no sistema jurídico internacional. 

                                                                        
7 PINHEIRO, Sílvia. A Empresa Multinacional e seu novo papel na promoção do desenvolvimento sustentável. 
Revista Ética e Filosofia Política.Nº 13.Volume 2. Junho de 2011. 
8 DEVA, Surya. The Human Rights Obligations of Business: Reimagining the Treaty Business (2014); 
9 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, U.N. Doc. 973 U.N.T.S. 4 (adopted on 
29 November 1969, entered into force on 19 June 1975), art. III(1) read with art. I(2)/(3). 
10 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment, CSTS No. 
150 (adopted 21 June 1993), art. 6(1) read with art. 2(5)/(6). 
11 CHEN, Si. P.58. Towards a Business and Human Rights Treaty. Oslo: University of Oslo. 2015. 
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Chen esclarece, ainda, que considerar apenas os Estados enquanto sujeitos de 

deveres pode tornar o Tratado mais palatável internacionalmente, visto que é 

compatível com a tradição do sistema global. Todavia, o próprio autor esclarece que 

um instrumento vinculante que se limite a apenas listar as obrigações dos Estados no 

sentido de regular a atividade empresarial dentro de seus territórios, pouco irá 

acrescentar à proteção dos direitos humanos, visto que esta exigência já está prevista 

em diversos tratados sobre o tema. 

Além disso, como afirma Selvanathan12, não parece justo (e nem eficaz) que seja 

exigido dos Estados o controle de transnacionais em territórios em que o poder estatal 

não consegue se colocar com a mesma relevância que o capital destas empresas. 

Backer13 aponta no mesmo sentido ao afirmar que o Tratado seria justamente uma 

maneira de dar voz a Estados pequenos e em desenvolvimento. Ou seja, ao contrário 

do que alguns opositores do Tratado afirmam, isto seria uma forma de assegurar, e não 

de ameaçar, a frágil soberania destes países. 

 

O ESCOPO DO TRATADO:  TODOS OS DIREITOS 

HUMANOS OU APENAS GROSS VIOLATIONS? 

A inclusão de gross violations, apenas, faz parte de uma abordagem que se 

considera mais eficaz e consistente com a realidade do direito corporativo 

internacional. Esta visão pragmática, notadamente presente na elaboração dos Guiding 

Principles de Ruggie, aposta em uma conciliação entre os interesses empresariais e um 

lento processo de reformulação da responsabilidade internacional das empresas. 

Todavia, as constantes e impunes violações de direitos humanos verificada nas 

cadeias globais de produção produz vítimas que clamam por uma urgente mudança na 

forma como os Estados toleram e são, muitas vezes, coniventes com os abusos das 

transnacionais. 

Aceitar que o Tratado inclua somente a responsabilização por gross violations 

pode ser tanto uma maneira de garantir maior adesão dos Estados quanto uma forma 

                                                                        
12 SELVANATHAN, Puvan J. The Business and Human Rights Treaty Debate: Is Now the Time?. The Kenan 
Institute for Ethics, Janeiro de 2015. 
13 BACKER, Larry Catá. Considering a Treaty on corporations and human rights: mostly failures but with a 
glimmer of success. CPE Working Paper 6/1, Junho de 2015. 
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de perpetuar a impunidade das empresas. Como afirma Darcy14, ainda que sejam 

vítimas de violações consideradas “menos sérias”, os indivíduos que tiveram seus 

direitos humanos violados merecem, tanto quanto as vítimas de gross violations, o 

reconhecimento do fato e a sua reparação. Além disso, a responsabilização focada, por 

exemplo, somente em crimes cometidos pelas empresas, colocaria maior ênfase em 

direitos políticos e civis, deixando de lado anos de esforço para o avanço na garantia 

dos direitos sociais e econômicos. 

Questiona-se, por outro lado, se a elaboração de um Tratado que inclua a 

responsabilização pela violação de todos os direitos humanos não significaria a 

inclusão de normas excessivamente abstratas, incapazes de regular as situações 

concretas. Darcy15 apresenta um argumento contrário, ao afirmar que vários tratados 

de direitos humanos estabelecem proteções gerais e princípios, que são, 

posteriormente, desenvolvidos pela atividade jurisprudencial. Como exemplo, o autor 

cita a Convenção Europeia, cujo conteúdo foi desenvolvido, por décadas, pela Corte 

Europeia de Direitos Humanos. 

Outro ponto importante diz respeito à caracterização dos direitos humanos. 

Como enfatiza Deva16, tais direitos são indivisíveis, interdependentes e 

correlacionados, de modo que não é possível uma hierarquia entre eles: todos são 

igualmente importantes, assim como também o são as vítimas de sua violação. Assim, 

considerando que as atividades empresariais podem violar qualquer um destes 

direitos, não nos parece legítimo elencar apenas alguns como suficientemente 

relevantes para a previsão no Tratado. 

Ainda argumentando a favor de um Tratado que inclua todos os direitos 

humanos, Deva destaca que estes direitos não são negociáveis. Desta forma, não 

podem depender do consentimento, da boa vontade ou mesmo da capacidade que as 

empresas afirmem ter para assumir a obrigação de protegê-los. No mesmo sentido, o 

autor observa que os interesses das vítimas, enquanto sujeitos de direitos humanos, 

deve ser o ponto central de qualquer sistema regulatório – são as pessoas e não as 

empresas que devem ser priorizadas, completando que a observância e respeito aos 

                                                                        
14 DARCY, Shane. Key Issues in the debate on a biding business and human rights instrument. Geneva for 
Human Rights. Abril de 2015. 
15 DARCY, Shane. Key Issues in the debate on a biding business and human rights instrument. Geneva for 
Human Rights. Abril de 2015. 
16 DEVA, Surya. The Human Rights Obligations of Business: Reimagining the Treaty Business (2014); DEVA, 
Surya. Corporate Human Rights abuses and International Law: Brief comments (2015). 
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direitos humanos deveriam constituir pré-requisitos para se ter o privilégio de conduzir 

negócios em nossa sociedade. 

 

CONCLUSÕES 

Ainda que não exista consenso acadêmico acerca da classificação das empresas 

enquanto sujeitos de direitos e deveres formais, é evidente que, a despeito do atraso na 

atualização teórica do termo, as empresas são mais que meros atores coadjuvantes no 

cenário internacional. A concretude do poder econômico e, portanto, da influência 

destes sujeitos em todas as instâncias governamentais – incluindo a elaboração 

normativa – não pode ser ignorada por uma análise meramente formal da adequação 

das empresas enquanto responsáveis pelas violações de direitos humanos. 

Adotada há quase 70 anos, a Declaração Universal de Direitos Humanos - uma 

das peças centrais da estrutura normativa das Nações Unidas - traz em seu preambulo 

a necessidade de que todos os órgãos da sociedade se esforcem para que os ideais 

delineados em seus artigos sejam atingidos. Alegar que, segundo o direito 

internacional tradicional, as transnacionais não podem figurar enquanto sujeitos de 

direitos e deveres nos parece não apenas um argumento fraco, mas um real 

descompasso com uma realidade que há muito vem sendo alterada pelo papel central 

destes atores na dinâmica global. Não é mais condizente com o tempo atual 

desconsiderar o impacto das atividades empresariais e a massiva violação de direitos 

humanos delas decorrentes. 

Uma questão formal, como é o caso dessa nomenclatura, não pode ficar no 

caminho da efetiva concretização dos direitos humanos. Afinal, tal questão não foi 

levada em conta quando, em inúmeros acordos bilaterais, as empresas tiveram seus 

direitos garantidos perante os Estados, sem que, por outro lado, os indivíduos tivessem 

esta mesma garantia perante as atividades empresariais. Isto indica uma incorreta 

valorização dos negócios em detrimento da dignidade humana, da qual deriva todo o 

catálogo de direitos que conhecemos. 

E é justamente para preservar a base deste fundamento filosófico e universal 

dos direitos humanos que não se pode admitir a seleção de apenas alguns destes 

direitos enquanto tuteláveis pelo Tratado. Afinal, neste caso, estaríamos admitindo a 

existência não só de uma hierarquia entre os direitos humanos, mas também entre as 

vítimas de violação. 
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Finalmente, podemos apontar para a suspeita de que a negociação do Tratado 

é dificultada muito mais por questões políticas e econômicas do que por impedimentos 

legais. A divisão de posicionamento entre países desenvolvidos e em desenvolvimento 

é, inclusive, um sinal neste sentido. Os países com um sistema normativo mais frágil e 

que dependem mais fortemente do capital das transnacionais são, afinal, os mais 

propensos a verificar a importância de um Tratado sobre Direitos Humanos e 

Empresas. Isto porque se percebem incapazes de controlar as violações em território 

nacional, assim como são também reféns dos interesses empresariais em qualquer 

âmbito de atuação. 
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INTRODUÇÃO 

Este texto se configura como a primeira parte de uma série de trabalhos frutos 

de pesquisa desenvolvida pelo Homa1 sobre a implementação dos Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, publicados em 2011 por John 

Ruggie, enquanto Representante Especial do Secretário Geral sobre Direitos Humanos, 

Empresas Transnacionais e Outros Negócios, através da elaboração de Planos 

Nacionais de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos.  

Essa pesquisa teve início em setembro de 2015, e foi motivada pela percepção 

da necessidade de um acompanhamento acadêmico crítico do processo de elaboração 

do Plano Nacional de Ação pelo Brasil, em sua fase inicial. 

Seguindo a concepção de pesquisa adotada pelo Homa – Centro de Direitos 

Humanos e Empresas, compreende-se que a “teoria é sempre para alguém e com um 

propósito específico” (COX, 1986, p. 207)2, reforçando uma perspectiva específica, 

devendo, portanto, toda teoria ser encarada também pela ideologia que carrega em si. 

Dessa forma, busca-se realizar uma pesquisa de cunho crítico, a fim de desenvolver 

uma análise sobre a prática social com potencial para contribuir para a transformação 

da realidade. 

Dito isto, essa série de trabalhos será composta de diversas partes: a primeira e 

presente apresentará uma breve introdução histórica do cenário das Nações Unidas na 

área, para então adentrar no debate dos Planos Nacionais, trazendo algumas 

                                                                        
1 Para conhecer o trabalho do Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas, ver: <www.homacdhe.com>. 
2 COX, Robert W. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. KEOHANE, 
Robert O. (ed.). Neorealism and its critics. Nova Iorque: Columbia University Press, 1986. 
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considerações gerais sobre a iniciativa e identificando pontos norteadores sobre os 

oito planos já desenvolvidos. 

 

HISTÓRICO 

Orientados por uma perspectiva crítica das relações internacionais, entende-se 

que as organizações internacionais são espaços regidos pela dialética 

hegemônica/contra hegemônica (MURPHY, 2013)3, havendo autonomia relativa destas 

em relação aos interesses do capital. Assim, na disputa entre interesses contrapostos 

surgiu a agenda sobre a necessidade de regulação e controle da atividade das 

empresas transnacionais e seus impactos negativos aos Direitos Humanos na ONU a 

partir da década de 1970, iniciando-se um conturbado processo de discussão que 

caminha até hoje entre avanços e retrocessos. 

Desde 1972, com o início dos debates para o desenvolvimento de um Código de 

Conduta para as empresas multinacionais, se contrapõem duas perspectivas: uma que 

vê a necessidade de se regular internacionalmente de maneira “vinculante” as 

empresas transnacionais e de se criar mecanismos de responsabilização destes atores 

por violações a Direitos Humanos; e outra que se alinha com a vertente da 

Responsabilidade Social Corporativa, baseada em pactos de adesão voluntária, 

geradoras de marketing positivo para as empresas e comparável à finalidades 

filantrópicas. 

Apesar de todo o cenário histórico internacional no tema não poder se dividir 

nessa dicotomia, esta possui a importante função de delimitar e reafirmar a existência 

de dois projetos distintos de “proteção” dos Direitos Humanos. E essa contraposição 

de projetos chegou ao seu ápice no final do século XX, quando o Pacto Global foi 

lançado pelo então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, e as Normas sobre 

Responsabilidade de Corporações Transnacionais e Outras Empresas de Negócios em 

Relação a Direitos Humanos foram desacreditadas no Conselho de Direitos Humanos4. 

Enfrentando o descontentamento da sociedade civil internacional com o 

abandono do projeto das “Normas”, em 2005 o Secretário-Geral da ONU nomeou o 

                                                                        
3 MURPHY, Craig N. Organização Internacional e Mudança Industrial: Governança Global desde 1850. São 
Paulo: Editora Unesp, 2013. 
4 À época “Comissão de Direitos Humanos”. 
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Professor John Ruggie para Representante Especial do Secretário Geral sobre Direitos 

Humanos, Empresas Transnacionais e Outros Negócios. 

O mandato de Ruggie visava a esclarecer os aparentemente nebulosos papeis e 

obrigações de Estados e empresas em relação a Direitos Humanos, com o objetivo de 

produzir algum “marco normativo” para a área. Ao final do primeiro mandato, após três 

anos de pesquisas e discussões, foi elaborado o Framework “Protect, Respect and 

Remedy”, que continha as fundações do trabalho do Representante Especial, e serviu 

de base para os “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU” 

de 2011, fruto do seu segundo mandato. 

Um estudo mais detalhado dos Princípios Orientadores de Ruggie5, permite 

perceber que ele não avançou suficientemente no caminho para construção de um 

marco normativo internacional que estabelecesse regras claras para as empresas 

transnacionais no respeito aos Direitos Humanos. O que Ruggie define como 

“Pragmatismo Principiológico”, parece uma deliberada teorização de uma estratégia 

político-ideológica adotada por ele no seu mandato, de não tensionar para o 

rompimento com a concepção hegemônica da relação entre empresas e Direitos 

Humanos. 

Com o fim do mandato de Ruggie, foi criado pelo Conselho de Direitos Humanos 

o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Empresas, no intuito 

de dar andamento ao processo de implementação dos Princípios Orientadores.  

Composto por cinco experts de diferentes países, o Grupo de Trabalho possuía 

inicialmente um mandato de três anos, prorrogado por mais três anos de acordo com 

a Resolução 26/226 de 2014 do Conselho de Direitos Humanos, tendo como prioridade 

promover os Princípios Orientadores e auxiliar em sua efetiva implementação global; 

desenvolvendo, para tanto, diálogos com governos e partes interessadas a fim de 

identificar resultados e práticas eficientes de implementação dos Princípios, bem como 

disseminá-las.  

O Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, na sua esfera 

de atuação é bastante limitado, institucionalmente, não tem o condão de receber 

                                                                        
5 Vide dissertação de mestrado do pesquisador do Homa, Luiz Carlos S. Faria Jr., na qual discute a atual 
agenda das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos: “A Batalha de Davi Contra Golias: Uma 
Análise Neogramsciana da Agenda das Nações Unidas em Direitos Humanos e Empresas” Disponível em: 
<https://seminariosinternacionaisdireitoshumanoseempresas.files.wordpress.com/2015/11/dissertac3a7c
3a3o-faria-jr-a-agenda-da-onu-em-direitos-humanos-e-empresas.pdf>. Acesso em 09.11.2015, às 12h57. 
6 Resolução 26/22 de junho de 2014, aprovada no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Disponível em: 
<http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/22>. Acesso em 03.03.2015, às 15h31.  
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denúncias de violações de Direitos Humanos e não possui a jurisdição de um tribunal 

internacional para julgar casos, nem a competência para encaminhar casos de violações 

para órgãos internacionais ou regionais que possuam competência jurisdicional. Talvez 

por essa limitação na sua esfera de atividades, o Grupo de Trabalho, em 2012, efetuou 

seu primeiro relatório anual ao Conselho de Direitos Humanos7, aconselhando Estados 

a desenvolverem Planos Nacionais de Ação como parte do processo de implementação 

dos Princípios Orientadores. 

 

OS PLANOS NACIONAIS DE AÇÃO SOBRE EMPRESAS E 

DIREITOS HUMANOS 

Uma das principais pautas estratégicas do Grupo de Trabalho desde 2012 é o 

desenvolvimento de Planos Nacionais de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos 

pelos Estados como parte do processo de implementação dos Princípios Orientadores. 

Essa ideia já estava contida no primeiro relatório do Grupo para o Conselho de Direitos 

Humanos8 e para a Assembleia Geral da ONU9 e ganhou materialidade em dezembro 

de 2014, com o lançamento de um documento guia pelo Grupo de Trabalho para 

orientar os Estados no desenvolvimento desta estratégia (UNWG, 2014). 

Considerado pelo Grupo de Trabalho como “elemento chave” na concretização 

e difusão dos Princípios, os Planos Nacionais podem ser compreendidos como um 

veículo para mapear e destruir os obstáculos e potencializar a boas experiências para 

o cumprimento de suas obrigações na proteção dos Direitos Humanos em relação às 

atividades das empresas de maneira coerente (UNWG, 2014, p.5, par.15). Segundo o 

UNWG, os Planos Nacionais podem ser definidos como 

                                                                        
7 Relatório A/HRC/20/29. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.20.29_en.pdf>. Acesso em: 07.03.2015, às 
12h00. 
8 Relatório A/HRC/23/32, p. 21, par. 72, ‘f’. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-
32_en.pdf>. Acesso em 04.11.2015, às 17h41. 
9 Relatório A/67/285, p. 14, par. 47. <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/11/PDF/N1245911.pdf?OpenElement>. Acesso em 04.11.2015, às 
17h43. 
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De acordo com o Grupo de Trabalho, o processo para o desenvolvimento de 

Planos Nacionais deve conter quatro requisitos essenciais: os Planos devem ser 

obrigatoriamente alicerçados nos Princípios Orientadores; devem ser 

contextualizados especificamente na realidade de cada Estado; necessitam provir de 

processos dotados de transparência e diálogo; e devem contar com revisões e 

atualizações periódicas, respondendo sempre à dinamicidade e evolução de novas 

realidades. O Grupo encara essa nova iniciativa como uma oportunidade para a 

coordenação doméstica do processo de implementação dos Princípios Orientadores 

através de agências governamentais nacionais, se aproximando da realidade local.  

Desde o ano de 2013, sete países lançaram seus respectivos Planos, sendo eles: 

Reino Unido (setembro/2013)10, Países Baixos (dezembro/2013)11, Dinamarca 

(abril/2014)12, Finlândia (outubro/2014)13, Lituânia (fevereiro/2015)14, Suécia 

(agosto/2015)15 e Noruega (out/2015)16, e dois países estão com os Planos prontos, 

mas com pendências finais de aprovação nacional para lançamento: Itália (mar/2014)17 

                                                                        
10 Disponível em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Pl
an_-_final_online_version_1_.pdf>. Acesso em 07.03.2015, às 11h29. 
11 Disponível em: 
<http://www.netherlandsmission.org/binaries/content/assets/postenweb/v/verenigde_staten_van_ameri
ka/the-permanent-mission-to-the-un/actionplanbhr.pdf>. Acesso em 07.03.2015, às 11h30. 
12 Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Denmark_NationalPlanBHR.pdf>. 
Acesso em: 07.03.2015, às 11h40. 
13 Disponível em: <http://www.tem.fi/files/41214/TEMjul_46_2014_web_EN_21102014.pdf>. Acesso em: 
07.02.2015, às 11h45. 
14 Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf>. 
Acesso em: 07.03.2015, às 11h46. 
15 Disponível em: 
<http://www.government.se/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e39343/action-plan-for-
business-and-human-rights.pdf>. Acesso em 04.11.2015, às 17h52. 
16 Disponível somente em Norueguês em: <http://www.amb-
norwegen.ch/PageFiles/778315/UD_Naeringsliv_og_menneske_UU.PDF>. Acesso em 22.11.2015, às 14h36. 
17 Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/NationalPlanActionItaly.pdf>. Acesso 
em: 07.03.2015, às 11h37. 

“evolving policy strategy developed by a State to protect against adverse human rights 

impacts by business enterprises in conformity with the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights (UNGPs).” (UNWG, 2014, p.ii) 
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e Espanha (julho/2014)18. Até o presente momento, nenhum país do sul global lançou 

um Plano Nacional, embora diversos Estados estejam em processo de 

desenvolvimento de seu próprio documento, dentre eles Argentina, Colômbia, México 

e o Brasil, que declara internacionalmente que possui um processo em andamento19. 

Sobre os Planos Nacionais de Ação, identifica-se que é possível compreendê-los 

sob uma dupla perspectiva, uma que diz respeito a sua representação como política 

chave das atividades do Grupo de Trabalho, e outra que trata do potencial que estes 

têm para transformação dos marcos normativos nacionais para proteção dos Direitos 

Humanos. 

A opção do Grupo de Trabalho por essa via demonstra um baixo nível de 

exigência em avanços a curto e médio prazo, não estabelecendo exigências concretas, 

nem determinando normativas internacionais a serem respeitadas e ratificadas pelos 

Estados, mantendo todas as suas orientações em um plano geral abstrato. 

Desta forma, os Planos Nacionais de Ação passam uma mensagem muito clara, 

apontando para o foco na relação do Estado com os Direitos Humanos, e reforçando a 

ideia de que as empresas não possuem obrigações, somente responsabilidades morais 

de caráter secundário, provenientes de expectativas sociais, de proteção e respeito 

aos Direitos Humanos. 

Portanto, a estratégia dos Planos Nacionais de Ação sobre Empresas e Direitos 

Humanos não representa um avanço para o desenvolvimento de um quadro normativo 

capaz de responsabilizar empresas transnacionais por violações de Direitos Humanos, 

até se contrapondo a isso, sendo utilizado como evidência de avanços na construção 

de normativas em nível nacional, sendo temerário e desnecessário elaborar-se um 

tratado internacional sobre o tema. 

Em relação ao potencial dos Planos Nacionais na transformação dos marcos 

normativos internos, deve-se observar o que esses planos têm trazido como conteúdo.  

É preciso fugir da mistificação da existência de um instrumento que funcionaria 

como a panaceia para todos os males e violações de Direitos Humanos. Mesmo que os 

Planos Nacionais provoquem mudanças significativas no Estado, não serão capazes de 

romper com a estrutura capitalista global de atuação das empresas transnacionais, 

                                                                        
18 Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx>. Acesso 
em: 07.03.2015, às 11h50. 
19 Disponível em: <http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-
examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans>. Acesso em: 
07.11.2015, às 17h15. 
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violadora de direitos. Os Planos Nacionais de Ação permanecem no paradigma da 

voluntariedade e elevam as empresas ao status de stakeholder, não considerando o 

desequilíbrio estrutural existente entre os atores afetados pela atividade empresária 

e a própria empresa. 

No entanto, iniciativas que abram espaço para transformações sociais capazes 

de melhorar as condições de vida dos indivíduos e gerar algum grau de proteção dos 

Direitos Humanos nos planos nacional e internacional são bem-vindas, a questão 

problemática no caso é saber se esse instrumento é capaz de produzir na prática os 

avanços prometidos. A ausência de diretrizes específicas leva a um instrumento 

político inócuo, que somente legitima os Estados na esfera internacional e não cria 

possibilidades de transformação no âmbito local e nacional. Os Estados, até o presente 

momento têm desenvolvido planos vagos, sem medidas concretas, sem propostas de 

reformas legislativas específicas, sem parâmetros objetivos mensuráveis para a 

atividade corporativa e sem critérios detalhados de avaliação de resultados. 

Apesar disso, caso os processos de discussão dos Planos nos Estados sejam 

conduzidos de maneira transparente, participativa e popular, podem abrir espaço para 

a inserção de discussões acerca do tema de Direitos Humanos e empresas na política 

nacional, pauta constantemente negligenciada pela grande maioria dos países, 

permitindo a construção de uma movimentação contra hegemônica que articula os 

atores e as demandas locais, nacionais e regionais, e as aglutina em torno de uma pauta 

global, que é a proteção dos Direitos Humanos. 

 

APORTES GERAIS SOBRE OS PLANOS NACIONAIS 

EXISTENTES 

Como mencionado anteriormente, sete países lançaram seus respectivos 

Planos, sendo eles: Reino Unido (setembro/2013), Países Baixos (dezembro/2013), 

Dinamarca (abril/2014), Finlândia (outubro/2014), Lituânia (fevereiro/2015), Suécia 

(agosto/2015) e Noruega (outubro/2015), e dois países estão com os Planos prontos, 

mas com pendências finais de aprovação nacional para lançamento, sendo eles Itália 

(março/2014) e Espanha (julho/2014). 
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A seguir, seguem análises esquemáticas de oito Planos, seis Planos já lançados20 

e os dois já prontos, mas aguardando aprovação final para lançamento, ressaltando 

características relevantes de cada um e destacando brevemente: o histórico dos seus 

processos de elaboração; as medidas propostas e os direitos reconhecidos; marcos 

normativos mencionados; e críticas aos instrumentos. 

 

REINO UNIDO 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

Em 1998 foi aprovado pelo parlamento britânico o “Human Rights Act”21, 

legislação que assegura aos indivíduos do Reino Unido reparação devida por violações 

a direitos protegidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos (ECHR)22. 

Em 2011, com a publicação dos Princípios Orientadores, a União Europeia, em 

comunicação da Comissão Europeia sobre responsabilidade social corporativa, 

convidou os Estados membros a desenvolver Planos Nacionais para a implementação 

dos Princípios Orientadores23, e o governo do Reino Unido foi o primeiro país a 

anunciar a intenção de lançar um Plano Nacional de Ação específico sobre o tema24.  

A responsabilidade da condução do processo de redação do Plano Nacional 

ficou a cargo do Ministério de Relações Exteriores, mais especificamente sob o 

Departamento de Democracia e Direitos Humanos, e uma comissão de direcionamento 

composta por diferentes ministérios foi criada para guiar o processo.  

No princípio de 2012 foram realizadas entrevistas e reuniões com vários atores 

envolvidos, e cada categoria de atores se encontrou separadamente durante o 

                                                                        
20 Não analisou-se o Plano da Noruega pois este não está disponível em inglês ou outra língua que não o 
norueguês. 
21 Ver: “Good Business: Implementing the UN Guinding Principles on Business and Human Rights”. 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236901/BHR_Action_Pl
an_-_final_online_version_1_.pdf>. Acesso em 9.11.2015 às 14h03. 
22 Id.  
23 Ver “A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility, Brussels, 25 October 2011”. 
<http://www.eurocoop.org/en/publications/position-papers/enterprises-policy/448-ec-communication-a-
renewed-eu-strategy-2011-2014-for-corporate-social-responsibility >. Acesso em: 01.12.2015 às 15h40. 
24 Ver “Corporate Responsability Coalition (CORE), Good Business? Analysis of the UK Government Action 
Plan on Business & Human Rights 2 (2013)” 
<http://www.corporatejustice.org/IMG/pdf/goodbusiness_corecommentonuknap_final_dec2013-1.pdf>. 
Acesso em 02.11.2015 às 09h32. 
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processo, só se encontrando conjuntamente ao final. O governo, no entanto, não 

priorizou a participação de atores populares, não consultando diretamente vítimas de 

violações, o que retira consideravelmente a legitimidade do processo.  

Ainda que o governo tenha enviado uma cópia do documento preliminar para 

os atores consultados e para mais de 40 agências governamentais, este não foi 

circulado publicamente antes de ser finalizado e lançado. Não ocorreu, portanto, uma 

consulta ampla com atores externos em relação ao documento preliminar. 

Em setembro de 2013 o Plano foi lançado e ao final de 2015, o governo lançou 

comunicado informando sobre a atualização periódica do Plano Nacional. 

MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Reino Unido estruturou seu Plano Nacional nos três pilares do marco Ruggie, 

se utilizando do enfoque empresarial, ressaltando os “benefícios” de se respeitar 

Direitos Humanos para as empresas e nomeando o documento como “Good Business: 

Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”.  

Dentro do primeiro pilar, ou seja, o dever Estatal de proteger Direitos Humanos, 

o Plano Nacional expõe a atual estrutura política e legal existente no Reino Unido, 

assim como ações já concretizadas pelo Estado e o planejamento de ações futuras, 

como: a realização de parcerias com outros governos para implementação dos 

Princípios Orientadores; estabelecer certificação para as empresas de segurança 

privada25; trabalhar com parceiros para implementação dos Princípios Voluntários 

sobre Segurança e Direitos Humanos26; rever as atividades das empresas estatais, e 

empresas privadas controladas e financiadas pelo Estado com relação a Direitos 

Humanos, realizando recomendações de forma a assegurar a implementação dos 

Princípios Orientadores; desenvolver programas sobre liberdade de expressão on-line 

e programas que diminuam o impacto das atividades das empresas sobre minorias; 

além de recomendar que os Tratados de Investimento envolvendo o Reino Unido 

incorporassem os referidos princípios. 

Em relação ao segundo pilar, responsabilidade corporativa de respeitar Direitos 

Humanos, o governo do Reino Unido expõe suas expectativas acerca do 

comportamento empresarial, elaborando ações para auxiliar e apoiar empresas na 

                                                                        
25 De acordo com o Código de Conduta para Empresas Prestadoras de Serviço de Segurança Privada. Para 
acesso ao código, ver: <http://www.icoca.ch/en/the_icoc>. Acesso em 02.11.2015 às 15h26. 
26 Ver: <http://www.voluntaryprinciples.org/>. Acesso em 01.12.2015 às 15h19. 
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implementação dos Princípios Orientadores. O plano afirma que o respeito aos 

Direitos Humanos deve estar no núcleo das principais atividades das empresas e que 

não deve ser tratado como mera filantropia ou investimento social. Reconhece-se que 

diferentes empresas deverão ter abordagens diferentes em relação à implementação 

dos Princípios Orientadores, que a implementação será progressiva e que deverá ser 

particularmente compatível com as limitações de recurso de empresas de pequeno e 

médio porte. O Plano Nacional elenca todas as ações já tomadas para a implementação 

dos Princípios Orientadores até então, citando dentre outras: a recém-estabelecida 

obrigação de que os diretores das companhias incluam questões acerca dos Direitos 

Humanos nos seus relatórios anuais; a atualização sob a luz dos Princípios Orientadores 

do "Business and Human Rights Toolkit" do Governo britânico, um manual de orientação 

detalhado para todos os oficiais relevantes; a fundação de um portal online em 6 

línguas que promove informação e orientação acerca dos Princípios Orientadores das 

Nações Unidas, onde empresas podem compartilhar resultados bem-sucedidos e 

promulgar práticas melhores, etc. No que diz respeito a ações futuras, o foco do Plano 

é na realização de recomendações para o diálogo entre empresa, governo e sociedade 

civil, e aconselhamento ao desenvolvimento de códigos setoriais voluntários de 

respeito aos Direitos Humanos. 

O último pilar propõe de maneira genérica ações governamentais e 

empresariais para promover o acesso a reparação, mas nada concreto ou com 

presunção de cogência. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

No que tange à utilização de instrumentos regulatórios, nota-se uma 

inabilidade do Plano Nacional, pois mesmo mencionando legislações nacionais e 

internacionais de proteção a Direitos Humanos, em termos de ações futuras concretas, 

possui foco em um auto regulação corporativa – e, portanto, voluntária. São 

mencionadas as seguintes legislações: 

“UK Bribery Act”: coadunando com os compromissos Estatais com a OCDE, 

empresas do Reino Unido são responsabilizáveis por atitudes de suborno cometidas 

em qualquer lugar do mundo. 

Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho adotada em 

1998. 
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Seção 172 do “Companies Act” de 2006: evidencia que, ao cumprir seu dever de 

agir para o sucesso da empresa, diretores devem pensar sobre assuntos que possuem 

um peso nesse sucesso, incluindo interesses dos empregados da empresa e o impacto 

da atividade econômica na comunidade. 

Conjunto de 8 Convenções Centrais da OIT ratificadas pelo Reino Unido e que 

tratam de padrões de Trabalho. 

Guidelines da OCDE para Empresas Multinacionais: Reino Unido é reconhecido 

por ter um dos pontos nacionais de contato mais eficazes.  

Código de Conduta Internacional para Empresas Provedoras de Serviço de 

Segurança Privada (ICOC). Até junho de 2013, um total de 659 empresas assinaram o 

ICOC, sendo um terça dessas do Reino Unido.  

Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos. 

PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

O documento editado pelo Reino Unido peca desde o seu processo de 

elaboração, não sendo capaz de atingir nem reproduzir a perspectiva das vítimas de 

violações, além de não conter explicações sobre a implementação das ações propostas. 

Não se mostra claro qual setor governamental se responsabilizará pela concretização 

das ações. Apesar de possuir algumas ações detalhadas, o documento não elabora de 

maneira específica as metodologias para aplicação, nem estabelece prazos, 

impossibilitando um acompanhamento temporal.  

Observa-se, ainda, que o Plano Nacional não cria novas obrigações corporativas, 

reiterando, somente, as já existentes em legislações nacionais e Internacionais, e não 

trata de responsabilidade extraterritorial, ou do desenvolvimento de mecanismos 

jurisdicionais de responsabilização de empresas. 

 

HOLANDA / PAÍSES BAIXOS 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

Em 2011, após a publicação dos Princípios Orientadores, a Comissão Europeia, 

definindo um plano estratégico sobre responsabilidade social corporativa, convidou os 

Estados membros a desenvolver um plano nacional para a implementação dos 
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Princípios Orientadores da ONU. E em 2012, a Holanda formou grupo de trabalho 

interministerial27 para desenvolver tal Plano. O Ministério de Relações Exteriores foi o 

responsável por coordenar o grupo interministerial que conduziu o processo de 

elaboração que resultou na formação do Plano Nacional de Ação Holandês. O grupo 

permaneceu ativo durante o processo de elaboração do documento preliminar, 

respondendo perguntas elaboradas pelo parlamento holandês sobre o Plano Nacional 

antes do debate parlamentar sobre o documento. 

Os Princípios Orientadores foram comparados com a política governamental da 

Holanda28 e, com base em entrevistas e consultas com cerca de 50 representantes da 

comunidade empresarial, organizações da sociedade civil, órgãos de fomento, e outros 

especialistas, identificaram-se os pontos e ideias mais importantes para o plano de 

ação. Um consultor externo conduziu as entrevistas, numa tentativa de assegurar a 

neutralidade do processo. As questões levantadas nessas entrevistas foram discutidas 

em três encontros: um com representantes da sociedade civil e especialistas, um 

segundo com membros do empresariado, e um terceiro com agências de fomento. 

Nenhuma consulta efetivamente pública e ampla ocorreu, nem se priorizou a 

participação popular no processo. O governo holandês afirma que houve amplo 

consenso no que se refere à necessidade de um papel ativo do Estado, coerência 

procedimental e esclarecimentos sobre “due diligence”. Entretanto, surgiram 

controvérsias quanto a transparência e prestação de contas, e quanto ao alcance da 

reparação de violações de direitos humanos.29 

Em 10 de dezembro de 2013, o Plano Nacional de Ação Holandês sobre 

Empresas e Direitos Humanos é enviado para a Casa de Representantes para 

aprovação, a alcançando. 

                                                                        
27 O Grupo Interministerial era composto pelo Ministério de Assuntos Econômicos, Ministério de Finanças, 
Ministério de Segurança e Justiça, e o Ministério de Assuntos Sociais e Trabalho (Ministries of Economic 
Affairs, Finance, Security & Justice, and Social Affairs & Employment). 
28 Como exemplo dessas políticas são mencionados os documentos “A World to Gain. A New Agenda for Aid, 
Trade and Investment”, disponível em: 
<https://www.government.nl/documents/letters/2013/04/05/global-dividends-a-new-agenda-for-aid-
trade-and-investment>; “Corporate Social Responsibility Pays Off”, disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?client=safari&rls=en&q=Corporate+Social+Responsibility+Pays+Off.+
House+of+Representatives&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=wd5dVqvoB-up8wezq5PADA#>; e 
“Respect and Justice for All”, disponível em: <https://www.government.nl/documents/policy-
notes/2013/06/14/justice-and-respect-for-all>. Acesso em 01.12.2015 às 15h58. 
29 NAP Holandês. Ver: <http://www.netherlandsmission.org/appendices/actionplanbhr.html>. p.3. Acesso 
em 03.11.2015, às 17h45.  
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MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Plano Nacional expõe a atual política holandesa em relação ao tema de 

Direitos Humanos e Empresas, alinhada à Responsabilidade Social Corporativa. 

Evidencia-se que o processo de consulta é o grande sustentáculo do Plano Nacional, 

referindo-se sempre a questões levantadas neste para propor medidas, e detalhando-

o conforme os cinco pontos mais frequentemente abordados durante o processo de 

consulta. São eles: um papel ativo para o governo; a necessidade de coerência 

procedimental; maiores esclarecimentos sobre “due diligence”; as práticas de 

transparência e prestação de contas; e a extensão da reparação. 

No que diz respeito ao papel ativo do governo, foi colocada a necessidade de 

uma postura mais pró ativa nas relações de parceria e fomento à discussão sobre 

Direitos Humanos e empresas.  

Em relação à coerência procedimental, o Estado reconhece que precisa de mais 

consistência em suas políticas e propõe a realização de cursos on-line para ministros e 

membros do governo, bem como analisar a pertinência da aplicação das guidelines da 

OCDE e dos Princípios Orientadores a políticas municipais e estaduais.  

No que concerne o terceiro ponto, o Plano esclarece para as empresas o 

significado de “due diligence” segundo o Marco de Ruggie e alega que oferece auxílio 

a empresas que desejem implementá-las. Em seguida, se propõe a incluir conteúdos de 

Ética e RSC nos currículos universitários, ressalta o papel decisivo das embaixadas na 

conscientização internacional sobre esse tema e o compromisso de estender as 

práticas de “due diligence” também ao setor público. A seção termina sem estabelecer 

medidas legalmente vinculantes, e deixa a cargo das empresas a decisão sobre cumprir 

ou não suas obrigações de “due diligence” sugere a realização de cursos para os 

diversos órgãos e agentes do Estado.  

No quarto ponto, sobre práticas de transparência e prestação de contas, o Plano 

Nacional somente recomenda a obediência às diretrizes holandesas de 

Responsabilidade Social, solicitando seu cumprimento voluntário dentro dos limites de 

cada empresa, por meio da publicação de relatórios periódicos de sustentabilidade e 

respeito aos direitos humanos.  

Por fim, em relação à reparação de danos, o governo holandês menciona o 

“sistema ACCESS”, mecanismo que visa a melhoria do acesso a meios judiciais e 

extrajudiciais de resolução de disputas, fundado em dezembro de 2012. Acreditando 
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no potencial dessa iniciativa e na eficácia e sustentabilidade da solução local de 

conflitos, começou a financiá-la através de seu Fundo para Direitos Humanos. Quanto 

aos meios judiciais de reparação, o plano deixa clara a possibilidade de 

responsabilização civil e criminal por violações ocorridas em território holandês, 

promete melhorar a infraestrutura legal interna, mas não avança no tópico da 

jurisdição extraterritorial. No que se refere a mecanismos extrajudiciais, são 

levantados como canais de reclamação o Ponto Nacional de Contato da OCDE e as 

ouvidorias das empresas. 

A organização desse documento na forma explicitada acima não reflete, a 

divisão em três pilares dos Princípios Orientadores, apesar de fazer referência a eles, 

e não explica como determinada ação proposta irá contribuir para a realização de 

determinado princípio. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

Ao longo do Plano Nacional a Holanda relata iniciativas e documentos 

domésticos e internacionais existentes e ratificados pelo Estado, dentre eles: Carta 

“CSR Pays Off”; Carta de regulamentação “Respect and Justice for All”, o documento 

nacional sobre auxílio ao comércio “A World to Gain”, acordos com a Federação 

Holandesa de Agricultura e Horticultura para enfrentar abusos nas condições de 

trabalho desses setores e a iniciativa do governo, “Sector Risk Analysis Project”, para 

identificar os setores produtivos que apresentam maiores riscos de impactos sociais.  

A Holanda anunciou que irá desenvolver diversos acordos de responsabilidade 

social corporativa para os setores de maiores riscos, iniciando pelo têxtil, energético e 

financeiro. Não há menção sobre o possível conteúdo desses acordos.  

Organizações e normativas internacionais e regionais são abordadas pelo 

Estado no Plano ao ressaltar que o país impulsiona a implementação dos Princípios 

Orientadores em organizações multilaterais, bem como uma “ratificação universal” dos 

princípios gerais da OIT, de modo a assegurar um ambiente nivelado para as empresas. 

Também é abordado no Plano Nacional o trabalho do governo holandês através de 

diversas instituições multilaterais, como o programa “Better Work” da OIT. 
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PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

O Plano Nacional de Ação da Holanda se foca em medidas voluntárias, tanto 

para o Estado, quanto para as empresas, tendo pontuado muito pouco em relação ao 

estabelecimento de diretrizes para cumprimento destas. 

 Poucas medidas concretas são abordadas, e aquelas que de fato são 

enfrentadas pelo documento não possuem um prazo bem definido para seu êxito. 

Também não se observa nenhuma estratégia de monitoramento acerca dos 

compromissos assumidos. O governo holandês priorizou as ações governamentais já 

existentes e o as questões levantadas no processo de consulta ao redigir o Plano 

Nacional. 

Não se faz referência a Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 

tampouco mencionam-se grupos vulneráveis e minorias, não se destacando nenhum 

direito específico. 

 

ITÁLIA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO 30 

Desde 2001 a Itália vem adotando medidas e se envolvendo em iniciativas sobre 

Responsabilidade Social Corporativa. Em maio de 2004, o Ministério do Trabalho criou 

o “Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsability” com a finalidade de 

definir políticas nacionais sobre a questão, que se reuniu por três vezes, e em 2005 

apresentou seu relatório final. 

Com o lançamento dos Princípios Orientadores em 2011, e com a orientação da 

União Europeia sobre Responsabilidade Social Corporativa, em outubro do mesmo 

ano, o governo italiano passa a relacionar e articular o desenvolvimento e atualização 

tanto de políticas de Responsabilidade Social quanto de Empresas e Direitos Humanos, 

iniciando o processo de consulta para o desenvolvimento de um Plano Nacional de 

Ação sobre o tema. 

O Processo de Consulta teve início no final de 2011 e princípio de 2012, e foi 

liderado pelo Ministério do Trabalho, que organizou uma mesa redonda composta 

                                                                        
30 As informações sobre o histórico do processo foram retiradas do “The Foundations of the Italian Action 
Plan on the United Nations “Guiding Principles on Business and Human Rights”. id.17. 
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pelos representantes de todas as autoridades públicas envolvidas, como Ministério das 

Relações Exteriores, Meio Ambiente, Infraestrutura, Agricultura e Políticas Ambientais 

e Ponto Nacional de Contato da OCDE, bem como o Instituto Nacional de Saúde Pública 

e Bem-estar (INPS) e do Instituto Nacional de Garantia contra Lesões Trabalhistas.  

Numa segunda fase, o Ministério do Trabalho se utilizou da Conferência das 

Regiões italianas (Conferenza Stato-Regioni), pedindo a contribuição individual de 

todas as 20 regiões italianas sobre Empresas e Direitos Humanos e o Plano. E por fim, 

foi estabelecido um grupo de diversos interessados, composto por representantes da 

Associação Bancária Italiana (Associazione Bancaria Italiana – ABI), da Confederação 

Industrial (Confindustria), de algumas pequenas e médias empresas, sindicatos e o 

Fórum do Setor Terciário.  

A versão preliminar do Plano Nacional de Ação foi apresentada para consulta 

pública entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013 e em junho de 2014 foi submetido 

a uma revisão por pares por representantes de três Estados-Membros europeus 

(Malta, Bulgária e Alemanha) e um observador (França), compondo o primeiro Grupo 

Piloto de Revisão por Pares. 

Em 2013, os Ministérios do Trabalho, de Políticas Sociais e do Desenvolvimento 

Econômico iniciam o processo de desenvolvimento de um projeto de Plano Nacional 

em Responsabilidade Social Corporativa, que contém informação do período 2012-

2014 e foi o primeiro a ser lançado na Europa. 

Desde 2014 o Plano Nacional italiano encontra-se pronto aguardando 

aprovação final pelo conselho de ministros para ser lançado oficialmente, 

encontrando-se disponível a versão final do seu draft para consulta. 

MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

Dada a urgente necessidade de entrega do estudo do plano nacional ao 

Governo para o início da sua elaboração31, acabou que o Plano Nacional italiano optou 

                                                                        
31 Informação obtida através de relatório realizado pela Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento (Pisa), comissionado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico – Departamente de 
Empresas e Internacionalização. O relatório de título “IMPRESE E DIRITTI UMANI: IL CASO ITALIA ANALISI DEL 
QUADRO NORMATIVO E DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA” está disponível em 
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Imprese_e_diritti_umani_Il%20caso_It
alia_FINALE_NOV_2013.pdf>. Segundo este relatório preliminar, o elenco dos temas que deveriam ser 
tratados pelo Plano de Ação seria o seguinte: (i)Questões que se referem significativamente à conduta das 
empresas: Direito Societário; Direito do mercado de valores mobiliários; Obrigações de transparência e de 
relatório; Contratos Públicos; Empresas Públicas; Investimentos exteriores diretos e crédito à exportação; 
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por concentrar-se em um número restrito de temas, de maneira que aqueles com maior 

relevância ou mais problemáticos sejam tratados de maneira mais eficaz. Em sua 

versão final, o plano se subdivide de acordo com os três pilares dos Guiding Principles 

da seguinte forma32: 

 

No entanto, são propostas medidas e enunciadas iniciativas pouco assertivas 

em seus resultados no que diz respeito à mudança social e legislativa. O Plano 

estabelece que deve haver coerência nas ações do governo no tema Empresas e 

Direitos Humanos com relação aos organismos europeus e internacionais e nas 

relações políticas e econômicas com países terceiros; que deve haver cooperação para 

implementação dos Princípios Orientadores; que o Estado deve apoiar as iniciativas de 

diversos interessados (multistakeholders) de alcance internacional no tema; e que deve 

haver o eficaz funcionamento dos mecanismos de reparação, em particular com 

relação aos casos de violação extraterritorial de direitos, mas não desenvolve os 

mecanismos de reparação. 

                                                                        
Cooperação para o desenvolvimento; (ii) Questões prioritárias para o governo italiano em matéria de 
Direitos Humanos: Direito da Criança; Tutela de Gênero; Liberdade de expressão religiosa nos locais de 
trabalho; (iii) Questões de grande criticidade à perspectiva italiana: Direito dos trabalhadores migrantes 
irregulares; Tutela do meio-ambiente; (iv) Questões sobre acesso a remédios estatais: Acesso a remédios 
estatais judiciais; Acesso a remédios estatais não-judiciais. 
32 id.17. 

Primeiro Pilar (Dever do Estado de proteger os Direitos Humanos): 

- Políticas Agricolas; 

- Políticas de Meio-ambiente e desenvolvimento sustentável; 

- Políticas de trabalho e oportunidades igualitárias; 

- Políticas para as empresas participantes e para os operadores econômicos nos setores 

privatizados; 

- Políticas para as empresas multinacionais, para os investimentos estrangeiros diretos e para o 

crédito à exportação; 

- Políticas em contratos públicos; 

- Liberdade de religião ou credo; 

- Políticas de treinamento para a administração pública; 

 

Terceiro Pilar (acesso às medidas de ressarcimento) 

- Políticas para o acesso aos remédios jurisdicionais estatais; 

- Políticas para o acesso aos remédios jurisdicionais não-estatais; 
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LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

A Itália afirma no Plano que apoia esforços para maior coesão europeia em 

todos os temas referentes a Direitos Humanos. Sendo já reconhecido como um Estado 

ativo no desenvolvimento dos Princípios Orientadores, também através da Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015.  

No contexto internacional, são citadas as Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais e o Marco Estratégico para Direitos Humanos e Democracia, aprovado 

pela União Europeia. 

Na conclusão do Plano Nacional, afirma-se que é necessário que haja a criação 

na Itália de uma instituição nacional independente para os Direitos Humanos, em linha 

com os Princípios de Paris, a Resolução 48/134 da Assembleia Geral da ONU de 20 de 

Dezembro de 1993 e a Resolução do Conselho da Europa (97) de 30 de Setembro de 

1997. 

PERSPECT IVA CRÍT ICA  

A Itália demonstra através do seu Plano Nacional, o seu compromisso com a 

perspectiva europeia. Juntamente com as políticas nacionais, ela defende que 

somente uma dimensão autenticamente europeia seja capaz de proteger eficazmente 

os Direitos Humanos em escala global. Tal perspectiva é no mínimo curiosa, e 

demonstra o ranço colonial ainda presente, que enxerga a solução para o dilema das 

violações de Direitos Humanos em escala global na construção de políticas regionais 

para a Europa. 

Afirma-se no Plano Nacional de Ação que reconhece-se que os direitos 

econômicos e sociais têm a mesma dignidade ética e política dos direitos civis e 

políticos. No entanto, a prática política italiana e europeia confere aos direitos 

econômicos, sociais e culturais um caráter eminentemente programático, razão pela 

qual a sua aplicação não é dotada da imediatidade própria dos direitos civis e políticos. 
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DINAMARCA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

Com o lançamento dos Princípios Orientadores em 2011, o governo 

dinamarquês iniciou seu processo de implementação se orientando pelas 

recomendações do Conselho Dinamarquês para Responsabilidade Social 

Corporativa33. Cabe ressaltar que esse conselho também possui a função de 

representar as organizações empresariais e financeiras da Dinamarca. O conselho fez 

recomendações relativas aos três pilares do Marco Ruggie, e sobre como estes 

deveriam ser implementados na Dinamarca. 

Paralelamente a essa movimentação interna, o Conselho Europeu e a Comissão 

Europeia convocaram os Estados-Membros a desenvolverem Planos Nacionais de Ação 

para a implementação dos princípios orientadores. 

Em 2012 com base nas recomendações feitas pelo Conselho, o processo de 

elaboração do Plano Nacional de Ação teve início na Dinamarca. O Plano foi 

influenciado por diversas normativas já adotadas pelo governo dinamarquês, como o 

segundo Plano Nacional de Ação para Responsabilidade Social Corporativa 2012-

201534, as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais35 e a renovada Estratégia 

da União Europeia 2011-2014 para RSC36. Em março de 2014 o Plano Nacional foi 

publicado37. 

Durante o processo de elaboração do Plano se verifica positivamente que foram 

seguidos os conselhos do Conselho Dinamarquês para RSC, no entanto verifica-se 

também que apenas um grupo seleto de membros desse conselho foi consultado 

durante a elaboração do rascunho do Plano, e houve falta de comunicação no processo 

de consulta com os demais interessados, sendo que o Conselho Dinamarquês dos 

Consumidores38, por exemplo, foi completamente excluído dessa etapa39. 

                                                                        
33 Ver: <http://csrcouncil.dk/>. Acesso em 02.12.2015 
34 Ver: <http://samfundsansvar.dk/file/318420/uk_responsible_growth_2012.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
35 Ver: <http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
36 Ver: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:en:PDF>. Acesso em 
02.12.2015. 
37 Assessments of Existing National Action Plans (NAPS) on Business and Human Rights. Ver: 
<https://drive.google.com/file/d/0BywPDLn_cuLSNU1KQlo1QkI2VXM/view>. Acesso em 02.12.2015. 
38 Ver: <http://taenk.dk/om-os/about-us>. Acesso em 02.12.2015. 
39 Id.40 
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MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Plano Nacional dinamarquês inicialmente traz uma perspectiva do Estado 

sobre os Princípios Orientadores, seguidas pelas recomendações do Conselho 

Dinamarquês sobre RSC40, para então tratar das ações que já estão em andamento e 

posteriormente apontar as ações planejadas para o futuro. 

O Plano se foca na função preventiva do Estado na Proteção dos Direitos 

Humanos, e exemplifica com algumas maneiras através das quais o Estado pode 

proteger esses direitos, seguindo a linha do primeiro pilar dos Princípios Orientadores: 

através da aplicação de leis, mesmo com implicações extraterritoriais; do 

encorajamento do setor corporativo a respeitar os Direitos Humanos; e da promoção 

do respeito aos Direitos Humanos pelas empresas em instituições bilaterais e 

multilaterais através do desenvolvimento de mecanismos de cooperação. 

Em relação às medidas já tomadas pelo governo estão o desenvolvimento de 

cursos e implementação de conselhos sobre conduta empresarial responsável no meio 

corporativo, bem como oferecimento de consultorias financiadas pelo Conselho de 

Comércio do Ministério de Relações Exteriores sobre due diligence. O Plano ainda 

menciona o lançamento de uma campanha informativa sobre os Princípios 

Orientadores e fazendo conexão destes com mecanismos de mediação e reclamação. 

Consta ainda no Plano Nacional que foi realizada uma parceria para produção 

manufatureira responsável em Bangladesh, em que o governo dinamarquês, 

associações empresariais e empresas concordaram em vários compromissos para 

melhorar as condições no âmbito de suas esferas de influência41. 

                                                                        
40 O Conselho para Responsabilidade Social Corporativa recomendou ao governo, entre outros itens: 
“expandir o requerimento do relatório dinamarquês corporativo não oficial para incluir um relatório 
obrigatório em direitos humanos; incentivar contratos públicos responsáveis, exigindo que os fornecedores 
do governo para realizar a due diligence em matéria de direitos humanos em relação aos produtos ou 
serviços abrangidos pelo contrato, incluindo a supervisão regular dos requisitos contratuais; requerer 
empresas estatais e agências do governo que distribuam fundos governamentais significantes a incorporar 
a due diligence em suas atividades; defende soluções conjuntas a nível internacional, por exemplo, através 
das Nações Unidas ou a União Europeia, nas áreas de direitos humanos, direitos trabalhistas e do meio 
ambiente, que permitam aos países de origem processar empresas envolvidas em violações particularmente 
graves fora das fronteiras do país de origem; e considerar a possibilidade de relevantes medidas nacionais 
que atendam a necessidade de processar as violações particularmente graves.” (Plano Nacional de Ação da 
Dinamarca, p., Tradução nossa) 
41 Ver: <http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-
site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2013/Partnership%20Bangladesh%20170513.pd
f>. Acesso em 02.12.2015. 
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Algumas ferramentas “relevantes” desenvolvidas pelo governo dinamarquês 

para a aplicação da Responsabilidade Social são “The CSR Compass”42 e “Global Compact 

Self-Assessment Tool”43. Além disso, quando o Ministério de Relações Exteriores da 

Dinamarca assina contratos com empresas é imposta a exigência de que elas atendam 

às políticas anticorrupção do Pacto Global. 

Há ainda medidas propostas no Plano Nacional especificamente para as 

empresas estatais, reportando a iniciativa do governo de 2008 em exigir relatórios 

anuais de sustentabilidade e de responsabilidade social independente do seu tamanho, 

e exigindo que todas elas adotassem os Princípios Orientadores e os incluíssem nas 

suas normativas internas. 

Para o futuro o governo Dinamarquês tem um número limitado de ações 

planejadas, mas é possível encontrar dentro do plano alguns exemplos como: seu 

comprometimento em criar um grupo de trabalho que vai avaliar a necessidade e 

viabilidade da inclusão de legislação extraterritorial, no qual esse grupo estudará, 

entre outros, práticas de diferentes Estados e o potencial para ação judicial. No âmbito 

interno planeja-se que em todos os contratos de construção do governo deverão ser 

observadas cláusulas trabalhistas44. 

No que diz respeito à responsabilidade das empresas, segundo pilar dos 

Princípios Orientadores, o Plano é bastante vago, pontuando somente que as 

empresas devem ter políticas de compromisso com sua responsabilidade de respeitar 

os Direitos Humanos, realizar due diligence e desenvolver medidas para possibilitar a 

remediação de qualquer “impacto adverso” aos Direitos Humanos que elas tenham 

causado ou contribuído. Uma das obrigações legais mencionadas, é a inclusão de ações 

de Direitos Humanos e responsabilidade socioambiental nos balanços anuais das 

empresas45. Esses balanços são avaliados e o melhor é premiado pelo governo 

dinamarquês, como forma de incentivar comportamentos semelhantes na comunidade 

empresarial. Há ainda uma obrigação para as companhias que recebem suporte e 

serviços substanciais de agências estatais de seguir o The Environmental & Social Due 

                                                                        
42 Uma ferramenta on-line gratuita que ajuda as companhias a implementarem a RSC nas suas cadeias de 
produção. Ver: <http://www.csrcompass.com/>. Acesso em 02.12.2015. 
43 Ferramenta que ajuda as companhias a testar sua performance no que se refere aos dez princípios do 
Pacto Global e em como ela pode ser manejada. Ver: <http://www.globalcompactselfassessment.org/>. 
Acesso em 02.12.2015. 
44 Id. 40 
45 Regulamentada pela revisão de 2008 do “Danish Financial Statements Act”,  
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Diligence Policy of the Danish Export Credit Agency (EKF) no qual os países estão 

comprometidos com a implementação dos Princípios Orientadores. 

Quanto ao acesso a mecanismos de reparação judicial, o plano levanta apenas a 

lei Dinamarquesa de Administração da Justiça46 como o principal marco sobre acesso 

à reparação judicial em casos que envolvam empresas e Direitos Humanos, e alega que 

seus dispositivos estão sob constante revisão para atender os parâmetros 

internacionais. Na esfera da reparação extrajudicial, é apresentada a Instituição de 

mediação e tratamento de reclamações para conduta empresarial responsável47, 

criada em Novembro de 2012. Essa instituição tem a competência para examinar 

queixas relativas a empresas, agentes públicos e outras organizações privadas da 

Dinamarca. Possui também, a faculdade de deflagrar investigações e sessões de 

mediação independente de queixas prévias. Outros mecanismos extrajudiciais de 

acesso a reparação citados são: as Cortes Trabalhistas e do Consumidor e o “National 

Ombudsman”. 

No que se refere aos direitos contemplados o Plano Nacional mostra o 

comprometimento do governo com as seguintes esferas de direitos através de: na 

esfera de Direitos Humanos, atos que proíbem descriminação, escravidão, tráfico 

humano, tortura; no direito do trabalho atos que determinam o direito de associação 

e assembleia, ao ambiente de trabalho seguro e saudável; nos direitos individuais o 

direito a privacidade entre outros; no âmbito penal o Plano Nacional expõe que Código 

Penal determina que as companhias podem ser criminalmente responsabilizadas. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

Na Dinamarca toda legislação nova é avaliada em termos de consequências para 

os Direitos Humanos pelo Ministério da Justiça.  O país faz questão de afirmar o total 

comprometimento com suas obrigações de Direitos Humanos, tanto nacional quanto 

internacionalmente, que levou à ratificação de vários tratados da ONU, União Européia 

                                                                        
46 Consolidation Act 2012-10-24, No. 1008. 
47 Maiores informações em: <http://www.businessconduct.dk>. 
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e do Conselho Europeu, e à participação no processo de “Universal Period Review” da 

ONU48, dentre outros49. 

PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

O Plano Nacional da Dinamarca, na aplicação dos Princípios Orientadores, 

confunde Direitos Humanos com Responsabilidade Social Corporativa, apontando 

mais iniciativas e propostas nesta área do que mecanismos e políticas de proteção dos 

Direitos Humanos. 

Foi levado em consideração o “consenso” sobre os Princípios Orientadores para 

a elaboração desse Plano Nacional, partindo-se do pressuposto de que os Princípios 

serviriam para unir os todos os atores interessados (stakeholders). No entanto, o 

consenso não se sustenta, pois foi construído sem a devida participação da sociedade 

civil, e principalmente de vítimas de violações de Direitos Humanos.  

O documento em análise se desvia de questões realmente importantes, não 

tratando de mecanismos efetivos de reparação, especialmente no que concerne à 

extraterritorialidade. Além de se utilizar de um vocabulário distante das normativas 

internacionais de Direitos Humanos, substituindo termos como “violações” por 

“impactos adversos”. 

 A ausência de vinculação e cogência dos Princípios Orientadores também é 

refletida no Plano Nacional, que constitui-se basicamente de orientações, 

recomendações e encorajamentos, com normativas de pouca relevância, e sem 

estabelecimento de prazos específicos para aplicação e desenvolvimento de 

mecanismos nacionais de proteção de direitos. 

 

 

 

 

                                                                        
48 Dentro das ações referentes a Direitos Humanos no âmbito internacional é interessante mostrar sua 
participação nos seguintes programas: OECD National Contact Point; The Right to a Better Life; Program for 
Responsible Business in Myanmar; framework das convenções da ILO; Pacto Global das Nações Unidas; 
OECD guidelines for multinational enterprises. 
49 Para uma lista completa dos Tratados Internacionais que a Dinamarca assinou e ratificou veja 
<http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-denmark.html.>. Acesso em 02.12.2015. 
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ESPANHA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

O Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos da Espanha 

começou a ser desenvolvido em 2012, e as consultas para sua elaboração se iniciaram 

em dezembro e se encerraram em fevereiro de 2013. Participaram dessas consultas 

ONGs, empresas, acadêmicos, ministros e outras autoridades, totalizando 

aproximadamente 100 pessoas. Uma segunda rodada de consultas foi realizada entre 

junho e novembro de 2013, incluindo empresas, organizações da sociedade civil e 

também uma avaliação pelo Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos 

Humanos. Atualmente, o projeto final está pronto para ser avaliado pelo Conselho 

Ministerial Espanhol50. 

MEDI DAS E D I REIT OS CONT EMPLADOS  

O governo espanhol se propõe a usar de instrumentos normativos, incentivos 

fiscais, financeiros e comerciais, e articulação interministerial e interinstitucional para 

cumprir as metas pactuadas. Visando facilitar essa articulação, foi criada uma comissão 

interministerial, que por meio de reuniões periódicas com empresas, membros da 

sociedade civil e órgãos governamentais como o ministério público, gerenciará a 

execução e avaliação do PNE. 

O plano aborda os 3 pilares previstos nos Princípios Orientadores da ONU: 

dever do Estado de proteger, reponsabilidade das empresas de respeitar e 

mecanismos de reparação de violações.  

No que se refere ao dever do Estado de proteger, o plano em tela propõe um 

diagnóstico exaustivo da legislação vigente em Direitos Humanos e Empresas para 

detectar lacunas a serem preenchidas. Concomitantemente se dispõe a promover 

campanhas de conscientização e cursos de capacitação na área, abordando temáticas 

                                                                        
50 Não há maiores informações sobre quais os entes que participaram dos processos de consulta do Plano, 
nem a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento. Os dados constantes nesse texto foram retirados 
de tese de doutorado defendida na Universidade de Roma. BORDIGNON, Marta. The Challenge of 
Implementing the UN ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework by States and the European Union through 
the UN Guiding Principles: The British, Spanish and Italian cases. 2013. Ver em: <http://business-
humanrights.org/en/pdf-the-challenge-of-implementing-the-un-protect-respect-and-remedy-framework-
by-states-and-the-european-union-through-the-guiding-principles-the-british-spanish-and-italian-cases>. 
Acesso em: 10.11.2015, às 18h22. 
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como: direitos das crianças, exploração sexual, práticas discriminatórias em empresas, 

povos indígenas e direitos trabalhistas. 

Quanto à responsabilidade das empresas de respeitar os Direitos Humanos, as 

medidas propostas consistem de incentivos governamentais, estabelecimento de 

diretrizes estatais em Direitos Humanos e Empresas, acreditação em boas práticas de 

Direitos Humanos realizadas por comissões de auditoria independentes, e medidas 

que encorajem as empresas a assumir publicamente o compromisso de respeitar 

Direitos Humanos. 

As medidas para abordar os desafios de reparação de violações abarcam a 

conscientização das empresas sobre o dever de repará-las e o acesso da população aos 

canais de reclamação convencionais e alternativos. Também pretende-se criar meios 

extrajudiciais de reparação e mecanismos de responsabilização civil sobre danos 

decorrentes de violações de Direitos Humanos, como comissões com autoridade para 

investigar violações e executar as reparações que se façam necessárias. A articulação 

com instituições Financeiras Internacionais e a OCDE é colocada como proposta para 

aplicação de mecanismos extrajudiciais de reparação em nível internacional. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

O governo espanhol cita em anexo a seu plano Nacional todos os tratados 

internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo país e reitera a obrigação 

estatal de proteger todos os Direitos Humanos, dado o seu caráter indivisível e 

interdependente51. 

                                                                        
51 O anexo do Plano Nacional Espanhol contém as seguintes legislações internacionais como referência em 
seu anexo 1: “Tratados de Naciones Unidas ratificados por España: Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio 1948; Convenio para la supresión de la trata de personas y de la explotación 
de la prostitución ajena 1951; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951; Convención 
suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas 
a la esclavitud 1957; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, incluido el Artículo 14 de la misma que confiere al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial la competencia para recibir quejas individuales  1965; Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)1966; Primer 
Protocolo Facultativo del PIDCP por el que se acepta la competencia del Comité de Derechos Humanos para 
recibir quejas de individuos sobre presuntas violaciones a los derechos contenidos en ese Pacto 1966; 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1967; Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDM)1979; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (CCT), así como el Art. 22 de la misma, que faculta al Comité contra la Tortura 
para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los derechos contenidos en la 
Convención 1984; Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP 59 destinado a abolir la pena de muerte 1989; 
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PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

O processo de elaboração do Plano Nacional de Ação Espanhol, aparentemente 

inclusivo e transparente através de duas rodadas de consulta pública, terminou 

sucumbindo ao poder do lobby empresarial, que conseguiu enfraquecer algumas 

propostas elogiadas no primeiro projeto do Plano, como por exemplo, a vedação de 

financiamento público a empresas violadoras de Direitos Humanos no exterior, que 

terminou restrita apenas a empresas que possuam sentença condenatória transitada 

em julgado e se neguem a cooperar com o governo espanhol na reparação das 

violações cometidas. Além disso, houve a exclusão da exigência das empresas 

manterem altos padrões laborais e de proteção ao meio ambiente52. 

Como grande parte dos Planos Nacionais apresentados até agora, o documento 

espanhol usa de linguagem vaga e imprecisa, sem deixar claro, por exemplo, quais 

mecanismos seriam utilizados para responsabilizar empresas espanholas que cometam 

violações em outros países. Também não cria obrigações para as empresas, limitando 

                                                                        
Protocolo facultativo de la CEDM, que habilita con un doble sistema de investigación de oficio y de quejas 
individuales al Comité de ese nombre 1999; Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 1989; Protocolos 
facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 2000; Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional y los Protocolos que la complementan sobre el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire, así como para prevenir la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños 2000; Protocolo Facultativo de la CCT que autoriza al Subcomité para la Prevención de la Tortura (25 
personas expertas) a visitar regularmente cualquier centro de detención situado en los estados partes a los 
fines de prevenir la tortura y otros malos tratos, a la vez que obliga al estado parte a establecer uno o varios 
mecanismos nacionales de prevención de la tortura 2002; Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (CDPD)65 2006; Protocolo facultativo de la CDPD que habilita al respectivo Comité para 
recibir quejas individuales 2006; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas 2006; Protocolo facultativo del PIDESC, que habilita al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los 
derechos contenidos en el PIDESC; Protocolo facultativo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que 
habilita al Comité DN para recibir quejas individuales 2008- 2011; - Convenios de la OIT ratificados por 
España: Núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio 1932; Núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso 
1959; Núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 1950; Núm. 98 sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva 1951; Núm. 100 sobre la igualdad de remuneración 1953; 
Núm. 111 sobe la discriminación (empleo y ocupación) 1960; Núm. 138 sobre la edad mínima de admisión 
al empleo 1976; Núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación 1999; - Documentos adicionales:  Observación general Nº 16 (2013) sobre las 
obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño 
(CRC/C/GC/16)” 
 
52 Ver: <http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-Responsabilidad-Corporativa-CEOE-
ONG_0_217678922.html>. Acesso em: 10.11.2015, às 18h14. 
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a ação do Estado a programas de acompanhamento, incentivo e conscientização sobre 

Direitos Humanos e empresas. 

 

FINLÂNDIA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

Em 22 de novembro de 2012, a Finlândia anunciou sua decisão de criar um Plano 

Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos53 na publicação de uma 

Resolução sobre Responsabilidade Social Corporativa. 

No ano seguinte, em 28 de maio de 2013, o Ministério do Trabalho e da 

Economia54 estabeleceu um Grupo de Trabalho para preparar uma proposta de 

implementação do Plano Nacional de Ação no país, com prazo até 31 de março de 2014. 

Do final de março de 2014 até setembro do mesmo ano foram feitos os ajustes 

finais no Plano e em 17 de setembro este foi adotado como uma proposta conjunta 

escrita por um Grupo de Trabalho Interministerial. 

O processo de elaboração do Plano Nacional incluiu, além de vários ministérios 

do governo, duas consultas públicas com os agentes interessados e a possibilidade de 

escrever comentários ao plano. O Plano foi também discutido no Comitê para 

Responsabilidade Social Corporativa (YHVA)55, que conta com a participação de 

sindicatos, empresas, ONGs entre outros. No entanto é possível perceber que o 

governo Finlandês não facilitou ou incentivou a participação de interessados menos 

empoderados como migrantes, índios e outras minorias56. 

MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Plano Nacional finlandês possui uma abordagem temática, tratando dos 

Direitos da criança, de tecnologia de comunicação, de grupos vulneráveis e do impacto 

de atividades extrativas. 

                                                                        
53 Ver: <http://www.tem.fi/files/41214/TEMjul_46_2014_web_EN_21102014.pdf>. Acesso em 30.12.2015. 
54 Ver: <https://www.tem.fi/en>. Acesso em 02.01.2016. 
55 Ver: <https://www.tem.fi/en/enterprises/corporate_social_responsibility_(csr)>. Acesso em 02.01.2016. 
56 Ver: <https://drive.google.com/file/d/0BywPDLn_cuLSNU1KQlo1QkI2VXM/view>. Acesso em 02.01.2016. 
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O Plano também discute exaustivamente sobre organizações regionais e 

internacionais, parâmetro que a Finlândia pretende utilizar para impulsionar a 

implementação dos Princípios Orientadores. 

Os objetivos chave do plano de ação são o relatório legislativo, a definição da 

obrigação de “due diligence”, e a aplicação de critério social no manejo público. 

O Plano Nacional finlandês tem caráter muito pragmático, através da 

proposição de várias medidas práticas, sendo que algumas já estão em fase de 

implementação e outras sendo apenas iniciadas.  Pode ser citada como exemplo a 

elaboração de um relatório sobre a legislação nacional e internacional pertinente à 

empresas e Direitos Humanos com base nos Princípios Orientadores e de um outro 

relatório, que pretende averiguar se as leis trabalhistas e os Direitos Humanos têm sido 

observados nos acordos de livre comércio da União Europeia, dos Estados Unidos e 

outros países. 

Cada lista de tópicos de ação é correlacionada a um (ou mais) ministério(s) em 

particular, identificando os órgãos responsáveis pela atividade. O Plano indica um 

prazo aproximado para a conclusão de parte dos tópicos, sendo, talvez, o único Plano 

Nacional que apresenta metas mais concretas de implementação das propostas. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

Como Estado, a Finlândia trabalha ativamente para garantir que Direitos 

Humanos sejam respeitados dentro de arenas internacionais. Na Finlândia, a 

Constituição provê forte proteção para a realização de Direitos Humanos. De acordo 

com a Constituição, a Finlândia participa de cooperação internacional para a proteção 

da paz, de Direitos Humanos e do desenvolvimento da sociedade. Como membro das 

Nações Unidas e da União Europeia, a Finlândia está comprometida à promoção de uma 

sociedade aberta a todos. 

Diversos Direitos Humanos encontram-se positivados na Constituição 

Finlandesa e, portanto, devem ser respeitados e devem ser garantidos em toda a 

legislação. Em seu relatório final (do próprio Plano Nacional de Ação), o Grupo de 

Trabalho propõe que um relatório acerca da legislação finlandesa em relação à 

regulação e orientação de atividades empresariais internacionais seja realizado, com o 

intuito particular de prevenir violações sérias de Direitos Humanos e para remediar 

qualquer violação já existente. O prazo é estabelecido para meados de 2015. 
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O país encontra-se também obrigado a implantar e respeitar convenções 

internacionais, incluindo convenções de Direitos Humanos, devido a tratados dos quais 

é signatário, entretanto, em nenhum momento são citados no Plano Nacional quais 

tratados e quais leis são essas que tratam especificamente de Direitos Humanos e 

atividade empresarial internacional. 

PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

Apesar de identificar a entidade governamental responsável por determinadas 

ações e o prazo para a conclusão, os tópicos de ação são amplos e genéricos, não sendo 

possível compreender o que o governo pretende realizar em termos concretos em 

cada tópico. Há, por exemplo, um tópico de ação que afirma que a Finlândia "deverá 

participar nos Fóruns de Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas e apoiará as 

atividades do Grupo de Trabalho relacionadas aos Princípios Orientadores das Nações 

Unidas". Esse tópico de ação não é propositivo de mudanças na condição nacional de 

proteção aos Direitos Humanos, não representando avanço, somente demonstrando o 

compromisso internacional do Estado com os Princípios Orientadores.  

O Plano finlandês não avança em relação ao 3º Pilar, não possuindo proposta de 

mecanismo nacional para acesso eficaz à reparação por violações de Direitos Humanos. 

Não há quaisquer medidas de natureza mandatória ou regulatória propostas, 

concentrando-se em medidas voluntárias, incluindo diálogo, treinamento e pesquisa. 

Além disso, como afirmado anteriormente, o Plano de Ação não cita qual 

legislação nacional estaria relacionada com a temática de uma Agenda Global para 

Direitos Humanos e empresas, deixando isso a cargo de um novo relatório com 

previsão para meados de 2015 que até a presente data não foi concluído. 
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LITUÂNIA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

Não foram encontrados dados diretos ou indiretos que reportem o processo de 

elaboração do Plano Nacional, havendo somente registros da sua apresentação ao Alto 

Comissariado de Direitos Humanos da ONU em fevereiro de 201557.  

MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Plano Nacional de Ação da Lituânia foi lançado em fevereiro de 2015, com 

ênfase em medidas contra discriminação e corrupção. Mecanismos legislativos de 

abertura, transparência e responsabilização de agentes públicos, bem como a 

intensificação de sua participação na OCDE e o financiamento público mediante edital 

de concorrência de ONGs de Direitos Humanos, foram as ações elencadas para 

contemplar o dever do Estado de proteger os Direitos Humanos.  

Com relação ao segundo pilar, as medidas elencadas são a elaboração de uma 

estratégia nacional de desenvolvimento sustentável e de um programa nacional de 

Responsabilidade Social Corporativa. Também foram pactuadas a promoção de 

investimentos sustentáveis e estratégias de incentivo a empresas que cumpram as 

diretrizes estabelecidas.  

O governo lituano afirma que, no que tange as medidas para reparação de 

violações, já implantou o processo judicial eletrônico e sistemas de audiências tele 

presenciais, além de incentivar a mediação como forma de solução de conflitos, 

ampliar o acesso a defensores públicos e regulamentar ações coletivas com vistas a 

acelerar os processos e facilitar o acesso à justiça. No mesmo sentido, também se 

comprometeu a: estender as melhorias realizadas no âmbito do processo civil aos 

processos administrativos; viabilizar a resolução de conflitos de relações de consumo 

por meios extrajudiciais; incentivar a autorregulação das empresas e instituir o tribunal 

do júri nas cortes lituanas. 

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

                                                                        
57 Ver: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf>. 
Acesso em 03.01.2016. 
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Para efetivar as medidas elencadas na seção anterior o governo lituano usou de 

instrumentos legais como o Plano Interinstitucional de Ação para a promoção da não-

discriminação, o Programa Nacional de Integração de pessoas com deficiência, 

Programa Nacional de Igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, 

Estratégia Nacional de Proteção ao consumidor. Também são mencionadas a 

Recomendação do Comitê de Liberdade de Associação da OIT, bem como numerosas 

portarias ministeriais referentes às ações já implantadas58. 

PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

O plano nacional de ação da Lituânia é bastante conciso e objetivo, mas peca ao 

restringir suas medidas apenas ao combate à discriminação, à corrupção e ao direito 

de associação trabalhista. Faltam em suas propostas mecanismos vinculantes que 

obriguem as empresas a respeitar os Direitos Humanos e que sejam capazes de 

responsabilizá-las efetivamente pelas violações cometidas.  

Em suma, apesar de possuírem algum grau de concretude e de se referirem a 

medidas já em processo de implementação, as propostas de ação do governo lituano 

são superficiais diante de um cenário global repleto de casos graves de violações de 

Direitos Humanos por empresas. 

SUÉCIA 

H IST ÓRICO DO PROCESSO  

O Plano Nacional sueco surge como uma resposta a Comissão Europeia, que 

pediu aos Estados-membros que desenvolvessem esse instrumento. Ele foi elaborado 

pelo Gabinete do Governo com consulta a vários atores interessados, dentre eles 

empresas e ONGs.  

Foi feito um texto preliminar para consulta popular que foi publicado no site do 

Gabinete do Governo, servindo também para quatro consultas públicas, nas quais 

                                                                        
58 Plano Interinstitucional de Ação para a promoção da não-discriminação, o Programa Nacional de 
Integração de pessoas com deficiência, Programa Nacional de Igualdade de oportunidades entre mulheres 
e homens, Estratégia Nacional de Proteção ao consumidor. Também são mencionadas a Recomendação do 
Comitê de Liberdade de Associação da OIT, bem como numerosas portarias ministeriais referentes às ações 
já implantadas. Notas de rodapé do próprio plano nacional. Ver: 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/Lithuania_NationalPlanBHR.pdf>. 
Acesso em 03.01.2016. 
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estavam presentes mais de 100 empresas, agências do governo, sindicatos, ONGs e 

outros59. 

Tendo o texto final sido fechado após as consultas realizadas em março de 2015, 

o Plano Nacional foi lançado em agosto de 2015 e apresentado às Nações Unidas. 

MEDI DAS PROPOST AS E D IREIT OS CONT EMPLADOS  

O Plano Nacional inicialmente estabelece uma conexão entre Responsabilidade 

Social Corporativa e o tema de Direitos Humanos e Empresas, ressaltando a 

importância de políticas de RSC e sua estratégia de exportações, que geraria um 

fortalecimento das exportações e de oportunidades de internacionalização para as 

empresas suecas em mercados internacionais relevantes, ajudando a assegurar que o 

país tenha a menor taxa de desemprego da União Europeia até 2020. 

O Plano em questão é organizado de acordo com a estrutura dos três pilares 

dos Princípios Orientadores, sendo dividido na ordem de cada um deles, seguido por 

medidas que já foram tomadas e outras planejadas, e determina ações para todos os 

atores: Estado, empresas, investidores, sindicatos e sociedade civil. 

No que se refere às obrigações para as empresas, o Plano só as determina de 

maneira indireta, devendo o Estado estabelecer diretrizes para estas, como estipular 

valores a serem seguidos pelas empresas, nas suas relações internas e externas e 

disponibilizá-los publicamente. Fica claro a sobreposição do primeiro pilar em relação 

ao segundo, sobre a obrigação das empresas de respeitar, não tendo esse último pilar 

bases sólidas nesse Plano. 

Com relação a esses valores, definidos pelo Estado para serem seguidos pelas 

empresas, o Plano Nacional identifica como responsabilidade das empresas (segundo 

pilar): identificar e monitorar os riscos na cadeia de produção e avaliar como a empresa 

pode ter um impacto positivo; estabelecer um processo dentro da companhia para 

identificar, prevenir e gerenciar oportunidades e riscos aos Direitos Humanos, 

conforme o tamanho, natureza e contexto das operações; fazer due diligence; adotar a 

transparência como um princípio de ação, devendo os riscos, as oportunidades e os 

impactos serem comunicados à sociedade, sejam favoráveis ou não; e criar processos 

para remediar impactos adversos – esses remédios entram na esfera do terceiro pilar. 

                                                                        
59 Os encontros para consulta pública aconteceram em Estocolmo nos dias 5 e 23 de março de 2015, em 
Gothenburg e em Malmö no dia 12 e 16 do mesmo mês e ano. 
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O Estado, seguindo a linha do terceiro pilar que é o da remediação e do primeiro 

que é o da proteção dos Direitos Humanos, deve providenciar tais remédios quando as 

empresas cometerem abusos, que são compostos por mecanismos judiciais e não 

judiciais. Dentro dessa lógica o Plano Nacional dispõe sobre o funcionamento das 

cortes suecas, o remédio para quem não recebe um tratamento justo dos servidores 

públicos e informa ainda sobre a preocupação do governo em prestar um serviço de 

forma efetiva. 

O procedimento abordado pelo Plano para a remediação das violações é feito 

por meio de uma espécie de conciliação, sendo a solução dada pelo pagamento de uma 

compensação. Além disso, o Plano segue ainda as diretrizes da OCDE para empresas 

multinacionais, também seguidas pelo governo, que dão acesso ao reparo pelo Ponto 

Nacional de Contato, que na Suécia atua com a colaboração do Estado, negócios e 

organizações trabalhistas. Mas como as diretrizes são optativas para as empresas o 

Ponto de Contato não tem poder para estabelecer sanções, resumindo-se assim sua 

tarefa à promoção de uma conformidade corporativa com as diretrizes e ao auxílio em 

casos individuais através do diálogo e discussões. 

Os Princípios Orientadores, seguindo o segundo pilar e o terceiro, determinam 

que as empresas são responsáveis por assegurar que suas operações não infrinjam os 

Direitos Humanos, e se ela infringiu ou contribuiu para tal ela deve buscar a 

compensação do dano para a vítima, que pode se dar por meio de pedidos de desculpa, 

compensação financeira ou não e outros acordados pela companhia e pela vítima. 

Dessa forma o Plano Nacional determina que se o impacto foi causado diretamente 

pelo seu modo de operação, ela deve exercer algum mecanismo para prevenir ou 

mitigar esse impacto, se esse mecanismo vier a existir. 

O governo sueco adotou em 2003 uma plataforma para a ação sueca em 

responsabilidade social corporativa que resultaram em medidas como o 

comprometimento do Estado com o Work Environment Act and Working Hours Act60; A 

proposição do governo sueco feita a UE de que seja obrigatório para importadores de 

países particularmente problemáticos obter um certificado; e o apoio do governo a 

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas61. 

                                                                        
60 Ver <http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=92156>. Acesso em 02.12.2015. 
61 Ver <http://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
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Há ainda medidas a serem implementadas futuramente, com previsão para 

2017 como o plano do governo de lançar um inquérito para examinar se a Convenção 

das Nações Unidas para os Direitos das Crianças62 deve ser incorporada nas leis suecas; 

o estudo conduzido pelo governo sobre como a legislação sueca se compara aos 

Princípios Orientadores para determinar se existem brechas obvias ou imediatas que 

precisam ser resolvidas; a consideração do  governo sobre conduzir especialmente a 

due diligence em setores com desafios distintos; o planejamento do governo de 

desenhar uma nova plataforma para a visualização completa das questões de RSC, 

incluindo o respeito pelos Direitos Humanos, a ser enviada ao parlamento sueco sob a 

forma de comunicado escrito; o plano do governo sueco de encorajar organizações 

como a ONU, UE, OECD e Banco Mundial a promover o respeito corporativo pelos 

Direitos Humanos, entre outros63. 

Dentre os direitos contemplados encontram-se direitos tratados pelo direito 

constitucional, trabalhista e penal, podendo ser exemplificados pelos direitos: da 

liberdade de imprensa e de expressão e outras liberdades individuais como o do 

tratamento igualitário; direito de organização em sindicatos, ao ambiente de trabalho 

seguro e adequado; é criminalizado ainda o trabalho escravo e infantil por exemplo, 

levando em consideração o direito à dignidade humana.  

LEGISLAÇÃO MENCI ON ADA  

No que diz respeito à base legal estabelecida pelo Plano, este traz legislações 

nacionais e internacionais. Quanto à legislação nacional, são mencionadas normativas 

de natureza constitucional, trabalhista e criminal. 

As normativas de natureza constitucional tratam principalmente de liberdades 

fundamentais e não-discriminação como: The Freedom of the Press Act64, The 

Fundamental Law on Freedom of Expression65, The European Convention for the 

                                                                        
62 Ver:<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>. Acesso em 02.12.2015. 
 
63 Medidas retiradas diretamente do Plano Nacional de Ação sueco. 
64 Ver: <https://www.riksdagen.se/en/How-the-Riksdag-works/Democracy/The-Constitution/The-Freedom-
of-the-Press-Act/>. Acesso em 02.12.2015. 
65 Ver: <https://www.riksdagen.se/en/How-the-Riksdag-works/Democracy/The-Constitution/The-
Fundamental-Law-on-Freedom-of-Expression/>. Acesso em 02.12.2015. 
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Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms66, EU Charter of Fundamental 

Rights67 e The Discrimination Act68. 

Em relação à legislação trabalhista, o foco foi na relação entre empregador e 

empregado, com destaque para o direito de organização em sindicatos. Foram 

mencionados: The Labour Disputes (Judicial Procedure) Act69, The Employment 

Protection Act70, The Employment (Co-determination in the Work- place) Act71 e The 

Trade Union Representatives (Status at the Workplace) Act72. 

Na lei penal sueca, há disposições que identificam a jurisdição das cortes do país 

na persecução de crimes cometidos em outros Estados73. Também é mencionado o Act 

on Criminal Responsibility for the Financing of Particularly Serious Crimes in Some Cases74.  

No entanto, para a responsabilização de empresas são previstas somente a 

aplicação de multas, pois apenas pessoas naturais podem ser condenadas por crimes75. 

Em relação às normativas internacionais, o Plano menciona que a Suécia aderiu 

a várias convenções internacionais sobre Direitos Humanos das Nações Unidas, da OIT 

e do Conselho da Europa, sendo obrigada a apresentar relatórios regularmente sobre 

                                                                        
66 Ver :<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
67 Ver:<http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
68 Ver: <https://student.slu.se/en/rules-rights/rights-and-responsibilities/equal-treatment/swedish-
discrimination-act-equality-ombudsman/>. Acesso em 02.12.2015. 
69 Ver 
:<http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2595/Labour%20Disputes%20(Judicial%20Procedure)%20Act.pdf>. 
Acesso em 02.12.2015. 
70 Ver: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwi-
2_7H2L7JAhVIxpAKHSPcAAwQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.legislationline.org%2Fdownload%2Fa
ction%2Fdownload%2Fid%2F3388%2Ffile%2FSweden_Employment%2520Protection%2520Act_1982_ame
nded_until_2007_en.pdf&usg=AFQjCNEJg1TnKKwl6jsG9Qy6eEAWFcdO1Q&sig2=YMe_1ubnsVugTte_NNJsl
g&bvm=bv.108538919,d.Y2I>. Acesso em 02.12.2015. 
71 Ver: <http://www.naturvetarna.se/Global/English/Act1976580_MBL.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
72 Ver: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/15263/66005/F478088322/SWE15263.pdf>. 
Acesso em 02.12.2015. 
73 No caso de crimes cometidos fora do país, o Código Penal da Suéca, no seu Capítulo Segundo dispõe: 
“Under Swedish law, jurisdiction is extensive and Swedish courts are therefore often able to adjudicate in 
cases concerning offences committed abroad. Normally, for this to occur, the perpetrator would need to 
have some ties to Sweden and the offence would need to be subject to criminal liability under the law of the 
place where it was committed. However, such restrictions do not apply to the most serious crimes, i.e. 
certain specified crimes such as crimes under the Act on criminal responsibility for genocide, crimes against 
humanity and war crimes and, in general, all crimes with a minimum sentence of imprisonment for four 
years, for example, exceptionally gross assault.” 
74 Ver: <http://www.government.se/contentassets/d28a807aff3f4acb84dcae29daa1aac3/act-on-criminal-
responsibility-for-the-financing-of-particularly-serious-crime-in-some-cases_2002_444_unofficial-
translation.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
75 Código Penal da Suécia, Capítulo 36. 
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a implementação das medidas propostas nas convenções. Algumas delas são: 

Convenção das Nações Unidas contra Corrupção76; OECD Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions77; Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças78; e The European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms79. 

 

PERSPECT IVAS CRÍT ICAS  

A relação estabelecida entre a política de responsabilidade social corporativa 

está colocada para beneficiar as empresas e não interage com princípios em matéria 

de Direitos Humanos, já que o único benefício que essa relação traria para o campo 

social é seria a diminuição da taxa de desemprego. 

O governo encoraja que todas as empresas suecas adotem as diretrizes, não 

sendo, nem o Plano Nacional de Ação um documento de natureza vinculante. O Plano 

ainda estabelece que o Estado irá auxiliá-las nessa empreitada, mas não fala nada no 

que diz respeito a ações para reparar as violações sofridas pelos afetados. 

No que se refere ao processo de elaboração do Plano não é fácil identificar quais 

foram os atores presentes no processo, nem sua proporção ou nível de influência. No 

entanto, já se pode presumir que a desigualdade estrutural entre os atores se 

manteve, visto que empresas e organizações não governamentais ocuparam o mesmo 

espaço no processo de consultas, e não foi possível encontrar informações sobre a 

participação das vítimas de violações no processo. 

Claramente, a Suécia tem uma visão muito ilusória das empresas e seus 

objetivos. Segundo o Estado, “Business enterprises appear to have a greater awareness 

of their responsibility to respect human rights and of the role this plays in creating value 

and building business competitiveness”, e cabe somente ao governo “assist enterprises 

in their efforts in this area”. Ou seja, não são necessários mecanismos de reparação ou 

de apuração de responsabilidade, visto que as empresas não violam direitos. 

                                                                        
76 Ver: <https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf>. Acesso em 
02.12.2015. 
77 Ver : <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf>. Acesso em 02.12.2015. 
78 Id. 56. 
79 Id. 60. 
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Os princípios direcionados para as corporações especificamente não implicam 

estas terão qualquer tipo de obrigação direta, ou seja, não é admitida responsabilidade 

para as empresas, apenas para o Estado, que deve desenvolver programas para 

orientar a prática empresarial. 

Observa-se que a penalidade para crimes cometidos por empresas consiste 

apenas de multas, já que apenas pessoas naturais podem ser condenadas por crimes. 

Esse Plano Nacional aparenta ser uma vitrine da política de Responsabilidade 

Social implementada pelo Estado junto das empresas, apenas elaborado para 

aparentar que algo está sendo feito e para demonstrar à sociedade civil a preocupação 

com o tema. Não se vê previsão de mecanismos de punibilidade ou responsabilização 

alguma das empresas por suas condutas adversas em relação a Direitos Humanos, pelo 

contrário, as políticas propostas giram entorno da premiação das companhias que 

aplicam os Princípios Orientadores e “respeitam os Direitos Humanos”. 

O acesso a remédios judiciais e extrajudiciais é tratado de maneira vaga e sem 

proposta de mecanismo vinculante efetivo, não sendo possível compreender se 

realmente há algum. O exemplo bem-sucedido utilizado é o Ponto Nacional de Contato 

da OCDE, que se baseia somente no diálogo entre as partes e desconsidera a situação 

de desigualdade estrutural entre violadores e violados, além de ter sua eficácia 

questionada internacionalmente. 

 

CONCLUSÃO 

Como já apontava-se na introdução e evidenciou-se através de todo o texto, a 

experiência dos Planos Nacionais já existentes mostra que estes não possuem em seu 

conteúdo o potencial para um efetivo avanço no desenvolvimento de normativas 

nacionais e políticas públicas de proteção aos Direitos Humanos contra violações 

cometidas por empresas. Muito menos contribuem para o pleno acesso à justiça e para 

que as vítimas sejam capazes de alcançar reparação pelas violações sofridas. 

As medidas propostas na totalidade dos Planos Nacionais analisados são 

genéricas, sem previsão de mecanismos de controle da aplicação, sem uma 

metodologia clara de avaliação e monitoramento por parte da sociedade civil, e, 

principalmente, sem qualquer nível de “punibilidade” para as empresas que porventura 

venham a violar Direitos Humanos, ou para o Estado, caso não venha a materializar as 

propostas veiculadas nos Planos. 
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Sob uma perspectiva estrutural e sistêmica, os Planos Nacionais, por se 

basearem nos Princípios Orientadores, reforçam a categoria social do stakeholder, 

contribuindo para invisibilizar importantes atores, como vítimas, atingidos e afetados, 

e principalmente, não contribuindo para o aperfeiçoamento de mecanismos de 

reparação das empresas pelas violações por elas cometidas.  

Apesar dos Planos trazerem em si uma possibilidade de diálogo e construção de 

programas e políticas públicas para melhorar a situação fática das comunidades 

afetadas pela atividade violadora de direitos das empresas, o seu processo de 

elaboração deve ser popular e democrático, contemplando todos os atores que sofrem 

com as violações de direitos, não priorizando somente as empresas. 

Um Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos deveria se 

focar nos Direitos Humanos e nas vítimas, orientando-se pela lógica do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, e reconhecendo o desequilíbrio estrutural 

existente entre violadores de Direitos Humanos e violados, no caso, empresas e 

comunidades afetadas, direcionando-se para o caminho da incorporação do marco 

internacional de proteção aos Direitos Humanos já existente, com a aprovação de leis 

para regular a aplicação dos tratados e construir um terreno fértil para futuros avanços 

que podem surgir da esfera internacional, como o Tratado Internacional sobre 

Empresas e Direitos Humanos, em processo de elaboração no Conselho de Direitos 

Humanos da ONU. 
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INTRODUÇÃO 

Em diversas ocasiões, as vítimas de violações de direitos humanos cometidos 

por empresas transnacionais em todo o mundo percebem como os seus países são 

incapazes, e às vezes até negligentes em dar uma resposta eficaz para os abusos 

cometidos. Este cenário é uma consequência direta de alguns dos efeitos negativos 

trazidos pela globalização econômica. 

A grande maioria das soluções propostas para este problema até agora - 

incluindo os Princípios Orientadores propostos pelo professor John Ruggie - falharam 

drasticamente em resolver as assimetrias crescentes de nosso tempo em um nível mais 

profundo, por exemplo, o caráter predominantemente territorial das leis de direitos 

humanos vs. uma complexa teia de operações de negócios transnacionais ou o enorme 

poder político-econômico de corporações transnacionais contra a dependência dos 

países em desenvolvimento sobre o investimento estrangeiro.1 

Em um esforço para centralizar a discussão em torno das vítimas, é necessário 

tomar quaisquer medidas regulatórias alternativas para fornecer um remédio eficaz, 

superando os obstáculos de prestação de contas normalmente enfrentados no campo 

dos direitos humanos. Nesse sentido, um dos melhores instrumentos disponíveis para 

                                                                        
1 DEVA, SURYA. Regulatory initiatives on business & human rights: Where are the victims? Disponível em: 
<http://business-humanrights.org/en/regulatory-initiatives-on-business-human-rights-where-are-the-
victims> Acesso em 18 de maio, 2016. 

http://business-humanrights.org/en/regulatory-initiatives-on-business-human-rights-where-are-the-victims
http://business-humanrights.org/en/regulatory-initiatives-on-business-human-rights-where-are-the-victims
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melhorar a responsabilização por violações cometidas no exterior é o exercício da 

jurisdição extraterritorial pelos Estados de origem dessas corporações. Este trabalho 

tem por objetivo analisar brevemente em que circunstâncias devem os Estados 

estender os seus poderes para além do seu próprio território e como eles devem 

cumprir as suas obrigações neste campo. 

 

EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS OS ESTADOS DEVEM 

EXERCER JURISDIÇÃO EXTRATERRITORIAL?  

No atual estado do quadro jurídico internacional, há apenas uma certa 

quantidade de situações excepcionais em que o direito internacional impõe a 

obrigação de um Estado exercer a sua jurisdição extraterritorial. Este é o caso de 

alguns crimes internacionais, quando cometidas por pessoas naturais.2 Por exemplo, a 

Convenção Contra a Tortura (CAT), estabelece que os Estados devem tomar as medidas 

necessárias para implementar sua jurisdição sobre certos crimes, inclusive quando a 

vítima ou o autor for nacional do Estado. Nos casos em que o presumível autor se 

encontre em qualquer território - mesmo que ele não seja um nacional -, os Estados 

Partes são obrigados a estabelecer a sua jurisdição, se eles não extraditá-lo (artigo 5º). 

No entanto, o direito internacional não impõe qualquer obstáculo impeditivo 

ao uso de jurisdição extraterritorial como uma ferramenta para fazer as corporações 

transnacionais respeitarem os direitos humanos internacionalmente reconhecidos em 

todas as esferas de ação, incluindo operações no exterior.3 Neste sentido, o Comitê 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança enfatiza que os Estados têm a 

obrigação de respeitar e garantir os direitos das crianças sob a sua jurisdição, sendo 

esta não limitada a "território". Isto inclui tomar medidas para resolver o 

comportamento de atores não estatais, como as empresas globais registradas, 

                                                                        
2 SCHUTTER, OLIVIER.  Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability 
of Transnational Corporations. Disponível em: <http://www.reports-and-
materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-
extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf> Acesso em 18 de maio, 2016.       
3 SCHUTTER, OLIVIER.  Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability 
of Transnational Corporations. Disponível em: <http://www.reports-and-
materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-
extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf> Acesso em 18 de maio, 2016.       

http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
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domiciliadas, com sede ou que exercem atividades substanciais no território de um 

Estado que podem impactar negativamente os direitos das crianças em outros países.4 

Há uma extensa lista de proteções oferecidas aos investidores estrangeiros 

tanto sob o direito internacional público geral quanto sob o direito internacional 

convencional. Em contrapartida lógica a esses "privilégios", os Estados desenvolvidos 

têm o dever de controlar a conduta de suas corporações transnacionais no 

estrangeiro.5 Dito isto, pode-se argumentar que o Estado também deve ter a obrigação 

de exercer jurisdição extraterritorial, no caso de violações dos direitos humanos 

cometidos por empresas transnacionais sediadas em seu território sob uma base de 

jurisdição pessoal ativa (quando o autor for nacional do Estado), especialmente 

quando o Estado que acolhe as atividades da corporação é incapaz ou negligente em 

proteger eficazmente os direitos humanos dos povos que vivem no interior do seu 

território. 

Usar a personalidade ativa como base de jurisdição parece especialmente 

adequado no caso de violações dos direitos humanos cometidas por empresas. Na 

verdade, parece razoável estender o princípio do direito internacional público de aut 

dedere aut judicare6 - combinado com o princípio da solidariedade – também para as 

corporações transnacionais, afim de evitar que as violações continuem impunes. 

Quando aplicado às pessoas naturais, o princípio da solidariedade serve como base 

para a extradição do autor de crimes ou violações. Uma vez que corporações não 

podem ser extraditadas, o princípio da solidariedade assumiria a forma seja de 

cooperação na execução de quaisquer decisões tomadas pelos tribunais nacionais do 

Estado de acolhimento (que estaria exercendo jurisdição extraterritorial sobre o 

Estado de origem) ou de responsabilizar a empresa no Estado da sua nacionalidade por 

violações cometidas no Estado de acolhimento. 

 

                                                                        
4 Committee on the Rights of the Child, General Comment no. 6 (2005). UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1º de 
setembro, 2005. 
5 SCHUTTER, OLIVIER.  Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of 
Transnational Corporations. Disponível em: <http://www.reports-and-
materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-
extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf>  Acesso em 18 de maio, 2016   
6 "Extraditar” ou “julgar" em latim. Refere-se à obrigação legal de estados sob a égide do direito internacional 
público de processar pessoas que cometam graves crimes internacionais onde nenhum outro estado tenha 
solicitado a extradição. A obrigação surge independentemente da natureza extraterritorial do crime e 
independentemente do fato de que o agressor e a vítima podem ser de nacionalidade estrangeira. 

http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
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DETERMINAÇÃO DA "NACIONALIDADE" DE UMA 

EMPRESA7 

Há ainda algum debate sobre o que define a "nacionalidade" de uma 

corporação. Na maioria dos contextos, a "nacionalidade" será uma consequência direta 

do lugar onde essa empresa foi constituída. Em outros contextos, um teste de 

"controle" é usado para determinar a nacionalidade, com base na nacionalidade dos 

proprietários, acionistas, gerentes ou qualquer pessoa entendida como presente no 

controle dessa operação. Este é especialmente o caso quando decide-se se uma 

empresa é sujeita de tratados bilaterais de investimento (TBI) - e, consequentemente, 

está qualificada para fazer uso de um tribunal arbitral constituído por tais tratados -, 

onde o critério de incorporação simples não é suficiente por si só. 

Essa discussão leva a outra mais complicada: no caso da criação de uma empresa 

subsidiária no exterior, devido ao princípio da responsabilidade limitada, a empresa-

mãe e a filial são duas entidades jurídicas completamente distintas. Este mecanismo é 

frequentemente utilizado como um escudo para proteger a empresa-mãe de qualquer 

responsabilidade pelas ações de suas subsidiárias no exterior. 

Para fazer face a estas duas questões é necessário ter uma abordagem 

diferente para as relações entre empresas-mãe, subsidiárias e parceiros de negócios 

no exterior. As empresas transnacionais são nada mais nada menos que um grupo de 

entidades jurídicas distintas, interligadas de tal forma que se justifica considerar 

qualquer medida tomada por uma subsidiária como uma medida tomada pela própria 

empresa-mãe. Estabelecer esta presunção é fundamental para impor a 

responsabilidade direta à empresa-mãe, reduzindo a possibilidade de o Estado de 

origem declarar-se como forum non conveniens8. 

 

 

 

 

                                                                        
7 O professor Olivier De Schutter escreveu um artigo discutindo este tópico de maneira mais aprofundada, 
denominado “Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of 
Transnational Corporations”. 

8 Forum non conveniens é um poder discricionário que permite aos tribunais rejeitar um caso quando outro 
tribunal ou fórum está mais preparado para escutá-lo. Esta doutrina é comumente utilizada em casos 
envolvendo violações de direitos humanos em jurisdições de common law. 
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FORUM NECESSITATIS  

Afim de manter todas as possibilidades abertas para aqueles destituídos de 

seus direitos humanos mais básicos, também se poderia argumentar pela necessidade 

de uma regra de "fórum de necessidade" em um instrumento vinculante sobre 

Empresas e Direitos Humanos. A doutrina Forum Necessitatis é uma base de jurisdição 

universal que pode ser usado como uma opção em circunstâncias de absoluta negação 

da justiça9, permitindo a um tribunal declarar-se capaz de ouvir um caso quando não há 

outro fórum disponível. Conforme definido por um estudioso: 

A doutrina do fórum de necessidade permite a um tribunal ouvir uma 

reclamação, mesmo quando os testes padrões para a competência não estão 

totalmente satisfeitos, se não houver nenhum outro fórum em que o demandante 

poderia razoavelmente procurar alívio. É, portanto, a imagem espelhada do forum non 

conveniens, que permite aos réus estabelecer que um tribunal não deve ouvir uma 

reclamação, apesar dos testes de competência terem sido cumpridos, com base em 

uma série de fatores discricionários. Enquanto as doutrinas operam em princípios 

semelhantes, forum non conveniens dá aos réus uma chance extra de "matar" um caso, 

enquanto fórum de necessidade dá aos demandantes uma chance extra para salvá-lo.10 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O desenvolvimento de um novo instrumento para fornecer uma forte regulação 

no campo das violações dos direitos humanos perpetradas por corporações 

transnacionais tem o potencial para resolver uma infinidade de problemas e questões 

em aberto que tornam extremamente difícil fornecer compensação para aqueles em 

necessidade: as vítimas daquelas violações. O exercício da jurisdição extraterritorial é 

um assunto complexo e um tratado que define claramente quais são as obrigações do 

Estado e determina regras para a cooperação entre os Estados é a maneira mais eficaz 

de prevenir a insegurança jurídica que vem de Estados expandindo unilateralmente os 

                                                                        
9 ASCENSIO, H. Extraterritoriality as an instrument. Disponível em: <http://business-
humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-
for-ruggie-dec-2010.pdf>. Acesso em 18 de maio, 2016. 
10 GOLDHABER, MICHAEL. Corporate Human Rights Litigation in Non-U.S. Courts: A Comparative Scorecard, 
3 U.C. IRVINE L.REV. 127, 137 (2013).  

http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
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seus poderes para além das suas fronteiras territoriais, uma das queixas mais 

comumente colocadas por organizações empresariais. 

O advento de um instrumento vinculante também forneceria um quadro 

comum para decidir como resolver conflitos de competência, estabelecendo regras de 

cooperação entre os vários Estados competentes. Como apontado pelo professor 

Hervé Ascensio, "o princípio da cooperação requer que aos países resolver conflitos 

relacionados à jurisdição extraterritorial de maneira pacífica e em boa fé. Esta 

obrigação levou à conclusão de muitos tratados definindo a jurisdição normativa 

autorizada ou prescrita pelo direito internacional em um determinado campo11". Isso 

também facilita o uso da doutrina do forum non conveniens de uma forma mais 

adequada. 

Com isso em mente, um instrumento juridicamente vinculante sobre Empresas 

e Direitos Humanos deve declarar explicitamente que os Estados de origem das 

corporações transnacionais são obrigados a estabelecer a responsabilidade das 

pessoas jurídicas por violações dos direitos humanos sempre que o Estado de 

acolhimento é incapaz ou negligente em agir para proteger esses direitos ou as vítimas 

não têm acesso a um recurso efetivo nesse Estado. 

Os Estados de origem também devem impor uma obrigação de diligência às 

empresas transnacionais sediadas nos seus territórios, certificando-se que estas 

empresas serão responsabilizadas sempre que parecer que a subsidiária, filial ou um 

parceiro de negócios - mesmo quando a relação comercial não é o de propriedade, mas 

puramente contratual - tenha cometido ou sido cúmplice em abusos de direitos 

humanos em operações no estrangeiro e a empresa-mãe não tomou todas as medidas 

para evitar esse tipo de conduta. Esta obrigação de diligência de empresas deve 

cumprir com o mais alto nível de proteção dos direitos humanos, levando em conta os 

direitos contidos em todos os tratados internacionais dos quais o Estado de origem 

seja parte. 

Como sugerido pelo professor Olivier de Schutter12, o instrumento também 

deve fornecer ferramentas para o Estado em que as violações ocorreram, para solicitar 

                                                                        
11 ASCENSIO, H. Extraterritoriality as an instrument. Disponível em: <http://business-
humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-
for-ruggie-dec-2010.pdf>. Acesso em 18 de maio, 2016. 

12 SCHUTTER, OLIVIER.  Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability 
of Transnational Corporations. Disponível em: <http://www.reports-and-

http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/extraterritoriality-as-instrument-ascensio-for-ruggie-dec-2010.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
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ao Estado de origem da empresa-mãe que arquive um processo contra esta empresa, 

bem como, possivelmente contendo regra de um forum necessitatis, permitindo às 

vítimas pedir reparação em qualquer Estado onde a empresa responsável pelos abusos 

tenha um nível substancial de operações, no caso de nem o anfitrião nem o Estado de 

origem ser capaz de fornecer soluções eficazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-
extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf> Acesso em 18 de maio, 2016. 

http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
http://www.reports-and-materials.org/sites/default/files/reports-and-materials/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf
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NOVOS ELEMENTOS PARA O TRATADO DE EMPRESAS E 
DIREITOS HUMANOS DA ONU 

 

OBRIGAÇÕES DIRETAS 

O Homa, Centro de Direitos Humanos e Empresas, tendo em vista o 

desenvolvimento de suas pesquisas sobre a temática de Direitos Humanos e Empresas 

e o acompanhamento do processo de elaboração de um instrumento vinculante que 

responsabilize as corporações pela violação de Direitos Humanos, destaca, neste 

documento, dispositivos que considera importantes para inclusão no escopo do futuro 

instrumento internacional vinculante a respeito da temática. 

Primeiramente, é importante demarcar, como ponto de partida, a relação entre 

um possível instrumento vinculante sobre Empresas e Direitos Humanos, e quaisquer 

outras normas internacionais existentes sobre o tema, com destaque para os Guiding 

Principles, de John Ruggie (2011). Esses, em razão de seu caráter voluntarista, 

mostram-se insuficientes para gerar uma responsabilização efetiva de empresas 

transnacionais por violações de Direitos Humanos. Compreende-se, então, que os 

Guiding Principles tiveram importante papel como precursor das discussões acerca da 

temática e abriram o campo para a elaboração de um tratado vinculante que terá, 

justamente, a função de complementar as lacunas existentes na legislação. 

Em grande medida, compartilhamos do posicionamento defendido por outros 

acadêmicos, como Bonita Meyersfeld, na primeira edição da revista Homa Publica: 

Revista Internacional de Direitos Humanos e Empresas, em que se colocou o dever dos 

Estados de ajustar suas políticas e o ordenamento jurídico interno aos instrumentos 

internacionais de Direitos Humanos (MEYERSFELD, 2016, p. 38). Dessa maneira, 

somam-se aos Guiding Principles os planos nacionais de ação para a complementação 

de meios de efetivação dos Direitos Humanos face às violações das empresas no 

âmbito de regulação interna, assumindo um compromisso vinculante no âmbito 

internacional.  

É percebido que há um padrão de violações aos Direitos Humanos por parte das 

empresas transnacionais na realização de seus empreendimentos e que elas se 

aproveitam da estrutura jurídica existente para permanecerem impunes às violações 

cometidas. Verifica-se que as transnacionais são responsáveis por violações diretas e 
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indiretas de Direitos humanos: a primeira quando cometidas pelo conjunto de 

entidades que podem ser consideradas como parte da transnacional causando danos 

ao meio ambiente, ofensa aos direitos do trabalho, delitos financeiros etc., e a 

segunda, violações indiretas, que correspondem às consequências da atividade da 

transnacional, como tráfico de influências, fraudes fiscais que impedem que as 

populações obtenham do Estado o cumprimento de seus compromissos, colocando as 

empresas transnacionais acima da democracia e de políticas públicas de real benefício 

à população (CETIM, 2016, p. 23 - 29). 

Dessa maneira, fica claro o potencial violador de uma transnacional e é 

preocupante que exista uma “arquitetura da impunidade” (BERRÓN, 2014, p.61; 

ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p.8) que possibilita um modus operandi violador de 

direitos sem quaisquer medidas sancionatórias. Os Guiding Principles colocam, apenas, 

que os Estados devem impor às empresas a realização de human rights due diligence, 

em que estas têm a obrigação de fiscalizar toda a cadeia de produção para que operem 

em respeito aos Direitos Humanos. O grande problema é a falta de um agente 

fiscalizador estatal para verificar o cumprimento dessas obrigações por parte das 

empresas, de modo que um instrumento vinculante de responsabilização pode suprir 

as lacunas deixadas pelas legislações atuais que possibilitam a impunidade. 

Outro ponto de destaque defendido pelo Homa refere-se à limitação da 

responsabilização internacional, no que diz respeito ao escopo do Tratado proposto, 

apenas às empresas transnacionais. Estender o escopo do instrumento para todos os 

tipos de empreendimentos comerciais (“all business enterprises”) consistiria em um 

desvio da principal finalidade do Tratado, qual seja o preenchimento do gap normativo 

referente à atuação das empresas transnacionais. Afinal, as demais empresas já 

contam com a regulação das leis nacionais em cujos territórios se estabelecem. 

A arquitetura da impunidade possibilita, portanto, que, diferentemente das 

empresas domésticas, as empresas transnacionais consigam evitar sua 

responsabilização por violações de Direitos Humanos, uma vez que possuem 

complexas estruturas contratuais e empresariais (CORREA, 2016). 

Revela-se, assim, momento propício ao estabelecimento de obrigações diretas 

às corporações transnacionais pelo instrumento vinculante, buscando-se: (1) aprimorar 

a proteção dos indivíduos e comunidades afetados contra as violações relacionadas ao 

funcionamento das empresas transnacionais e outros empreendimentos comerciais e 
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(2) dar-lhes acesso a remédios eficazes de reparação, em especial através de 

mecanismos judiciais. 

Através do proposto documento normativo, as autoridades judiciais devem ter 

a prerrogativa de aplicar doutrinas através das quais é possível determinar os 

verdadeiros elos entre entidades formalmente separadas, como a doutrina de 

“piercing the corporate veil” ou a doutrina de “single economic unit”. Em linhas gerais, 

a doutrina de “Piercing the corporate veil”, também chamada de “lifting the corporate 

veil” refere-se a uma decisão legal que busca tratar os direitos ou deveres de uma 

corporação como os direitos ou obrigações de seus acionistas, ainda que a empresa 

seja uma pessoa jurídica apartada das pessoas jurídicas e/ou naturais dos sócios ou 

acionistas que a constituam. 

Por sua vez, a doutrina de “Entidade Econômica Única” sugere que as empresas 

associadas entre si por força do controle comum operem como uma única unidade 

econômica e, portanto, as demonstrações financeiras consolidadas de um grupo de 

empresas devem refletir a essência desse acordo. Da mesma forma, ao serem julgadas 

por violações de Direitos Humanos, as empresas não poderão evadir-se de 

responsabilização colocando a culpa sobre uma subsidiária ou qualquer outra pessoa 

jurídica que esteja no mesmo grupo de empresas e sobre o qual haja sido demonstrado 

um controle único. Desta forma, tais autoridades devem ser capazes de aplicar a 

presunção de que as empresas “mãe” são capazes exercer uma influência sobre as 

políticas e atividades das empresas afiliadas ou subsidiárias, o que permite uma 

responsabilização mais efetiva pelas violações de Direitos Humanos. 

Além disso, o Tratado impedirá que os Estados apliquem a doutrina do forum 

non conveniens, frequentemente invocado em países de common law para declinar 

jurisdição a respeito de determinada matéria. A referida doutrina consiste na recusa 

por determinados tribunais em tomar jurisdição sobre assuntos onde reputa-se que 

haja um fórum mais apropriado disponível para as partes. Como uma doutrina do 

conflito de leis, aplica-se o forum non conveniens entre tribunais em diferentes países 

e entre tribunais em diferentes jurisdições no mesmo país. Em se tratando de violações 

de Direitos Humanos por Empresas, tal doutrina acaba por protelar o devido 

julgamento das violações, o que em última instância acaba por incorrer em impunidade 

para as empresas transnacionais e na falta de uma devida reparação às vítimas 

(CORREA, 2016). 
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Os contratos assinados entre as transnacionais e os Estados também são um 

problema para a proteção de Direitos Humanos uma vez que são recebidos 

investimentos do capital (OMC, FMI, Banco Mundial) para os projetos das 

transnacionais que possuem como interesse exclusivo a estabilidade de seus negócios 

e aumento dos lucros, enquanto o Estado deveria proteger sua soberania e o real 

interesse público (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p. 20). Assim, os contratos celebrados 

entre transnacionais e Estado devem estar de acordo com as normas internas que já 

protejam os Direitos Humanos, de modo que quando houverem litígios, a legislação 

nacional e os tribunais do país possam resolvê-los, podendo até fazer alterações nos 

contratos com as transnacionais quando esses viabilizarem violações. Busca-se com 

isso que os Direitos Humanos prevaleçam acima de qualquer interesse privado. 

Os delitos financeiros são, também, um ponto que deve ser considerado no 

escopo do Instrumento, uma vez que as empresas quando sancionadas limitam-se a 

indenizar empresas e bancos e as vítimas ficando à mercê do Estado (CETIM, 2016, p. 

24). Tal fato é um problema à medida que os Estados acabam por ter a obrigação de 

controlar os danos que as empresas violadoras geram, como a perda de empregos dos 

trabalhadores, as mudanças na economia local e a maneira tradicional de obtenção de 

renda que, muita das vezes, ficam inviabilizadas (como a pesca e a agricultura local. 

Resta aos Estados, com o dinheiro público, indenizar e resolver esses impactos das 

violações, o que, em última instância, significa dizer que a própria população está 

pagando com dinheiro de contribuições a reparação dos danos que as empresas 

causam, ou seja, além de violar Direitos Humanos, retirar benefícios fiscais dos Estados, 

não devolver benefícios à população, ainda são financiadas pelas próprias vítimas. 

Há de se considerar como importante aspecto de uma ordem jurídica que se 

pretende a proteção e promoção dos Direitos Humanos, acima de tudo, o acesso à 

Justiça para as vítimas. As empresas possuem, como já destacado, um padrão de 

violação que se revela pelo seu modus operandi, de modo que vários casos referentes 

às violações tornam-se litígios cujas empresas são as litigantes profissionais. Essa 

grande disparidade de armas entre vítimas e empresas revelam-se pelos qualificados 

escritórios de advogados a serviço das corporações, como guardiões de uma espécie 

de nova ordem feudal das transnacionais, que possuem diversos canais de poder e de 

tomadas de decisão, deixando a ética do Direito de lado em prol do interesse 

econômico através de um lobby político (ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p. 18). 
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O Instrumento Vinculante deve possuir meios que obriguem que os Direitos 

Humanos sejam respeitados, devendo ser o fim último dos Estados e acima de 

quaisquer interesses econômicos que, por sua vez, só beneficia o capital privado em 

detrimento da população. Ressalta-se que as obrigações diretas de proteção dos 

Direitos Humanos devem recair não só nos Estados como também nas empresas e 

subsidiárias, em qualquer nível da cadeia de produção, como modo de não deixar 

impune as violações. 

Além disso, o Instrumento deve ter em seu escopo dispositivos que permitam 

mudar, caso necessário, os contratos econômicos e atos constitutivos celebrados entre 

corporações e Estado. Além disso, as obrigações dispostas no Tratado devem ser 

incorporadas nos Acordos Bilaterais e Multilaterais de investimento, com isso, as 

violações poderiam tornar-se ofensa à legislação internacional e quebra de contrato 

(ZUBIZARRETA; RAMIRO, 2016, p. 89-90). Através de dispositivos como esse, o 

Instrumento viabilizaria que esses contratos sejam um meio de proteção de Direitos 

Humanos e não mais de proteção às empresas, colaborando ainda para que o Estado 

tenha condições de agir diante da ocorrência de violações. 

Consideramos que as questões acerca das obrigações diretas elencadas devem 

ser abarcadas pelo escopo do Tratado sobre Empresas e Direitos Humanos. Dessa 

maneira, sugerimos os seguintes dispositivos: 

 

 

 

1. O livre comércio não será realizado como fim em si mesmo, mas tendo como objetivo a 

promoção dos Direitos Humanos já consolidados em leis internacionais e internas. 

2. Os Estados signatários do Tratado Vinculante de Direitos Humanos e Empresas concordam em 

cooperar mutuamente na promoção dos direitos humanos e no provimento de acesso a remédios 

eficazes de reparação de danos, em especial através de mecanismos judiciais, sempre que estes 

estejam a cabo de sua jurisdição. 

3. Os Estados signatários deste Tratado se comprometem a incorporar as obrigações do mesmo 

em Acordos Bilaterais e Multilaterais de Investimento, de forma a vincular as instituições 

financeiras e arbitrais às normas de Direitos Humanos. 
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4. Os Estados signatários deste Tratado estabelecerão responsabilidade civil e criminal para 

corporações e seus diretores, concomitantemente. Essa responsabilização deve ocorrer 

independentemente de terem operado no papel de perpetrador das ofensas ou no de cúmplices, 

também devendo se estender para todos os elos da cadeia produtiva da corporação em questão. 

5. Os Estados signatários desse Acordo reconhecem que as empresas transnacionais são sujeitos 

de obrigações diretas de proteção dos Direitos Humanos e que essas serão incorporadas pelas 

legislações nacionais. 

6. O reconhecimento de obrigações diretas das empresas transnacionais pelos Estados guarda 

uma relação de complementariedade entre as duas espécies de obrigação, não eximindo os 

Estados das obrigações em matéria de Direitos Humanos. 

7. Os Estados signatários deste Tratado se comprometem incorporar as obrigações diretas em 

suas legislações nacionais, de tal maneira que as corporações transnacionais assumam a obrigação 

de fiscalizar sua cadeia produtiva a fim de assegurar que todos os elos dessa cadeia operem pelos 

mesmos padrões de proteção aos Direitos Humanos a que estão submetidas. 

8. Os Estados signatários desse tratado se comprometem a promover o acesso pleno das vítimas 

de violações de Direitos Humanos por empresas à Justiça com dispensa das despesas processuais 

e extraprocessuais, desde que necessárias para o andamento do processo, serviço gratuito de 

representação em juízo, bem como de assistência, consultoria e orientação jurídica técnica. 

9. A promoção dos Direitos Humanos fundamentais, como forma de melhoria do nível de vida e 

do desenvolvimento da vida sustentável, deve ser o maior objetivo considerado pelos Estados e 

Empresas, sendo as empresas sujeitas dessas obrigações de Direitos Humanos e a atividade 

econômica não tendo fim em si mesma. 

10. A obrigação de proteção de Direitos Humanos é dever dos Estados, não ficando as empresas 

transnacionais aquém dessa obrigação, uma vez que também são possíveis violadoras de Direitos 

Humanos. 
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11. Cabe aos Estados a fiscalização de toda a cadeia de produção das empresas transnacionais 

com o fim de proteção de Direitos Humanos, como, por exemplo, para proibição do trabalho 

análogo à escravidão. 

12. É dever de vigilância, bem como respondem de maneira solidária, as subsidiárias e quaisquer 

outras empresas ligadas por relações comerciais à empresa principal pelas violações de Direitos 

Humanos que restarem comprovadas. 

13. As obrigações de Direitos Humanos devem ser incorporadas nos atos constitutivos e contratos 

comerciais das empresas, de modo que a violação desse dever configura uma ofensa à legislação 

internacional e aos deveres contratuais, a partir do reconhecimento de que os Direitos Humanos 

devem apresentar uma posição hierárquica superior aos acordos comerciais e de investimento. 

14. Os Estados signatários deste Tratado não aplicarão de modo discricionário a doutrina do forum 

non conveniens, comprometendo-se a julgar as demandas a respeito de violações de Direitos 

Humanos por Empresas intempestivamente e da melhor maneira que lhes couberem. 

15. Os Estados signatários desse Tratado devem procurar tornar os contratos de investi-mento 

conformes com a sua legislação nacional, permitindo aos seus tribunais resolver os litígios que 

surjam. 

16. Os Estados signatários desse Tratado têm legitimidade para alterar leis e contratos com 

empresas transnacionais, quando estas envolvem violações da soberania nacional e violações de 

Direitos Humanos. 

17.  Os delitos financeiros das empresas estabelecerão responsabilidades civil e criminal também 

devendo se estender para todos os elos da cadeia produtiva da corporação em questão, em que 

a responsabilização compense as vítimas, primeiramente, além dos bancos e empresas. 
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RESPONSABILIDADE DAS  EMPRESAS 

TRANSNACIONAIS PLURISSOCIETÁRIAS 

O clamor urgente das vítimas de violações de direitos humanos, decorrentes da 

estrutura do direito empresarial e obrigacional, evidencia a necessidade de mudança 

na relação da Empresa com o Estado que, contundentemente, toleras os abusos das 

transnacionais (ETNs). Estabelecer um novo quadro normativo que responsabilize os 

grupos transnacionais pela atuação de toda a sua cadeia produtiva, nos diversos 

territórios impactados, se faz necessário para dar respostas à sociedade civil.  

As legislações nacionais e internacionais existentes sobre o tema, assim como 

as diretrizes refletidas nos Guiding Principles, não contemplam o núcleo do problema, 

que consiste na separação corporativa, estabelecida pelo princípio da responsabilidade 

limitada. Desta separação, decorrem duas ferramentas muito utilizadas pelas ETNs 

para evitar o cumprimento de suas obrigações: o véu corporativo e o véu jurisdicional. 

Quando se faz referência a uma empresa transnacional trata-se, na verdade, de 

uma grande quantidade de sociedades empresárias de responsabilidade limitada 

estabelecida em uma pluralidade de jurisdições. Essas estruturas complexas adotadas 

pelas ETNs compõem um dos fatores centrais da arquitetura da impunidade. Isso 

porque as ETNs se valem dessa fragmentação e da suposta autonomia de cada ente 

para se eximir de responsabilidades por violações de Direitos Humanos, sob a alegação 

de que cada sociedade componente do grupo seria independente, não podendo, por 

exemplo, a sociedade controladora responder pelos danos causados por uma de suas 

subsidiárias.  

A temática da responsabilidade das empresas plurissocietárias toca num dos 

principais empecilhos dogmáticos do Direito Societário. Juristas de diversos países 

conflitam essa lógica na busca de regulação jurídica para essa forma de organização 

empresarial. No tangente ao Direito Internacional, é evidenciado que o contexto 

societário não embarga somente o cenário privado, mas também atinge a esfera 

pública, principalmente no concernente aos Direitos Humanos.  

A separação patrimonial e jurídica entre os sócios e a sociedade empresária, 

ocasiona que apenas a última poderá ser imputada juridicamente de sanções sobre as 

atividades praticadas em seu nome. Desse modo, a sociedade empresária assume um 

caráter econômico e jurídico autônomo, independente, com direitos e obrigações 

próprios e, essencialmente, possui patrimônio individualizado.  Além disso, a empresa 
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plurissocietária ou de grupo possui uma diversidade de entes societários juridicamente 

independentes, nominadas de sociedades-filhas ou filiais, as quais se encontram 

submetidas e exercidas por um desses entes a uma dirigência econômica comum da 

sociedade mãe. Se, por um lado, existe independência jurídica das sociedades, que se 

estabelecem como organizações atribuídas de individualidade patrimonial própria, por 

outro lado, existe unidade econômica de todo o conjunto.   

A lógica como essas sociedades se estruturam dificulta a responsabilidade 

direta desses grupos. Cada sociedade comercial se arquiteta autonomamente, 

possuindo uma esfera jurídica ativa e passiva própria, não podendo ser imputado os 

seus sócios o respectivo passivo social (responsabilidade limitada).  

Considerando as diferentes formas de abordagem desse problema regulatório 

em cada sistema jurídico (ANTUNES, 2005, p. 39-46), é indispensável que o instrumento 

vinculante aborde essa matéria, para evitar que a responsabilidade limitada e a 

autonomia patrimonial continuem constituindo barreiras entre os afetados pela 

atividade empresária e seus controladores. 

Se o paradoxo estabelecido pela independência jurídica das sociedades e a 

unidade econômica do grupo se coloca como um dos grandes desafios do Direito 

Societário Global (ANTUNES, 2005, p. 47), há que se tomar extrema cautela para que 

esse gap regulatório não se transponha para o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Na ausência de um único modelo satisfatório de responsabilidade de grupos 

empresariais, um tratado deveria trazer disposições sobre a presunção de unidade 

econômica entre a sociedade controladora e suas subsidiárias. Sendo assim, baseando-

se no poder de controle, independente da jurisdição em que se estabeleçam, deve 

estipular uma responsabilidade solidária entre controladoras e subsidiárias no que 

tange às violações de Direitos Humanos.  

O tratamento da responsabilidade unitária do grupo possibilita, ainda, a 

superação de uma crítica contundente em relação a se restringir o escopo do tratado 

às ETNs: a alegação de independência entre as sociedades do grupo, o que 

descaracterizaria seu caráter transnacional (MUCHLINSKI, 2007, p. 520). Uma vez 

reconhecida a unidade do grupo transnacional, ele não poderia se esvair das 

obrigações de um tratado sob tal alegação. 
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OS MODELOS REG ULATÓRI OS DA RESPONSABILIDADE 

EMPRES ARIAL PLURIS SOCIET ÁRIA  

Após norteado o problema da impunidade dessas empresas pela dificuldade em 

responsabilizá-las, visto a arquitetura do Direito Societário, somado a ordenamentos 

jurídicos divergentes que regem a sociedade mãe e as sociedades filhas, hoje são 

possíveis de identificar três tipos de estratégias regulatórias: a estratégia tradicional 

da “autonomia societária”, a estratégia alemã, chamada de “modelo dualista” e, por 

último, as estratégias revolucionárias do “controle societário”.  

Sendo a mais adotada pelos ordenamentos jurídicos em todo o mundo, a 

estratégia norte-americana de regulação (autonomia societária e separação 

patrimonial) leva em consideração a desconsideração da pessoa jurídica. Para essa 

corrente, não é possível a imputação de responsabilidade à sociedade mãe a respeito 

dos atos das sociedades filhas. Isso só ocorreria em casos excepcionais, possuindo 

caráter jurisprudencial, para impor a desconsideração da pessoa jurídica. Tal modelo 

perpetua ainda mais a insegurança jurídica, principalmente das vítimas por violações 

de Direitos Humanos por essas empresas, pois dependem da valoração do juiz, a partir 

da análise de cada caso, para a imputação de sanções (excepcionais).  

O modelo alemão divide e conceitua duas categorias, os chamados grupos de 

direito e os grupos de fato. O primeiro consagra o poder da sociedade-mãe sobre a 

organização administrativa e sobre os interesses das sociedades-filhas, ou seja, há aqui 

uma responsabilidade ilimitada e solidária entre esses entes, visando à proteção dos 

sócios minoritários e credores sociais. Por outro lado, quando se trata dos grupos de 

fato, a sociedade-mãe é titular de um mero poder de fato, o qual não é legal, sobre a 

administração das sociedades-filhas. Isso significa dizer que a sociedade-mãe e seus 

administradores só responderão pelos abusos das sociedades-filhas quando há o 

exercício de influência prejudicial daquela perante esta. Não se isentam aqui as críticas 

a esse modelo, visto que se adota uma rigidez na visão sobre os grupos de fato e grupos 

de direito, a qual não condiz com a realidade. 

Por último, cabe comentar o modelo adotado pela União Europeia. Nesse 

modelo, verifica-se um excesso de responsabilização da sociedade controladora 

perante as sociedades filiais, pois estipula-se um regime ilimitado de 

responsabilização. Assim, qualquer obrigação contraída da subsidiária poderia ser 
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exigida da controladora. Além disso, a estratégia europeia não regulariza 

adequadamente grupos cujo controle societário é mais pulverizado.  

Mesmo após críticas ao instituto da responsabilidade limitada e a separação 

corporativa, no contexto de reivindicações feitas pelas vítimas, a problemática se 

perpetua por escolhas políticas feitas para impetrar a dificuldade da responsabilização. 

É possível encontrar um responsável solidariamente com a sua filial sobre os princípios 

gerais do direito de responsabilidade civil. No entanto, isso envolve um exame 

complexo da organização da transnacional para provar que a controladora era 

conjuntamente responsável pelas causas do dano ao reclamante e há sempre os 

obstáculos jurisdicionais a atravessar. Tais problemas poderiam ser atenuados por uma 

regra estatutária que atribui a responsabilidade (de preferência a responsabilidade 

objetiva) para a sociedade-mãe por atos negligentes da subsidiária com base em um 

compromisso empresarial, juntamente com o direito de processar a sede empresarial 

em seu país de domicílio ou no país onde o dano ocorre com base na escolha do 

requerente. Por outro lado, a abolição completa da responsabilidade limitada é cheia 

de armadilhas demais para ser viável. 

Por isso, a criação de um mecanismo vinculante daria resposta efetiva às vítimas 

dessas violações de Direitos Humanos pelos grupos societários, equilibrando as 

assimetrias de poder existentes. Dessa forma, é necessária a aplicação de um modelo 

nos moldes do modelo europeu apresentado, levando em consideração a unidade 

econômica do grupo, que impede a afirmativa de autonomia jurídica e patrimonial e 

viabiliza a cooperação internacional.  

O regime contido no instrumento não será, necessariamente, transposto para 

áreas como o Direito do Comércio Internacional ou o Direito Internacional dos 

Investimentos, uma vez que será concebido para regular casos do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, onde as partes encontram-se posições de grande assimetria de 

poder. 

Tal medida se demonstra na disparidade processual entre as empresas 

violadoras e os afetados, que não justifica a exigibilidade do princípio do ônus da prova 

por parte da vítima. Em contramão a isso, é necessário que a própria controladora 

demonstre a ausência de ligação entre ela e os atos abusivos da subsidiária. Assim, não 

responderia objetivamente pelos danos causados a sociedade-mãe quando provada a 

inexistência do vínculo.  
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Isto é, para garantir o combate à atual arquitetura da impunidade, o modelo 

mais eficaz seria baseado na presunção da unidade econômica do grupo econômico, 

desconsiderando a autonomia patrimonial e jurídica das subsidiárias e joint ventures. 

Isso porque, considerando a disparidade entre as partes litigantes, não se deve exigir 

que os afetados demonstrem a ligação entre a subsidiária e a controladora, mas sim 

que o agente econômico demonstre a ausência dessa ligação, caso exista. Dessa 

maneira, as sociedades controladoras responderiam objetivamente pelos danos 

causados pelas outras sociedades que compõe seu arranjo societário, exceto quando 

comprovada cabalmente que a sociedade violadora de Direitos Humanos não possui 

nenhum vínculo com a controladora. Estabelecer-se-ia, então, tanto uma norma 

material de responsabilidade objetiva da controladora por suas subsidiárias, 

excepcionada em casos extremos, como uma norma processual, estabelecendo para a 

sociedade empresária a obrigação de comprovar a ausência de ligação econômica. 

Neste sentido, seguem as seguintes sugestões acerca do escopo do Tratado 

sobre Direitos Humanos e Empresas: 

 

 

 

1. A verificação da atuação das ETNs nos territórios em que opera será acompanhada pelos 

Estados receptores de sua cadeia de produção na medida em que estes Estados possuam recursos 

materiais para a realização das devidas diligências. 

I – Caso o Estado receptor comprove a ausência de recursos materiais, poderá solicitar ao Estado 

em que se instala a sede da ETN medidas de cooperação para a realização da fiscalização das 

atividades empresariais dentro de seu território. 

II – Ao se instalarem em território estrangeiro, as ETNs comprometem-se com os mecanismos de 

due dilligence estabelecidos pelos instrumentos internacionais, bem como comprometem-se com 

o cumprimento das leis locais. 

2. O princípio da responsabilidade limitada não poderá ser acionado pelas ETNs em casos de 

violações de direitos humanos cometidas por suas subsidiárias. 

3. Nos casos de violações de direitos humanos em territórios estrangeiros, em que não seja 

possível a execução da sociedade empresária para a reparação da vítima, não será possível a 

aplicação do princípio da separação patrimonial e jurídica entre os sócios e a sociedade 

empresária. 
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4. Todas as empresas incluídas na cadeia produtiva das ETN’s devem se comprometer a oferecer 

às populações afetadas por suas atividades todas as informações por elas solicitadas, observando-

se o princípio da transparência. 

I – O fornecimento de informações acerca das atividades empresariais pode ser demandado a 

qualquer momento, seja na instalação da empresa, durante suas atividades ou mesmo 

posteriormente ao encerramento das mesmas, de acordo com a necessidade das populações 

afetadas. 

5. Em benefício das populações afetadas pelas atividades empresariais, presume-se a unidade 

econômica entre a sociedade controladora e suas subsidiárias, caracterizando-se a 

responsabilidade solidária entre elas no tocante às violações de direitos humanos. 

6. As sociedades controladoras respondem objetivamente pelos danos causados pelas outras 

sociedades que compõe seu arranjo societário, exceto quando comprovado cabalmente que a 

sociedade violadora de Direitos Humanos não possui nenhum vínculo com a controladora. 

7. As ETNs devem, neste documento, ser entendidas como um grupo econômico composto por 

todas as corporações, entidades, sociedades coligadas, subsidiárias e filiais nas quais a sociedade 

mãe possui a parte majoritária das ações.   

8. Haverá presunção de controle por parte da sociedade mãe sobre todo o grupo econômico no 

qual ela está incluída.  

9. A sociedade mãe será solidária e ilimitadamente responsável por todas as entidades que 

compõem o grupo econômico. 

10. A presunção de controle e a responsabilização solidária e ilimitada da sociedade mãe pelo 

grupo apenas será excluída diante de evidências concretas que comprovem a ausência de 

influência política e econômica da sociedade mãe sobre a sociedade violadora.  
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11. O ônus da prova para excluir a presunção de controle será da sociedade mãe ou outras 

entidades corporativas envolvidas no litígio 

I – A presunção de responsabilidade da controladora não será excluída pela existência de outras 

sociedades que possuam ações de sua subsidiária, quando o montante de ações dessa terceira 

parte não for majoritário.  

II – A presunção de controle deverá ser mantida quando qualquer outra sociedade do grupo 

econômico é a principal acionista da sociedade violadora.  

III – A reponsabilidade solidária e ilimitada da sociedade controladora será mantida mesmo que a 

sociedade empresária seja constituída no regime de responsabilidade limitada pelo direito 

doméstico.  

12. Caso a sociedade controladora não possua patrimônio suficiente, todas as outras sociedades 

do grupo serão ilimitada e solidariamente responsáveis pelas violações cometidas por outras 

entidades do grupo econômico. 

13. As ETN’s deverão incorporar as obrigações de Direitos Humanos contidas nesse tratado nos 

seus respectivos contratos sociais, assim como contratos com toda a sua cadeia de produção e 

parceiros comerciais de forma a garantir a efetividade do presente tratado. 
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PRESENTATION 

In an unprecedented historical moment the Third Session of the Open-Ended 

Intergovernmental Working Group on transnational corporations and other business 

enterprises with respect to human rights (OEIGWG) will take place at the end of 

October 2017. This event comes at a time when the representation of Ecuador, who 

chairs the Intergovernmental Working Group, is under the responsibility of Res. 26/9 

of the Human Rights Council (HRC) to present a document with elements for the 

legally binding instrument, thus inaugurating a new phase in which it is expected that 

the States and other international actors will be more involved or resistant to the 

process. In other words, the agenda around the treaty will be a concrete reality that 

will test the capacity of qualified civil society organizations and research centers to 

express the historical yearnings of those affected by human rights violations 

committed by transnational corporations (TNCs), which were hitherto protected by the 

framework of non-binding rules.  

It is in a moment of such importance that Homa - Human Rights and Business 

Centre releases the following document which is a comparative analysis between the 

Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity Draft "Treaty on Human 
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Rights and Transnational Corporations and Supply Chain" and the “Elements for a 

Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Respect to Human Rights” published by the Chairmanship of the 

OEIGWG1. 

Aiming to build an analytical instrument of the proposals for the civil society, 

the first version of the Campaign Draft was used as the parameter for the analysis2 , 

dictating how the objective comparison between the two drafts that composes the 

first part of this paper is divided. The second and final part brings a strategic analysis 

pointing important differences between the two proposals. 

 

AN OBJECTIVE COMPARISON: 

PREAMBLE  

The Campaign’s Draft preamble declares that the Treaty seeks the promotion 

of principles contained in several important Human Rights Declarations3  and the 

establishment of obligations for both States and TNCs. Also, it recognizes that 

globalization has created huge asymmetries of power between States, communities 

and corporations in terms of access to justice and the protection of people’s human 

rights, as well as acknowledging that many international trade and investment 

instruments are inconsistent with human rights. In addition, it emphasizes that States 

                                                                        
1 For the purposes of this document the OEIGWG Draft “Elements for a Legally Binding Instrument on 
Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights” will be called 
“Elements for a Legally Binding Instrument” and can be found at: 
<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/LegallyBindingInstrume
ntTNCs_OBEs.pdf>. 
2 The first version of the Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity Draft "Treaty on Human 
Rights and Transnational Corporations and Supply Chain" was used to develop the analysis contained in this 
document. The final version still wasn’t launched by the Campaign and will be available in the Third Session 
of the OEIGWG. For more information, visit the Campaign website: 
<http://www.stopcorporateimpunity.org>. 
3 The Human Rights Declarations mentioned are: the Charter of the United Nations; the Universal Declaration 
of Human Rights; the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the 
International Covenant on Civil and Political Rights; the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the 
Declaration on the Right to Development; the International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families; the Convention on the Rights of the Child; the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities; the Convention relating to the Status of Refugees and the 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 



78                            Cadernos de Pesquisa - Homa | Nº 01 | Vol. I                                                                                                                                                                             
 

 

eISSN: 2595-5330 

have extraterritorial obligations to protect human rights and that these rights are 

universal, indivisible, interrelated and transversal, and that all must be recognized, 

protected and promoted in a fair and equal manner, on the same footing and with the 

same emphasis. 

On the other hand, the OEIGWG’s draft, although also references others 

previous Conventions and Resolutions about Human Rights (among them, the 

“Norms”)4, clearly reaffirms the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

Moreover, the draft emphasizes that the document is a result of the Resolution 26/9, 

approved in the Human Rights Council, and that it reflects the discussions held in the 

first two sessions of the working group. Additionally, the OEIGWG’s document affirms 

that the obligations of the Treaty must be consistent with the principles of sovereign 

equality and territorial integrity of States and that International Organizations shall 

not adopt or promote any international norm or decision that could limit the 

achievement of the purpose and objectives of this legally binding instrument, as well 

as the capacity of the Parties to fulfill their obligations. 

 

PART I:  GENERAL FRAMEWORK  

PRINCIPLES AND RIGHTS  

In this part, the Campaign’s Draft explicitly says that international human rights 

law has primacy over all other legal instrument and that States remain the 

fundamental subjects of international law. Furthermore, it specifies that the rights 

covered by the Treaty are: those recognized in the ten main international human rights 

treaties; particularly economic, social, cultural, civil, political and labor rights; the right 

to development, self-determination and a healthy environment, and all rights 

concerning indigenous peoples and native communities. The Campaign Draft puts the 

                                                                        
4 The international legal relevant instruments referred in an open and inclusive way by the OEIGWG draft 
are the UN Charter, Universal Declaration of Human Rights, ICESCR and ICCPR, Vienna Declaration and 
Programme of Action, ILO Core Conventions, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on 
the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women, the Universal Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the 
Convention on the Rights of People with Disabilities, the UN Convention against Corruption, the Declaration 
on the Right to Development. 
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TNCs as potential human rights violators, having the direct obligation to respect 

human rights. 

On this matter, the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding 

Instrument also expresses that Human Rights obligations have primacy over trade and 

investment agreements. However, it affirms that the rights covered by the Treaty are 

all internationally recognized human rights, having special protection those that 

concern self-determination, access to justice, access to effective remedy, participation 

and inclusion and non-discrimination. In addition, it recognizes special protection to 

any group considered vulnerable, such as refugees, women, people with disabilities, 

and indigenous peoples amongst others. 

The OEIGWG proposal establish a General obligation of international 

cooperation for the States and a duty to prepare human rights impact assessments 

prior to the conclusion of trade and investment agreements, with the purpose to 

identify inconsistencies between preexisting human rights treaties and subsequent 

agreements and to refrain from entering into such agreements where such 

inconsistencies are found to exist. The OEIGWG elements recognize a responsibility of 

the State for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations or 

abuses of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing 

compensation. 

DEFINIT IONS FOR T HE P URPOSES  OF T HIS TREAT Y  

The Campaign’s Draft precisely defines several concepts such as: transnational 

corporation, supply chain of a TNC, home State, host State, official international 

economic and financial institutions, financial entities, TNC directors, affected 

individual or community, due diligence and extraterritorial obligations. Transnational 

corporation is defined as a company (or a group of them) that operates in more than 

one State, being controlled (directly, indirectly, economically or otherwise) by a 

decision making center. On the other hand, the supply chain of a TNC is defined as 

companies outside the TNC that contribute to its operations (including contractors, 

subcontractors and suppliers). The liability, according to this draft, extends throughout 

the entire supply chain, including investors, IFIs and banks. 

OEIGWG’s proposal, by its turn, clearly affirms that “the present instrument 

does not require a legal definition of the TNCs and OBEs that are subject to its 
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implementation, since the determinant factor is the activity undertaken by TNCs and 

OBEs, particularly if such activity has a transnational character”. 

 

 

PART II.  OBLIGATIONS OF TRANSNATIONAL 

CORPORATIONS (TNCS) 

The second part of the campaign`s draft treaty is dedicated to establishing 

obligations of Transnational Corporations. This part is divided in four minor topics as 

follows: general obligations; TNC’s obligation to respect human rights; TNC’s 

obligation of transparency in relation to respect for human rights; and finally, TNC's 

obligations to avoid the risk of violating human rights. 

GENERAL OBLIGAT ION S  

In the section entitled General Obligations, the draft displays which TNCs are 

subject to such obligations, indicating that it applies to “all TNCs that have one or more 

Home State, Host State or a State affected by the TNC’s operations, which is a State 

party to this Treaty”. In this regard, the draft document proposed by the OEIGWG 

defines the scope of application of the mentioned instrument as covering "all human 

rights violations or abuses resulting from the activities of TNCs and OBEs that have a 

transnational character, regardless of the mode of creation, control, ownership, size or 

structure”. It also establishes that it applies to all acts that violates human rights 

committed by the previously mentioned entities, "including by firms, partnerships, 

corporations, companies, other associations, natural or juridical persons, or any 

combination thereof, irrespective of the mode of creation or control or ownership, and 

includes their branches, subsidiaries, affiliates, or other entities directly or indirectly 

controlled by them. In addition and yet related to this matter, the OEIGWG's document 

settles which TNCs and OBEs can be considered “under the jurisdiction of the State 

Party”, establishing those as "any TNC and OBE which has its center of activity, is 

registered or domiciled, or is headquartered or has substantial activities in the State 

concerned, or whose parent or controlling company presents such a connection to the 

State concerned”.  
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Furthermore, in the same topic, the Campaign’s Draft institutes provisions with 

respect to: 1) prohibition to engage in activities that may create a risk of impairing the 

enjoyment of human rights; 2) obligation derived from international law, regardless of 

municipal law; 3) States' duties to regulate national companies; 4) the responsibility of 

financiers; and 5) parent company's' liability throughout their chain of suppliers. 

Nevertheless, with the exception of obligations derived from international law, 

the OEIGWG's proposal is silent in relation to those subjects. Although it mentions the 

duty of TNCs to respect human rights, the document doesn’t directly prohibit TNCs to 

get involved with activities that may jeopardize those rights, it only states that "TNCs 

and OBEs shall further refrain from activities that would undermine the rule of law as 

well as governmental and other efforts to promote and ensure respect for human 

rights"; likewise, in spite of stating clearly that the measures apply to all companies 

(including subsidiaries and all other related enterprises throughout the supply chain), 

it doesn’t establish shared liability between parent companies and their chains of 

suppliers. Finally, there is no reference in the whole document about the issues 

mentioned above in numbers three and four.   

  TNCS ’  OBLIGAT IONS T O RESPECT  HU MAN  RI GHT S  

On the other hand, the second section of part two is dedicated to settling norms 

to ensure TNCs' respect for human rights. In this way, seeking to accomplish such 

norms, this section regulates the following issues: 1) prohibiting TNCs of collaborating, 

at any level, with human rights violations; 2) non discrimination on any grounds (it 

specifies a long list of prohibited discriminations); 3) respect for women’s rights; 4) 

respect for labour rights and prohibition of using any forced or child labour; 5) respect 

for migrants' labour rights; 6) respect for traditional peoples’ rights; 7) respect for 

environmental rights; 8) respect for peasant farmers' work; 9) respect for biodiversity 

and traditional knowledge; 10) prohibiting TNCs of speculating on the commodities 

market; 11) regulations of internet related TNCs and respect for the consumer's’ right 

to privacy and freedom of expression; 12) duty to comply with legal and regulatory tax 

provisions; 13) prohibiting TNCs of channeling their operations through tax havens; 14) 

responsibility of the financial sector for funding projects that risk the enjoyment of 

human rights; 15) prohibiting TNCs of threatening or harming communities who are 

negatively affected by their operations; 16) duty to acknowledge the chosen 

representatives of the local communities as legitimate discussion partners.  
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Regarding this section, the OEIGWG’s draft doesn’t cover any of the specific 

protections and obligations to respect human rights established in the campaign’s 

instrument. It only institutes a set of general obligations of "TNCs and OBEs to respect 

all human rights, regardless of their size, sector, operational context, ownership and 

structure” and also that they "shall comply with all applicable laws and respect 

internationally recognized human rights, wherever they operate, and throughout their 

supply chains”. 

TNCS ’  OBLIGAT ION OF T RANSP ARENCY IN RELAT ION T O RESPECT  

FOR HUMAN  RIG HT S  

The third section of part two seeks to regulate and define TNC’s obligations of 

transparency related to the respect of human rights. It includes providing precise and 

detailed information to the public on all the company’s activities, contracts and 

operations, financial performance, impact assessments, partners, corporate 

management structures, among other activities. It also establishes that TNCs must 

disseminate information through the appropriate means, must be completely 

transparent in relation to advocacy and lobbying, and commit to verify their suppliers. 

Referring back to the OEIGWG’s draft instrument, it does not institute any direct 

transparency obligation to TNCs. Nevertheless, it does establish the necessity of "a 

procedure of periodic evaluation of subsidiary enterprises throughout the supply chain 

in relation to their respect of human rights”.   

TNCS ’  OBLIGAT ION T O AVOID T HE RIS K OF VI OLAT IN G HUMAN 

RIGHT S  

Finally, the last section of part two is dedicated to creating provisions to 

regulate TNC’s obligations to avoid the perpetration of human rights abuses and 

violations. The norms in this section provide accountability for any diverse impact of 

TNC’s on human rights, indicating their duty to take “adequate measures for their 

prevention, mitigation and, where appropriate, remediation” and establishing their 

liability in case of violations. 

Accordingly, it imposes the duty for TNCs to guarantee the participation of the 

affected individuals or communities, holding consultations with potentially affected 

people and organizing consultations and decision-making processes without any 
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intimidation. On this matter, the OEIGWG’s draft establishes that "TNCs and OBEs shall 

prevent human rights impacts of their activities and provide redress when it has been 

so decided through legitimate judicial or non-judicial processes” and that "TNCs and 

OBEs shall design, adopt and implement internal policies consistent with 

internationally recognized human rights standards (to allow risk identification and 

prevention of violations or abuses of human rights resulting directly or indirectly from 

their activity) and establish effective follow up and review mechanisms, to verify 

compliance throughout their operations”. It also declares that they "shall use their 

influence in order to help promote and ensure respect for human rights”. 

Furthermore, it imposes that "all concerned TNCs and OBEs shall adopt a 

‘vigilance plan’ consisting of due diligence procedures to prevent human rights 

violations or abuses, which shall include inter alia, the risk assessment of human rights 

violations or abuses in order to facilitate their identification and analysis; a procedure 

of periodic evaluation of subsidiary enterprises throughout the supply chain in relation 

to their respect of human rights; actions aimed at risk reduction; an early warning 

system; a set of specific actions to immediately redress such violations or abuses; and 

a follow up mechanism of its implementation, notwithstanding other legal procedures, 

liabilities and remedies recognized in the present instrument”. 

PART III.  OBLIGATIONS OF STATES  

GENERAL OBLIGAT IONS OF S T AT ES IN RELAT ION T O  TNCS  

The Campaign draft declares that states obligations are both territorial and 

extraterritorial, and address the home state's’ obligation to control the activities of 

TNCs based in their territory, taking all necessary measures to adapt their national law 

in line with international law obligations, holding them liable for the harm they do to 

the enjoyment of human rights. Also, according to the Campaign Draft, home states 

must guarantee access to justice to individuals whose rights are affected by TNCs 

activities, regardless of the nationality of the victim or the place where the violation of 

human rights occurred.  

Other important ordinance sets that trade and investment agreements, 

economic, environmental or labour agreements between states must be compatible 

to the international human rights framework. It also establishes that TNCs shall not 
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receive preferential treatment and that States shall avoid all types of collaboration 

with TNCs condemned for human rights abuses. 

On the other hand, the OEIGWG’s Draft establishes that states have a General 

obligation to respect, promote and protect all human rights and fundamental 

freedoms at the national and international level and a general obligation of 

international cooperation, having the primary responsibility to protect against human 

rights violations within their territory and jurisdiction by third parties. Although, state 

parties’ obligations regarding the protection of human rights do not stop at their 

territorial borders. It also prescribes that States are responsible for private acts if they 

fail to act with due diligence to prevent violations of rights, investigate and punish and 

provide compensation for the victims, and that they have the duty to prepare human 

rights impact assessments prior to the conclusion of trade and investment agreements 

to prevent inconsistencies between human rights treaties and the agreements. 

Furthermore, it reaffirms the primacy of human rights law over trade and investments 

agreements and States' duty to observe such primacy when dealing with violations 

committed by TNCs. 

 Regarding the contracting procedures between States and TNCs and OBEs, the 

former shall take all necessary and appropriate measures to ensure that public 

procurement contracts are awarded to bidders that are committed to respecting 

human rights, without records of human rights violations or abuses, and that the TNCs 

and OBEs that they have commercial contracts with do not use immunities or privileges 

as shields against legal civil liability. Finally, the draft also establishes State's' 

obligation to adopt legislative measures to ensure access to justice concerning abuses 

or abuses perpetrated by TNCs and OBEs and their subsidiaries throughout the supply 

chain domiciled outside their jurisdiciton. 

ST AT ES ’  OBLIGAT ION T O RESPEC T  HUMAN  RI GHT S  

The Campaign Draft establishes that States shall not create risks for the 

enjoyment of human rights within or outside their territory (including through the 

establishment of a framework for investment), or conduct themselves in a way that 

impairs other states or international organizations of protecting human rights from 

the conduct of TNCs. It also provides that States must refrain from aiding, assisting, 

directing or coercing another state or international organization in such a way that 

results in avoiding protecting human rights from TNCs violations. The document 
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provides that States’ duty to respect human rights applies to the activities of public 

enterprises and extends to the acts or omissions of TNCs acting under state 

instructions, management or control. Last but not least, the Campaign Draft 

establishes that States must adopt preventive measures to respect human rights.  

On the other hand, according to the OEIGWG Chairmanship Elements for a 

Legally Binding Instrument, the State Parties shall be responsible for actions or 

omissions of TNCs and OBEs when the latter: [a] Act under the instruction or control 

or direction of a State Party and violate human rights in this process; [b] Perform 

activities entrusted to them under the State Party’s legislation to exercise elements of 

governmental authority or delegation of political power or government authority; [c] 

Perform activities that the State Party acknowledges and adopts as its own. 

It also establishes that States must take any necessary action, including the 

adoption of legislative and other necessary measures to prevent human rights 

violations committed by TNCs and OBEs. Furthermore, State Parties shall adopt 

legislative and other measures to require TNCs and OBEs to design, adopt and 

implement effective due diligence policies and processes, including codes of conduct, 

and to identify and address human rights impacts resulting from their activities. Such 

measures shall apply to all the TNCs and OBEs in their territory or jurisdiction, including 

subsidiaries and all other related enterprises throughout the supply chain. 

In conclusion, it provides that States shall adopt adequate measures to ensure 

that TNCs and OBEs in their jurisdiction report periodically on the measures they have 

adopted to prevent the violations and abuses of human rights. 

ST AT ES ’  OBLIGAT ION T O PROT EC T  HUMAN RI GHT S  

According to the Campaign’s Draft, the States’ obligation to protect human 

rights implies in taking the necessary measures to ensure that TNCs and their supply 

chain do not impair the enjoyment of human rights in the following circumstances: 1) 

When the harm or threat of harm originates or occurs on its territory; 2) When the state 

concerned is the home state (The TNC, or its parent or controlling company, has its 

centre of activity or its main place of business, is registered, domiciled or conducts 

substantial business activities in the State concerned); 3) When there is a reasonable 

link between the state concerned and the conduct it seeks to regulate, such as: [a] the 

company has assets that can be seized to enforce a court ruling; [b] there is evidence 

or eyewitness in the country; [c] there are members of the company in the country who 
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are facing legal action; [d] the company carried out part of its incriminated operations 

in that country; and [e] the conduct constitutes a violation of a peremptory norm of 

international law. 

The Campaign Draft further establishes that TNCs contracting with states must 

be subjected, prior to the signing of the contract and on a regular basis, to the 

supervision of states authorities and civil society meeting the following requirements: 

[a] an open, informed and organized process of participation of civil society and 

affected communities; [b] mechanisms for monitoring the conformity of the 

corporation's activities with human rights standards; [c] safe mechanisms of complaint 

by the affected communities in the home states. 

On the other hand, according to the OEIGWG Chairmanship Elements for a 

Leaglly Binding Instrument, States shall respect, promote and protect all human rights 

against violations or abuses within its territory and/or jurisdiction by third parties, 

particularly TNCs and OBEs, and guarantee access to remedy for victims of such 

violations or abuses, taking all necessary and appropriate measures to ensure access 

to justice and effective remedy, adapting domestic legislation to the provisions of this 

instrument and establishing enforcement measures that comply business enterprises 

to respect human rights. 

The referred document also establishes that States shall take all necessary and 

appropriate measures to ensure that public procurement contracts are awarded to 

bidders that are committed to respecting human rights, without records of human 

rights violations or abuses, and that fully comply with all requirements as established 

in this instrument. Following on that, it specifies that States should adopt measures to 

ensure that TNCs and OBEs under their jurisdiction adopt adequate mechanisms to 

prevent and avoid human rights violations or abuses throughout their supply chains, 

adopting and undertaking human rights and environmental impact assessments that 

cover all areas of their operations, and reporting periodically on the steps taken. 

It ensures that State Parties shall require TNCs and OBEs to implement 

effective due diligence policies and processes, including codes of conduct, and to 

identify and address human rights impacts resulting from their activities, including 

subsidiaries and all other related enterprises throughout the supply chain. 

Additionally, States shall promote adequate consultation processes with the 

participation of all relevant actors. Last but not least, it determines that States shall 

adopt adequate measures to ensure that TNCs and OBEs in their jurisdiction report 
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periodically on the measures they have adopted to prevent the violations and abuses 

of human rights. 

THE LIABILIT Y OF TNCS AND T HEIR DIRECT OR S  

Regarding the liability of TNCs and their directors, the Campaign Draft 

understands that “State Parties should establish administrative, civil and criminal 

liability for TNCs and their directors, also considering that such liability should be 

extended to their whole supply chain”.  The OEIGWG Chairmanship Elements for a 

Legally Binding Instrument recommends the same, since it affirms that States must 

adopt “legislative and other necessary measures to regulate the legal liability of TNCs 

[...] in administrative, civil and criminal fields”. This draft also recommends that 

“criminal legal liability must cover the acts of those responsible for the management 

and control of TNCs”. 

The Campaign’s Draft affirms that State Parties “shall consider financial 

institutions as liable or in complicity when they finance TNCs and their supply chains”. 

The OEIGWG document, in it's turn, does not mention this liability, although it can be 

inferred when it proposes that “State Parties shall strive to ensure that […] financial 

institutions […] do not adopt or promote any international norm or decision that could 

harm the objectives of this legally binding instrument”. 

State Parties shall compel - according to the Campaign Draft - TNCs to publish 

the list of all entities in their supply chain. This specific measure is not predicted in the 

OEIGWG's Draft, although another aspect of transparency remains present, when it 

establishes that “States shall adopt adequate measures to ensure that TNCs and OBEs 

in their jurisdiction report periodically on the measures they have adopted to prevent 

the violations and abuses of human rights”. 

According to the the Campaign, State Parties shall demand due diligence of 

TNCs and establish their liability in relation to this binding procedure. The OEIGWG 

Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument also suggests something 

similar, since it reinforces that “State Parties shall adopt legislative and other measures 

to implement due diligence procedures and promote decent work in all the operations 

and the supply chains of TNCs and OBEs under their ownership or control”. 

The burden of proof (including the proof of due diligence of the parent 

company or the holding companies in cases where it is applicable) lies with the TNCs, 

as the Campaign suggests. The OEIGWG Draft also mentions the shift of the burden of 
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proof. 

State Parties, as the Campaign proposes, have to cooperate with one another in the 

investigation, prosecution and adjudication of TNCs and in the enforcement of court 

decisions. The OEIGWG Elements presents a similar vision, since it suggests that “State 

Parties shall mutually cooperate to prevent, investigate, punish and redress violations 

or abuses of human rights”. 

REMEDY  FOR T HE I MPAIR MENT  OF HUMAN RI GHT S  BY TNCS  

The Campaign Draft affirms that “State Parties have the obligation to make 

effective remedy mechanisms that are sensitive to gender issues and all other forms 

of discrimination and access to justice available to individuals threatened or affected 

by the activities of TNCs”. The OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding 

Instrument also proposes that “State Parties shall guarantee access to justice and to 

effective remedies to every person, especially to indigenous peoples; women; girls and 

children; persons with disabilities; refugees; or any group considered vulnerable”. 

The Campaign Draft also indicates that State Parties shall take the necessary 

steps to ensure that complaints can be filed against TNCs in national and international 

jurisdictions, including the International Court. The OEIGWG Elements also mentions 

this topic, when it proposes that “State Parties may decide that international judicial 

mechanisms should be established, as for instance, an International Court on 

Transnational Corporations and Human Rights.” 

State Parties, as it is suggested by the Campaign, must adopt national laws that 

regulate territorial and extraterritorial responsibility in order to allow individuals and 

communities affected by TNCs’ practices to file complaints at national courts. The 

OEIGWG Draft presents similar propositions, when it appoints the national 

mechanisms, discusses justice access and suggests the inclusion of a broad concept of 

jurisdiction that would allow the victims of violations to obtain remedy either in the 

county where it was caused or any other where the TNC has substantial presence.  

The Campaign also suggests that Home or Host States of TNCs shall not apply 

the doctrine of forum non conveniens in cases of complaints of human rights abuses 

committed by TNCs. In a similar way, the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally 

Binding Instrument mentions that States Parties should observe “the limitation to the 

use of the doctrine of forum non conveniens”. 
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State Parties, accordingly to the Campaign, shall prohibit the use of State public 

security personnel and/or armed forces, through either employment or inducement, 

by TNCs. OEIGWG Draft, however, does not mention this topic. 

SAFEG UARDING HUMAN RI GHT S AGAINST  UNDUE P OLIT ICAL 

INFLUENC E BY TNCS  

The Campaign Draft displays a great concern about the corporate capture. 

Regarding this point, states shall protect the policymaking processes and government 

bodies from the undue influence of commercial and other vested interests avoiding all 

kinds of conflict of interests. For this matter, the States Parties shall be transparent 

and accountable, especially in relation to affected communities and individuals, in 

regards to all dealings with the TNCs, documenting and disclosing the files of contracts 

and other dealings with TNCs and related information to the public. States Parties shall 

institute multi-year bans on the “revolving door” between State agencies and TNCs, 

and vice versa. 

States Parties shall prohibit TNCs from making financial contributions to 

political parties or candidates and shall prohibit the use of State public security 

personnel and/or armed forces, through either employment or inducement, by TNCs. 

The OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument does not 

adress  this topic in any way. 

 

PART IV.  OBLIGATIONS OF INTERNATIONAL 

GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AND OBLIGATIONS 

IN TRADE AND INVESTMENT AGREEMENTS  

The fourth part of the Campaign Draft is divided in three topics as follows: 

 

HUMAN RIGHT S OBLIG AT I ONS OF IFIS  

The Campaign Draft displays that the conduct of an international governmental 

organisation (IGO) is attributable to the States governing it as a group. A harmful 

conduct may implicate those States in a breach of their human rights obligations. 

Hence, the international governmental organizations obligation to avoid such conduct 
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gives rise to a variety of human rights related obligations. States parties agree that 

these obligations include the duty of international governmental organisations to 

abstain from supporting any activities of TNCs or their supply chains that violate 

human rights. Any conduct of the IGO or its management that contravene these 

obligations stands to be corrected by suitable disciplinary, administrative or other 

measures including the possibility of affected people to seek legal redress against the 

respective organization. An special concern is related to International Financial 

Institutions, as the World Bank and the International Monetary Fund, that must respect 

all relevant norms and rules of international law in general.  

Regarding this subject, the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally 

Binding Instrument establishes recognition of the primacy of human rights obligations 

over trade and investment agreements. Also, International Organizations shall not 

adopt or promote any international norm or decision that could limit the achievement 

of the purpose and objectives of the legally binding instrument, as well as the capacity 

of the Parties to fulfill their obligations. Such organizations include the UN and their 

specialized agencies, funds and programs and other international and regional 

economic, finance and trade organizations. 

GENERAL OBLIGAT IONS  

In the second section of the fourth part of the Campaign’s Draft, some general 

obligations are stipulated. State Parties shall guarantee that the UN and its agencies, 

funds and programmes and other IGOs promote respect for and the full application of 

the provisions of the Treaty and follow up on their effectiveness. Also, they shall take 

measures to guarantee the participation of affected communities and victims. 

According to this document, IGOs must contribute to the regulation of financial 

transactions and speculations, and take measures against practices of tax and wage 

evasion, transfer pricing, corruption (active and passive) and trading in influence. 

Mechanisms that give commercial interests greater influence over public interest, such 

as lobbying and financing public policy, among others, must not be reproduced. 

The Campaigns Draft also establishes that before engaging in international 

obligations, States shall carry out a Human Right Impact Assessment (HRIA). The HRIA 

shall be carried out before authorising an activity to begin, to continue or before any 

adjustment is made. The population must be informed and needs to participate in the 

elaboration of the HRIA, that should be performed in good faith and in correct time, 
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making all important information on the process public. The affected person's right to 

appeal the HRIA’s conclusion or to question any aspect of the process must be 

guaranteed. 

The OEIGWG Elements mentions that the States have the duty to prepare 

human rights impact assessments prior to the conclusion of trade and investment 

agreements, including the identification of any potential inconsistency between pre-

existing human rights treaties and subsequent trade or investment agreements. Also, 

it shall refrain from accepting the agreements in which such inconsistencies are found 

to exist. However, the document doesn't mention any of the others topics above.  

SPECIFIC OBLIGAT IONS  

The third section of part fourth is dedicated to settling specific obligations 

regarding IGOs. According to the Campaign Draft, States Parties shall: 1) give priority 

to the compliance with the obligations established by the Treaty and international 

human rights law over obligations established by trade and investment agreements or 

national rules; 2) reject the inclusion of arbitration clauses that give international 

arbitration bodies jurisdiction over state-investor dispute resolution processes. 

Also, the States must agree to cooperate in taking all the necessary measures 

at their disposal to guarantee that the IFI’s are especially observed and regulated, and 

if applicable, hold them responsible for the redress of the damage caused by the 

failure to comply with these obligations. If the IFIs or other regional development 

banks (through the conditions imposed) violate human rights, these entities must be 

held responsible for the impacts of their actions. 

The OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument actually 

reaffirms the primacy of human rights law over trade and investments agreements and 

aims to establish specific State obligations in this regard. Nevertheless, it does not 

mention IFIs in particular or arbitration clauses. 
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PART V: INTERNATIONAL MECHANISMS OF CONTROL 

AND ENFORCEMENT 

Following the fourth part, the fifth one explores possibilities to control and 

redress human rights violations perpetrated by TNCs. 

INT ERNAT IONAL COURT  ON TNCS  

The Campaign's Draft proposes an International Court on TNCs. The Court shall 

have the capacity to receive, investigate and judge complaints against TNCs and OBEs 

for the abuses of the rights and shall protect the interests of the communities and the 

people who are adversely affected by the operations of TNCs, which includes ensuring 

their full redress and imposing sanctions on these corporations and their directors. The 

Court’s rulings and sanctions must be enforceable and legally binding. 

On this matter, the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding 

Instrument propose that State Parties shall decide what international judicial and non-

judicial mechanisms should be established for the promotion, implementation and 

monitoring of the instrument. Also, they give 2 suggestions: 1) State Parties may 

decide that international judicial mechanisms should be established, as for instance, an 

International Court on Transnational Corporations and Human Rights; 2) State Parties 

may also decide to strengthen existing international judicial mechanisms and propose, 

for instance, special chambers on Transnational Corporations and Human Rights in 

existing international or regional Courts. 

INT ERNAT IONAL MONI T ORING CENT RE ON TNCS  

Besides a court, the Campaign’s draft establishes an International Monitoring 

Centre on TNCs. It would be responsible for evaluating, investigating and inspecting 

the impacts of TNCs’ actions and practices. The Centre would be able to issue 

recommendations and would be managed collectively by Governments, social 

movements and other civil society organisations.  

OEIGWG’s proposal, by its turn, suggests a Committee on the issue of Business 

and Human Rights, which will have, among others, the following duties: 1) Examining 

the progress made by State Parties in achieving the realization of the obligations 

undertaken in the instrument; 2) Assess, investigate and monitor the conduct and 



The Campaign Draft "Treaty on Human Rights and Transnational Corporations and Supply Chain" and The OEIGWG 
Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Respect to Human Rights: a Comparative Analysis 

93 

 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

operations of TNCs; 3) Conduct country visits in accordance to its mandate; 4) Examine 

the periodical reports according to its mandate; 5) Receive and examine 

communications according to its mandate. The Committee shall also consist in 

eighteen experts of high moral standing and recognized trajectory in the field covered 

by the Instrument. The members of the Committee would be elected by State Parties 

from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration 

being given to the main different legal systems, equitable geographical distribution 

and gender balance. 

 

PART VI.  INTERNATIONAL MECHANISMS OF 

COOPERATION FOR INVESTIGATIONS AND THE 

ENFORCEMENT OF RULINGS 

In this part, the Campaign draft discusses the importance and the mechanisms 

of the international cooperation in civil, administrative and criminal matters. The 

objective is to allow the States actions to be in harmony, enforcing the ruling and 

effectiveness of the obligations listed above.  

In this perspective, States must assist each other during the investigations, 

prosecutions and judicial proceedings, informing the violations conditions and what 

measures are being taken. Another important action is to celebrate bilateral and 

multilateral agreements that can facilitate and express how the cooperation will work.  

While expressing this, the campaign mentions that International Organizations 

shall not adopt or promote any decisions or norms that could limit the fulfillment of 

the purpose and objectives of the Treaty. These objectives include the obligation of all 

States and other agents to promote and protect human rights, the principle of 

cooperation which is essential to the effectiveness and shall be understood as a 

“general obligation of international cooperation”, and it also includes the need of 

mutual assistance as one of the main objectives to tackle the abuses and violations and 

as an important mechanism for the access to information and protection of witnesses 

who assist courts and tribunals.  

The actions must seek to facilitate legal assistance, exchange information, 

coordination of legal actions (to speed and adequate the process, allowing the transfer 

of proceedings), cross board investigation, participation of the victims and recognizing 
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enforcing foreign judgments. It is important to note that it has national and 

international levels and judicial and non-judicial mechanisms.  

Although both the documents seek the same objectives and measures to be 

taken, the campaign proposes a Committee of eighteen experts of high moral standing 

and recognized trajectory in the field covered by this Instrument formed by State 

Parties. 

 

PART VII.  ACCESS TO JUSTICE AND DAMAGE 

REPARATION 

The Campaign document emphasizes that equality justice and access to justice 

is a Human Right stated on the Universal Declaration of Human Rights, although both 

of them are limited when in dispute with the greater political and economic power of 

the TNCs and with other issues such as the costs of the judicial system, and the 

authority and power of other actors. 

In this perspective, the Campaign and the OEIGWG drafts emphasizes the rights 

of the affected communities and the obligation of the States. 

R IGHT S OF T HE COMMUNI T IES AFFECT ED BY T HE  OPER AT IONS OF 

TNCS  

The most essential rights of the affected communities listed on the OEIGWG 

Elements are: right to information, to justice, to reparation and guarantees of non-

repetition of the human rights violations and abuses, effective legal process, just and 

impartial system for evaluating and quantifying harm. Such rights can be promoted by 

International Courts and Centers of Monitoring. However, it depends on the 

recognition of its jurisdiction by states: the need of cooperation contributes for this 

right once the states must provide information fast enough to be useful to the Court, 

and also contributing to the effectiveness of the sentence. 

The Campaign's Draft talks about the importance of minorities such as 

indigenous peoples, women, girls and children, people with disability and refugees, 

among other vulnerable groups, being granted access to justice. This means to adopt 

adequate measures according to each reality and the need not only to make it 



The Campaign Draft "Treaty on Human Rights and Transnational Corporations and Supply Chain" and The OEIGWG 
Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Respect to Human Rights: a Comparative Analysis 

95 

 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

accessible but to give effective judicial remedies to the abuses in a understandable 

language.  

OBLIGAT IONS OF ST ATES PART IES IN RELAT ION T O T HE ACCESS  

T O JUST ICE  

States must guarantee effective access to justice to the affected individuals and 

communities, making sure all of their needs, according to their own conception, are 

being met and to protect the human rights lawyers, defenders and activists. In this way, 

it is important to facilitate the participation during all the process: human rights 

lawyers and defenders working against the TNCs shall act in litigation process, 

providing technical and financial assistance to the affected people and also avoiding 

their criminalization. In addition, it is fundamental to create protection programmes 

and rules, such as the “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, 

Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human 

Rights and Fundamental Freedoms” that allows them to work against the TNCs 

without being in distress. 

According to the Campaign document, both judicial and nonjudicial measures 

should be effective and accessible, and it is a duty of the state to ensure that the right 

measures are being taken to reduce regulatory, procedural and economic obstacles 

that seek to guarantee compensation, reparation, restitution, rehabilitation, measures 

of satisfaction and non-repetition following an independent, impartial judge and a fair 

trial. 

 

PART VIII.  MECHANISMS OF PARTICIPATION IN THE 

PRESENT TREATY 

The last part of the Campaign draft understands the participation of social 

movements and other civil society organisations as a key element to strengthen 

democracy. The measures are the following: recognise their participation and 

influential role on the decision making process and apply the Treaty when allowing or 

prohibiting the TNC’s activities; considering how they can affect human rights; and 

making sure that the access to information, environment, health and labour are 

guaranteed on the private and public activities. Moreover, they must guarantee that 
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public authorities divulge information on business activities carried out by public or 

private agents that may have impacts on the population’s human rights, especially 

when the information has been requested by the public. 

The OEIGWG Elements does not describes directly any mechanisms of 

participation, however, it mentions the need for mechanisms of participation are 

essential to promote the access to justice: individuals and communities must be have 

their own characteristics and needs considered in order to promote effective measures 

and process. 

 

A BRIEF ANALYSIS OF THE DOCUMENTS AND ITS 

DIFFERENT NATURES: 

An important aspect to be considered when establishing a comparative analysis 

between the two proposals is that they both come from different players and 

processes, which inevitably leads to disparate results as well. The proposal of the 

Campaign is closer to the results of the accumulation of the struggles of social 

movements and those affected by Human Rights violations committed by companies 

for decades, expressing more accurately the dimension of the existing gaps in the 

scope of the national and international regulations on this matter. Whereas the 

analysis of the the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument 

can be made from two perspectives: a more objective and direct one, meaning that, in 

general, it contains many positive points, but it is also a less ambitious and incisive 

document regarding the fundamental aspects for the accountability of transnational 

companies for human rights violations, as we will highlight below; On the other hand, 

since it not only is a proposal from a State, but also a leading State in the process of 

negotiation with the United Nations, this limitation can be understood, and even 

explained, by assuming the strategic calculations used, in order to preserve the field 

of negotiation, keeping it open and receptive to States, since there is a risk that 

negotiations will not continue within the Council space, specially concerning the main 

international powers and other nations that are being pressured by them. Thus, it is 

possible to understand the more vague language and the more dispersed addressing 

of some issues in the OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding 

Instrument; or the option to even avoid more "controversial" points at the moment. 
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It should be kept in mind that Ecuador, as chair of the open-ended 

intergovernmental group, has the responsibility of fulfilling its role in a consistent 

fashion, with a spirit of "reasonableness", typical of the diplomacy in the United 

Nations. It is also being evaluated in its ability to integrate more State actors into the 

negotiation. In this way, the sum of these factors may indicate its choice of publishing 

a document whose "tone" can still be raised during the negotiation process, and 

through the role of international civil society, calling for changes and adoption of new 

devices. The main aspects that we would highlight, risking a synthesis of the 

comparison between the two proposals would be: 

1. As expected but also affirmative of the OEIGWG Chairmanship Elements for 

a Legally Binding Instrument / concern, there is a mention of the fulfillment of the 

mandate established in Resolution A / HRC / RES26 / 9, as "elements" to start a further 

negotiation between States and also referring to the text of the Resolution, which 

repeatedly mentions Transnational Corporations (TNCs) and other business 

enterprises (OBES). While it does not explicitly address a discussion of the footnote 

interpretation, it makes clear, in important points, how the scope of application of the 

treaty and the part concerning the acts subject to its application, for example, that 

these other business enterprises should have a transnational nature. As explained in 

scope of application: “In this regard, based on the deliberation of the first two sessions, 

this proposal considers that the scope of the future legally binding instrument should 

cover all human rights violations or abuses resulting from the activities of TNCs and 

OBEs that have a transnational character, regardless of the mode of creation, control, 

ownership, size or structure”; 

2. In the Preamble of the Ecuador draft, there is general reference to 

international human rights treaties which should serve as a basis and precedent for the 

content of the Treaty, without seeking the specificity present in the Campaign 

proposal, for example, an emphasis on the gender issue. However, in its Principles, the 

"elements" highlight the so-called "vulnerable groups": “Recognition of special 

protection to victims and particularly to indigenous peoples; women; girls and children; 

persons with disabilities; refugees, or any group considered vulnerable according to 

national, regional or international applicable regulations;” 

3. Still in the Preamble, the OEIGWG Elements also mention the importance of 

the Norms on the Responsibilities of transnational corporations and other business 

enterprises with regards to human rights. E / CN.4 / Sub.2 / 2003/12 / Rev.2 (2003), 
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which is an important point to be considered while conducting the negotiations, 

showing that there is already an accumulation, even within the United Nations, of 

regulations providing for corporate obligations and their accountability for human 

rights violations. However, at the same time, the document reaffirms the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights and other such principles and frameworks. 

We believe that the strategy that will prevail for the continuation of negotiations is 

that of complementarity between the Guiding Principles and the Treaty. That is, the 

treaty does not seek to deconstruct the "consensus" reached by the UN when adopting 

the Principles; 

4. We also suggest that the World Health Organization (WHC) Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) should be mentioned as an important historical 

precedent on multilateral agreements related to Human Rights; 

5. In its principles, The OEIGWG Elements reaffirm the obligation to respect, 

promote and protect human rights, both in the national and international level, 

unconditionally, emphasizing the responsibility of the State to protect and the 

responsibility of companies to respect. A positive aspect is the mention of the 

"Recognition of the primacy of human rights obligations over trade and investment 

agreements", as well as in the text of the Campaign, without, however, providing for 

the invalidation of all agreements that contradict this provision; 

6. The OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument also 

establish the civil, administrative and criminal responsibility for companies, even 

providing that the legal liability must also cover those natural persons who are or were 

in charge of the decision-making process in the business enterprise at the moment of 

the violation or abuse of human rights by such entity; 

7. A general point, which guides the OEIGWG Draft, is the emphasis on state 

obligations, which are described more objectively and in detail, while presenting a poor 

text in terms of direct obligations for companies. This is a theme that should also be 

brought up from the Campaign proposal, such as the provision for labor obligations; 

8. Another central aspect is due diligence. The OEIGWG Elements provide for 

that logic, both for States, in their duty to supervise / monitor business activity, and for 

the companies themselves. But how can companies prevent themselves from 

legitimizing their own standards against institutionally weak states? The Campaign´s 

proposal, in turn, in the prescription on the obligation of the TNCs to avoid risks, 

establishes the duty of the companies to ensure the participation of the affected 
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people in the management of the situation, taking into account the collective 

representativeness. We believe that this logic should be incorporated into due 

diligence; 

9. The Campaign proposal is devoted to an important conceptual part. But the 

OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument generally avoid this 

confrontation. We believe that with respect to the concept of the value chain in 

particular, and of those affected by human rights violations, the proposal of the 

Campaign should be the reference;  

10. Concerning extraterritoriality, we note that the theme is diffusely present 

in the OEIGWG Elements. As when it indicates the need, in the Treaty`s Purpose, to 

reaffirm that the State Parties' obligations regarding the protection of human rights 

do not stop at their territorial borders; or by the obligation provided at the Obligations 

of States section, to take measures to prevent and avoid human rights violations 

throughout the supply chain; and especially in the area of access to justice, the State 

must adopt measures that inhibit the forum non conveniens doctrine; 

11. Other key issues are also poorly developed in the OEIGWG Chairmanship 

Elements for a Legally Binding Instrument, when compared to the Campaign's: the 

issue of transparency, access to information and public consultation, whose 

importance is mentioned in the "Elements", but not conditionally, starting from the 

planning of the enterprise, such as in the Campaign's; 

12. A very important aspect is related to Defenders. We believe that the treaty 

must have a specific part on Defenders and this emphasis is not given on the OEIGWG 

Elements. The necessary attention to the theme was pointed out in the recent report 

of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Michael Forst; 

13. The OEIGWG Chairmanship Elements for a Legally Binding Instrument also 

do not highlight the responsibility of financial institutions; 

14. Finally, the issue of "corporate capture" is generically quoted in the "access 

to justice" section of the "Elements" as something that may occur in the judiciary. Just 

as the creation of an International Court is only suggested, as a mere possibility to be 

considered. But those are essential issues for the Campaign. 
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