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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

HOMA 2019 

Janeiro 

- Associação do Homa, na figura de sua coordenadora Manoela Roland, 
ao Conselho do Braço Latino-americano da Global Business and 
Human Rights Scholars Association. 

24 de janeiro. 

- Participação em encontro na UFMG para discussão de ações após 
rompimento de barragem em Brumadinho. 

28 de janeiro. 

- Publicação do Vol. III, nº 1 da Homa Publica – Revista Internacional de 
Direitos Humanos. 

30 de janeiro. 

Março 

- Participação na 40ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 
em Genebra, com a apresentação do relatório da 4ª Sessão de 
Negociação do Tratado.  

05 á 07 de março. 

- Palestra no side-event "Vale in Brumadinho: another crime in the 
account of the big transnationals Shell in Nigeria: violations of labour 
rights continue - The need for a Binding Treaty to protect human rights 
from the corporate logic", em Genebra. 

07 de março. O evento foi organizado pela Campanha Global para Desmantelar o Poder 
Corporativo e pôr Fim à Impunidade, ocorrendo paralelamente à 40ª Sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, onde foi apresentado o relatório da 4ª Sessão de Negociação do 
Tratado. 

- Palestra no evento “Rastros de Lama: perspectivas sobre Mariana e 
Brumadinho”, em Juiz de Fora – MG. 

15 de março. 

- Palestra no painel “Empresas e Direitos Humanos: de onde viemos e 
para onde vamos?” no V Seminário Direitos Humanos nas Américas: 
Empresas e Direitos Humanos, em Curitiba – PR. 

http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1143&fbclid=IwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw
http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1143&fbclid=IwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw
http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1143&fbclid=IwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw
http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1143&fbclid=IwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw
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21 de março. O evento foi organizado pela PUC Paraná. 

 

Maio 

- Participação da Primera Conferencia Latinoamericana sobre Derechos 
Humanos y Empresas, na Colômbia. 

02 de maio. Nesse evento ocorreu a apresentação sobre “El proyecto de tratado sobre las 
empresas y los derechos humanos”, com a Coordenadora Manoela Roland e Andressa Soares. O 
evento foi organizado pelo Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de 

Monterrey. 

- Publicação de matéria para o Boletim Lua Nova sobre os motivos que 
fazem as empresas não serem consideradas violadoras de Direitos 
Humanos. 

06 de maio. Autora: Manoela Roland. 

- Participação da apresentação sobre Direitos Humanos e Empresas, 
em Seminário Regional “Contra el neoliberalismo, la arquitectura de lá 
impunidad y en favor de la Democracia”, no Parlamento Uruguayo. 

7 de maio. 

- Palestra no painel “Agenda internacional e nacional de Direitos 
Humanos e empresas”  do Seminário sobre Mineração, Empresas 
Transnacionais e Direitos Humanos, em Brasília. 

09 e 10 de maio. O evento foi promovido pelo Consórcio Latino-americano de Pós-graduação em 

Direitos Humanos. 

- Publicação da Dissertação de Mestrado “A construção de uma política 
pública sobre Direitos Humanos e empresas no Brasil: uma análise 
crítica e decolonial da audiência pública - Direitos Humanos e 
Empresas: Qual é a política pública que o Brasil precisa?”. 

23 de maio. Autora: Laura Monteiro Senra 

Junho 

- Participação em consulta informal, presidida pelo Equador, como 
preparação para apresentação do Draft 1 em reunião de experts sobre o 
Tratado internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, em 
Genebra. 

06 de junho. A convite da FIAN. 

https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-empresas-violam-direitos-humanos/?fbclid=IwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPkkOblOGy7aTlEo8k45PMIY
https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-empresas-violam-direitos-humanos/?fbclid=IwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPkkOblOGy7aTlEo8k45PMIY
https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-empresas-violam-direitos-humanos/?fbclid=IwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPkkOblOGy7aTlEo8k45PMIY
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Laura-diagramada.pdf?fbclid=IwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Laura-diagramada.pdf?fbclid=IwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Laura-diagramada.pdf?fbclid=IwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Laura-diagramada.pdf?fbclid=IwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk
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- Publicação do artigo “Diretrizes para uma agenda interamericana 
sobre empresas e direitos humanos: diálogo entre os sistemas global e 
interamericano de proteção dos direitos humanos” na Coletânea do 
Ministério Público Federal. 

06 de junho. Obra: “Direitos humanos fundamentais: 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e 20 anos do reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e as mudanças na aplicação do direito no Brasil: coletânea de artigos”. Autora: Manoela 
Roland. 

- Palestra no "Painel Empresas e (ir)responsabilidades 
socioambientais: estado da arte das pesquisas no Brasil" no XXVIII 
Encontro Nacional do CONPEDI, em Goiás. 

21 de junho. Proferida pela coordenadora Manoela Roland. 

- Publicação do artigo intitulado "A necessidade de uma perspectiva de 
gênero em um Tratado em Direitos Humanos e empresas nas Nações 
Unidas". 

28 de junho. Pesquisadora: Maria Fernanda Goretti. 

 

Julho 

- Entrevista concedida à Radio Mundo Real (RMR) sobre o Draft One. 

25 de julho. A nossa coordenadora Manoela Roland foi entrevistada pela rádio, ligada à Friends of 

The Earth International. 

 

Agosto 

- Participação no Seminário Interativo de Formação Direitos Humanos e 
Empresas, promovido pelo CNDH (Conselho Nacional de Direitos 
Humanos), em Brasília. 

13 de agosto. 

- Palestra no evento FLACSO Equador “Coloquio de investigación: 
Empresas Transnacionales y Derechos Humanos”. 

22 de agosto. O evento contou com a participação da nossa coordenadora Manoela Roland. 

- Palestra no evento do Parlamento do Mercosul “Mercosur e el futuro de 
la integración regional: agenda externa regional e inversiones”, no 
Uruguai. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf?fbclid=IwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf?fbclid=IwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf?fbclid=IwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf?fbclid=IwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidade-de-uma-perspectiva-de-genero-em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas-da-pesquisadora-maria-fernanda-e-publicado-pelo-homa/
http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidade-de-uma-perspectiva-de-genero-em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas-da-pesquisadora-maria-fernanda-e-publicado-pelo-homa/
http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidade-de-uma-perspectiva-de-genero-em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas-da-pesquisadora-maria-fernanda-e-publicado-pelo-homa/
https://rmr.fm/entrevistas/tratado-vinculante-transnacionales-derechos-humanos/?fbclid=IwAR2q6HYcmyo1boM316f0Ze7UHS4y3DHkB_0rTmFikyT1kFNXUadXBTnaHpA
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27 de agosto. O evento contou com a participação da nossa coordenadora Manoela Roland na 
mesa sobre o Tratado em negociação na ONU. 

 

Setembro 

- Participação do “Seminário Internacional: Diálogo sobre la relación de 
los Derechos Humanos en el Territorio”, em Monteria - Colômbia. 

19 de setembro. No mesmo evento, ocorreu o lançamento do livro “Desafíos para la Regulación 
de los Derechos Humanos y Las Empresas: Como Lograr Proteger, Respetar y Remediar. No 
livro, a coordenadora do Homa, Profª Manoela Carneiro Roland é co-autora de um artigo em 

parceria com a pesquisadora do Homa, Andressa Soares. 

 

Outubro 

- Publicação de Capítulo de Livro “Retos para la aprobación de un 
tratado sobre Derechos Humanos y empresas en el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. 

Obra “Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas: ¿cómo lograr 
proteger, respetar y remediar? Parte 1”. Capítulo escrito por: Manoela Carneiro Roland e 

Andressa Oliveira Soares 

- Publicação de Capítulo de Livro “Planos nacionais de açáo sobre 
empresas e Direitos Humanos: por urna abordagem interseccional”. 

Obra “Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas: ¿cómo lograr 

proteger, respetar y remediar? Parte 2”. Capítulo escrito por: Luiz Carlos Silva Faria Jr. 

- Publicação do documento “Análise do Draft One: avanço ou 
retrocesso?” 

12 de outubro. Autores: Manoela Roland, Andressa Oliveira, Gabriel Brega, Lucas Braga, Maria 

Fernanda Goretti e Renata Paschoalim. 

- Participação na 5ª Sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental 
para Elaboração de um Instrumento Internacional Vinculante sobre 
Empresas Transnacionais e Outros Negócios com Respeito a Direitos 
Humanos, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), 
Genebra. 

14 a 18 de outubro. As pesquisadoras Manoela Roland, Andressa Oliveira e Renata Paschoalim 

prestaram assistência jurídica nas participações da sociedade civil durante a sessão. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/10/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-One.pdf?fbclid=IwAR2iLMIQD9WNALZbZxqUcWFriRxMjkOj2YMFZpH2kbWCa3jgrYz-SYJZ8x4
http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/10/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-One.pdf?fbclid=IwAR2iLMIQD9WNALZbZxqUcWFriRxMjkOj2YMFZpH2kbWCa3jgrYz-SYJZ8x4
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- Palestra no side-event “Experiências de contencioso internacional: 
ensinamentos retirados do instrumento juridicamente vinculante sobre 
as empresas transnacionais e os Direitos Humanos” em Genebra. 

17 de outubro. O evento foi organizado pela Campanha Global pelo Desmantelamento do Poder 
Corporativo e contou com a palestra da nossa coordenadora Manoela Roland, que falou sobre 

lições aprendidas para o Draft One. 

- Organização e participação do “Seminário de Balanço de 4 anos do 
Rompimento da Barragem de Rejeitos de Fundão”. 

31 de outubro e 01 de novembro. O evento foi realizado em Governador Valadares – MG e foi 
organizado em conjunto com o CRDH/UFJF-GV, o Núcleo de Agroecologia – NAGÔ/UFJF–GV, o 

GEPSA/UFOP, o PoEMAS/UFJF, o Organon/UFES, além do próprio Homa/UFJF. 

 

Novembro 

- Ajuizamento de ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(OEA) sobre o Caso do Rompimento de Barragem na Bacia do Rio 
Doce. 

O objetivo é obter a condenação do Estado Brasileiro pelas violações de direitos humanos 
cometidas ao longo da Bacia do Rio Doce. A iniciativa foi uma articulação do Homa com: FIAN 
Brasil, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (GEPSA), Justiça Global, Movimento dos 
Atingidos e Atingidas por Barragens (MAB), e Núcleo de Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). 

- Organização e participação do “VI Seminário Internacional de Direitos 
Humanos e Empresa” no Rio de Janeiro - RJ. 

11 e 12 de novembro. O evento foi organizado pelo Homa em parceria com a FES e o CNDH, que 
realizou durante o evento uma sessão de discussão do Grupo de Trabalho de elaboração da 
resolução sobre DH e Empresas da entidade. Estiveram presentes 20 palestrantes, sendo 3 
internacionais, bem como parlamentar brasileiro e do Parlamento do Mercosul. 

- Participação do I Seminário de Direito Internacional da PUC-Rio. 

13 de novembro. A coordenadora Manoela Roland foi um dos palestrantes no evento. 

 

Dezembro 

- Publicação do Vol. III, nº 2 da Homa Publica – Revista Internacional de 
Direitos Humanos. 

21 de dezembro. 

 


