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Marcos legais e oportunidade para o litígio nacional

No presente módulo, estudaremos as várias dimensões de direitos hu-
manos, tanto no plano interno quanto no plano internacional. utilizamos 
“direitos fundamentais” como sinônimo de “direitos humanos”. Muitos 
autores afirmam que os direitos humanos seriam previstos em normas 
internacionais e direitos fundamentais aqueles positivados na Constitui-
ção. Nós, todavia, entendemos que essa distinção não é produtiva para 
os fins do presente módulo.

É interesssante refletir em que consistem os direitos humanos. Não é 
possível refletir sobre direitos humanos sem considerar o sofrimento mi-
lhões de brasileiros e brasileiras que vivenciam a realidade de uma so-
ciedade estruturalmente racista, LGBTfóbica, machista, marcada por uma 
desigualdade abissal. Essa análise é importante para que a concepção de 
direitos humanos não seja constituída por uma noção a priori e abstrata, 
mas uma concepção concreta, em que estes sejam entendidos como pro-
cessos forjados nas lutas sociais pela dignidade, como defende Herrera 
Flores (2009): 

desse modo, os direitos humanos seriam os resultados sempre pro-
visórios das lutas sociais pela dignidade. Entenda-se por dignidade 
não o simples acesso aos bens, mas que tal acesso seja igualitário e 
não esteja hierarquizado a priori por processos de divisão do fazer 
que coloque alguns, na hora de ter acesso aos bens, em posições 
privilegiadas, e outros em situação de opressão e subordinação. 
Mas, cuidado! Falar de dignidade humana não implica fazê-lo a par-
tir de um conceito ideal ou abstrato. A dignidade é um fim mate-
rial. Trata-se de um objetivo que se concretiza no acesso igualitário 
e generalizado aos bens que fazem com que a vida seja “digna”  
de ser vivida1.  

Considerando os objetivos do curso, essa concepção de direitos humanos 
parece interessante, pois o que se percebe é a existência de muitos  
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cursos/livros de direitos humanos que trabalham com uma visão norma-
tiva e ignoram os dados empíricos, que são fundamentais para que os di-
reitos humanos sejam utilizados de forma contramajoritária, e não ape-
nas como um mero discurso normativo que em nada alterará o status quo. 
Entretanto, é fundamental a todas as defensoras e defensores de direitos 
humanos conhecerem e manejarem muito bem a técnica jurídica, pois, ao 
fim e ao cabo, conhecer a técnica jurídica será fundamental para garantir o 
acesso aos direitos humanos de diversos grupos em situação de vulnera-
bilidade. Entretanto, não basta conhecer a técnica jurídica, é fundamental 
realizar uma litigância estratégica de direitos humanos, como abordaremos  
a seguir.
 



Neste módulo, vamos analisar as obrigações dos Estados frente aos direi-
tos humanos e revisar os mecanismos disponíveis para a implementação 
dessas obrigações.

Instruções

Para este módulo você vai precisar de aproximadamente 3 ho-
ras de leitura e 1 hora para as tarefas. 

Além disso, poderá dialogar em uma palestra virtual de 
1h30min, sobre casos concretos, com um especialista no tema 
(para saber a data e hora exatas da reunião virtual, favor veri-
ficar na seção “Novidades” na aula virtual).
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Resultados de aprendizagem

Ao final deste módulo, você vai:

Conhecer a origem histórica das obrigações estatais frente aos  
direitos humanos;

Saber quais são as obrigações que o Direito Internacional impõe  
aos estados;

Determinar quais são as obrigações do Estado anfitrião (host state) 
frente à atuação de empresas transnacionais;

Analisar e formular conclusões sobre casos reais;

Dialogar com outros participantes do curso sobre a aplicação  
destes mecanismos.

MEcANiSMOS DiSPONíVEiS
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UNIDADE  2.1 

As obrigações dos estados frente aos direitos humanos.
O que dizem as Nações Unidas?

A ONU, em sua “Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indi-
víduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direi-
tos Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos”, 
aprovada pela Assembleia Geral, em dezembro 1998, estabelece que:

Os Estados possuem a responsabilidade primordial e o dever de pro-
teger, promover e tornar efetivos todos os direitos humanos e as liber-
dades fundamentais, ou de tomar as medidas necessárias para criar 
as condições sociais, econômicas, políticas e de outra natureza, assim 
como as garantias jurídicas para que toda pessoa submetida a sua ju-
risdição, individual ou coletivamente, possa desfrutar na prática de to-
dos esses direitos e liberdades.

Os Estados adotarão as medidas legislativas, administrativas e de ou-
tra natureza que sejam necessárias para assegurar que os direitos e li-
berdades em que fazem referência na Declaração estejam efetivamen-
te garantidos.

o direito interno, que concorda com a Carta das Nações unidas e ou-
tras obrigações internacionais do Estado, na esfera dos direitos huma-
nos e das liberdades fundamentais, é o marco jurídico no qual se deve 
materializar e exercer os direitos humanos e as liberdades fundamen-
tais e levar a cabo todas as atividades para a promoção, proteção e 
realização efetiva desses direitos e liberdades.

o princípio da universalidade dos direitos humanos é a pedra angular 
do direito internacional dos direitos humanos. Este princípio, incluído 
na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, foi reiterado em 
muitas Convenções, Declarações e Resoluções Internacionais. 
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Na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, ficou es-
tabelecido que os Estados têm o dever, independentemente de seus sis-
temas políticos, econômicos e culturais, de promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais.

Os três pilares: respeitar, proteger e garantir os direitos humanos
Ao se tornarem partes nos tratados internacionais, os estados assumem 
as obrigações e os deveres, em virtude do direito internacional de respei-
tar, proteger e garantir os direitos humanos: 

A obrigação de respeitar significa que os estados devem se abster de 
interferir no gozo dos direitos humanos, ou de limitá-los. 

A obrigação de proteger exige que os estados impeçam os abusos dos 
direitos humanos cometidos por indivíduos e grupos. 

A obrigação de garantir os direitos humanos significa que os estados 
devem adotar medidas positivas para facilitar o gozo dos direitos hu-
manos básicos. 

O artigo 2.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 
estabelece que os Estados possuem a obrigação de respeitar os direitos 
e garanti-los para todos os indivíduos que se encontrem em seu territó-
rio e estejam sujeitos a sua jurisdição. 

Os artigos. 2.2 e 2.3 obrigam os Estados a incluírem estes direitos na le-
gislação nacional e a disponibilizar recursos jurídicos contra violações de 
direito. Tais deveres de proteção resultam também de outros tratados. 
Portanto, a obrigação de proteger implica proteger o indivíduo contra in-
tromissões de terceiros (obrigação de prevenir) e sancionar violações de 
direitos (obrigação de oferecer recursos de proteção jurídica).

Por meio da ratificação dos tratados de direitos humanos, os Estados se 
comprometem a adotar medidas e leis compatíveis com as obrigações e 
deveres que aquelas leis impõem. 
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No caso em que os procedimentos judiciais nacionais não abordem os 
abusos cometidos, existem mecanismos regionais e internacionais para 
apresentar denúncias ou comunicações individuais, que ajudem a garan-
tir que as normas internacionais de direitos humanos sejam respeitadas, 
aplicadas e acatadas no plano local.

Nos módulos seguintes aprofundaremos sobre as obrigações do Estado exi-
gidas pelo sistema universal e pelo sistema interamericano, respectivamente. 
 
Obrigação de respeitar e garantir 
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) estabeleceu no 
caso Velásquez Rodríguez que o artigo 1.1 é fundamental para determinar 
se uma violação de direitos humanos pode ser atribuída a um Estado. 
Toda violação aos direitos humanos que se possa atribuir a uma ação ou 
omissão de uma autoridade pública, é um ato imputável ao Estado, que 
compromete sua responsabilidade.

A obrigação de prevenir, a diligência devida e a  
responsabilidade de terceiros e atores não estatais
o conceito de diligência devida vem da tradução do termo “due diligen-
ce”, in-troduzido no direito norte-americano, mais precisamente após a 
promulgação do Securities Exchange Act, de 1993, e a instituição de regras 
sobre a responsabili-dade de compradores e vendedores na prestação de 
informações, em procedi-mentos de aquisição de empresas. 

Tem por objetivo a análise das questões jurídicas, relacionadas ao passi-
vo de em-presas, ou seja, disputas judiciais onde a empresa é autora ou 
ré, nos âmbitos das áreas administrativa, cível, propriedade intelectual, 
previdenciário, tributária e trabalhista. 

A diligência devida está relacionada ao dever do Estado não somente de 
proteger, mas também de prevenir violações de direitos humanos. A Cor-
te IDH estabelece que um ato de violação de direitos humanos, que em 
princípio não seja imputado diretamente a um Estado (por ser obra de 
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um particular ou por não se conhecer o autor), pode originar a respon-
sabilidade do Estado, no caso da existência de falta da diligência devida 
para prevenir a violação.

Para que o Estado cumpra com suas obrigações, este deve tomar medidas 
razoáveis para prevenir as violações de direitos humanos, por parte de 
agentes estatais e de atores não-estatais. 

A implementação de medidas e a responsabilidade dos atores não-estatais
Implementação de medidas
o dever de prevenção envolve a implementação de medidas de caráter 
jurídico, político e administrativo. Estas medidas devem:

Salvaguardar os direitos humanos;

Assegurar que as violações a esses direitos sejam consideradas e tra-
tadas como um ato ilícito;

Impor sanções para quem as cometa;

Fornecer indenização às vítimas pelas consequências prejudiciais.

A Corte IDH determinou, no caso Albán Cornejo versus Equador, que 
quando se trata de competências essenciais relacionadas com a supervi-
são e a fiscalização da prestação de serviços de interesse público, como a 
saúde, seja por entidades públicas, sejaprivadas, o Estado é responsável 
pela omissão do dever de supervisionar a prestação do serviço para pro-
teger o respectivo bem. 

Para refletir
Considerando o exposto, quais são as consequências da rela-
ção entre Estados e atores não-estatais, tais como empresas 
de mineração? Quais são as obrigações do Estado?



As obrigações dos estados frente aos povos indígenas
A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT ou 
ILO, em sua sigla em inglês) sobre povos indígenas e tribais, em países 
independentes, estabelece em seu artigo 4º que os Estados-membros 
adotarão medidas especiais, segundo o caso, para salvaguardar os di-
reitos dos povos indígenas. No Brasil, a convenção se aplica aos povos 
indígenas, quilombolas e tradicionais.

os artigos 15 e 16 contêm várias disposições relativas à reparação de dano 
sofrido por consequência da exploração e uso dos recursos naturais em 
terras indígenas, e relativas à transferência (de quê? empreendimentos, 
empresas) para fora dessas terras quando o retorno (de quê? normalida-
de, recursos) não for possível. 

de acordo com a Convenção, a consulta prévia, livre e informada é o pro-
cesso pelo qual os governos consultam os povos indígenas e tribais sobre 
as diferentes propostas legislativas, medidas administrativas, propostas 
de política e programas que lhes possam afetar diretamente, com a fina-
lidade de chegar a um acordo ou alcançar o consentimento. Esta consulta 
deve acontecer sempre que se estude, planeje ou aplique qualquer me-
dida suscetível de afetar diretamente os povos interessados.

Em linhas gerais, o direito à autodeterminação se expressa por meio de:
Autonomia ou autogoverno em questões relacionadas com seus assun-
tos internos e locais, e meios para financiar suas funções autônomas;

Respeito ao princípio do consentimento livre, prévio e informado. Este 
princípio implica a ausência de coação, intimidação ou manipulação, 
ou que o consentimento tenha sido buscado antes de qualquer autori-
zação ou início das atividades, que mostre respeito ao tempo dos pro-
cessos indígenas para consulta/consenso e que se forneça informação 
plena e compreensível a respeito do provável impacto;

Participação plena e efetiva dos povos indígenas em cada eta-
pa de qualquer ação que possa lhes afetar direta ou indiretamente.  
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A participação dos povos indígenas pode ser por meio de suas autori-
dades tradicionais ou de uma organização representativa. Esta partici-
pação também pode tomar a forma de cogestão;

Consulta aos povos indígenas envolvidos antes de qualquer ação que 
possa lhes afetar, direta ou indiretamente. A consulta assegura que 
suas preocupações e interesses sejam compatíveis com os objetivos da 
atividade ou ação prevista;

Reconhecimento formal das instituições tradicionais, sistemas  
internos de Justiça e resoluções de conflitos e modos de organização  
sociopolítica.

Reconhecimento do direito dos povos indígenas em definir e buscar 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Sujeitos da consulta prévia
A Convenção 169 da OIT estabelece que os sujeitos do direito à consulta 
são os povos indígenas, que serão consultados e exercerão este direito 
por meio de suas instituições. Eles definem a quem a consulta é dirigida 
e são eles que devem manifestar-se sobre a viabilidade e possibilida-
de dos projetos. Isso implica um conhecimento dos diferentes níveis de 
representatividade sobre os povos indígenas. Em todo caso, as organi-
zações representativas e devidamente reconhecidas devem ser as que 
participam do processo.  

Objetivo da consulta prévia
O objetivo da consulta é alcançar, de boa fé, um acordo ou o livre consen-
timento dos povos. Isso implica consulta efetivamente prévia:

Com representantes legítimos dos povos;
Com métodos apropriados às características dos povos, que respeitem 
seus espaços e tempos de decisão;
Com informação exaustiva;
Com esforços genuínos e tempo suficiente para se alcançar um acordo;
De boa-fé, levando em conta a posição dos povos na deci-
são final, inclusive no caso de não se chegar a um acordo. 
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A consulta é obrigatória nos seguintes casos:

Quando estão previstas medidas legislativas, administrativas ou cons-
titucionais que afeta=m diretamente os povos indígenas e tribais;

Projetos de exploração, exportação de recursos naturais, infraestrutura 
ou energético nas terras desses povos;

Quando se pretende a modificação das regras para alienação de suas 
terras e/ou a modificação de direitos dos povos indígenas e tribais.

 
O mecanismo de consulta estabelecido pela Convenção 169 da OIT é o proce-
dimento que permite que os povos indígenas se pronunciem previamente so-
bre algum ato (seja este legislativo ou administrativo) que lhes possam afetar. 
Cabe destacar que o mecanismo de consulta possui como objetivo principal 
alcançar o consentimento ou acordo sobre o ato consultado. Sendo um pro-
cesso de diálogo que se inicia com a consulta prévia, alcançando-se o acordo 
ou consentimento, permite formalizar um espaço para a tomada de outras 
decisões posteriores, prevenindo possíveis conflitos.   

Enquanto a Convenção 169 possui um número relativamente pequeno de par-
tes signatárias, existe um amplo apoio na comunidade internacional para a 
“Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas”, de 
2007. A Declaração, aprovada por Resolução da Assembleia Geral da ONU, re-
conhece o tratamento igualitário que se deve dar aos membros dos povos in-
dígenas, em relação com os demais cidadãos de um país, livres de toda forma 
de discriminação. No entanto, reconhece, também, o direito dos povos indíge-
nas, se assim desejarem, de considerar a si mesmos povos diferentes, e serem 
respeitados como tais. 

Leitura opcional
Direito à Consulta e Consentimento de Povos Indígenas, Quilombolas 
e Comuni-dades Tradicionais (2016):  
http://www.dplf.org/sites/default/files/direito_a_consultaprevia_no_brasil_dplf-rca-3.pdf
http://unicrio.org.br/docs/declaracao_direitos_povos_indigenas.pdf

16

MArcOS lEgAiS E OPOrTUNiDADES PArA O liTígiO NAciONAl

a

b

c

Obrigatoriedade da consulta prévia



A Consulta prévia na Declaração da ONU e da OEA
A Declaração da ONU confirma a obrigação dos estados de consultar os povos 
indígenas antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que 
lhes afetem, para obter seu consentimento prévio, livre e informado. Essen-
cialmente a declaração condena a discriminação contra os povos indígenas, 
promove sua efetiva e plena participação em todos os temas relacionados a 
eles, assim como o direito de manter sua identidade cultural e de tomar suas 
próprias decisões, em respeito a seus modos de vida e desenvolvimento.

Os povos indígenas devem ser consultados a respeito dos seguintes temas:
Medidas legislativas e administrativas que os afetem (Artigo 19);

Projetos de desenvolvimento, que afetem terras ou territórios, com a  
finalidade de obter seu consentimento livre e informado (Art. 32.2); 

Medidas adotadas pelo Estado para combater os prejuízos e a discriminação 
(Art. 15.2);

Medidas adotadas pelo Estado para proteger as crianças indígenas da ex-
ploração econômica (Art. 17.2);

Em caso de utilização de suas terras ou territórios para atividades militares 
(Art. 30.2);

Quanto às medidas adotadas pelo Estado com relação a povos indígenas 
transfronteiriços (Art. 36);

Em relação às medidas que os estados adotem para alcançar a finalidade 
da Declaração (Art. 38).

Em virtude do artigo 8 da Declaração, os Estados devem estabelecer meca-
nismos eficazes para prevenir e reparar ações que violem o direito dos povos 
indígenas, com relação a não sofrer assimilação forçada ou a destruição de 
sua cultura. Segundo o artigo 11, também se espera dos Estados que propor-
cionem uma reparação pela apropriação da propriedade cultural indígena 
sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos afetados.

A Declaração contém uma disposição geral sobre o acesso a instrumentos 
eficazes (procedimentos), declarando no artigo 40 que os povos indígenas 
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possuem direito a procedimentos equitativos e justos para a resolução de 
controvérsias com os Estados ou outras partes; além de terem direito à pronta 
decisão sobre essas controvérsias, assim como uma reparação efetiva de toda 
lesão de seus direitos individuais e coletivos. Essas decisões devem levar em 
consideração costumes, tradições, normas e os sistemas jurídicos dos povos 
indígenas interessados e as normas internacionais de direitos humanos.

Ademais, foi aprovada recentemente pela Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), a “Declaração Americana sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas” (DADPI), a qual promove e protege os direitos dos po-
vos indígenas nas Américas. 

A DADPI trata de quatro temas novos, não contemplados pela ONU ou pela 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os novos te-
mas estão nos artigos II (reconhecimento do caráter pluricultural e multilín-
gue dos povos indígenas), IX (personalidade jurídica), XVII (família indígena) 
e XXVI (povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial), 
todos com respaldo na legislação brasileira.

Leitura opcional
Declaração da OEA sobre os direitos dos Povos Indígenas   
(Clicar em AG/doc. 5557/16 corr.1, declarações e Resoluções Aprovadas pela 
Assembleia Geral): http://www.oas.org/es/council/AG/regular/46RGA/documents.asp

Material audiovisual e infográfico sobre  
Consulta e Consentimento Prévio, Livre e Informado.

O Grande Angular, O desafio latino-americano:  
consultar os indígenas sobre seu futuro. 
http://elgranangular.com/consultaprevia/

Rede de Cooperação Amazônica/RCA, vídeo:  
Obrigação do Estado de Consultar os Povos Indígenas.
http://rca.org.br/2013/02/rca-produz-video-sobre-a-obrigacao 
-do-estado-de-consultar-os-povos-indigenas/

Para refletir 
Há situações onde o bem-estar da maioria da população possa 
justificar o avanço de um projeto de desenvolvimento em um  
território indígena, ape-sar do desacordo expressado pelos povos 
que habitam tal território? 
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UNIDADE 2.2
Ações e recursos para casos de abusos de  
direitos humanos por parte de empresas

os mecanismos de acesso à justiça aos quais daremos enfoque nesse mó-
dulo são aqueles oferecidos pelo direito constitucional, direito penal, e 
pelo direito contencioso-administrativo. Também estudaremos o papel 
das Defensorias Públicas.

Direito Constitucional
As Constituições de nossos países estabelecem uma série de ações judi-
ciais especificamente dirigidas a proteger os direitos fundamentais. Estes 
mecanismos são os mais efetivos e, em geral, os mais utilizados para a 
prevenção ou suspensão de violações de direitos. A Constituição Federal 
de 1988 menciona: 

o Direito de Petição (mais detalhes a seguir);

O Direito de Certidão (assegura a todos os indivíduos o recebimento de 
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclareci-
mento de situações de interesse pessoal);

A Ação Popular (é usada por qualquer cidadão que deseje questionar 
juridicamente atos que considere lesivos ao patrimônio público, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, e para proteger a moralida-
de administrativa);

A Ação Coletiva (é a ação que versa principalmente sobre direitos difusos 
e coletivos, em que o autor defende direitos de toda uma comunidade);

Ação Civil Pública (é uma espécie de ação coletiva e destina-se a apurar 
a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico e à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religio-
sos. Pode determinar uma obrigação de fazer ou não fazer, por exemplo, 
quando o Ministério Público exige da Funai e da União a conclusão da 
demarcação de terras indígenas);
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o habeas corpus (visa a cessar a ameaça ou coação à liberdade de loco-
moção do indivíduo);

Ações de controle concentrado de constitucionalidade, existem diver-
sas como a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade); Ação Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC); Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO); Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF). Essas ações tramitam perante o STF e buscam verificar se uma 
norma é compatível com a Constituição. É interessante notar que a AdPF 
tem uma utilização bem estratégica. Nesse sentido, considerando a im-
portância desse instrumento transcreve-se uma decisão do STF em re-
lação à AdPF:
“A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi concebida 
pela Lei 9.882/1999, para servir como um instrumento de integração en-
tre os modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, 
viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta 
pelo STF, tais como normas pré-constitucionais ou mesmo decisões ju-
diciais atentatórias a cláusulas fundamentais da ordem constitucional, 
viessem a figurar como objeto de controle em processo objetivo. A des-
peito da maior extensão alcançada pela vertente objetiva da jurisdição 
constitucional, com a criação da nova espécie de ação constitucional, a 
Lei 9.882/1999 exigiu que os atos impugnáveis por meio dela encerrassem 
um tipo de lesão constitucional qualificada, simultaneamente, pela sua 
(a) relevância (porque em contravenção direta com paradigma constitu-
cional de importância fundamental) e (b) difícil reversibilidade (porque 
ausente técnica processual subsidiária capaz de fazer cessar a alegada 
lesão com igual eficácia). [ADPF 127, rel. min. Teori Zavascki,  j. 25-2-2014, 
dec. monocrática, DJE de 28-2-2014.]

Refletindo sobre a litigância estratégica de direitos humanos é sempre 
importante não buscar utilizar a ADPF como primeira opção, pois o STF 
pode, simplesmente, indeferir uma liminar e demorar anos para julgar 
essa demanda, o que pode acabar por legitimar o ato impugnado. Em 
muitas situações vale buscar outros instrumentos, como ingressar com 
uma ação civil pública;
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O Mandado de Segurança (é ação judicial a ser utilizada quando direito 
líquido e certo do indivíduo for violado por ato de autoridade governa-
mental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja no exercício 
de atribuição do Poder Público); 

o habeas data (assegura o direito de informação); 

O Mandado de Injunção (é uma garantia para quando não houver norma 
regulamentadora para o exercício dos direitos e liberdades individuais 
previstos na Constituição).

o direito de petição assegura ao indivíduo a participação política e a pos-
sibilidade de fiscalização na gestão da coisa pública, sendo um meio para 
tornar efetivo o exercício da cidadania. É o instrumento de que permite 
que qualquer pessoa possa levar ao conhecimento dos poderes públicos 
fato ilegal ou abusivo, contrário ao interesse público, para que sejam ado-
tadas medidas necessárias. Poderá, também, ser o instrumento para a de-
fesa de direitos, perante os órgãos do Estado.

Existem duas situações que podem ensejar o direito de petição aos pode-
res públicos: a reparação de ilegalidade ou de abuso de poder e a defesa 
dos direitos. O direito de petição pode ser exercido em prol do interesse 
coletivo ou geral, absolutamente desvinculado da comprovação da exis-
tência de qualquer lesão a interesses próprios peticionados.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pode peticio-
nar aos poderes públicos Legislativo, Executivo ou Judiciário, bem como 
ao Ministério Público, contra ilegalidade ou abuso de poder, ou ainda em 
defesa de direitos.

Apresentada a petição, a autoridade pública estará constitucionalmente 
obrigada ao recebimento, ao exame e à expedição de resposta em tempo 
razoável, sob pena de implicar ofensa ao direito líquido e certo do peticio-
nário, sanável pela via do mandado de segurança.
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Direito penal: a responsabilidade penal das pessoas jurídicas
o direito penal é o conjunto de normas e disposições jurídicas que regulam 
o exercício do poder sancionador (imposição de sancões) e do poder pre-
ventivo do Estado, e as penas ou medidas de segurança que devem aplicar 
aos infratores, determinando quais condutas são consideradas um delito. 

Por outro lado, ainda que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
(ex.: empresas) seja mesmo um tema em discussão, ela está incorporada 
na legislação penal de muitos países. Porém, o ato de uma pessoa jurídi-
ca ser responsável por um delito não exclui a responsabilidade penal das 
pessoas físicas integrantes do órgão competente da empresa, que com 
sua ação ou por omissão contribuem para adoção de decisão. 

TArEfA 2.1
PArA rEfLETIr

Em seu estado existem sanções penais para pessoas jurídicas? 
Traga um caso como exemplo. Publique sua resposta na plata-
forma (limite de 500 caractéres).

1

Leitura opcional
Caso Samarco: Nota sobre o trancamento da acusação de homicídio na ação penal
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/caso-samarco-nota-sobre-o-tranca-
mento-da-acusacao-de-homicidio-na-acao-penal
http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/caso-mariana-mpf-recorre-de-de-
cisao-que-homologou-acordo
http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/caso-mariana-trf1-anula-homo-
logacao-judicial-do-acordo-firmado-entre-empresas-e-governos-federal-e-estaduais-de-minas-
-gerais-e-espirito-santo
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/10/mpf-denun-
cia-26-pessoas-por-rompimento-da-barragem-da-samarco.html

Para maiores informaçãos sobre as ações do Governo Federal Brasileiro neste caso 
acesse o site do Ministério do Meio Ambiente/MMA, através do seguinte link:  
http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10586-mariana.
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CAsO BrAsIL

Rompimento da barragem de Fundão, de responsabilidade da minera-
dora Samarco (cuja as donas são a Vale e a anglo-australiana BHP), 

em Mariana (MG)2

Entendendo o caso, em resumo em novembro de 2015, ocorreu um co-
lapso na barragem de Fundão, em Mariana (MG), com a consequente 
liberação de um “mar de lama” tóxica que destruiu o distrito de Bento 
Rodrigues, atingindo, posteriormente, mais de 30 cidades do leste de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, deixando 19 mortos, além de ter con-
taminado toda a bacia hidrográfica do Rio Doce.

Após essa tragédia, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito cri-
minal para investigar as causas e as consequências do rompimento 
da barragem. Entre os crimes investigados pela Polícia Civil estão: ho-
micídio, crime de desabamento/desmoronamento, crimes ambientais 
contra fauna, flora e poluição de rios.

O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal instaura-
ram vários in-quéritos civis públicos para: 1) apurar a responsabilidade 
ambiental pelo dano; 2) apurar a responsabilidade dos órgãos de fis-
calização; 3) buscar a proteção das comunidades tradicionais atingidas 
(índios e quilombolas) e 4) apurar a existência e ou eficácia de medi-
das preventivas nas barragens do Complexo de Germano). Os órgãos 
também ingressaram com uma Ação Civil Pública pelos danos causa-
dos pelo derramamento da lama tóxica na região. 

Em maio de 2016, foi homologado um acordo entre órgãos públicos 
dos governos Federal e Estaduais e as empresas Samarco, Vale e BHP 
Billiton, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF, para recu-
peração ambiental da área atingida pelo rompimento da barragem e 
reparação da população atingida. o acordo seria implantado no prazo 
de 15 anos e, entre outras medidas, previa a criação de uma fundação 

2 . Atualizado em 2019.
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privada (a Fundação Renova) com a finalidade de adotar programas 
socioeconômicos, de infraestrutura e recuperação ambiental, além de 
medidas nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e cultura para a 
população atingida pelo crime ambiental. 

Tal acordo foi suspenso pela justiça brasileira, a pedido do MPF, que 
entendeu que o acordo não garantiu a reparação integral do dano, 
pois a proposta não tutela de forma integral, adequada e suficiente 
os direitos coletivos afetados, diante da falta de participação efetiva 
dos atingidos nas negociações e da limitação de aportes e recursos 
por parte das empresas para a adoção de medidas compensatória e 
reparatórias. o acordo continua suspenso. Apesar disso, as empresas 
continuam o executando. 

Em outubro de 2016, o MPF de Minas Gerais denunciou 22 pessoas e as 
empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e VogBR pelo rompimento da Barra-
gem de Fundão. Dentre as denúncias, 21 pessoas são acusadas de homicí-
dio qualificado, com dolo eventual - quando se assume o risco de matar. 

Em 2018, após quase 2 anos de negociação entre as partes, a Justiça 
Federal em Minas Gerais homologou novo acordo (TAC-GOV) entre a 
mineradora Samarco, BHP, VALE, também participaram a Defensoria 
Pública da União, Defensoria Públi-ca do Estado de Minas Gerais, De-
fensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Ministérios Públicos dos 
Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, Ministério Pú-blico Federal, 
a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e di-ver-
sos órgãos públicos dos diversos entes federativos. Os novos termos 
previam alteração dos chamados “órgãos de governança”, previstos no 
primeiro acordo, entre eles o conselho da Fundação Renova e o Comitê 
Interfederativo, além de adotar outras medidas. 

Alterações relevantes no acordo: alteração dos canais de discussão 
e diálogo en-tre representantes dos atingidos e a Fundação Renova, 
criada para implementar as ações de reparação. O Comitê Interfede-
rativo, órgão instituído para monitorar e fiscalizar os programas de 
reparação, foi ampliado para 16 membros. O Conse-lho de Curadores 
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da Fundação Renova passou a incorporar representantes das entida-
des afetadas pelos danos causados pelo rompimento da barragem.  
O termo aditivo também garantiu a autonomia das comunidades para 
escolha das asses-sorias técnicas. 

os termos do acordo preveem um período de dois anos para discus-
são e ajuste dos 42 programas de reparação previstos no Termo de 
Transição e Ajustamento de Conduta firmado com a Samarco e suas 
acionistas em março de 2016. No en-tanto, até o presente ano (2020) 
não se vislumbra uma efetiva reparação dos danos sofridos pelo rom-
pimento da barragem.

Em abril de 2019, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF-1) determinou o trancamento da ação penal pelo crime de 
homicídio e por lesão cor-poral contra executivos de Vale, Samarco e 
BHP Billiton. Os desembargadores afirmaram que a denúncia descreve 
mortes como resultado de inundação, consi-derado “crime de perigo 
comum”. Em nota, o MPF lamentou a decisão do TRF-1 e reiterou: 

“O desmoronamento da barragem, a inundação, os danos socioam-
bientais e as mortes eram previstos pelas empresas, conforme inúme-
ras provas juntadas ao processo. Se o resultado morte adveio de uma 
conduta dolosa [assunção do risco de causá-las], a cominação legal é 
de prática de homicídio”.
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Instituições Públicas de defesa de direitos no Brasil
Os órgãos públicos que apresentaremos a seguir, cuja principal missão ins-
titucio-nal é promover e defender os direitos humanos, podem ser encon-
trados em muitos municípios do Brasil. Alguns deles estão concentrados 
nas grandes cidades e nas capitais, mas podem e devem receber petições e 
esclarecer dúvidas por cartas, correios eletrônicos ou contatos telefônicos, 
entre outras modalidades.

A instauração da Defensoria Pública, Procuradoria ou Comissão de Direitos 
Humanos, em diferentes países da região, inseriu um vigoroso ator no mar-
co dos sistemas de justiça estatais e na justiciabilidade dos direitos huma-
nos, especialmente frente ao poder que exercem os organismos estatais.

São instituições-chave na defesa e promoção dos direitos humanos, tais 
como o direito à vida, ao voto, à integridade, à dignidade, à paz, à liberdade 
de expressão e pensamento, o direito de gozar de um meio ambiente sadio, 
do respeito à cultura, à educação gratuita por parte do Estado, à liberdade 
de consciência e religião, à igualdade perante a lei, entre outros. 

A tarefa de monitorar os governantes por uma entidade independente, 
para quem devem prestar contas também é realizada pela Defensoria. A 
Defensoria garante a proteção dos direitos e interesses dos habitantes, e 
o funcionamento do setor público ajustado à Constituição, leis, tratados 
internacionais e aos princípios gerais do direito. Cumpre também a impor-
tante tarefa de promoção e divulgação dos direitos humanos. 

Defensoria Pública 
No Brasil, há a Defensoria Pública da União e as defensorias públicas  
estaduais.

A Defensoria Pública visa garantir o acesso à justiça pelas pessoas neces-
sitadas, prestando assistência jurídica integral e gratuita. A Constituição 
Federal, no artigo 134, considera a Defensoria Pública como função essen-
cial à Justiça, ao lado do Ministério Público e da Advocacia Pública. A De-
fensoria Pública, desde a promulgação da Constituição de 1988, a primeira 
legislação que previu expressamente esta instituição em seu texto consti-
tucional, passou por diversas modificações em seu perfil. 
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o foco inicial tinha como cerne a assistência jurídica ao necessitado, entre-
tanto, esse foco foi sendo alargado, ampliando-se a noção de quem seria 
esse “necessitado”3, a que se refere a Constituição. Houveram diversas al-
terações legislativas e constitucionais4, ao longo de 30 anos de vigência da 
nossa Constituição, entretanto, a partir da emenda constitucional 80/2014, 
a atuação da Defensoria Pública é mais ampla, pois tem como missão a 
promoção de direitos humanos.

A Defensoria Pública da União tem uma atuação fundamental na justiça fe-
deral, na justiça militar, na justiça eleitoral. Portanto, a Defensoria Pública 
da união poderá atuar quando houverem demandas que envolvam alguma 
instituição federal, buscando, principalmente, atuar em favor de grupos 
vulnerabilizados. A DPU também possui assento no Conselho Nacional de 
Direitos Humanos. A DPU, bem como as Defensorias Públicas do Estado, 
tem a possibilidade de atuar na tutela coletiva de direitos.

A dPu possui um sistema de direitos humanos que se organiza através de-
fensoras e defensores regionais de direitos humanos, que exercem suas 
funções nas unidades da DPU nas capitais dos Estados e no Distrito Fe-
deral. São incumbidos de coordenar e subsidiar regionalmente a atuação 
coletiva dos defensores públicos federais.

Essas defensoras e defensores são encarregados de promover a interlocu-
ção local da DPU com a sociedade civil, bem como articulação com outros 
órgãos e instituições de promoção de direitos humanos e defesa coletiva 
de grupos vulnerabilizados. 

As defensorias públicas estaduais são instituições públicas cuja função é 
oferecer, de forma integral e gratuita, assistência e orientação jurídica aos 
cidadãos que não têm condições financeiras de pagar as despesas destes 
serviços. Além disso, promovem a defesa dos direitos humanos, direitos 
individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável. A assistência 
jurídica gratuita aos vulneráveis é um direito e garantia fundamental de 
cidadania previsto no artigo 5º da Consti-tuição Federal. 

3 . FENSTERSEIFER, Tiago. Defensoria Pública na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 20.
4 . Rocha (2016) faz um panorama muito completo de todas essas alterações.
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A Defensoria Pública pode solicitar e acompanhar investigações com a fi-
nalidade de elucidar fatos ou situações que, gerados pela administração 
pública ou seus agentes (incluindo as pessoas jurídicas não-estatais exer-
cendo prerrogativas públicas e prestadoras de serviços públicos). Também 
elabora informes sobre temas relativos ao Estado dos direitos humanos no 
País. Entre outras atividades, a Defensoria Pública pode propor ações civis 
públicas na defesa coletiva de cidadãos e promover acordos extrajudiciais 
(Termos de Ajuste de Conduta), para garantir que as demandas dessa na-
tureza sejam resolvidas rapidamente e sem necessidade de um processo 
judicial. A maioria dos estados brasileiros possui Defensoria Pública e, em 
geral, possuem núcleos de atendimento em várias cidades e bairros.  Em 
geral, há núcleos especializados em temas como criança e adolescente, 
situação carcerária, pessoas com deficiência, minorias, educação, saúde, 
estrangeiros, etc.

Além das pessoas físicas, podem procurar por esse serviço: organizações 
sem fins lucrativos e associações comunitárias que declarem insuficiência 
de recursos.

A atuação da Defensoria Pública no sistema Interamericano
O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (SIPDH) é for-
mado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte In-
teramericana de direitos Humanos, órgãos especializados da organização 
dos Estados Americanos que têm competência para verificar o cumprimen-
to das obrigações assumidas com a assinatura da Convenção Americana de 
direitos Humanos.

Cada país-membro pode indicar apenas dois defensores públicos para a 
referida função. O Brasil é representado, no âmbito da Associação Inte-
ramericana de Defensorias Públicas (AIDEIF), pela Defensoria Pública da 
União (DPU), pelo Co-légio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CON-
DEGE) e pela Associação Naci-onal de Defensores Públicos (ANADEP).

os defensores interamericanos atuam em casos de violação de direitos hu-
manos, perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
exercendo a função pelo prazo de três anos, podendo ser reconduzidos por 
igual período. 
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Recentemente foi assinado um convêno entre a Defensoria Pública da 
União (DPU) e Organização dos Estados Americanos (OEA) que visa esta-
belecer um marco regulatório a respeito da criação de mecanismos de co-
operação para facilitar a promoção e divulgação do Direito Internacional.

A Defensoria Pública pode emitir pronunciamentos sobre temas de inte-
resse geral, cada vez que o considere necessário. Estes pronunciamentos 
são dirigidos fundamentalmente à opinião pública e à sociedade em seu 
conjunto, para chamar a atenção para atos que colocam em risco a vigência 
dos direitos das pessoas e da institucionalidade democrática.  

As defensorias têm um papel importante na defensa dos direitos humanos 
violados por Empresas Transnacionais (ETNs). Como são instituições autô-
nomas, suas afirmações e sua atuação são, geralmente, respeitadas pelos 
atores, e são levadas em conta como referências em processos judiciais. 
Especialmente no caso de atividades extrativas, as Defensorias atuam, 
também, como mediadoras em conflitos entre a população, o Estado e as 
empresas mineradoras.

Para mais informações sobre a Defensoria Pública da União, acesse: 
http://www.dpu.def.br/ e, também, http://www.dpu.def.br/acoes-e-programas, onde é 
possível encontrar a Carta de Serviços do órgão.

As Defensorias Públicas Estaduais e os Ministérios Públicos Estaduais pos-
suem cada qual o seu portal próprio na internet. Portanto, para mais in-
formações sobre o site da Defensoria e do Ministério Público, procure pelo 
órgão específico de cada estado. Os telefones das defensorias de todos os 
estados brasileiros podem ser acessados neste link: http://www.cnj.jus.br/
poder-judiciario/defensoria-publica
 
Ministério Público/MP
O Ministério Público possui o dever institucional de trabalhar pela defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivi-
duais mais importantes (art. 127, CF). 

Pode ser procurado por qualquer pessoa, para apresentação de denún-
cias que envolvam violações aos direitos humanos. Atuando por iniciativa 
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própria ou estimulado pela sociedade civil, decidirá sobre a necessidade 
de entrar com ação judicial, ou pela tentativa de resolução administrativa 
(chamada via extrajudicial), por meio de acordos com o Estado.

O MP é formado pelo Ministério Público da União – que compreende o 
Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério 
Público Militar e do Distrito Federal – e o Ministério Público dos Estados. 

Segundo o art. 129 da Constituição Federal, o Ministério Público possui 
como função institucional promover a ação penal pública, zelar pelo efeti-
vo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessá-
rias à sua garantia. Pode também promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 
e de outros interesses difusos e coletivos.

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União 
e os do Ministério Público dos Estados são diferentes entre si. Enquan-
to o MPU é regido pela Lei Complementar nº 75/1993, o MPE rege-se pela  
Lei nº 8.625/1993.

Existem no Ministério Público, núcleos especializados em temas como 
criança e adolescente, meio ambiente, corrupção, pessoas com deficiência, 
minorias, populações indígenas e comunidades tradicionais, etc. 

Nesse sentido, destacamos os trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão/PFDC, que integra o Ministério Público Fe-
deral e tem a função de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constitui-
ção Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia.

Cabe à PFDC dialogar e interagir com órgãos de Estado, organismos nacio-
nais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os 
poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos individuais indis-
poníveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, 
saúde, educação, assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito 
à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não 
discriminação, alimentação adequada, dentre outros. 
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Entretanto, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não ajuiza ações 
judiciais. Havendo necessidade de judicialização, a PFdC pode apresentar 
o caso aos membros do Ministério Público, para seu ajuizamento. 

Entre os temas de atuação direta da PFDC, estão questões referentes à 
acessibilidade, acesso à informação, alimentação adequada, comunicação, 
à criança criança e ao adolescente; ao direito à moradia adequada, à me-
mória e à verdade, aos direitos sexuais e reprodutivos; à discriminação, 
educação, aos idosos, à inclusão de pessoas com deficiência, previdência 
e assistência social, às populações atingidas pelas barragens, à reforma 
agrária, saúde, saúde mental, segurança pública, ao sistema prisional, à 
tortura, trabalho escravo, tráfico de pessoas, entre outros. 

Para mais informações, acesse: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br
Ministério Público da União: http://www.mpu.mp.br/
Ministério Público Federal: http://www.mpf.mp.br/

Em relação aos Ministérios Públicos Estaduais, importante saber que 
cada qual possui seu portal, portanto, para o acesso a mais informações, 
o cidadão deve pesquisar o endereço do site do MP do estado de seu 
interesse.

Para refletir 
Que papel cumprem a Defensoria Pública e a Procuradoria Federal 
dos direitos do Cidadão/PFdC em seu estado, no que diz respeito 
às violações de direitos humanos, cometidas por empresas minera-
doras ou no marco das indústrias extrativas? São órgãos ativos em 
investigar e denunciar estas violações? Possui um papel impor-
tante em monitorar e/ou manejar conflitos sociais, especialmente 
aqueles originados por atividades extrativas?
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UNIDADE 2.3 
Critérios de viabilidade de um litígio

Critérios gerais para a viabilidade de um litígio
Para iniciar um litígio, é necessário seguir uma estratégia ordenada, para 
identificar a viabilidade da ação. Este esquema também pode ser aplicado 
a ações e demandas, perante tribunais internacionais ou mecanismos de 
queixas “soft law”. Essa análise sobre critérios da viabilidade do litígios está 
no contexto de litigância estratégica de direitos humanos, pois se não hou-
ver uma atuação estratégica essa litigância poder gerar graves prejuízos.

Entre os critérios gerais para a viabilidade de um litígio, destacamos os 
quatro a seguir:

Critérios iniciais;
Critérios jurídicos/de admissibilidade e competência;
Critérios operativos (de recursos e capacidades);
Critérios para o trabalho político.

1. Critérios iniciais

    Primeiro é necessário definir se:

o caso trata de graves violações de direitos humanos com participação 
direta ou indireta de Empresa Transnacional (ETN);

O caso trata de uma problemática típica no respectivo setor (por exem-
plo, indústrias extrativas, agroindústria);

Existem provas de peso ou existem capacidades locais para investigar os 
fatos e conseguir provas;

As pessoas/comunidades interessadas querem e decidem buscar cami-
nhos jurídicos para responder às violações de direitos humanos sofridas;

Determinar a situação concreta (o conjunto de atos) que será objeto da 
ação jurídica e os direitos humanos afetados. 

a

1
2
3

4
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    Em um segundo momento, determina-se, preliminarmente, uma ou vá-
rias vias jurídicas (denúncia penal, demanda civil por indenização, queixa 
OCDE, queixa ante mecanismo especial da ONU), segundo critérios como: 

Qual é o objetivo das vítimas?

Quais podem ser as implicações políticas ou estratégicas de foro respec-
tivo ou corte (Corte penal, ponto de contato, etc.)?

     O terceiro passo consiste em examinar previamente alguns critérios jurí-
dicos, estratégicos e operacionais, com a finalidade de determinar a viabi-
lidade do caso e evitar que fracasse em um momento inicial, por razões de:

Forma e admissibilidade: Esta se refere aos requisitos formais (por exem-
plo, não cumprir os prazos) e considerações processuais (por exemplo, 
denúncia perante uma corte, apresentada por uma pessoa não autori-
zada por lei);

Ambiguidade dos atos: Ou seja, se os atos podem ser interpretados de 
maneiras diferentes ou se não há clareza de uma versão definitiva;

Falta de provas, ou provas que não sejam convincentes;

Falta de recursos.

2. Critérios jurídicos/de admissibilidade e competência

Estado de investigação/capacidades locais para levantar mais investiga-
ção / acessibilidade de provas;

Quais são as normas ou bases jurídicas nas quais se baseiam a deman-
da? (penal, civil, OCDE, outros?);

Antecedentes processuais em nível nacional e internacional: Quais pro-
cedimentos, perante que corte e qual resultado se tem conseguido até 
o momento? Quais procedimentos estão pendentes; foram esgotadas as 
vias jurídicas nacionais? Em alguns casos (por exemplo, processos pe-
nais) o fato de que existe outro processo em andamento pode excluir a 

b

c
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competência de uma corte. Às vezes o esgotamento de recursos jurídicos 
nacionais é requerido em esferas internacionais; uma demanda perante 
uma corte pode ser incompatível com um procedimento de mediação, por 
exemplo OCDE (para mais detalhes, ver, também, módulo 7);

Para construir um nexo com o país do foro (geralmente o país de origem 
da casa matriz): em relação aos fatos, são requeridas informações sobre 
os nexos legais, econômicas (repartição de tarefas, competências, decisões) 
e pessoais com a casa matriz das empresas, informação sobre identidade, 
nacionalidade e residência dos executivos na filial /empresa contratada / 
matriz; enquanto ao jurídico se estuda os requisitos do país do foro solici-
tado, para o qual deve-se definir o tipo de ação jurídica;

Para estabelecer a jurisdição/competência do foro solicitado, deve-se es-
tudar os requisitos do foro segundo a ação jurídica definida (geralmente é 
necessário uma “conexão com o âmbito nacional”, que pode tomar diferen-
tes formas, ver 1.4). Às vezes se requer a presença no país do foro solicitado 
ou, ainda, que se identifique uma pessoa natural como demandado (por 
exemplo, em muitas causas penais);

Qual ordem jurídica se aplica? Na penal, geralmente se aplica a lei do foro 
solicitado, uma vez estabelecida a competência. Em causas civis pode ser 
aplicada a lei do país onde ocorreu o dano (ver diretiva da UE “Roma II” para 
causas civis de danos) ou a do país onde se apresenta a demanda. Na Suíça, 
por exemplo, não se aplica “Roma II” e essa diretiva não se aplica a todas as 
causas civis, mas se estuda a lei europeia e do país do foro solicitado; 

Prescrição: dependendo da ação jurídica proposta (pode ser determinada 
pelo tempo dos atos cometidos, do dano ocorrido, do conhecimento da 
causa do dano, etc.; pode se prolongar por circunstâncias como investiga-
ções, negociações, etc.)
 
Quem pode ser demandante/denunciante/querelante? Aqui influem tanto 
aspectos legais, como aspectos práticos, financeiros, pessoais e de segu-
ridade. Uma prioridade seria tentar incluir um grande número de pessoas 
afetadas conjuntamente na ação jurídica; essas pessoas deveriam estar or-
ganizadas e coordenadas entre elas.
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É possível identificar o demandado (Não necessariamente em causas 
penais)?

3. Critérios operativos (de recursos e capacidades)

Quem são as contrapartes na região/país onde ocorreu a violação de 
Direitos Humanos? Qual é sua experiência, capacidade, interesses?

Quem pode apoiar na região/país do foro solicitado? oNGs, grupos de 
solidariedade, doadores, etc.

Quem pode apoiar na ação jurídica no país do foro solicitado? 

Qual é a situação atual de segurança para as vítimas e para quem as 
apoia? Qual é o impacto da ação jurídica levantada sob o aspecto da 
segurança e, em caso de aumento de risco, como será mitigado? 

Financiamento: existe estabilidade pessoal e financeira nas diferentes 
organizações participantes?

Riscos financeiros do processo: em caso de perda, quais seriam as con-
sequências financeiras para a instância demandante/querelante? Tam-
bém se deve ter em conta o risco de contrademandas da empresa contra 
alguns dos participantes.

Existe a capacidade em recursos humanos para dar seguimento ao caso 
a longo prazo?

4. Critérios para o trabalho político

Qual é o impacto político do caso? É fácil transmiti-lo a um público amplo?

Qual é o interesse e/ou objetivo que buscam os/as demandantes/que-
relantes e seus acompanhantes com o caso? Por exemplo, uma decisão 
de uma corte, ou mediação; indenização, omissão de comportamento 
prejudicial, ou investigação da verdade; um argumento para gerar pres-
são política ou um foro para dar publicidade a um caso, etc. É o litígio 
estratégico a tática indicada para o caso?

Que ações de campanha estão planejadas ou em curso? Existem  
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recursos para mantê-las? Como se afeta negativamente um processo 
jurídico? (Por exemplo, quando se busca mediação, uma campanha de 
publicidade pode ser contraproducente). 

 Fonte: ECCHR
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UNIDADE 2.4 
Instrumentos e instituições brasileiras de  
defesa de direitos territoriais e ambientais

Instrumentos de defesa de direitos territoriais
Para que possamos entender melhor os instrumentos de defesa de direi-
tos territoriais, é necessário que se compreenda os institutos jurídicos da 
posse e propriedade.

Resumidamente, podemos definir posse e propriedade da seguinte forma:
POSSE (Artigos 1.196 a 1.224, do NCCB): é a situação de fato, ocorre indepen-
dentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegi-
da pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título 
(registro imobiliário)possui, somente, a posse. 

PROPRIEDADE (Art. 1.228, NCCB): é a situação de direito, quer dizer, é o direi-
to/faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la 
de quem injustamente a possua ou detenha. A propriedade, contudo, de-
pende de título registrado em cartório.

Entretanto, conforme já aprendemos, os povos e comunidades tradicionais 
são sujeitos de direitos assegurados não só pela Constituição Federal de 
1988 e normas infraconstitucionais nacionais, mas também por tratados 
internacionais (Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT; Convenção da Sociodiversidade; Convenção dos Direitos Humanos, 
declaração da organização das Nações unidas - oNu).

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 asseverou que as terras tra-
dicionalmente ocupadas pelos indígenas, são: aquelas por eles habitadas 
em caráter permanente; as utilizadas para suas atividades produtivas; as 
imprescindíveis à preservação dos recursos naturais e ambientais neces-
sários ao seu bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. (Artigo 231, CF). 

Essa garantia constitucional é o reconhecimento do legislador o fato de 
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que o direito à terra e aos seus usos é condição absolutamente vital para a 
existência dos povos indígenas, enquanto povos diferenciados, no contex-
to da sociedade nacional.

Além disso, lembramos que, segundo disposto no art. 13 da Convenção 169 
da OIT, a utilização do termo “terras” inclui o conceito de territórios, o que 
abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

Para os territórios étnicorraciais, devemos destacar que a terra não é apenas 
um meio de produção da sua subsistência e reprodução física, mas, sobre-
tudo, um patrimônio sociocultural. A terra é sua casa, o lugar onde nascem, 
crescem e desenvolvem seus mais diversos modos de vida, o lugar onde 
enterram seus ancestrais e celebram o nascimento de novas vida. Portanto, 
é um patrimônio coletivo, de todo um povo, de seus usos e costumes.

Entretanto, embora os povos indígenas detenham a posse permanente e o 
“usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos” existentes 
em suas terras, conforme o parágrafo 2º do Art. 231 da Constituição, elas 
são de propriedade da União, ou seja, são bens públicos de uso especial. 
Por esse motivo, além de inalienáveis e indisponíveis, essas terras não po-
dem ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros que não os 
próprios índios.

Para mais informações acerca do procedimento de  
demarcação de terras indígenas acesse o link:  
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas

A Constituição Federal de 1988 também trouxe um grande esforço legal na 
história do país, no sentido de prover o direito à propriedade definitiva 
das comunidades quilombolas. Além disso, promoveu um reconhecimento 
geral dos direitos das comunidades quilombolas, mediante ampliação da 
garantia do direito à cultura, proteção e não-discriminação, de forma par-
ticular no art. 68 do “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” e 
artigos 215 e 216 da Constituição Federal.
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Apresentamos a seguir ferramentas de proteção dos direitos territoriais:
Ações Possessórias: as ações possessórias são reguladas pelos artigos 
554 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, onde são previstas três 
ações distintas, as quais protegem o legítimo possuidor e a sua posse: A 
ação de reintegração de posse é o remédio processual cabível quando o 
possuidor é despojado do bem possuído, prática esta denominada “es-
bulho”. A ação de manutenção na posse visa proteger o possuidor que 
tem o seu exercício da posse dificultado por atos materiais do ofensor 
chamados de “atos de turbação”. A terceira e última ação possessória é 
chamada de interdito proibitório, e é cabível quando o legítimo possui-
dor do bem sofrer uma ameaça de turbação ou de esbulho. Ou seja, em-
bora tais atos – de turbação ou esbulho - não tenham sido praticados, 
encontram-se na iminência de acontecer. 

destacamos que, conforme disposto no art. 554, do Código Civil Brasileiro 
(CCB), no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 
número de pessoas, será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem 
encontrados no local e a citação por edital dos demais. Será, ainda, de-
terminada a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em 
situação de hipossuficiência econômica, ou seja, sem recursos suficientes 
para o próprio sustento, da Defensoria Pública. Contudo, a maior inova-
ção trazida pelo Novo Código de Processo Civil está prevista no artigo 565, 
onde foi previsto que a realização de audiência de mediação passa a ser 
um ato obrigatório quando se tratar de litígio coletivo pela posse. Ainda 
nesses casos, o Ministério Público será intimado para comparecer à audi-
ência de mediação, e a Defensoria Pública será também intimada sempre 
que houver parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Usucapião: É um modo de aquisição da propriedade que se dá pela pos-
se prolongada da coisa, de acordo com os requisitos legais. o usucapião 
pode recair tanto sobre bens móveis quanto sobre imóveis, sendo o usu-
capião sobre bens imóveis, discriminado em três espécies: extraordiná-
rio, ordinário e especial (rural e urbana).
                                                        
Usucapião extraordinário está previsto no artigo 1.238 do Código Civil, 

a

b
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tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida 
de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida 
para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imó-
vel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de 
caráter produtivo. 

o usucapião ordinário está previsto no artigo 1.242 do mesmo diploma 
legal e tem como requisitos a posse contínua, exercida de forma mansa 
e pacífica pelo prazo de 10 (dez) anos, o justo título e a boa-fé, reduzindo 
esse prazo pela metade no caso de o imóvel “ter sido adquirido, one-
rosamente, com base no registro constante em cartório, cancelada pos-
teriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua 
moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico”, nos 
termos do artigo 1.242, parágrafo único do CCB. 

o usucapião rural tem como requisitos a posse como sua por 5 (cinco) 
anos ininterruptos e sem oposição, de área rural não superior a cinquenta 
hectares, desde que já não seja possuidor de qualquer outro imóvel, seja 
este rural ou urbano. Ainda apresenta como requisito o dever de tornar a 
terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua mora-
dia. Já o usucapião urbano, tem como requisitos a posse sem oposição de 
área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados por 5 (cinco) 
anos ininterruptos, utilizando-a como moradia sua ou de sua família, sen-
do vedada a posse de qualquer outro imóvel. O usucapião rural e urbano 
estão previstos nos artigos 1.239 e 1.240 do CC, respectivamente. 

O artigo 10 do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) prevê o usucapião 
coletivo que tem como requisito a ocupação por 5 (cinco) anos ininterrup-
tos e sem oposição de áreas urbanas com mais de 250m² por população 
de baixa renda com o fim de constituir moradia, com a ressalva de que os 
possuidores não sejam proprietários de qualquer outro imóvel, como nos 
outros casos de usucapião. Vale ressaltar que, nessa espécie de usuca-
pião, é necessário também que na área ocupada não seja possível identi-
ficar de forma individual os terrenos ocupados, por isso o termo coletivo. 
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Constituem requisitos para a consumação do usucapião: a coisa hábil 
ou suscetível de usucapião, a posse, o decurso do tempo, o justo título 
e a boa-fé, sendo certo que os três primeiros itens são requisitos ne-
cessários para todas as espécies, enquanto o justo título e a boa-fé são 
requisitos somente do usucapião ordinário.

Ação Civil Pública: Disciplinada pela Lei nº 7.347/85, visa à reparação de 
danos causados tanto a propriedade quanto ao meio ambiente, entre 
outros, Ela tem como objeto responsabilizar os causadores de danos 
patrimoniais e morais causados aos interesses difusos e coletivos. Tem 
legitimidade para ingressar com este tipo de ação, o Ministério Público, 
que estará sempre presente seja como sujeito ativo ou da lei, seja via 
processo da Defensoria Pública, União, Estados, o Distrito Federal, Muni-
cípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista e associações constituídas há pelo menos 1 ano. dispensa-se este 
requisito se o dano ocorrer após o ato lesivo. No que se refere à atuação 
do particular, este não possui legitimidade para ajuizar a ação civil pú-
blica. Com relação à condenação, esta poderá ser em forma de dinheiro 
(indenização) ou no cumprimento de obrigação de fazer (ação positiva) 
ou obrigação de não-fazer (deixar de agir).

Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas 
(PNGATI): É a política de proteção ambiental e territorial insti-tuída pelo 
Decreto nº 7.747 e, que foi construída com a participação dos povos indí-
genas, para reconhecer e apoiar a gestão ambiental e territorial, que já 
é realizada por estes povos em suas terras. o processo de consultas aos 
povos indígenas para a construção da PNGATI reuniu 1.250 representan-
tes indígenas, pertencentes a 186 povos de todas as regiões do país, que 
foram mobilizados e indicados pelas organizações indígenas regionais 
– APOINME, ARPINPAN, ARPINSUL, COIAB – e pela articulação nacional, 
através da APIB. O Decreto nº 7.747, que instituiu a PNGATI, foi estrutu-
rado em um documento que contém um objetivo geral, as diretrizes, os 
objetivos específicos, a governança e as disposições finais. 

De acordo com o art. 1º do Decreto, o objetivo principal da PNGATI é: 

c

d
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Garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais, das terras e territórios indígenas; asse-
gurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade 
de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 
futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia socio-
cultural, nos termos da legislação vigente. Valorizar o diálogo dos povos 
indígenas com o Estado a fim de garantir mais efetividade na formulação 
e execução das políticas públicas é a prática que deu vida a PNGATI. 

Para mais informações sobre o PNGATI acesse:  
http://www.funai.gov.br/pngati/

Instrumentos de defesa de direitos ambientais
Com a vigência da Constituição da Federal de 1988, combinada com a Lei 
nº 6.938/81, que estabelece os objetivos da Política Nacional de Meio Am-
biente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, o direito ambiental ganhou 
eficácia normativa, pois, a partir de então, tem-se a defesa de um bem 
comum de uso coletivo, denominado “Meio Ambiente”.

Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, de direito público, pode-
rão ser responsabilizadas pelas suas condutas, por ação ou omissão, que  
causarem danos ao meio ambiente. 

Vejamos o que diz o parágrafo 3° do artigo 225 da CF/88: 
“Art. 225, § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados.” 

Nesse sentido, apresentamos a seguir instrumentos de defesa de direito 
ambiental:

Ação Popular Ambiental (art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal): 
A Ação Popular é o instrumento pelo qual o cidadão defende o meio 
ambiente como direito coletivo, mas desde uma ação e conduta indivi-

a
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dual ,já que só o cidadão pode se utilizar desta ação. Tem legitimidade 
ativa, que corresponde à prerrogativa de propor/iniciar a ação na defesa 
de certo direito, qualquer cidadão. Possui legitimidade passiva (parte a 
quem é imputado ofensa a certo direito) qualquer pessoa que pratique 
ato prejudicial ao meio ambiente (no caso o poluidor);

Mandado de Segurança Coletivo (art. 5º, incisos LIX e LXX): O Mandado de 
Segurança Coletivo possui, de modo geral, as mesmas características do 
individual, podendo ser definido como o instrumento que protege direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra 
atos ou omissões ilegais ou com abuso de poder de autoridade, buscan-
do a preservação (caráter preventivo) ou reparação (caráter repressivo) de 
interesses transindividuais, quais sejam, individuais homogêneos, coleti-
vos e difusos, incluso neste, o meio ambiente. A legitimidade ativa é con-
ferida aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional 
(os quais podem defender quaisquer direitos inerentes à sociedade), às 
organizações sindicais, entidades de classe e associações, as quais devem 
estar legalmente constituídas, e é necessário que atuem na defesa dos 
interesses dos seus membros associados. No caso das associações, estas 
devem estar em funcionamento pelo período de, pelo menos, 1 ano antes 
da ação. Em relação à legitimidade passiva, será proposto contra autori-
dade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder público quando estes por ato de ilegalidade ou abuso de poder 
ofenderem direito líquido e certo, tendo esta característica, o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Mandado de Injunção Ambiental (art. 5º, LXXI, LXXVII): É um mecanismo 
processual utilizado para garantir o exercício dos direitos dos cidadãos, 
previstos na própria Constituição Federal, principalmente os previstos 
como fundamentais e sociais, elencados no art. 5º. Carece de lei que o 
regulamente.

Ação Civil Pública Ambiental (Leis n. º 7.343/85 e 11.448/2007): Nos mes-
mos moldes da Ação Civil Pública acima referida. (Vide explicação no 
item 2.5.1 deste módulo)

b
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Instituições Públicas de implementação de políticas públicas
As políticas públicas são um conjunto de programas, ações, decisões, pla-
nos e metas governamentais desenvolvidas pelo Estado, direta ou indireta-
mente, com a participação de entes públicos ou privados, as quais devem 
ser orientadas pelas leis do país. Visam assegurar determinado direito de 
cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultu-
ral, étnico ou econômico.

Nesse sentido, seguem informações sobre instituições públicas responsá-
veis pela implementação de políticas públicas:

Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos
o Ministério da Mulher, da Família e dos direitos Humanos (MMFdH), é 
responsá-vel pela articulação interministerial e intersetorial das políti-
cas de promoção e pro-teção aos Direitos Humanos no Brasil. Sua atual 
estrutura tem origem nas antigas Secretarias Especiais da Presidência da 
República: a Secretaria de Direitos Huma-nos (SDH), Secretaria de Polí-
ticas para Mulheres (SPM), Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) e a Secretaria Nacional da Ju-ventude (SNP). 
Reinstituído pela Lei Nº13.502, de 1º de novembro de 2017, co-mo Minis-
tério dos direitos Humanos. 

Para mais informações, acesse:  
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/LeiquecriaoMDH.pdf

Fundação Nacional do Índio (Funai)
Também vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania, a FUNAI é o ór-
gão indigenista oficial do Estado brasileiro. A Funai foi criada por meio 
da Lei nº 5.371/1967, que estabelece como coordenadora e principal exe-
cutora da política indigenista do Governo Federal. Sua missão institu-
cional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.

Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demar-
cação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras 

a
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indígenas. A Funai também coordena e implementa as políticas de pro-
teção aos povos isolados e recém-contatados.

É seu papel, também, promover políticas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável das populações indígenas. Nesse campo, a Funai promove 
ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio 
ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle e mitigação de 
possíveis impactos ambientais decorrentes de obras, empreendimentos 
e outras interferências externas às terras indígenas.

Para mais informações, acesse:  
http://www.funai.gov.br/ 

Fundação Cultural Palmares (FCP)
A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cul-
tura (MinC), trabalha por uma política cultural igualitária e inclusiva, que 
busca contribuir para a valorização das manifestações culturais e artísti-
cas negras brasileiras como patrimônios nacionais.

Para mais informações, acesse:  
http://www.palmares.gov.br/

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos  
recursos Naturais renováveis  (Ibama) 
O IBAMA, órgão federal criado pela Lei nº 7.735/1989, é uma autarquia 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). Seus objetivos são a 
preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, além 
de assegurar o desenvolvimento econômico, com o uso sustentável dos 
recursos naturais.

Possui a responsabilidade pela execução da Política Nacional do Meio 
Ambiente, estabelecida pela lei nº 6.938/81, além da atribuição de con-
ceder ou não licenciamento ambiental de empreendimentos no âmbito 
federal, e das com-petências com relação ao controle da qualidade am-
biental, à autorização de uso dos recursos naturais (água, flora, fauna, 
solo, etc.), e também da fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

c
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Para o desempenho de suas funções, o Ibama poderá atuar em articula-
ção com os órgãos e entidades da administração pública federal, direta 
e indireta, dos estados, do distrito Federal e dos Municípios integrantes 
do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente), e, também, com a so-
ciedade civil organizada para a consecução de seus objetivos, em conso-
nância com as diretrizes da política nacional de meio ambiente.

Para mais informações, acesse:  
http://www.ibama.gov.br/ 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma au-
tarquia em regime especial. Criada dia 28 de agosto de 2007, é vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sisnama.

Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (UCs), podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar 
e monitorar as uCs instituídas pela união.

Cabe a ele, ainda, fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de po-
lícia ambien-tal para a proteção das Unidades de Conservação federais.

Para mais informações, acesse:  
http://www.icmbio.gov.br/portal/ 

Conselhos e instituições de participação social
Antes de conhecermos os diversos Conselhos existentes é fundamental 
ressaltar que o Decreto 9.759 de 11 de abril de 2019 extinguiu diversos cole-
giados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
que incluíam grupos como comitês e comissões. 

Posteriormente, o STF, em 13/06/2019, de forma liminar, proferiu deci-
são determinando que o Presidente da República não pode extinguir  
colegiados da administração pública Federal, criados por lei, por meio de 

e
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decreto. Entretanto, em uma decisão apertada (6 votos contra 5), colegia-
dos criados por decreto ou outro ato normativo infralegal foram extintos a 
partir de 28/6. Entretanto, conforme previu o Decreto 9.759/2019, os conse-
lhos poderiam ser recriados, todavia o que se verificou foi a diminuição da 
participação da sociedade civil nesses novos Conselhos.

Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) 
o Conselho Nacional dos direitos Humanos (CNdH) é um órgão colegiado 
de composição paritária que tem por finalidade a promoção e a defesa 
dos direitos humanos no Brasil, através de ações preventivas, protetivas, 
reparadoras e sanci-onadoras das condutas e situações de ameaça ou 
violação desses direitos, pre-vistos na Constituição Federal e em trata-
dos e atos internacionais ratificados pelo Brasil.

Instituído inicialmente pela Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, que 
criou o Conselho de defesa dos direitos da Pessoa Humana (CddPH), o 
colegiado foi transformado em Conselho Nacional dos direitos Humanos 
pela Lei n° 12.986, de 2 de junho de 2014.

o CNdH desempenha sua missão institucional tendo como orientação 
os “Princí-pios Relativos ao Status das Instituições Nacionais de Direitos 
Humanos” (Princí-pio de Paris), definidas pela ONU em 1992, marcados 
pelo pluralismo e pela auto-nomia.

Competências 
Ao CNDH compete, dentre outras atribuições, fiscalizar e monitorar as po-
líticas públicas de direitos humanos e o programa nacional de direitos hu-
manos, poden-do sugerir e recomendar diretrizes para a sua efetivação, e 
articular-se e manter intercâmbio e cooperação com entidades públicas ou 
privadas, municipais, esta-duais, do distrito Federal, além de nacionais ou 
internacionais, em especial com os órgãos integrantes dos Sistemas Inter-
nacional e Regional de direitos Huma-nos.

Também cabe ao CNDH opinar sobre atos normativos, administrativos e 
legislati-vos de interesse da política nacional de direitos humanos e ela-

a
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borar propostas legislativas e atos normativos relacionados com matéria 
de sua competência, e, além disso, acompanhar processos administrativos 
e judiciais que estejam relaci-onados, direta ou indiretamente, a graves 
violações de direitos humanos.

Compete, ainda, ao CNDH, expedir recomendações a entidades públicas e 
priva-das envolvidas com a proteção dos direitos humanos e, ainda, dar 
especial aten-ção às áreas de maior ocorrência de violações de direitos 
humanos, podendo ne-las promover a instalação de representações do 
CNdH, pelo tempo que for neces-sário.

Sanções
A Lei que instituiu o CNDH também prevê que o Conselho pode instaurar 
proce-dimentos apuratórios de condutas e situações contrárias aos direi-
tos humanos, e aplicar sanções em relação a essas condutas. dentre as 
sanções, o CNDH pode aplicar advertências, censura pública, recomenda-
ção de afastamento de cargo, bem como recomendação de que não sejam 
concedidas verbas, auxílios ou sub-venções a entidades violadoras de di-
reitos humanos.

Composição
Com a nova lei, o CNdH tornou-se mais democrático e ampliou a parti-
cipação so-cial, com 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder 
público. A represen-tação da sociedade civil é definida em assembleia das 
próprias entidades. O pro-cesso eleitoral se dá por meio da publicação de 
edital de convocação e realização de encontro nacional, onde são eleitas 
organizações de abrangência nacional e relevante atuação na defesa dos 
direitos humanos.

São eleitas nove organizações titulares, para o mandato de dois anos, e 
duas têm assento permanente: Conselho Federal da ordem dos Advogados 
do Brasil (oAB) e Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério 
Público dos estados e da União (CNPG). As representações buscam assegu-
rar a representatividade de raça e etnia, de gênero e geracional.
A representação do poder público contempla instituições que atuam di-
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retamente com direitos humanos, sendo duas delas instituições autôno-
mas (Defensoria Pú-blica da União e Ministério Público Federal); além do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ); órgãos do Poder Executivo (Ministério 
dos direitos Humanos, atualmente Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH) Ministério das Relações Exteriores, Ministério 
da Justiça e Polícia Federal); e do Poder Legislativo (Câmara dos Deputados 
e Senado Federal).

Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPTC)
o CNPCT é um órgão colegiado, de caráter consultivo, e tem por principal 
objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comuni-
dades tradicionais, com vistas a reconhecer, fortalecer e garantir seus di-
reitos, inclusive os de natu-reza territorial, socioambiental, econômica, 
cultural, seus usos, costumes, conhe-cimentos tradicionais, ancestrais, 
saberes e fazeres, suas formas de organização e suas instituições. Insti-
tuído pelo decreto Nº 9.465, de 9 de agosto de 2018.

Com a instituição do CNPCT, serão priorizadas as especificidades socio-
ambientais, econômicas e culturais dos seguintes segmentos: povos in-
dígenas; comunidades quilombolas; povos e comunidades de terreiro/
povos e comunidades de matriz africana; povos ciganos; pescadores ar-
tesanais; extrativistas; extrativistas cos-teiros e marinhos; caiçaras; faxi-
nalenses; benzedeiros; ilhéus; raizeiros; ge-raizeiros; caatingueiros; va-
zanteiros; veredeiros; apanhadores de flores sem-pre vivas; pantaneiros; 
morroquianos; povo pomerano; catadores de manga-ba; quebradeiras 
de coco babaçu; retireiros do Araguaia; comunidades de fun-dos e fe-
chos de pasto; ribeirinhos; cipozeiros; andirobeiros; caboclos e juventu-
de de povos e comunidades tradicionais. 

Conselho Nacional de Política Indigenista 
O Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) foi instalado no dia 
27 de abril de 2016 – e extinto pelo decreto 9.759/2019 - e era um órgão 
colegiado de cará-ter consultivo, responsável pela elaboração, acompa-
nhamento e implementação de políticas públicas voltadas aos povos 
indígenas. Criado pelo Decreto n.º 8.593, de 17 de dezembro de 2015, de-
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pois de décadas de demanda dos povos indíge-nas e em substituição da 
Comissão Nacional de Política Indigenista. O CNPI era composto por 45 
membros, sendo 15 representantes do Poder Executivo federal; 28 repre-
sentantes dos povos e organizações indígenas; e dois representantes de 
entidades indigenistas.
 
O CNPI  servia como instância de proposição de princípios e diretrizes 
para políticas públicas voltadas aos povos indígenas, bem como para 
o estabelecimento de prioridades e critérios na condução da política 
indigenista. Seu funcionamento buscava garantir maior transparência, 
acompanhamento e controle da execução das ações do Estado brasileiro 
por parte dos povos indígenas e da sociedade civil.

Para mais informações, acesse:  
http://www.funai.gov.br/index.php/cnpi1

Cidadania, controle social e acesso à informação
Cidadania e Controle Social
Ser cidadão compreende a existência de deveres e direitos e pressupõe 
o pleno exercício de tais deveres e direitos. O termo “cidadania” é utili-
zado em todos os espaços onde se discute democracia, políticas públi-
cas, direitos humanos, entre outros. Após a promulgação da constituição  
“cidadã”, a proposta de participação começou a se tornar realidade para os  
movimentos sociais.

Juntamente com a noção de cidadania e participação, está a ideia de con-
trole so-cial. o Controle Social sobre as atividades da administração pú-
blica tem se mostrado essencial para que os gestores sejam eficazes e es-
tabeleçam suas decisões no sentido de perseguirem o interesse público. 
Deve ser entendido como a possibilidade de atuação da sociedade civil por 
meio de qualquer uma das vias de participação democrática no controle 
das ações do Estado e dos gestores públicos, bem como o de opinar sobre 
as questões que irão influenciar as políticas públicas. Ressalta-se, den-
tre estas vias, as consultas populares, os conselhos gestores de políticas 
públicas, o orçamento participativo e as ouvidorias. As con-sultas livres, 
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prévias e informadas aos povos indígenas, quilombolas e comunida-des 
tradicionais previstas na Convenção 169 da OIT também são instrumentos 
de participação e controle social, com o diferencial do reconhecimento da 
autonomia desses povos.

de um modo geral, ainda são precárias as ferramentas de controle social 
existen-tes e diante de multiplicidades de demandas da sociedade atual, 
o que, por vezes, favorece a tomada de decisões por minorias que nem 
sempre atendem ao interesse público. São instrumentos de controle sobre 
o desempenho da gestão pública utilizados cada vez mais: as Ouvidorias e 
a Lei de Acesso à Informa-ção.

As Ouvidorias Públicas desempenham um papel fundamental, no qual o 
Estado chama a sociedade civil a participar da administração, dividindo 
responsabilidades e ampliando o controle das atividades públicas. A Ou-
vidoria está incluída no tripé de instâncias de controle da administração 
pública definidos em: controle externo, controle interno e controle social.

As ouvidorias promovem o controle das atividades da Administração Pú-
blica, abrindo as portas do Estado ao usuário dos serviços públicos e o es-
timulando-o a exercitar sua cidadania de forma mais atenta, por meio da 
apresentação de de-núncias, reclamações, sugestões e das mais variadas 
formas de manifestações.

Um grande número de instituições públicas e, também privadas, possuem 
Ouvidorias à disposição dos cidadãos. Para acessá-las basta, pesquisar no 
seus respectivos sites eletrônicos as orientações.

Ouvidoria Agrária Nacional (OAN)
A ouvidoria Agrária Nacional (oAN) tem como missão garantir os direitos 
humanos e sociais do homem no campo. A ouvidoria Agrária foi inicial-
mente criada com o objetivo de prevenir e mediar os conflitos agrários na 
zona rural. 

A Ouvidoria é responsável pela recepção de denúncias e a mediação de 
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conflitos por terras no campo, bem como a resolução de irregularidades no 
processo de reforma agrária. Tem papel fundamental no combate à violên-
cia causada nessas disputas por propriedades rurais e no encaminhamen-
to de solução dessas ques-tões, até mesmo em âmbito judicial. Nos gover-
nos anteriores, a ouvidoria Agrária Nacional tinha forte atuação junto aos 
movimentos sociais, na assistência às fa-mílias como forma de garantir os 
direitos humanos e sociais dos envolvidos em conflitos agrários. No atual 
governo, com militares neste posto, a ouvidoria passa a ser mais um setor 
com pouco impacto real na garantia dos direitos humanos.

Composta por representantes de órgãos oficiais que lidam com questões 
agrárias e de segmentos da sociedade organizada, a comissão foi criada 
com o objetivo de sugerir medidas para prevenir, combater e reduzir as 
diversas formas de violência praticadas contra trabalhadores rurais, pro-
prietários rurais, remanescentes de quilombos, ribeirinhos e atingidos por 
barragens.

A CNCVC elaborou um Plano Nacional de Combate à Violência no 
Campo. Parainformações acesse:  
http://www.mda.gov.br/sitemda/

Acesso à Informação
Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011), o Brasil deu um importante passo para a consolidação 
do seu regime democrático, ampliando a participação cidadã e fortalecen-
do os instrumentos de controle social da gestão pública. 

A lei garante que qualquer pessoa possa solicitar acesso à informação ao 
órgão público que desejar, independentemente de motivação, abrangendo 
os três poderes e todas as esferas de governo (municipal, estadual, federal 
e distrital).

Esta Lei modificou o modo como a informação é tratada pelos órgãos dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e por entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebem recursos públicos, utilizando-se do princípio 
do acesso à informação como regra e do sigilo como exceção, quer dizer, 
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todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público são 
públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, dentro de um prazo 
razoável, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente reconhecidas.

A Lei de Acesso à Informação estabelece obrigações de transparência ativa, 
determina que seja designada autoridade, diretamente subordinada ao di-
rigente máximo do órgão, para monitorar a implementação da lei e assegu-
rar o seu cumprimento e prescreve a criação de um serviço de Informações 
ao Cidadão (sIC) em todos os órgãos e entidades do Poder Público. 

Para acessar tal serviço e apresentar um pedido de informação 
aos órgãos públicos acesse o seguinte site:  
https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html, e crie seu login e senha

Para saber mais sobre a lei e seus direitos, acesse: 
www.acessoainformacao.gov.br

Final do módulo.
Parabéns!
Você concluiu com êxito este módulo.
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Glossário

Ação de cumprimento: é um processo judicial de caráter constitucional que 
tem como finalidade proteger o direito das pessoas, para que as autorida-
des competentes cumpram o disposto pelas leis ou o disposto por algum 
ato administrativo, quando estas autoridades se mostrem relutantes em 
fazê-lo.

Ação de inconstitucionalidade: é uma ferramenta jurídica por meio da qual 
se pretende a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que 
atenta contra a Constituição, que é a lei fundamental de um Estado.

Casa Matriz: é a empresa multinacional, constituída como pessoa jurídica 
em um determinado país, à qual estão vinculada uma série de outras em-
presas filiais ou sucursais, igualmente como pessoas jurídicas, no território 
de outros países. 

Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado: é um direito dos po-
vos indígenas (previsto na Convenção 169 da OIT e na Declaração das Na-
ções Unidas sobre os Direitos dos povos indígenas). Consentimento signi-
fica a manifestação de um acordo claro e convincente, de acordo com as 
estruturas para a tomada de decisões dos Povos Indígenas em questão, a 
respeito de projetos ou medidas que lhes possam. Estes acordos devem 
contar com a participação plena dos líderes autorizados, os representantes 
ou as instituições responsáveis pela tomada de decisões, determinadas 
pelos Povos Indígenas. Isto inclui os processos tradicionais de deliberação. 
Livre significa a ausência de coação e de pressões exteriores. Prévia signifi-
ca que o consentimento deve ser outorgado anteriormente a execução do 
projeto ou medida. Informado significa a disponibilidade de toda a infor-
mação relevante, pela qual se reflitam todas as opiniões e pontos de vista.

Coisa julgada: é o efeito de uma sentença judicial quando não exista contra 
ela mais meios de impugnação que permitam modificá-la. Isto se traduz no 
respeito e subordinação ao decidido em um julgamento. Por ele também 
se define como a força que atribui o direito aos resultados do processo.



Erga omnes: é uma expressão em latim que significa “respeito de todos” 
ou “frente a todos”, utilizada no direito para referir-se à aplicabilidade de 
uma norma. Quer dizer, que aquela norma se aplica a todos os sujeitos.

Exigibilidade: por exigibilidade se entende a capacidade de exigir um di-
reito mediante um meio jurídico ou político.

Habeas corpus: é um instrumento jurídico que garante a liberdade e segu-
rança pessoal do indivíduo e outros direitos vinculados. Fundamenta-se 
na obrigação de apresentar a todo detido em um curto prazo perante o 
juiz, que poderia ordenar a liberdade imediata do detido se não encontrar 
motivo suficiente para prisão.

Intervenção humanitária: são ações empreendidas pela comunidade inter-
nacional em território de um determinado Estado com a finalidade de pro-
teger e defender a população de violações graves e massivas dos direitos 
humanos fundamentais, e de garantir a assistência humanitária às vítimas 
de conflitos armados quando o governo soberano impede seu passo.

Justiciabilidade: é a capacidade de determinar juridicamente se um direi-
to protegido foi violado, quer dizer, de utilizar uma entidade jurisdicional 
encarregada de administrar a justiça e fazer cumprir as leis.

Litígio estratégico: descreve um método pelo qual o litígio é uma de várias 
ferramentas jurídicas e não jurídicas que se combinam para uma estraté-
gia integral de luta para conseguir a mudança social e legal. litígio estra-
tégico seleciona os casos segundo seu potencial de criar precedentes e 
gerar impactos políticos e sociais para além do caso individual.

MArcOS lEgAiS E OPOrTUNiDADES PArA O liTígiO NAciONAl
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