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Brasil e os mecanismos de denúncia internacionais

nos últimos anos temos experimentado na América latina, em especial no 
Brasil, um crescente reforço de valores conservadores entre a população e 
apoio a institucionalização dos ataques aos direitos humanos e ambien-
tais. Através de candidaturas de ultradireita, nossas sociedades retroce-
dem em avanços duramente conquistados, e nos vemos na necessidade de 
defender direitos básicos. É verdade que o Estado democrático de direito 
não chegou a ser plenamente instaurado no país, no entanto a marcha ré 
na qual nos encontramos é grave e vulnerabiliza ainda mais sujeitos his-
toricamente colocados como minorias políticas. As populações em perife-
rias urbanas e rurais, povos tradicionais, mulheres empobrecidas, negros, 
lGBtQi+, e outros, que já não encontravam nas instituições brasileiras uma 
coerência ou segurança em relação ao exercício de seus direitos, agora se 
veem ainda mais expostos pelo aumento da militarização da vida, expan-
são de milícias, pela maior liberdade de ação de paramilitares e seus ca-
pangas, pelos linchamentos e difamações.

A ocupação de pastas importantes do Executivo Federal por quadros decla-
radamente antidireitos (humanos, feministas, ambientalistas e etc), amplia 
o desafio de defesa dos territórios e da vida. Não é possível esperar dessas 
figuras ações que visem à ampliação de direitos, preservação de reservas e 
construção de experiências de justiça em nosso país. diante deste cenário 
mais hostil às provocações por parte dos defensores dos direitos humanos 
no âmbito nacional, as denúncias em organismos internacionais despon-
tam como ferramentas imprescindíveis.

durante 2019 e até 20201, essa estratégia foi sendo mobilizada por diferentes 
organizações. Em novembro de 2019, em função da omissão ao combate das 
queimadas epidêmicas na Amazônia, Jair Bolsonaro foi denunciado ao tribu-
nal Penal internacional (tPi), do qual o Brasil é signatário, por crimes contra 
a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas2. Em dezembro 
de 2019, o Subcomitê da onu para Prevenção a tortura criticou o decreto de  
Bolsonaro que dispensava 11 peritos responsáveis pelas visitas em presídios, 
para a prevenção da tortura e tratamento cruel3. Já em 2020, o presidente foi 
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1 . Considerando até abril de 2020, quando este texto foi escrito.
2. Acessado em abril de 2020 https://www.conjur.com.br/2019-nov-28/bolsonaro-denunciado-crimes-humanidade-tpi 
3. Acessado em abril de 2020 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/16/subcomite-da-onu-critica-decreto-do-governo-brasi-
leiro-que-alterava-orgao-contra-tortura.ghtml  
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denunciado em diferentes organismos por causa de sua conduta irrespon-
sável no enfrentamento à epidemia do novo Corona Vírus. Após o arquiva-
mento feito pelo Procurador-Geral da república, Augusto Aras, do pedido 
de emissão de recomendação de aconselhamento de Bolsonaro a seguir 
as orientações da oMS, a Associação Brasileira de Juristas pela democracia 
(ABJd) entrou com uma representação no tPi4. o Brasil também foi denuncia-
do duas vezes ao Conselho de direitos Humanos da onu (CdH), pela violação 
de suas obrigações de proteção da população em relação à propagação da 
COVID-195, e pelo desmonte das políticas socioambientais indigenistas pro-
movendo risco elevado de genocídio contra populações indígenas isoladas, 
contaminadas em missões de evangelização6.

o terreno político brasileiro é instável e suas relações externas estão cada dia 
mais complexas. Bolsonaro, sua família e apoiadores estendem às relações 
diplomáticas o mesmo padrão de interação desrespeitoso dado aos atores 
críticos em território nacional. Dentre os episódios mais marcantes estão a 
resposta à declaração da Alta Comissária da ONU, Michele Bachelet, em re-
lação à redução do espaço democrático e aumento da violência policial no 
Brasil; além das manifestações públicas de Eduardo Bolsonaro de crítica e 
culpabilização da China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, pela 
pandemia da COVID-197 (vale dizer que o deputado federal apontou culpados 
por uma pandemia que, ao mesmo tempo, afirmava não existir).

Neste cenário, confirmamos mais uma vez a dimensão processual dos direi-
tos humanos e ambientais, em seus contextos e correlações de força. não 
conseguimos precisar até onde as ferramentas do direito internacional po-
dem contribuir para a responsabilização de Estados e empresas violadoras, 
mas reforçamos que a ocupação articulada desses espaços é necessária 
enquanto frente de luta. longe de ser um manual, o curso busca discutir as 
ferramentas e propor exercícios coletivos de defesa e garantia de direitos. 

Boa leitura!

 
4 . Acessado em 20 de abril de 2020 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-e-denunciado-em-tribunal-internacio-
nal-entenda-quais-sao-as-acusacoes-e-consequencias,70003259794
5 . Acessado em 20 de abril de 2020 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/16/psol-denuncia-bolsonaro-a-onu-e
-oms-por-colocar-saude-da-populacao-em-risco.htm 
6 . Acessado em 20 de abril de 2020 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/03/governo-bolsonaro-e-denunciado-na-o-
nu-por-ameaca-de-genocidio-de-indigenas-isolados/ 
7 . Acessado em 20 de abril de 2020 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/18/culpa-e-da-china-diz-eduardo-bolsonaro-em-
baixador-chines-repudia-e-exige-desculpas.ghtml



Neste módulo você conhecerá os objetivos e o conteúdo desta capaci-
tação. também receberá informações sobre porque é necessário abor-
dar os mecanismos de denúncia frente às violações de direitos humanos 
cometidas ou relacionadas com as atividades das empresas – principal-
mente das transnacionais. 

Instruções

Para este módulo você necessitará aproximadamente 1 hora 
de leitura e 1 hora para as tarefas. 

Ademais, teremos nossa primeira reunião virtual de “teste”, 
na qual poderemos nos conhecer, debater sobre o tema da 
capacitação e esclarecer aspectos operativos do curso.

DirEiTOS HUmANOS E EmPrESAS
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Por qual motivo realizar esta capacitação?

Atualmente, o investimento estrangeiro direto é a fonte de financiamento 
externo mais importante na América latina. no entanto, muitas vezes as 
atividades empresariais, entre elas a extração de recursos naturais em 
grande escala, o uso de agrotóxicos e monoculturas, e a construção de 
obras de infraestrutura, implicam em riscos de violação de direitos huma-
nos. Com frequência, as grandes empresas transnacionais (Etns) envol-
vidas em tais atividades são responsabilizadas, direta ou indiretamente 
pelas violações de direitos humanos e de danos ao ambiente. infelizmen-
te, na maioria dos casos, tais fatos permanecem na total impunidade.

Para enfrentar esta situação, existe uma série de mecanismos e de instru-
mentos tanto em âmbito nacional como internacional, disponíveis para 
serem usados pelas vítimas de abusos por parte de empresas. Alguns 
destes instrumentos são de cumprimento obrigatório; outros são do tipo 
“soft law”, ou seja, deveriam “inspirar” ações estatais, mas não são “obri-
gatórios” no sentido estrito do termo. 

uma terceira categoria tem a ver com compromissos voluntários, como 
o chamado Pacto Mundial e os códigos de conduta das empresas trans-
nacionais. Apesar das grandes limitações e obstáculos que enfrentam os 
sistemas jurídicos nacionais e internacionais, e do próprio desafio de sen-
sibilizá-los e provocá-los, consideramos que continua sendo importante 
explorar tais instrumentos para responsabilizar os Estados e, também, os 
atores privados e consórcios transnacionais responsáveis por violações 
aos direitos humanos e impactos ao meio ambiente.

tal como será explicado nas reuniões virtuais, várias comunidades, co-
letivos e pessoas conseguiram reivindicar seus direitos através de uma 
combinação de estratégias que passam por: coesão social e resistência a 
megaprojetos de mineração, energéticos, de infraestrutura ou agrícolas 
que impactam seus territórios, associadas ao uso de mecanismos de de-
núncia e incidência nacional e internacional. Há vários exemplos onde a 
primeira estratégia é fortalecida e complementada pela segunda.  

DirEiTOS HUmANOS E EmPrESAS



Origem e objetivos do curso
dada a importância do conhecimento sobre estes mecanismos, há alguns 
anos, a agência Misereor decidiu realizar uma capacitação, junto com ins-
tituições contrapartes e aliadas sobre estes temas. Até hoje, esta parceria 
e realização havia se dado apenas com países da América latina de língua 
espanhola.  Em 2019 aconteceu a primeira edição em língua portuguesa, 
realizada somente com participantes do Brasil.

Este curso virtual é promovido pelo Instituto Políticas Alternativas para 
o Cone Sul (Pacs) a convite e junto a Misereor, e em parceria com Due 
Process and Law Foundation (DPLF – Fundação para o Devido Processo).  
Ele terá duração de quatro meses e culminará com um encontro presencial, 
onde os e as participantes terão a possibilidade de se conhecer, aprofun-
dar seus conhecimentos e trocar opiniões e experiências sobre os diferen-
tes mecanismos existentes com companheiros, aliados e especialistas. 

Os objetivos centrais do curso são:

Capacitar os e as participantes a conhecer e a utilizar os mecanismos 
de denúncia das violações de direitos humanos, em âmbito nacional e 
internacional;

Avaliar tais mecanismos, suas vantagens e desvantagens, potencialidades 
e riscos;

Trocar experiências concretas sobre a aplicação destes mecanismos 
com outros participantes do curso;

Analisar qual seria o mecanismo de denúncia mais apropriado para os 
casos específicos que sua instituição está acompanhando;

Construir uma estratégia conjunta de acionamento a mecanismos  
internacionais, a partir das experiências trocadas e construídas no  
decorrer do curso.

No final da capacitação os participantes terão mais informações acerca 
dos diferentes instrumentos e mecanismos de denúncia que existem no 
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âmbito nacional e internacional, e estarão em condições de eleger o ins-
trumento/mecanismo mais apropriado para seu caso. 

Como dito acima, diferentemente de outras edições, o presente curso con-
ta com a participação exclusiva de organizações do Brasil. Com o objetivo 
de aprofundar o conhecimento dos mecanismos de denúncia no âmbito 
nacional, o segundo módulo do curso se concentrará no estudo do marco 
legislativo, aparatos e experiências de litígio existentes em nosso país.

Além de toda reflexão e estudo relacionado com os mecanismos de de-
núncia, esperamos que o curso contribua, também, com o aprendizado 
coletivo sobre nossas formas de mobilização, formação e ação relaciona-
das com as experiências de resistência, vindas desde os nossos territó-
rios, organizações e movimentos. também abriremos diálogo sore estra-
tégias de comunicação social e de segurança digital. 

A partir de uma visão que privilegie as formas de ser e de fazer das mu-
lheres, das negras e negros, dos indígenas e das comunidades tradicionais 
- que são, sem dúvida, os grupos mais impactados pelas violações cometi-
das pelas empresas transnacionais e, com o módulo presencial, esperamos 
avançar nessas reflexões e olhares de maneira coletiva e mais efetiva.

DirEiTOS HUmANOS E EmPrESAS
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Desenvolvimento do curso
O curso online fornece conteúdos teóricos combinados com tarefas prá-
ticas e intercâmbios virtuais. teremos a participação de especialistas nos 
diferentes mecanismos, que estarão presentes nas conferências virtuais 
e, alguns destes, também no encontro presencial.

Os módulos de cada lição devem ser trabalhados de forma individual, e 
estarão disponíveis em formatos online e .pdf para facilitar a impressão. 

o curso inclui o compartilhamento de informações e experiências por 
meio da plataforma virtual. Os módulos serão liberados quinzenalmente 
e neste período acontecerão duas reuniões Virtuais onde seu conteúdo 
será discutido. Cada participante deverá optar por uma delas para com-
parecer e trocar suas observações sobre a leitura do módulo, experiência 
e aproveitar o espaço de diálogo junto aos demais participantes e a ou 
o especialista na temáticae. Para cada reunião Virtual, pediremos que 
dois ou três participantes, por livre escolha, apresentem um resumo da 
temática, seguida de uma rodada de comentários dos demais presentes.

Além dos conteúdos obrigatórios, temos à disposição materiais de leitura 
opcionais na plataforma virtual. É possível também para todas e todos 
participantes o compartilhamento de materiais e documentos na mesma.

A participação ativa e contínua na capacitação virtual é pré-condição 
para a participação no encontro presencial.

Requisitos do curso: 
trabalhar os conteúdos de cada módulo.

Participar nas conferências virtuais (pelo menos em 6 dos 9 módulos 
do curso)

fazer as tarefas de cada módulo como indicado nos módulos de  
aprendizagem. 

Contribuir com suas experiências e reflexões para que o curso seja um 
espaço interessante de intercâmbio, reflexão e capacitação.



Informações adicionais sobre o curso e a plataforma
Para a realização do curso no Brasil, realizamos um grande trabalho de 
reformulação, tanto na tradução dos módulos como na atualização de 
conteúdos que contemplem nossas especificidades. Afinal, o material 
existente estava escrito e referenciado em textos de língua espanhola. 
Além disso, também foi desenvolvida uma nova plataforma virtual, que 
foi inaugurada em 2019, na primeira turma da edição brasileira.  Esta será 
uma plataforma segura, com acesso individual através de login, espaços 
de diálogo entre as organizações e garantia de interação e de inserção de 
novos materiais.

A ideia é que, posteriormente, essa plataforma possa ser um espaço de 
consulta e de referência. Para isso, convidamos todas e todos a contribu-
írem conosco no desenvolvimento deste espaço virtual de forma coletiva.

E agora… A primeira tarefa 
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TAREFA 0.1

suba em seu perfil uma foto (sua ou de algo que seja do seu inte-
resse, que te represente) e uma breve descrição pessoal:  de onde 
você vem e a qual organização/coletivo/movimento faz parte.

Confira quem são as e os participantes do curso. Conhece alguém?

olhem quais são os diferentes espaços de interação e de apren-
dizagem na sala virtual.

Confira os documentos de apoio que ajudarão a utilizar os dife-
rentes instrumentos da sala virtual.

olhe o cronograma do curso e tire as dúvidas que tiver.

1

2

3

4

5



Por que é fundamental abordar a questão  
das transnacionais e dos mecanismos de denúncia?

As ETns
As empresas transnacionais (Etns) são unidades organizacionais que de-
senvolvem atividades comerciais, industriais ou financeiras, para além 
das fronteiras de um país. embora essa definição possa incluir empre-
sas de médio porte, são as grandes corporações que constituem o grupo 
mais observado pela opinião pública, e são elas as que geram maiores 
impactos, uma vez que, frequentemente, têm mais poder do que muitos 
Estados nacionais.

O poder das ETns
As operações das empresas transnacionais tendem a favorecer políticas 
econômicas baseadas em um modelo político econômico neoliberal e no 
preceito de eliminar qualquer “obstáculo” que as impeça de exercer suas 
atividades. Em teoria, o arcabouço legal do modelo neoliberal procura or-
ganizar as atividades econômicas sem aparente hierarquização e sem tra-
tamento preferencial. Entretanto, relações profundamente assimétricas 
entre empresas, coletivos e indivíduos é a regra deste modelo que de-
pende da exploração colonial, patriarcal e racial para se reproduzir. Essa 
assimetria é imposta nas transações econômicas internacionais, onde os 
contratos bilaterais, envolvendo obrigações a duas partes pactuantes, 
e os tratados multilaterais, um acordo entre mais de dois Estados, que 
deveriam visar à reciprocidade entre ambas as partes, contêm cláusulas 
contratuais que protegem, fundamentalmente, os interesses das Etns.
 
O vínculo político-econômico entre os Estados e as empresas transnacio-
nais, bem como o poder que exercem sobre as organizações financeiras e 
comerciais internacionais permitem configurar políticas e regulamenta-
ções favoráveis aos seus interesses.

Muitos países anfitriões (host countries) que recebem as empresas trans-
nacionais toleram as violações dos direitos humanos ou impactos ao 
meio ambiente gerados por elas, inclusive apoiando e participando de 
tais violações, porque temem perder investimentos e lucros. 

14
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A partir do momento que adotam uma política econômica neoliberal, se 
veem: por um lado, dependentes de investimentos estrangeiros e, por 
outro, pressionados a privatizar empresas públicas. Como consequência, 
passa-se a flexibilizar legislações e políticas sociais em prol das empre-
sas e a permitir abertura pouco criteriosa de suas fronteiras comerciais a 
empresas transnacionais.

15
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TAREFA 0.2

se houver, aponte um conflito com uma empresa transnacional 
(ou nacional) em seu território de atuação e destaque as seguintes 
informações:  

1

2

3

Leitura adicional
o rastro da destruição das transnacionais na América latina
https://www.rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2016/11/ponto_debate_ed7_links.pdf

Qual o conflito principal;  
 
Qual o nome da empresa e sua(s) origem(s); e, 

Cite três impactos por elas geradas em seu território de atuação.

Publique sua resposta na seção “tarefas” na sala virtual.
(tamanho máximo: meia página ou aproximadamente 260 palavras) 



ETns: agentes privilegiados do  
SEU PRÓPRIO desenvolvimento

As regras que protegem os investimentos das corporações transnacionais 
frente aos estados e outros atores costumam ter mais eficácia que outras 
regras jurídicas. nesta dinâmica, muitos indivíduos, comunidades e po-
vos, cujos direitos humanos são violados por empresas transnacionais, 
encontram uma série de dificuldades para obter justiça e reparação. 

nos últimos anos, as reformas neoliberais realizadas na maior parte dos 
países da América latina foram caracterizadas pelo retrocesso em direi-
tos econômicos, sociais e culturais, pelo esvaziamento da função social 
do Estado e pelo aumento da economia informal. Essa tendência passa 
por uma construção ou alteração nas normas trabalhistas que, somadas 
à fragilidade dos poderes judiciais, resultaram na primazia dos interesses 
das transnacionais sobre os direitos da maior parte da população. A “fra-
queza normativa” dos direitos humanos se choca assim com a “solidez” 
do marco regulatório das transnacionais e dos marcos legais sobre livre 
comércio e investimento que os protegem.

16
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Oportunidades e limitações dos instrumentos  
e mecanismos existentes

A globalização econômica criou uma estrutura legal e política na qual as 
transnacionais operam com poucos contrapesos. os Estados não têm a ca-
pacidade de controlar efetivamente as Etns, e seus sistemas de justiça 
não estão preparados para resolver conflitos entre empresas e o estado, 
nem para enfrentar a pressão econômica dos atores interessados. Por essa 
razão, embora existam vários processos em curso nos tribunais nacionais 
contra Etns e seus membros para reparar violações de direitos humanos, 
vemos poucos resultados em prol dos impactados e, muitas vezes, uma 
estratégia necessária é reivindicação em instâncias internacionais.

Porém, o direito internacional não tem disposições até o momento que 
sejam capazes de sujeitar as Etns ao seu controle. As normas internacio-
nais mais relevantes para os casos de violações de direitos humanos são 
frágeis, devido à necessidade de ratificação para incorporá-las aos ordena-
mentos jurídicos de cada país e, além da falta de eficácia legal, as sanções 
são, muitas vezes, simbólicas.

durante os anos 80 e 90 as pressões governamentais e empresarias obs-
truiram caminhos que poderiam vir a exigir das nações unidas normas 
obrigatórias para as empresas transnacionais. em 1998, um grupo de traba-
lho específico sobre a temática, elaborou “Normas sobre as responsabili-
dades das empresas transnacionais e outras empresas comerciais na esfera 
dos direitos humanos”. Este documento foi escrito em “tom” de rascunho 
inicial, e não garantiu muitos avanços na perspectiva da garantia de direi-
tos, além de ter aberto brechas para que o discurso de responsabilidade 
social Corporativa ganhasse espaço - impulsionado por escolas de negó-
cios e pelas próprias empresas, no sentindo de capitalizar internamente o 
discurso dos direitos humanos.

nessa linha, o chamado Pacto Global das nações unidas (https://www.
pactoglobal.org.br/) foi um ponto de maior avanço: documento que, ini-
cialmente, se estabeleceu como um “chamado” às empresas a alinhar suas 
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estratégias e operações aos princípios universais de: direitos humanos, tra-
balho, meio ambiente e luta contra a corrupção. Mas, a inclusão das Etns 
como objetos diretos de regulação do direito internacional segue sendo 
um tema pendente, como se mencionará mais adiante e se estudará com 
mais profundidade ao longo desse curso.

na busca por normas mais adequadas que respondam a uma realidade 
dinâmica, em 2011, a organização das nações unidas adotou o chamado 
“Princípios sobre empresas e Direitos humanos”. tais princípios significa-
ram um avanço na formulação temática, mesmo que ainda distante de pro-
porcionar uma solução definitiva à falta de prestação de contas por parte 
das empresas que violam direitos humanos.
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A crítica ao “compromisso” das empresas  
em relação aos direitos humanos 

Embora as grandes corporações sejam cientes dos impactos sociais e am-
bientais de suas operações, sua participação em atividades que violam 
direitos humanos continua sendo um desafio para a governança interna-
cional. A falta de transparência e controle das transnacionais; a inconsis-
tência entre seus critérios operacionais em zonas de conflito, e a ausên-
cia de uma política que trate das questões de direitos humanos são fatos 
que exigem maior atenção. 

As próprias empresas estão atentas às questões aqui levantadas. No en-
tanto, suas considerações são dirigidas para o levantamento da viabili-
dade de seus negócios, ou seja, nada indica que haja uma real intenção 
de resolução dos problemas, diminuição ou eliminação dos impactos. As 
tentativas de regulação e controle existem somente por causa da pressão 
exercida por comunidades atingidas, organizações da sociedade civil, e 
setores do poder público em confluência com mecanismos de acesso às 
justiças nacionais e extraterritoriais.

O Instituto de Direitos humanos e Negócios - IhrB - http://www.ihrb.org 
trabalhou sobre essa questão e identificou alguns desafios presentes nas 
ações das empresas frente aos direitos humanos:

Esclarecer as responsabilidades das ETns além das fronteiras
Pressão para levantar a cortina corporativa que protege as empresas de 
responder também sobre as atividades de suas subsidiárias nos territó-
rios impactados.

Estabelecer padrões para a devida diligência em relação aos direitos humanos
Embora mais de 10 mil empresas tenham se comprometido a respeitar os 
direitos humanos, com participação no Pacto Global das nações unidas, 
alguns aspectos do processo de análise de uma oportunidade de negó-
cio (quando se avalia os riscos de uma transação comercial, tais como  
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padrões para a medição dos impactos sobre os direitos humanos) preci-
sam ser melhor desenvolvidos e padronizados.

utilizar o direito empresarial para fortalecer o respeito aos direitos humanos
Como utilizar o direito empresarial para estabelecer claramente as obri-
gações dos diretores ou gerentes de empresas? levando em conta a real 
violação aos direitos humanos gerada por seus negócios. 

Compreender o dever das empresas na defesa dos direitos humanos
A partir de uma leitura crítica desses desafios mapeados, podemos re-
fletir diferentes questões. Dentre elas, a de que as pessoas cujos direitos 
foram violados têm suas humanidades hierarquizadas, percebidas como 
menores. os impactos da ação das empresas são distribuídos desigual-
mente inclusive entre as pessoas que por eles são afetados. Apesar de 
convivermos constantemente com a noção de igualdade, é perceptível 
que os diferentes grupos, corpos e existências são atingidos e têm seus 
direitos violados de diferentes maneiras.

Ainda que não seja o tom central do curso, entendemos como fundamen-
tal a adoção de uma lente que visibilize as diferentes nuances – tanto 
simbólicas quanto materiais – existentes nas violações, sobretudo quan-
do pensamos em termos de gênero, raça e classe. 
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