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1 ApreSentAção

Este livro é o segundo da Coleção “Direitos Humanos e Empresas 
na América Latina”, publicado conjuntamente pela Universidade Federal 
de Goiás e Universidade Federal da Paraíba, e coordenada pelo Consórcio 
Latino-Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos.

O Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduação em Direitos Hu-
manos foi criado em 2008, por iniciativa do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Federal do Pará, com apoio da Fundação Ford, 
objetivando promover a cooperação científica no campo do ensino e da 
pesquisa em direitos humanos. Atualmente, o Consórcio está formado 
por 15 universidades de 7 países: Pontifícia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Austral de Chile, Universidad de Buenos Aires, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacio-
nal de Asunción, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional 
de Lanús, Universidade de Brasília, Universidade de Fortaleza, Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Estadual Paulista, Universidade 
Federal da Paraíba, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal 
do Pará, que responde pela Secretaria do Consórcio. As várias atividades 
desenvolvidas pelo Consórcio podem ser consultadas em www.consorcio-
dh.ufpa.br.

Desde 20016, também com apoio da Fundação Ford, o Consórcio 
Latino-Americano desenvolve o projeto “Políticas de Regulación de las 
Empresas Transnacionales por Violaciones a los Derechos Humanos en 
América Latina”, que objetiva identificar, em uma perspectiva compara-
da latino-americana, propostas de regulação nacional para a prevenção, 
controle e reparação dos impactos provocados pela cadeia produtiva da 
mineração sobre os direitos humanos. 
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O projeto se justificou pelo contexto do século XXI, onde empresas 
multinacionais, transnacionais ou ETNS passaram a controlar a maior 
parte dos setores estratégicos da economia mundial, sendo que algumas 
delas exibem poder econômico superior ao valor do produto interno bru-
to (PIB) de alguns países. 

Paulatinamente, empresas transnacionais passaram a ser reconhe-
cidas como importantes violadores de Direitos Humanos, com destaque a 
sua atuação no Sul Global. 

Diante de tal motivação e complexidade, o projeto envolveu diversas 
etapas para alcance dos seus objetivos e, por conseguinte, foram elabora-
dos diagnósticos nacionais dos 7 países da América Latina (Brasil, Argen-
tina, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru), envolvendo regulações 
legislativas e administrativas sobre empresas e Direitos Humanos, bem 
como a atuação jurisdicional e o marco institucional correspondente. 

De modo a apresentar violações diretas e indiretas aos Direitos 
Humanos, o projeto se concentrou na análise de uma cadeia produtiva 
específica, compreendida como um conjunto de atividades humanas que 
transformam o entorno natural mediante o trabalho humano coordenado 
com o fim de obter matérias primas, alterá-las, dispor para sua utilização 
por parte de outros seres humanos e oferecê-las em troca de pagamento. 
Isso envolveu analisar diferentes aspectos que resultavam em impactos 
para o efetivo gozo dos Direitos Humanos.

Outrossim, a importância que o extrativismo tem para as economias 
latinoamericanas fez com que o projeto elegesse atividade desta natureza, 
focando em extração de minérios, para cuja consecução uma unidade 
produtiva ou empresa requer múltiplas atividades prévias, por vezes re-
alizadas por outras empresas de alcances transnacionais. Dessa forma, a 
atividade de mineração se apresenta como uma vertente a partir da qual 
desenvolve-se diversas atividades de produção, as quais podem pela sua 
própria natureza, impactarem negativamente para a vigência dos Direitos 
Humanos na América Latina.
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A partir da delimitação do objeto de pesquisa, os diagnósticos foram 
produzidos para apresentar uma situação geral ou contexto do país na 
atividade de mineração, enfocando o papel desta na política, economia, 
exportações, entre outros aspectos que sirvam para mostrar como a ati-
vidade pode ser considerada um setor importante ou estratégico para 
certos grupos, bem como demonstrando os impactos sociais e ambientais 
gerados pela atividade de mineração.

Com efeito, os diagnósticos foram estruturados em três partes: 
(1) o marco jurídico geral, onde, de um lado, se apresenta os tratados 
internacionais que estabelecem obrigações ou direitos e dispõe sobre a 
criação de mecanismos internacionais, assim como acordos comerciais 
ou tratados de livre comércio e outros desdobramentos como medidas 
normativas internas decorrentes, como políticas ou planos nacionais em 
matéria de empresas e Direitos Humanos e seu sistema de fiscalização 
e monitoramento; e, de outro lado, o ordenamento jurídico doméstico 
sobre empresas de mineração e a forma como ele é aplicado; (2) marco 
institucional e atuação jurisdicional, onde se verificou as instituições es-
tatais responsáveis por adotar ou implementar as políticas em matéria de 
Direitos Humanos e empresas, com enfoque na atividade de mineração, 
bem como casos e experiências emblemáticas de atuação jurisdicional 
envolvendo empresas transnacionais e nacionais mineradoras, tanto em 
âmbito nacional quanto internacional; e (3) proteção ou violações de di-
reitos, em que se identificam medidas internas voltadas para proteção ou 
reparação de direitos, em caso de violação por atividade de mineração, 
com destaque para os direitos trabalhistas, direito à vida, à integridade, 
à saúde, à propriedade, ao meio ambiente, direitos dos povos indígenas e 
afrodescentes, participação e direito à informação.

Os diagnósticos evidenciaram que a ausência de regulação estatal 
das atividades das empresas transnacionais vêm violando os Direitos 
Humanos na América Latina, bem como demonstraram a ineficácia das 
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medidas adotadas internamente para prevenir as referidas violações. Eles 
registram um padrão de violações de Direitos Humanos causados por 
empresas transnacionais dentro do contexto de políticas econômicas de 
desenvolvimento neoliberais, que têm como uma de suas pautas o extra-
tivismo exportador de commodities (mineração e agroindústria), os quais 
inserem a América Latina na periferia do capitalismo global e num espaço 
de avanço para o capital financeiro e para a criminalização dos movimen-
tos sociais.

A partir dos diagnósticos, o projeto desenvolveu pesquisa de campo, 
identificando casos ou situações que envolvessem impactos e boas práti-
cas adotadas pelas empresas transnacionais ou nacionais de mineração, 
tendo como enfoque os seguintes aspectos: (1) condições de trabalho e 
exploração de mão-de-obra de pessoas em situação de vulnerabilidade; e 
(2) meio ambiente e proteção dos territórios dos povos indígenas.

Com os diagnósticos e os dados coletados em campo foi possível exe-
cutar a terceira etapa do projeto, que consistia em capacitar atores envol-
vidos, principalmente operadores do Direito, o que resultou na elaboração 
do presente “Manual sobre Direitos Humanos e Empresas Transnacionais 
na América Latina”, o qual contém elementos oriundos dos diagnósticos, 
como também ilustrações dos casos e situações visualizados na etapa de 
pesquisa de campo.

O “Manual sobre Direitos Humanos e Empresas Transnacionais na 
América Latina”, elaborado pelas equipes da Universidade Federal do Pará 
e da Universidade de Brasília com base na pesquisas das Universidades 
pertencentes ao Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduação em Di-
reitos Humanos1, que trabalharam em todas as fases do projeto, permite 
não somente compreender o processo em torno da elaboração de um 
tratado vinculante para empresas transnacionais em caso de violações 
de Direitos Humanos, partindo dos instrumentos internacionais vigentes 
que tutelam direitos para grupos vulnerabilizados e impõe diversas obri-
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gações para os Estados-parte, como também dos mecanismos já existen-
tes internamente no Brasil, que garantem medidas de reparação, por meio 
de litígios estratégicos que enfrentam o problema da extraterritorialidade. 
Ademais, além dos mecanismos judiciais, o Manual se preocupa com os 
procedimentos administrativos que contemplam acesso à informação e 
participação popular para demandas dessa natureza.

Por fim, como as etapas da pesquisa estiveram voltadas para a ques-
tão ambiental, tendo em vista a natureza das atividades de extração dos 
minérios e os resultados obtidos na pesquisa de campo, o “Manual sobre 
Direitos Humanos e Empresas Transnacionais na América Latina” traz um 
capítulo sobre direitos do meio ambiente, povos indígenas e comunida-
des tradicionais, com enfoque no direito de participação das populações 
tradicionais em projetos de impacto socioambiental e finaliza com a de-
licada relação entre recursos hídricos, mudanças climáticas e a ação das 
empresas transnacionais.

Diante do material produzido pelos pesquisadores, torna-se essen-
cial fomentar o debate em torno da necessidade de criar Planos de Na-
cionais de Direitos Humanos e Empresas fundados no Princípio Ruggie 
e promovidos pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas, para que se 
reforce a busca por marcos normativos, que coloquem fim à arquitetura 
da impunidade no contexto latinoamericano. 

As autoras

Notas Finais

1 Pesquisadores do Brasil: Adriana de Azevedo Mathis, Armin Mathis, Carla 
Rafaela Lemos Sales, Cristina Figueiredo Terezo Ribeiro, Flávia do Amaral Vieira, 
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2 ASpectoS SubStAnciAiS e inStrumentoS mobilizáveiS pArA 
A reSponSAbilizAção de empreSAS por violAçõeS de direitoS 
humAnoS

2.1 Aspectos substanciais mobilizáveis

2.1.1 Princípios Orientadores das Nações Unidas e Planos Nacionais 
de Ação

Neste capítulo, abordaremos o tema dos direitos humanos e empre-
sas, a partir dos aspectos substanciais e instrumentos mobilizáveis para 
a responsabilização internacional das corporações transnacionais por 
violações de direitos humanos.

Consideraremos como aspectos substanciais mobilizáveis: os Prin-
cípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas Transnacionais e 
Direitos Humanos, apresentando um histórico sobre o desenvolvimento 
do tema da responsabilização empresarial e o debate internacional; os 
Planos Nacionais de Ação recomendados para a aplicação dos menciona-
dos princípios; as obrigações decorrentes de tratados vinculantes sobre 
direitos humanos; e as políticas públicas em direitos humanos. Nesta 
mesma seção, também abordaremos o debate sobre a construção de um 
tratado vinculante sobre Direitos Humanos e Empresas nas Nações Uni-
das, que foi iniciado a partir da criação de um grupo de trabalho sobre o 
tema em 2014.

Como instrumentos mobilizáveis para a responsabilização das em-
presas transnacionais por violações de direitos humanos, apresentaremos 
aqueles de natureza judicial e procedimental. O objetivo é apresentar ao 
leitor os principais temas relacionados à prevenção, responsabilização e 
reparação das violações de direitos, como o acesso á justiça, a extraterri-
torialidade, aspectos sobre litigância estratégica, entre outros.
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Desde 1972, com o início dos debates para o desenvolvimento de um 
Código de Conduta para as empresas multinacionais, o tema de Direitos 
Humanos e empresas passou a constar na agenda nas Nações Unidas. 
Considera-se como marco inicial de incorporação do tema, o discurso do 
ex-presidente do Chile Salvador Allende na Assembleia Geral das Nações 
Unidas daquele ano, no qual este denunciou ataques de empresas trans-
nacionais ao seu governo e à democracia chilena1.

O surgimento de novas formas de responsabilização de corporações 
e instituições financeiras por violações de direitos humanos teve múltiplos 
fatores, entre estes, cita-se o fortalecimento do movimento ambientalista 
internacional, o reconhecimento crescente de direitos econômicos e so-
ciais, e campanhas fora do âmbito das Nações Unidas contra o potencial 
destrutivo de projetos de desenvolvimento de grandes corporações.

Nessa agenda, duas perspectivas sobre o tema tem se contraposto: 
uma que defende a necessidade de uma regulação vinculante sobre Direi-
tos Humanos para as empresas transnacionais, através de um tratado que 
impusesse mecanismos de responsabilização destes atores por violações; 
e outra baseada na responsabilidade social corporativa, focada em instru-
mentos de regulação voluntária e soft law.

Até a atualidade, as normas adotadas pelos organismos interna-
cionais sobre Direitos Humanos e empresas foram apenas códigos de 
conduta voluntária e, nesse sentido, sua aplicação fica à critério da boa 
vontade dos Estados e das empresas transnacionais, sem possibilidade de 
sanção por não cumprimento. Identifica-se o alcance da responsabilidade 
empresarial com relação aos Direitos Humanos em ao menos cinco âmbi-
tos: trabalhadores; cadeia produtiva; ao entorno, o que envolve a proteção 
às comunidades e vítimas afetadas pela atividade empresarial; ao Estado; 
assim como à responsabilidade extraterritorial, relativa aos riscos de vio-
lação em outros países.

A problemática enfrentada nessa modalidade é que, ao adotarem 
essas regras, as empresas elaboram suas próprias diretrizes de responsa-
bilidade social corporativa sem necessariamente incluir procedimentos 
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que permitam denúncias ou reclamações por parte de vítimas. Sem obri-
gações vinculantes de monitoramento, estes espaços podem ser trans-
formados em oportunidades para que as empresas façam propaganda de 
suas iniciativas voluntárias de mitigação de impactos, em um cenário no 
qual são até mesmo consideradas agentes de desenvolvimento.

A pesquisa da Universidade Federal da Paraíba sobre a mineração de 
turmalina também apresenta resultados que merecem destaque sobre 
a relação entre mineração e o direito ao desenvolvimento (In. FEITOSA, 
M. et all. Caso Turmalina Paraíba: análise dos desdobramentos jurídicos 
e violações a direitos humanos, No prelo, 2018).  Os indicadores revelam 
que na região na qual se realiza a extração ilegal da “turmalina paraíba”, 
pedra de grande valor no mercado nacional e internacional, o Estado 
federativo, assim como as pessoas que lá residem, não têm usufruído o 
impacto positivo de seus royalties, isto é, o processo exploratório não se 
traduz em transformação positiva das opertunidades de saúde, traba-
lho, moradia e educação da vida da população do local. 
No geral, os municípios de exploração minerária seguem o padrão dos 
indicadores da Paraíba na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 
(IDHM entre 0,600 e 0,699). Esses patamares são considerados como 
oscilando entre baixo e médio e isso se coaduna com a estrutura de 
serviços, ou de acesso aos serviços públicos, que esses municípios 
possuem. Além de terem constatado nível de dependência federativa 
muito grande, quando analisada a base de dados sobre o valor da CFEM 
(Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), foi 
verificado que os valores contradizem qualquer discurso que afirme 
atividades extrativas como sendo fontes de desenvolvimento plural e 
efetivo. A investigação ressaltou o fato de que a fragilidade econômica 
desses municípios contrasta com o elevado valor atribuído ao material 
extraído em seu território e que os efeitos nefastos dessa situação são 
diretamente sentidos pela população.
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Pela ordem cronológica em que foram adotadas, as principais nor-
mas específicas aplicáveis às empresas transnacionais são: as Diretrizes 
para Empresas Multinacionais Declaração da Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento Econômico (1976), a Declaração Tripartita 
de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social da Organi-
zação Internacional do Trabalho (1977), o Pacto Global da ONU (2000) e 
os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU 
(2011), sobre o qual detalharemos a análise em virtude de ser considerado 
de maior impacto. 

Adotados pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, também 
conhecidos como Princípios Ruggie, oferecem parâmetros globais para 
prevenir e tratar impactos negativos aos Direitos Humanos relacionados 
com atividades empresariais. Em 2011, também foi criado o Grupo de Tra-
balho sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU (GT), formado por cin-
co experts de diferentes países2, cujo mandato inclui o desenvolvimento 
da implementação dos Princípios Orientadores pelos Estados membros.

Os princípios surgiram a partir do trabalho de John Ruggie, que foi 
nomeado em 2005 como Representante Especial sobre Empresas e Direi-
tos Humanos (RESG, na sigla original) pela então Comissão de Direitos 
Humanos da ONU. Em 2007, Ruggie apresentou um relatório de mape-
amento sobre o tema dos Direitos Humanos e empresas, reconhecendo 
que a expansão dos mercados e o alcance transnacional da atividade 
empresarial não coincidiu com uma expansão de igual magnitude da pro-
teção de indivíduos e comunidades contra violações de Direitos Humanos 
envolvendo empresas (NAÇÕES UNIDAS, 2007).

Em seu relatório de 2008, formula o marco conceitual “Proteger, 
Respeitar e Remediar: Um Marco sobre Empresas e Direitos Humanos”, 
composto por três partes: Estados possuem o dever de proteger contra 
violações de Direitos Humanos cometidas por terceiros, incluindo em-
presas, por meio de políticas, normas, bem como processos judiciais 
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adequados; empresas possuem a responsabilidade de respeitar normas 
de Direitos Humanos, o que, segundo o RESG, implica, essencialmente, 
controlar os riscos de causar danos aos Direitos Humanos, buscando, em 
última instância, evitar tais danos; e vítimas de Direitos Humanos devem 
ter maior acesso a remédios efetivos, incluindo mecanismos não-judiciais 
de denúncia (NAÇÕES UNIDAS, 2008).

Aprovado pela Resolução A/HRC/RES/8/7/, este marco normativo 
amplo apresentado pelo RESG foi bem recepcionado por associações em-
presariais, governos e por muitas organizações da sociedade civil Assim, 
estendem por mais três anos seu mandato, com a missão de operacionali-
zar o marco apresentado, processo que origina os Princípios Orientadores.

Os princípios orientadores seguem os três pilares de proteger, res-
peitar e remediar. Em cumprimento ao dever de proteção, os Estados têm, 
entre outras obrigações, a de fazer cumprir leis que tenham por objeto 
ou por efeito fazer com que as empresas respeitem Direitos Humanos, 
inclusive avaliar periodicamente se essas leis permanecem adequadas e 
remediar eventuais carências e assessorar as empresas sobre como respei-
tar Direitos Humanos em suas atividades. 

Quanto ao dever de respeitar, as empresas devem abster-se de vio-
lar os Direitos Humanos e lidar com as consequências negativas sobre os 
Direitos Humanos em que têm algum envolvimento - devida diligência 
- para assegurar que suas atividades e relacionamentos não violam os Di-
reitos Humanos. Os Princípios Orientadores estabelecem claramente que 
esta responsabilidade se estende a todas as operações e relacionamentos 
das empresas e que isso é independente do que o Estado faz ou não faz. 
Eles prescrevem que a responsabilidade corporativa refere-se a Direitos 
Humanos internacionalmente reconhecidos, cobrindo pelo menos os 
direitos consagrados na Carta Internacional dos Direitos Humanos e os 
princípios relativos aos direitos fundamentais consagrados na Declaração 
da Organização Organização Internacional do Trabalho sobre os Princí-
pios e Direitos Fundamentais no Trabalho.
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Finalmente, no que diz respeito aos mecanismos de reparação, 
os princípios prevêem que, como parte do seu dever de proteger contra 
violações dos Direitos Humanos relacionadas às atividades empresariais, 
os Estados devem adotar as medidas apropriadas para garantir, median-
te os meios judicial, administrativo, legislativo ou qualquer outro tipo 
correspondente que, quando tais abusos ocorram em seu território e/ou 
jurisdição, os afetados possam acessar mecanismos efetivos de reparação. 
Além disso, as empresas devem garantir a disponibilidade de mecanismos 
efetivos de queixa/reclamação.
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No estudo de caso realizado pela Universidad Austral do Chile sobre 
projetos mineiros canadenses no território do Povo Colla, na região 
do Atacama, os pesquisadores verificaram uma série de violações aos 
Direitos Humanos de povos indígenas, como ao da consulta prévia e de 
propriedade (In. GUERRA–SCHLEEF, F. Proyectos mineros canadienses 
en el territorio del pueblo colla, Región de Atacama, CH, No prelo, 2018).
O estudo identificou que, sob pressão da mineração transnacional, 
omissões estatais contribuíram para o acirramento de conflitos ligados 
a questão, além de outros problemas, como a desertificação do terri-
tório, uso de metais poluidores, produção de danos para as atividades 
agrícolas e impactos ao ecossistema de uso ancestral das comunidades. 
Nesse caso, analisando o caso diante dos Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Empresas, os pesquisadores 
concluíram que o Estado do Chile tem uma responsabilidade central 
na violação dos direitos da Comunidade Colla de Pai-Ote, bem como as 
outras comunidades de Collas que hoje utilizam o território afetado pelo 
projeto.
Com efeito, o Estado do Chile não cumpriu sua obrigação de proteger 
esta comunidade contra abusos dos Direitos Humanos cometidos por 
terceiros, neste caso as empresas canadenses, mediante a concessão 
de mineração de recursos de uso ancestral indígena, sem considerar 
o impacto sobre os direitos dessas comunidades e outras que ocupam 
e fazem uso do território. Além disso, o Estado do Chile também não 
cumpriu sua obrigação de proteger a Comunidade Colla de Pai-Ote e 
seus integrantes, ao autorizar os projetos de mineração sem avaliar o 
impacto socioambiental de tais iniciativas e violando seus direitos de 
consulta e consentimento prévio, livre e informado.
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Da mesma forma, o Estado chileno não aplicou a legislaçao nacional 
e internacional, como a Convenção 169 da OIT ratificada pelo Chile, a 
fim de garantir o respeito pelos direitos das comunidades Collas e seus 
integrantes frente a projetos de mineração; nem realizou a adequação 
do seu ordenamento jurídico interno e das leis relativas aos recursos 
naturais às normas internacionais em matéria de Direitos Humanos 
dos povos indígenas, ignorando recomendações de diferentes órgãos 
internacionais, incluindo órgãos do Sistema das Nações Unidas, Relato-
res Especiais da mesma entidade e da OIT.

Uma das principais críticas realizadas aos Princípios é a não impo-
sição de uma obrigação expressa de proteção por parte de entes não-es-
tatais, nem novas obrigações de Direito Internacional ou um quadro con-
ceitual novo. São “compromissos políticos” feitos pelos Estados no âmbito 
das Nações Unidas sobre orientações, recomendações e normas para a 
conduta empresarial responsável. Estas disposições têm como caracte-
rística comum a intenção de exigir que as empresas respeitem standards 
sociais e ambientais.

Já no primeiro relatório anual ao Conselho de Direitos Humanos, 
o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos passa a reco-
mendar que cada país elabore um Plano Nacional de Ação, como parte 
do processo de implementação dos princípios orientadores. Em 2016, o 
Grupo apresenta um documento guia3 para orientar os Estados no desen-
volvimento desta estratégia.

Os planos nacionais podem ser definidos como uma estratégia polí-
tica desenvolvida pelo Estado para proteger contra impactos adversos aos 
Direitos Humanos causados por empresas, em conformidade com os Prin-
cípios Orientadores. Podem ser compreendidos como um instrumento 
para mapeamento de obstáculos e boas experiências para o cumprimento 
das obrigações de maneira coerente.
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De acordo com o Grupo de Trabalho, os planos nacionais devem 
conter quatro requisitos: ser baseados nos princípios orientadores, con-
textualizados na realidade de cada Estado, provir de processos dotados 
de transparência e diálogo e devem contar com revisões e atualizações 
periódicas, respondendo a dinamicidade das realidades. 

Desde 2013, ao menos 20 países lançaram seus respectivos planos4. 
Política chave das atividades do GT, os planos apontam para o foco na 
relação do Estado com os Direitos Humanos e mantem as orientações em 
um plano geral abstrato. Assim, o risco é que se consubstanciem em docu-
mentos políticos inócuos, que apenas legitimem internacionalmente Es-
tados violadores de Direitos Humanos, sem transformações nos cenários 
nacional e local, perpetuando-se a impunidade na esfera internacional, 
uma vez que as empresas transnacionais continuarão se valendo de sua 
fragmentação societária e jurisdicional que lhes permite se imiscuir de 
obrigações em matéria de Direitos Humanos.

Apesar disso, reconhece-se seu potencial de transformação dos 
marcos normativos nacionais para proteção de Direitos Humanos, assim 
como de abrir espaço para transformações sociais capazes de melhorar 
as condições de vida dos cidadãos. A implementação dos planos pode 
representar um avanço na agenda de Direitos Humanos e empresas com 
relação a violações de Direitos Humanos cometidas por empresas com 
atuação dentro de um Estado.

Para enfrentar esse desafio, é necessário que os processos de cons-
trução dos planos nacionais sejam conduzidos de maneira transparente, 
participativa e popular, de modo que inicie e abra espaços para a inserção 
do tema de Direitos Humanos e empresas na política nacional. 

A eficácia dos Planos nacionais está relacionada à sua capacidade 
de estabelecer metas e objetivos, não apenas declarações públicas, indi-
cando medidas específicas de implementação; de identificar instituições e 
agências engajadas no desenvolvimento de cada parte do plano e garantir 
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financiamento e recursos humanos para suas atividades; e de garantir 
monitoramento apropriado e revisões periódicas (COMISSÃO INTERNA-
CIONAL DE JURISTAS, 2016) .

A garantia do acesso à justiça para as vítimas de violações de Direitos 
Humanos causadas por empresas tem estreita relação com a construção 
de uma movimentação contra hegemônica que articule os atores e as de-
mandas locais, nacionais e regionais, com o objetivo comum de promover 
Direitos Humanos.

	 Para saber mais:

Endereços eletrônicos:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. Grupo de Trabalho 
sobre Direitos Humanos e Empresas das Nações Unidas: Disponível em: http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx>

Publicações:

COMISSÃO INTERNACIONAL DE JURISTAS; CRIN- CHILD RIGHTS INTERNATIONAL 
NETWORK, State obligations regarding the impact os the business setor on children’s rights. 
A pratical guide for Non-governmental organizations on how to use the United Nations Com-
mittee on the Rights of the Child’s General Comment n. 16. 2015. Disponível em: http://
www.icj.org/wp-content/uploads/2016/04/Universal-Guide-UN-Committee-on-Rights-
-of-the-Child-Publications-Reports-2016-ENG.pdf>

FEENEY, Patricia. A Luta por Responsabilidade das Empresas no Âmbito das Nações 
Unidas e o Futuro da Agenda de Advocacy. SUR. Revista Internacional de Direitos Hu-
manos, v. 6, n. 11, p. 175-191, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S1806-64452009000200009&script=sci_abstract&tlng=pt>

ROLAND, Manoela Carneiro (Coord). Planos Nacionais de Ação sobre direitos humanos e 
empresas: inputs para a realidade brasileira. Parte I: Perspectivas gerais sobre os planos na-
cionais de ação sobre empresas e direitos humanos. HOMA- Centro de Direitos Humanos 



23

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

e Empresas, 2016. Disponível em: http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2016/01/
Perspectivas-Gerais-sobre-os-Planos-Nacionais-de-Ac%CC%A7a%CC%83o-sobre-Em-
presas-e-Direitos-Humanos.pdf> 

MUCHLINSKI, Peter, Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case for Reform?’ 
Cambridge Journal of Economics, v. 34, p. 915-928, 2010. Disponível em: https://academic.
oup.com/cje/article-abstract/34/5/915/1705476?redirectedFrom=fulltext>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. Business and 
Human Rights: Mapping International Standards of Responsibility and Accountability for 
Corporate Acts. U.N. Doc. A/HRC/4/035. Disponível em: http://www.business-humanri-
ghts.org/Documents/RESG-report-Human-Rights-Council-19-Feb-2007.pdf.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. Protect, Respect 
and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Represent-
ative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises, John Ruggie. U.N. Doc. A/HRC/8/5. 7 Apr. Disponível em: 
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. Grupo de 
Trabalho Empresas e Direitos Humanos. Guidance on National Action Plan on Business 
and Human Rights. Disponível em: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ 
UNWG_%20NAPGuidance.pdf>

2.1.2 Tratados vinculantes sobre Direitos Humanos

2.1.2.1 Obrigações específicas

a) Decorrentes do Direito Internacional

Ao analisar processos que envolvem violações de Direitos Humanos, 
a utilização de uma doutrina relacionada ao tema, bem como o levanta-
mento de legislações internacionais e questões já discutidas nos sistemas 
regionais de Direitos Humanos, além de trazer enriquecimento ao debate 
processual, possibilita a criação de novos precedentes, jurisprudências, 
com potencial de garantir acesso à justiça aos atingidos por violações de 
Direitos Humanos causadas por empresas.
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Em matéria de Direitos Humanos, os Estados têm três níveis de 
obrigações: respeitar, proteger e remediar. Isto é expressamente indicado 
no artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabe-
lece as obrigações dos Estados-parte de respeitar e garantir os Direitos 
Humanos de todas as pessoas sob sua jurisdição, sem qualquer tipo de 
discriminação. 

As empresas transnacionais, como são pessoas jurídicas, são sujei-
to e objeto de direitos, de forma que as regras jurídicas são igualmente 
obrigatórias para elas e seus dirigentes. A questão é que as empresas são 
pessoas jurídicas de direito interno, e não pessoas jurídicas de direito in-
ternacional, assim, o direito internacional não as vincula diretamente.

Nesse sentido, a Comissão5 e Corte Interamericanas de Direitos 
Humanos6, órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos já 
reconheceram repetidamente que, em determinadas circunstâncias, o 
Estado pode ser responsabilizado internacionalmente pela atribuição ao 
Estado de atos que violem Direitos Humanos cometidos por particulares, 
que inclui claramente empresas privadas. 

Do mesmo modo, no sistema das Nações Unidas para a proteção dos 
Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos, órgão que supervisiona 
o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, indicou que: “as 
obrigações positivas dos Estados Partes de garantir os direitos do Pacto 
só serão plenamente cumpridas se os indivíduos forem protegidos pelo 
Estado, não só contra violações dos direitos do Pacto pelos seus agentes, 
mas também contra os atos cometidos por pessoas ou entidades priva-
das que prejudicariam o gozo dos direitos do Pacto na medida em que 
sejam susceptíveis de aplicação entre pessoas ou entidades privadas”7. 
Neste contexto, o Sistema das Nações Unidas e o Sistema Interamericano 
de Direitos Humanos começaram há vários anos a abordar a questão dos 
negócios e dos Direitos Humanos.
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Assim, no âmbito do Direito Internacional, existem elementos que 
corroboram a ideia de que as corporações são sujeitos de obrigações di-
retas de proteção aos Direitos Humanos, ainda que esses elementos se 
encontrem, em grande parte, em documentos de caráter não vinculante8. 
Isso porque, além das obrigações, que são vinculantes e decorrentes de 
hard law, como convenções e tratados internacionais, existem também 
os compromissos, que não são juridicamente vinculantes, e decorrem de 
instrumentos de soft law como declarações e diretrizes. 

Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já em 
1948 prescreveu que não se endereçava somente aos Estados, mas tam-
bém a outros órgãos da sociedade, dentre os quais podem se enquadrar as 
empresas transnacionais. O Acordo de Marrakesh9 (1994), que estabelece 
a Organização Mundial do Comércio, em seu preâmbulo, reconhece que o 
livre comércio não é um fim em si mesmo, tendo como objetivo a promo-
ção dos Direitos Humanos.

Nesse sentido, sobre as obrigações especificas decorrentes do Direi-
to Internacional com relação a Direitos Humanos e negócios, passamos a 
destacar algumas.

b) Obrigação dos Estados realizarem progressivamente os direitos econômi-
cos, sociais e culturais

Todos Estados-parte do Pacto Internacional sobre Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais (PIDESC) são obrigados a realizar progressivamen-
te os direitos econômicos, sociais e culturais. Para isso, devem cooperar 
entre si e ser solidários com países que tenham dificuldades para cumprir 
suas obrigações relativas à Carta das Nações Unidas, a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e o PIDESC.

Em 2017, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
publicou um Comentário Geral sobre as obrigações dos Estados-parte 
da Convenção de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no contexto 
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das atividades empresariais, em seguimento a outros pronunciamentos 
sobre o aumento dos impacto do setor no direito à saúde, moradia, água, 
segurança social e ao trabalho. Neste comentário, o Comitê defende uma 
compreensão de atividades empresariais em uma perspectiva ampla, que 
abrange desde empresas de atividades domésticas às transnacionais, com 
recomendações sobre as obrigações de respeitar, proteger e garantir os 
direitos previstos na Convenção, com especial atenção ao direito de não-
-discriminação e às obrigações extraterritoriais10.

Seis anos antes, na Declaração do Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais sobre as obrigações dos Estados-parte em relação com 
o setor empresarial e os direitos econômicos, sociais e culturais, este ór-
gão já ressaltava a obrigação dos Estados de proteger frente às violações 
cometidas por terceiros, como as empresas transnacionais, ao declarar 
que os “Estados partes devem oferecer uma proteção eficaz aos titulares 
de direitos contra as violações de seus direitos econômicos, sociais e cul-
turais nas quais intervenham agentes empresariais, mediante a adoção de 
leis e regulamentos adequados e de procedimentos de vigilância, investi-
gação e prestação de contas para estabelecer e fazer cumprir as normas de 
atuação empresarial”11.

No mesmo documento, o Comitê ainda afirma que é de máxima 
importância que os Estados-parte facilitem o acesso à justiça das vítimas 
de violações empresariais dos direitos econômicos, sociais e culturais, por 
via judicial, administrativa, legislativa ou outro meio adequado. Nesse sen-
tido, os Estados devem assegurar ativa, livre e significativa participação 
pública nas decisões que afetam o aproveitamento dos direitos sociais.
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c) Obrigação de proteger crianças da exploração econômica e de exercer 
qualquer trabalho que interfira em sua educação ou que seja prejudicial a 
sua saúde e desenvolvimento

A Convenção da Organização das Nações Unidas dos Direitos da 
Criança, de modo semelhante, exige que o Estado proteja crianças da ex-
ploração econômica e de exercer qualquer trabalho que interfira em sua 
educação ou que seja prejudicial a sua saúde física e psicológica, espiritual, 
moral e desenvolvimento social, no art. 32. Em 2013, o Comitê das Nações 
Unidas para os Direitos da Criança editou um guia para os Estados sobre a 
implementação desta Convenção no contexto de operações empresariais, 
o Comentário Geral n. 16.

O Comentário Geral n. 16 é direcionado para todo tipo de empresa, 
seja nacional ou transnacional, independente do tamanho, setor, localiza-
ção (onde estão baseados e onde operam), proprietários e estrutura, assim 
como organizações sem fins lucrativos que exerçam atividades empresariais 
e que, possivelmente, também afetem direitos das crianças, como a FIFA. 

Por meio desse comentário, além das orientações para implemen-
tação da Convenção, o Comitê expressa que as empresas têm obrigações 
de devida diligência com respeito aos Direitos Humanos, destacando as 
responsabilidades das corporações privadas e as obrigações dos Estados 
de monitoramento e regulação, para que se assegure que os direitos das 
crianças estejam protegidos. 

d) Obrigação de garantir direitos territoriais de povos indígenas e de realizar 
a consulta prévia

Dentro do contexto de projetos extrativos e de recursos naturais, ne-
cessário destacar o marco jurídico aplicável aos direitos dos povos indíge-
nas e povos tradicionais, no qual se identifica a responsabilidade que cabe 
tanto aos Estados quanto às empresas de garantir a proteção e o respeito. 

O principal tratado internacional de Direitos Humanos que faz refe-
rência de maneira específica e completa dos direitos dos povos indígenas 
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e povos tradicionais é a Convenção n. 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, que consagra a diversidade cultural como um valor que deve 
ser protegido e promovido, afirmando uma série de direitos aos povos 
desde sua condição de sujeitos coletivos. 

A Convenção garante a proteção e o reconhecimento dos direitos 
territoriais dos povos, de sua autonomia, e estabelece direitos procedi-
mentais de caráter participativo, obrigatório e incidental, que se con-
cretam por meio da consulta e participação, sempre que um projeto de 
empreendimento ou medida legislativa venha a afetar seus direitos. Ou-
trossim, os direitos consagrados pela Convenção n. 169 tem implicâncias 
chave no desenvolvimento de projetos extrativistas.

Nas ultimas décadas, estes direitos têm sido reafirmados nas Nações 
Unidas, através da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Po-
vos Indígenas – DDPI (2007), e na Organização dos Estados Americanos, 
por meio da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(2016) e pela jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Hu-
manos, desde o caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nica-
rágua, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2001. 

Essa decisão é relevante, uma vez que foi a primeira sentença vin-
culante em que se confirmou que os direitos de propriedade dos povos 
indígenas e tribais sobre as terras comunais emanavam da sua ocupação 
tradicional, e não de um título estendido pelo Estado que reconhecesse 
o referido imóvel. Além disso, a Corte Interamericana considerou que 
integrantes de povos indígenas que deixaram suas terras tradicionais 
ou interromperam sua posse, não perdem seus direitos de propriedade, 
mesmo quando foram expropriados ou transferidos para terceiros, exceto 
quando as terras tinham sido legitimamente transferidas a terceiros de 
boa-fé. Depois deste, outros casos com tema semelhante já passaram pela 
Corte, construindo uma jurisprudência robusta de proteção aos direitos 
dos povos indigenas e tradicionais, como Saramaka vs. Suriname (2007) e 
Sarayaku vs. Equador (2012)12.



29

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

Em 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou 
um relatório sobre “Povos indígenas, comunidades afrodescendentes e re-
cursos naturais: proteção dos Direitos Humanos no contexto das ativida-
des de extração, exploração e desenvolvimento”, no qual afirma que para a 
avaliação correta dos impactos de projetos extrativistas ou de desenvolvi-
mento sobre os povos indígenas, a abordagem ambiental tradicional não 
é suficiente. No documento, prescreve que os Estados têm a obrigação es-
pecífica de garantir a participação efetiva de povos indígenas e tribais nas 
decisões relativas a qualquer medida que afete seus territórios, tomando 
em consideração a especial relação entre os povos indígenas e tribais e a 
terra os recursos naturais, tal como dispõe a Convenção n. 169 da OIT e a 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

Somam-se a tratados específicos que proíbem a discriminação (con-
tra as mulheres, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiências e outros); 
os compromissos assumidos nos princípios fundamentais da OIT acerca 
da agenda do trabalho decente (a proibir o trabalho forçado e infantil, 
bem como a discriminação no emprego, assegurando condições dignas de 
trabalho); assim como os princípios da ONU referentes ao empoderamen-
to de mulheres; ao Pacto Global na esfera empresarial; e à Agenda 2030 da 
ONU para o desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, destacamos os seguintes tratados internacionais que 
estabelecem obrigações específicas e compromissos para o setor privado 
e, portanto, para as empresas transnacionais:



ÂMBITO INSTRUMENTO OBRIGAÇÕES

Meio Ambiente Convenção de Basileia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito (1989)

Estabelece a necessária participação do setor pri-
vado na realização objetivo principal da Conven-
ção (redução da produção de resíduos tóxicos, 
explosivos, corrosivos, inflamáveis e infecciosos e 
a limitação e regulação dos movimentos transfron-
teiriços destes resíduos). Estabelece obrigações 
que incumbem as empresas com relação ao trans-
porte e a eliminação de resíduos perigosos respei-
tando ao meio ambiente, entre outras.

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes 
Orgânicos Persistentes (2001)

Em seu preâmbulo, a Convenção afirma a respon-
sabilidade dos fabricantes de reduzir os efeitos 
nocivos de seus produtos, assim como dever de 
informar abertamente ao público e aos governos 
sobre as propriedades dos mesmos.

Corrupção Convenção das Nações Unidas contra a 
corrupção (2005)

Estabelece uma série de obrigações como a de 
que os Estados-parte devem adotar as medidas 
necessárias com o fim de prevenir a corrupção 
implicada no setor privado, promulgar normas de 
contabilidade e auditoria e prever sanções civis, 
administrativas e criminais em caso de violação, 
além da responsabilidade de pessoas jurídicas.

Convenção da OCDE sobre a luta contra a 
corrupção de agentes públicos estrangeiros nas 
transações comerciais internacionais (1997)

Institui um marco comum em matéria de luta 
contra a corrupção, instaurando uma cooperação 
internacional sobre o tema. Prevê responsabilidade 
de pessoas jurídicas.

Crime organizado Convenção das Nações Unidas contra o crime 
organizado (2000)

Dirigida a promover a cooperação internacional 
com o fim de prevenir e combater o crime 
organizado, a Convenção trata da responsabilidade 
das pessoas jurídicas em seu artigo 10. 

Convenção Internacional para a repressão do 
financiamento ao terrorismo (1999)

Impõe obrigações às instituições financeiras e 
entidades que interveem em operações financeiras 
na identificação de seus “clientes habituais ou 
ocasionais, assim como o de clientes em cujo 
interesse se abram contas”, com a intenção de 
detectar operações suspeitas. Ademais, prevê a 
obrigação extraterritorial dos Estados, ao exigir 
que adotem todas as medidas possíveis para 
impedir que se preparam em seus territórios a 
comissão de delitos tanto dentro como fora deles 
(art. 18.1).

Trabalho Todas as Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (em razão do seu 
caráter tripartite)

Salário mínimo (Convenção n. 131), trabalho da 
mulher (Convenção n. 45, 89 e 103), duração do 
trabalho (Convenção n. 1, 30, 31, 43, 47, 49 e 153), 
seguridade e saúde no trabalho (Convenção n. 
155 e 161), liberdade sindical e proteção do direito 
sindical (Convenção n. 87); entre outros.

Direito internacional dos 
Direitos Humanos

Convenção sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação contra a mulher (1979)

Obrigação do Estado de adotar todas as medidas 
necessárias para eliminar a discriminação 
contra a mulher praticadas por qualquer pessoa, 
organizações ou empresas (art. 2), entre outras.

Convenção dos Direitos das Crianças (1990) Objetiva proteger as crianças contra a exploração 
econômica e contra o desempenho de qualquer 
trabalho que possa ser perigoso ou afetar 
sua educação, ou que seja nocivo para seu 
desenvolvimento físico, mental, espiritual, 
moral ou social. Em 2013, o Comitê dos Direitos 
das Crianças, encarregado de supervisionar o 
cumprimento da Convenção, adotou a Observação 
Geral sobre as obrigações dos Estados em relação 
com o impacto do setor empresarial sobre 
os direitos das crianças. Entre as obrigações 
figuram medidas para as empresas que adotem 
em conta sua estrutura separada em entidades 
distintas, para evitar a dificuldade da atribuição 
das responsabilidades. Prevê responsabilidade 
extraterritorial, entre outras obrigações. 

Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas (2008)

Solicita que os Estados garantam o direito dos 
povos indígenas, com destaque ao reconhecimento 
do direito ao consentimento livre, prévio e 
informado sempre que medidas legislativas ou 
administrativas sejam suscetíveis de afeta-los, 
ressaltando a atividades de exploração de recursos 
minerais e hídricos de todo o tipo.

Manual
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Esta tabela contem um rol não exaustivo das obrigações de Direito 
Internacional relacionadas com empresas e Direitos Humanos. Constata-
-se que as normas aplicáveis às pessoas jurídicas, como as empresas trans-
nacionais, estão fragmentadas em diferentes instrumentos e dispositivos, 
não tratando dos Direitos Humanos em sua globalidade, a exceção de cer-
tos aspectos dos direitos de grupos vulneráveis como crianças e mulheres; 
não são universais, já que não estão ratificadas por todos os Estados; e 
têm aplicação aleatória, diante do fato de que a maior parte não constar 
mecanismos efetivos de supervisão pelo não cumprimento.

A pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Pará, sobre 
atividades de mineração em Parauapebas-PA, apresentou resultados 
importantes com relação ao direito à saúde do trabalhador (VIEIRA, 
TEREZO, et all. Estudos de Casos X, No prelo, 2018). Identificou-se uma 
grande dificuldade institucional na efetivação de políticas públicas na 
área e uma série de violações ante direitos assegurados por convenções 
internacionais e a legislação interna. Ilustrando o problema, o Anuário 
Estatístico de Acidentes de Trabalho 2013, produzido pelo Ministério 
de Previdência Social (MPS), registra que Parauapebas foi o segundo 
município com o maior número de acidentes de trabalho nos anos de 
2012 e 2013 no Estado do Pará. 
Em entrevistas semiestruturadas com representações em nível regional 
e local de órgãos do Poder Executivo, Poder Judiário e da OIT, houve o 
reconhecimento de condições estruturantes do cenário de carência na 
garantia do direito à saúde por parte da empresa: a dificuldade no cum-
primento das normativas; a cobrança por mais produtividade em um 
período cada vez menor de tempo, a criação de turnos que se estendem 
de 12 a 15 horas por dia; a existência do chamado “turnão” que compre-
ende 15 dias seguidos de trabalho, quando determinado setor necessita 
da manutenção; desrespeito aos horários de almoço; indicação de uso 
de medicações para repouso forçado ou neutralização de dores diante 
do curto tempo fora do espaço de trabalho; além da ausência de fiscali-
zação por instituições públicas competentes nos ambientes de trabalho 
quanto à saúde e segurança.
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	 Para saber mais:

Publicações:

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de 
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. 2015. 
Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/industriasextractivas2016.pdf>

Sentenças:

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos. Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua. Sentença de 31 de agosto de 2001. 
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf> 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos. Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. Sentença de 27 de junho de 2012. 
Disponível em: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf>

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos. Saramaka vs. Suriname. Sentença de 28 de novembro de 2007. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>

e) Devida diligência em Direitos Humanos

Entre os princípios orientadores sobre Direitos Humanos e empre-
sas das Nações Unidas, destaca-se a due diligence ou devida diligência, 
ligada à gestão de riscos, e como a empresa está organizada internamente 
(políticas, mecanismos e relações externas) para “reduzir o risco” de violar 
os Direitos Humanos ou contribuir para violações cometidas por outros, 
vinculada ao dever de respeitar.  Isto significa que às empresas é imposta a 
obrigação de fiscalizar toda sua cadeia de produção para evitar violações 
de Direitos Humanos.

Prescrita mais diretamente nos Princípios Orientadores sobre Em-
presas e Direitos Humanos n. 12, 13, 17 e 22, a devida diligência prescreve 
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que a responsabilidade das empresas exige que elas previnam ou atenuem 
as conseqüências negativas sobre os Direitos Humanos diretamente rela-
cionados às operações, produtos ou serviços prestados por suas relações 
comerciais, mesmo que não tenham contribuído para gerá-los. Enquanto, 
a devida diligência da empresa será avaliada no âmbito do direito na-
cional, a devida diligência do Estado será objeto de análise pelo direito 
internacional. 

Os Princípios Orientadores prescrevem que a devida diligência em 
matéria de Direitos Humanos inclui uma avaliação do impacto real e po-
tencial das atividades de Direitos Humanos, a integração das conclusões e 
a ação a esse respeito; o acompanhamento das respostas e a comunicação 
do modo como as consequências negativas são enfrentadas. 

De acordo com o Relator Especial das Nações Unidas sobre Direitos 
Humanos e Empresas, John Ruggie, tal responsabilidade inclui: “a) evitar 
causar ou contribuir em impactos adversos aos Direitos Humanos atra-
vés de suas próprias atividades, e tratar tais impactos quando ocorram; 
b) buscar prevenir e paliar impactos adversos sobre os Direitos Humanos 
que estejam diretamente relacionados com suas operações, produtos ou 
serviços através de suas relações empresariais, inclusive quando não con-
tribuíram a tais impactos”13.

Estas “atividades” se referem tanto as “ações como as omissões, e 
as relações empresariais entendem-se como incluindo as relações com os 
sócios e outras entidades na cadeia de valor, bem como qualquer outro 
ator não estatal ou entidade do Estado diretamente vinculado com as 
operações, produtos ou serviços empresariais”14. 

Em 2010, James Anaya, então Relator Especial das Nações Unidas so-
bre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos Indígenas, baseado 
no marco conceitual do Relatório de John Ruggie sobre Direitos Humanos 
e empresas já publicado em 2008, tentou determinar o alcance da devida 
diligência das empresas com relação ao dever de respeitar os direitos dos 
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povos indígenas. Anaya sustentou que as empresas não podem se escusar 
ou ignorar os territórios dos povos indígenas, mesmo na ausência de um 
reconhecimento oficial da propriedade indígena por parte do Estado. 

Nesse sentido, organizações de Direitos Humanos têm defendido 
que o significado de devida diligência seja interpretado de acordo com 
ferramentas do Direito Internacional dos Direitos Humanos e não só dos 
Princípios Orientadores. 

Por exemplo, na Declaração das Nações Unidas sobre Eliminação da 
Violência contra a Mulher, de 1993, devida diligência foi definida como 
impor vários tipos de medidas a serem adotadas pelos Estados para eli-
minar a discriminação no setor público e privado15, referência similar 
também sendo encontrada na Convenção pela Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, na sigla em ingles)16 
e no Comentário Geral n. 20 do Comitê de Direitos Econômicos, sociais e 
culturais17.

Inclusive, em 2017, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
realizou uma revisão de sua Declaração Tripartite de Princípios sobre 
Empresas Multinacionais e Política Social18, que passou a fornecer orien-
tações sobre processos de devida diligência para alcançar trabalho decen-
te, negócios sustentáveis, crescimento melhor e mais inclusivo e melhor 
compartilhamento dos benefícios de investimentos estrangeiros diretos, 
particularmente relevantes para o cumprimento do Objetivo de Desenvol-
vimento Sustentável 819.

O conceito de due diligence tem sido construído sobre as práticas 
existentes no mundo dos negócios na área de gestão de riscos financeiros 
e de mercado e é parte de algumas correntes teóricas políticas e legais. 
Mas diligência sobre os Direitos Humanos não pode se confundir com a 
gestão de riscos para a empresa a partir de uma perspectiva de diligência 
normal de negócios, uma vez que estes riscos se referem aos Direitos Hu-
manos das comunidades onde a empresa opera ou planeja operar.
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Em alguns ordenamentos jurídicos, o conceito já vem sendo adap-
tado. Na França, em fevereiro de 2017, foi aprovada uma lei estabelendo 
o chamado “dever de vigilância” para empresas domicialidas em solo 
francês, que exige que as empresas avaliem e previnam impactos causa-
dos, inclusive, pela operação de outras empresas sob o controle dessas 
corporações, alem de fornecedores e empresas subcontratadas com as 
quais essas corporações tenham relações comerciais estabelecidas20. A 
lei tem aplicação limitada a grandes corporações, mesmo assim tem sido 
celebrada como um importante passo na imposição de obrigações diretas 
de respeito e proteção de Direitos Humanos por empresas.

Similarmente, o Reino Unido aprovou em 2015 uma lei que impos 
o dever de vigilância sobre as cadeias de produção para proibir qualquer 
forma de trabalho escravo. É fundamental que as corporações transnacio-
nais assumam a obrigação de fiscalizar sua cadeia produtiva, para que se 
assegure que todos os elos operem sobre os mesmos padrões de proteção 
aos Direitos Humanos a que estão submetidas.

A Relatora Especial das Nações Unidas para os Direitos dos Povos 
Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, em seu relatório apresentado após visita 
do Brasil, em 2016, destacou que as empresas, inclusive bancos e outras 
instituições de investimento, deveriam observar as devidas diligências 
com relação aos direitos dos povos indígenas, como direitos territoriais 
e de consulta e consentimento, tanto em suas próprias operações como 
naquelas em sua cadeia produtiva21. Assim, em todos os casos em que Di-
reitos Humanos tenham sido violados, as empresas deveriam participar 
de processos de reparação em consulta com os povos indígenas interessa-
dos, usar seu poder de influência para evitar outras violações e assegurar 
reparações apropriadas.

Neste contexto, recomenda-se que empresas, assim como institui-
ções financeiras, tais como bancos, como investidores e financiadores 
daquelas; atuem com a devida diligência por meio de auditorias sociais e 
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ambientais sobre os impactos causados pela cadeia de operações em toda 
sua zona de influência. Isso deve ser feito com a participação eqüitativa 
das organizações que representam a população local e também das pesso-
as afetadas pelos projetos da companhia nestes territórios. 

Exercer a devida diligência nas atividades empresariais implica 
adotar todas as medidas necessárias para identificar, prevenir e reme-
diar potenciais impactos negativos sobre os Direitos Humanos e o meio 
ambiente; adotar medidas preventivas de controle interno que permitam 
assegurar de maneira efetiva o respeito pelos seus fornecedores e clientes 
das disposições vigentes em matéria ambiental e de Direitos Humanos, 
em conformidade com os parâmetros nacionais, internacionais assim 
como suas políticas internas; adotar medidas para remediar os impactos 
gerados, atuar com transparência, inclusive mediante divulgação de infor-
mação completa e correta em matéria social, ambiental e de governança 
corporativa destinada aos acionistas; e abster-se de qualquer ação que 
tenha como objetivo intimidar, desmoralizar, criminalizar ou constranger 
as pessoas que atuam na defesa dos direitos das pessoas afetadas pelos 
seus empreendimentos, em conformidade com os parâmetros internacio-
nais de proteção dos defensores dos Direitos Humanos.

	 Para saber mais:

Publicações:

ANAYA, James. Summary of activities, corporate responsibility with respect to indige-
nous peoples. Report to the Human Rights Council, A/HRC/15/37, em: http://unsr.jame-
sanaya.org/annual–reports/report–to–the–human–rights–council–a–hrc–15–37–19–
july–2010>

BILCHITZ, David. O Marco Ruggie: Uma proposta adequada para as obrigações de di-
reitos humanos das empresas. SUR Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 7, n. 12, 
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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS; JUSTIÇA GLOBAL; JUSTIÇA 
NOS TRILHOS. Brasil, quanto valem os direitos humanos? Os impactos sobre os direitos 
humanos relacionados à indústria da mineração e da siderurgia em Açailândia. 2012. Dis-
ponível em: https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_brazil_port_ld-2012-03.pdf>

LÓPES-HURTADO, Carlos. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos: 
reflexiones sobre su puesta en pratica y perspectivas. Revista Internacional de Direitos 
Humanos e Empresas, 2016. Disponível em: http://homacdhe.com/journal/wp-content/
uploads/sites/3/2016/12/HOMA-PUBLICA-VOL.-01-n1-2.pdf>

RUGGIE, John. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 2011, A/
HRC/17/31, §13.

2.1.2.2 Políticas Públicas sobre Direitos Humanos e empresas

Em todo o mundo, a gestão de políticas públicas sobre direitos 
humanos é um tema de central importância para a garantia da vida com 
dignidade. Reconhecendo que empresas transnacionais influenciam a 
criação e gestão de políticas públicas governamentais, ou mesmo parti-
cipam diretamente destes processos, com intuito de obter lucros na pro-
moção de serviços essenciais, verifica-se que as corporações são capazes 
de enfraquecer, adiar, ou até bloquear políticas públicas com objetivo 
de proteger saúde, Direitos Humanos e meio ambiente, de acordo com 
seus interesses. Nos próximos parágrafos, serão apresentadas reflexões e 
orientações sobre o processo de construção de políticas públicas de modo 
que tenham salvaguardadas o interesse público e a promoção de Direitos 
Humanos.

A partir do reconhecimento da complexidade da interação Esta-
do-empresas e da identificação de um processo de captura corporativa 
da democracia, a análise sobre os efeitos estruturantes da participação 
política dos atores econômicos na economia e na sociedade do país se 
mostram urgentes. Identifica-se como captura corporativa o fenônomeno 
no qual atores econômicos tentam “capturar” as instituições de represen-
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tação política nacionais e supranacionais de modo que seus interesses se 
transformem em decisões públicas (normas, políticas públicas, programas 
governamentais, licitações, decisões judiciais) que favoreçam primordial-
mente os interesses das empresas22.

Nesse sentido, as empresas podem usar uma extensa variedade de 
técnicas para intervir na gestão das políticas públicas, a partir de instru-
mentos jurídicos legais, a exemplo: 

• litigância: intimidando governos com processos judiciais de alto 
custo;

• parcerias público-privadas: promovendo legislações voluntárias, 
apresentando rascunhos de projetos de lei favoráveis às indús-
trias, financiando diretamente agências reguladoras estatais, 
entre outras;

• esquemas de responsabilidade social corporativa: geralmente por 
meio da publicidade ou outras iniciativas de promoção da percep-
ção de que a operação das empresas respeita os Direitos Huma-
nos, são favoráveis a preservação do meio ambiente (eco-friendly 
ou greenwashing), omitindo ao público abusos e violações;

• requerendo direitos como stakeholders: montando grupos de 
apoio ou se credenciando em conselhos de gestão pública, asso-
ciações de comércio, com o status de organizações sem interesse 
financeiro, para aproveitar-se de status consultivo e participar 
da gestão das políticas públicas.

Para enfrentar esse desafio, é necessário buscar instrumentos mobi-
lizáveis para impedir ilegalidades e é fundamental proteger a integridade 
dos espaços de criação e gestão das políticas públicas, seus participantes e 
os resultados desses processos da intervenção das corporações. Isso pode 
ser feito por meio do estabelecimento de instrumentos de salvaguarda 
da participação do governo e observadores de legítimo interesse público, 
protegendo estes processos da influência de empresas com interesses pri-
vados em nível nacional, internacional e intergovernamental.
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O primeiro tratado sobre responsabilidade corporativa, a Conven-
ção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para Controle do Tabaco 
(WHO FCTC, na sigla em inglês), de 2003, prevê um precedente com rela-
ção a estas salvaguardas, no artigo 5.3: 

Ao estabelecer e implementar suas políticas de saúde pú-
blica relativas ao controle do tabaco, as Partes agirão para 
proteger essas políticas dos interesses comerciais ou outros 
interesses garantidos para a indústria do tabaco, em confor-
midade com a legislação nacional.

Este artigo e as diretrizes para a implementação do tratado pro-
movem orientação para que os gestores de políticas públicas garantam 
proteção destas dos interesses das corporações. As diretrizes incluem 
aumentar transparência, desenvolver códigos de conduta para servidores 
públicos, proteger contra conflitos de interesse, promover acesso a infor-
mação sobre táticas que enfraquecem a saúde pública e regular ações de 
responsabilidade social corporativa.

Além destas medidas, com o objetivo de assegurar a eficácia de 
políticas públicas frente à intervenção de corporações com interesses 
privados, sugere-se: todas as agências de governo e empresas devem ser 
transparentes e prestar contas de todas as negociações e acordos, per-
mitindo acesso à toda informação ao público; todas agências de governo 
devem coibir e estabelecer medidas contrárias à corrupção; o Estado deve 
proibir e coibir o uso de forças de segurança públicas pelas corporações; 
entre outras medidas. 

No Brasil, são editadas políticas nacionais para Direitos Humanos 
desde 1996, atendendo ao chamado da Conferência de Viena23. Após a I 
Conferência Nacional de Direitos Humanos, também em 1996, foi publica-
do o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, agora conhecido 
como PNDH-I, que enfatizou os direitos civis e políticos. 
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Em 2002, houve uma atualização, com o PNDH-II, que incorporou os 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A terceira versão do 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-III, publicado em 2009, 
é a política vigente e dá continuidade ao processo histórico de consolida-
ção das orientações para concretizar a promoção e defesa dos Direitos 
Humanos no Brasil24, se referindo direta e indiretamente a questão da 
operação das empresas. 

Publicado mediante Decreto n. 7.037/2009, o Programa avança in-
corporando a transversalidade nas diretrizes e nos objetivos estratégicos 
propostos, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdepen-
dência dos Direitos Humanos, sendo debatido durante a 11ª Conferência 
Nacional dos Direitos Humanos, ocorrida de 15 a 18 de novembro de 2008.

Apesar da sociedade civil ter destacado dificuldades metodológicas, 
ausência de orçamento adequado, pouca participação dos movimentos 
sociais e defensores de Direitos Humanos oriundos das regiões distantes 
das capitais25, considera-se que o PNDH-III foi construído de forma parti-
cipativa, tendo o mesmo sido incorporado às resoluções da Conferência 
e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, 
promovidas desde 2003, refletindo um amplo debate democrático sobre 
as políticas públicas dessa área. A etapa nacional, realizada em dezembro 
de 2008, reuniu duas mil pessoas em Brasília26.

Dessa forma, o PNDH-3 foi estruturado em seis eixos orientadores, 
subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações pro-
gramáticas, que incorporam ou refletem os 7 eixos, 36 diretrizes e 700 
resoluções aprovadas na 11ª Conferência, como fechamento do processo 
desenvolvido no âmbito local, regional e estadual. O Programa também 
incluiu propostas aprovadas em cerca de 50 conferências nacionais te-
máticas realizadas desde 2003 sobre igualdade racial, direitos da mulher, 
segurança alimentar, cidades, meio ambiente, saúde, educação, juventude 
e cultura.
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O Programa é estruturado nos seguintes eixos orientadores: in-
teração democrática entre Estado e sociedade civil;  desenvolvimento e 
Direitos Humanos; universalizar direitos em um contexto de desigualda-
des; segurança pública, acesso à justiça e combate à violência; educação e 
cultura em Direitos Humanos e direito à memória e à verdade.

Duas dimensões foram consideradas estruturantes na construção do 
PNDH III pela sociedade civil: a universalização dos direitos em um contex-
to de desigualdades e o impacto de um modelo de desenvolvimento insus-
tentável e concentrador de renda na promoção dos Direitos Humanos27.

Importante destacar também que o PNDH-III faz especial referência 
ao papel estratégico dos meios de comunicação de massa, no sentido de 
construir ou desconstruir ambiente nacional e cultura social de respeito 
e proteção aos Direitos Humanos, ressaltando a necessidade de introdu-
zir mudanças que assegurem ampla democratização desses meios, bem 
como de atuar permanentemente junto a todos os profissionais e empre-
sas do setor (seminários, debates, reportagens, pesquisas e conferências), 
para sensibilizar e conquistar seu compromisso ético com a afirmação 
histórica dos Direitos Humanos.

O Programa também prevê Planos de Ação a serem construídos a 
cada dois anos, sendo fixados os recursos orçamentários, as medidas con-
cretas e os órgãos responsáveis por sua execução. Não foram encontradas 
informações sobre a existência efetiva destes Planos de Ação.

Com relação ao tema desenvolvimento, no eixo orientador II, o PNDH 
III estabeleceu que nos projetos e empreendimentos com grande impacto 
socioambiental, deveria ser garantida a participação efetiva das populações 
atingidas, assim como prevê ações mitigatórias e compensatórias. 

O Programa considera fundamental fiscalizar o respeito aos Direitos 
Humanos nos projetos implementados pelas empresas transnacionais, 
bem como seus impactos na manipulação das políticas de desenvolvi-
mento. Nesse sentido, avalia como importante mensurar o impacto da 
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biotecnologia aplicada aos alimentos, da nanotecnologia, dos poluentes 
orgânicos persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos em 
relação aos Direitos Humanos28. Ademais, o PNDH III avançou ao estabe-
lecer diretrizes e ações destinadas à proteção da terra e dos territórios 
tradicionais.

Dentre as diretrizes estabelecidas no PNDH-III que se relacionam 
com o tema de empresas e Direitos Humanos, destacamos:



DIRETRIZ OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

AÇÕES PROGRAMÁTICAS

Diretriz 4: Efetivação de 
modelo de desenvolvi-
mento sustentável, com 
inclusão social e econô-
mica, ambien-talmente 
equilibrado e tecnolo-
gicamente responsável, 
cultural e regionalmente 
diverso, participativo e 
não discriminatório

Objetivo estratégico I: 
Implementação de polí-
ticas públicas de desen-
volvimento com inclusão 
social

e) Incentivar as políticas públicas de economia solidária, de coopera-
tivismo e associativismo e de fomento a pequenas e micro empresas.

Diretriz 5: Valorização da 
pessoa humana como su-
jeito central do processo 
de desenvolvimento.

Objetivo estratégico I: Ga-
rantia da participação e 
do controle social nas po-
líticas públicas de desen-
volvimento com grande 
impacto sócioambiental.

g) Apoiar a incorporação dos sindicatos de trabalhadores e centrais 
sindicais nos processos de licenciamento ambiental de empresas, de 
forma a garantir o direito à saúde do trabalhador

Objetivo estratégico II: 
Afirmação dos princípios 
da dignidade humana e 
da equidade como fun-
damentos do processo 
de desenvolvimento na-
cional.

c) Instituir um código de conduta em Direitos Humanos para ser con-
siderado no âmbito do poder público como critério para a contratação 
e financiamento de empresas
e) Ampliar a adesão de empresas ao compromisso de responsabilidade 
social e Direitos Humanos

Diretriz 7: Garantia dos 
Direitos Humanos de for-
ma universal, indivisível e 
interdependente, assegu-
-rando a cidadania plena.

Objetivo estratégico VI: 
Garantia do trabalho de-
cente, adequadamente 
remunerado, exercido em 
condições de equidade e 
segurança.

g) Combater as desigualdades salariais baseadas em diferenças de gê-
nero, raça, etnia e das pessoas com deficiência.

h) Acompanhar a implementação do Programa Nacional de Ações 
Afirmativas, instituído pelo Decreto nº 4.228/2002, no âmbito da admi-
nistração pública Eixo Orientador III Programa Nacional de Direitos 
Humanos–3 83 federal, direta e indireta, com vistas à realização de me-
tas percentuais da ocupação de cargos comissionados pelas mulheres, 
populações negras e pessoas com deficiência. [...]

 Recomenda-se a fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) do cumprimento de cotas de contratação de pessoas com de-
ficiência nas empresas, principalmente nas que são contratadas pelo 
poder público

j) Elaborar diagnósticos com base em ações judiciais que envolvam 
atos de assédio moral, sexual e psicológico, com apuração de denún-
cias de desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, vi-
sando orientar ações de combate à discriminação e abuso nas relações 
de trabalho.

l) Promover incentivos a empresas para que empreguem os egressos do 
sistema penitenciário

Objetivo estratégico VII: 
Combate e prevenção ao 
trabalho escravo

e) Identificar periodicamente as atividades produtivas em que há ocor-
rência de trabalho escravo adulto e infantil.

h) Atualizar e divulgar semestralmente o cadastro de empregadores 
que utilizaram mão-de-obra escrava.

Diretriz 8: Promoção dos 
direitos de crianças e ado-
lescentes para o seu de-
senvolvimento integral, 
de forma não discrimi-
natória, assegurando seu 
direito de opinião e parti-
cipação.

Objetivo estratégico IV: 
Enfrentamento da violên-
cia sexual contra crianças 
e adolescentes

e) Estimular a responsabilidade social das empresas para ações de en-
frentamento da exploração sexual e de combate ao trabalho infantil 
em suas organizações e cadeias produtivas.

Diretriz 13: Prevenção da 
violência e da criminali-
dade e profissionalização 
da investigação de atos 
criminosos.

Objetivo estratégico I: 
Ampliação do controle de 
armas de fogo em circula-
ção no país

b) Propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os requi-
sitos para aquisição de armas de fogo por particulares e empresas de 
segurança privada

Direitos humanos e empresas transicionais na américa Latina
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De acordo com o Decreto que institui o terceiro Programa Nacional 
de Direitos Humanos, o monitoramento de sua execução deveria ser rea-
lizado pelo Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3. A 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República publicou um 
relatório sobre a implementação do programa em 201529. 

O relatório afirmava que, de maneira geral, os diversos órgãos da 
Administração Pública Federal responsáveis pela implementação do ter-
ceiro Programa Nacional de Direitos Humanos estariam desenvolvendo 
e executando ações condizentes com as previstas no PNDH-3, mas que 
ainda existiam diversos desafios a serem enfrentados.

A partir do afastamento pelo Congresso Nacional da presidente 
eleita Dilma Roussef, do Partido dos Trabalhadores (2011- 2016), e do 
contexto de alterações nas políticas de promoção de Direitos Humanos, 
movimentos sociais e organizações de Direitos Humanos tem denunciado 
que não houve avanços na implementação do Programa30. 

Os movimentos sociais brasileiros integrantes da Campanha pelo 
Desmantelamento do Poder Corporativo e pela Soberania dos Povos, 
como a Via Campesina e o MAB- Movimento das Atingidas e Atingidos 
por Barragens, entre outras organizações de Direitos Humanos, tem se 
posicionado pela salvaguarda do PNDH-3 e pela mobilização por avanços 
na sua implementação31.

	 Para saber mais:

Endereços eletrônicos:

BRASIL. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. Programa Nacional de Direitos Hu-
manos, sem data. Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/
programas/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3.

GRUPO DE TRABALHO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL – DE OLHO NAS PATEN-
TES.  Acesso a livros e publicações sobre medicamentos, direito à saúde, políticas públi-
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cas, captura corporativa, entre outros temas. Sítio oficial: http://deolhonaspatentes.org/
acoes/publicacoes/>

Publicações:

VIGÊNCIA. Guia Ilustrado da privatização da democracia no Brasil. São Paulo, 2016. 
Disponível em: http://www.vigencia.org/artigo/guia-ilustrado-da-privatizacao-da-de-
mocracia-no-brasil-4/

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, Convenção-Quadro da Organização Mundial de 
Saúde para Controle do Tabaco, 2003. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/ 
connect/5a3abd004eb68a22a09bb2f11fae00ee/Conven%C3%A7%C3%A3oQuadro+pa-
ra+o+Controle+do+Tabaco+em+portugu%C3%AAs.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=5a-
3abd004eb68a22a09bb2f11fae00ee

TERRA DE DIREITOS. Programa Nacional de Direitos Humanos: Efetivar Direitos e Com-
bater as Desigualdades, 2010. Disponível em: http://terradedireitos.org.br/wp-content/
uploads/2010/05/Artigo-PNDH-Programa-Nacional-de-DH_-efetivar-direitos-e-comba-
ter-as-desigualdades.pdf>

2.1.2.3 Projeto de tratado vinculante sobre Direitos Humanos e empresas

Nos últimos anos, tem crescido cada vez mais o debate internacio-
nal sobre a responsabilidade das corporações com relação aos Direitos 
Humanos, juntamente com um criticismo sobre a atuação de empresas 
transnacionais e bancos em tempos de crises econômicas, ondas de des-
regulamentação e neoliberalismo. Notícias sobre graves casos de poluição 
e contaminações ambientais, descumprimento ao direito do trabalho e 
Direitos Humanos, alegações de suborno e corrupção, assim como de eva-
são generalizada de impostos, corroboram para a formação desse cenário.

Uma vez que Estados são invariavelmente vulneráveis às influências 
e/ou decisões das empresas, a obrigação de proteger Direitos Humanos 
em um cenário de capitalismo globalizado resta questionável. Frequente-
mente, há um abismo considerável entre o discurso das empresas sobre 
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suas ações relacionadas à proteção dos direitos e os reais impactos de 
suas atividades às pessoas e ao meio ambiente.

Ademais, a fiscalização de empresas transnacionais em países emer-
gentes é prejudicada pelo temor da fuga dos investimentos internacionais, 
justamente em locais onde muitas vezes o discurso de desenvolvimento se 
resume à perspectiva de “salvação” por esta via32. Assim, para uma efetiva 
responsabilização por violações de Direitos Humanos nesses territórios, é 
fundamental que seja incorporado o caráter trasnfronteiriço da atuação 
empresarial ao Direito Internacional.

Nesse sentido, organizações de Direitos Humanos, ativistas, vítimas 
de violações, entre outros, insistem na necessidade de um instrumento 
vinculante internacional que regule as atividades das empresas transna-
cionais com relação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos; um 
documento que permita que os três pilares de Ruggie se apliquem com 
algum tipo de obrigatoriedade complementar a oferecida pela jurisdição 
nacional.

A partir de 2014, foi dado início outra tentativa de regulamentação 
de empresas dentro da ONU. Em 26 de setembro, durante a 26ª sessão do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU foram aprovadas duas resoluções 
sobre o tema de empresas e Direitos Humanos, ainda que com o mesmo 
objetivo, possuem perspectiva e orientação diferenciadas.

A Resolução 26/22 dá continuidade ao enfoque dos princípios orien-
tadores e busca aprofundar sua implementação33, enquanto a Resolução 
n. 26/9, também conhecida como “resolução do tratado” estabeleceu a 
criação de um Grupo de Trabalho encarregado de elaborar um projeto de 
instrumento vinculante sobre Direitos Humanos e Empresas34. 

A aprovação da Resolução n. 26/9 deu-se devido ao apoio direto de 
países como Equador, Bolívia e África do Sul, com destaque para a absten-
ção do Brasil. A aprovação da Resolução, com 20 votos a favor, 14 votos 
contrários e 13 abstenções, evidencia a ausência de um consenso sobre o 
instrumento vinculante e uma clara separação entre os posicionamentos 
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do norte e sul globais, assim como também um rompimento com o histó-
rico de aprovação de apenas iniciativas voluntárias sobre o tema.

De modo geral, pode se afirmar que os países que são sedes das 
principais corporações transnacionais, sendo os Estados europeus os 
mais proativos nessa disputa, e as associações empresariais internacio-
nais e nacionais, foram os que rechaçaram a abertura de uma negociação 
internacional de um tratado35. Juntamente com eles, verificam-se países 
do Sul global que, por afinidade ideológica, pressão política ou conveniên-
cia estratégica (para evitar o bloqueio de potenciais investimentos), não 
apoiaram o projeto.

As organizações de Direitos Humanos que acompanham o tema 
na ONU desempenharam um papel fundamental em todo o processo de 
negociação, formam atualmente uma aliança global (Treaty Alliance) de 
apoio às atividades do grupo, destacando a importância de centralizar 
esse debate, a partir da perspectiva das vítimas de violações de Direitos 
Humanos causadas por empresas, rompendo o ciclo da impunidade, vo-
luntarismo e desiquilíbrio processual.

O grupo foi nomeado como “Grupo de Trabalho Intergovernamental 
de composição aberta sobre corporações transnacionais e outros negócios 
com respeito aos direitos humanos” (OEIWG, na sigla original). Por com-
posição aberta identifica-se que o grupo é aberto a todos Estados-mem-
bros das Nações Unidas, Estados com status de observador, organizações 
não-governamentais com credencial consultiva no Conselho Econômico 
e Social da ONU (ECOSOC, na sigla original), assim como outros atores 
como institutos nacionais de Direitos Humanos. Nesse sentido, todos 
estes podem participar das sessões de trabalho e apresentar declarações 
orais ou escritas no processo.

As discussões do grupo têm focado na forma, conteúdo e escopo do 
possível instrumento vinculante. Afinal, um tratado pode ser de diferentes 
formas, abrangente, detalhado, ou uma Convenção-quadro mais curta e 
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mais geral, um protocolo opcional para um acordo de Direitos Humanos 
existente, ou mesmo um conjunto de acordos individuais focados em temas.

A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados define um tratado 
internacional como um acordo internacional concluído e ratificado entre as 
partes36. Com relação ao Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), 
como em qualquer área do direito internacional, são os Estados que negociam 
e se tornam partes dos tratados relacionados aos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, pela própria natureza do DIDH, os Estados que de-
vem liderar o processo de negociação do tratado, assim como também 
pelo mesmo motivo, empresas, como atores não-estatais, não podem ra-
tificar, ser partes, ou portadoras de algum dever sob o tratado em debate. 
A sociedade civil tem recomendado constantemente que o processo do 
tratado tenha sua integridade salvaguardada de qualquer influencia de 
atores relacionados ao setor privado e que estes não sejam incluídos no 
processo de negociação.

No mesmo sentido, as organizações que participam ativamente do 
processo também tem defendido que este seja transparente, destacando 
a existência de uma série de princípios e outros instrumentos internacio-
nais que protegem os Direitos Humanos, falhas de prestação de contas, 
monitoramento, relacionadas a abusos e violações cometidos por trans-
nacionais e outras empresas37.

Entre as propostas discutidas, as mais proeminentes são: defini-
ção de responsabilidades e sanções para violações e abusos aos Direitos 
Humanos; compromissos de devida diligência, incluindo avaliações de 
impactos e risco; criação de mecanismos de monitoramento e execução, 
estabelecimento de cooperação intergovernamental para investigar, 
julgar e executar sentenças; obrigações extraterritoriais para Estados; e 
esclarecimento da relação entre tratados de investimento e comércio e 
Direitos Humanos.

A partir dos debates em torno deste Grupo, que já realizou três ses-
sões, surgiu uma possibilidade de reconhecimento das empresas transna-
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cionais como sujeitos de direitos e deveres perante o Direito Internacional, 
passíveis, portanto, de responsabilização diante da violação de Direitos 
Humanos. Assim, indivíduos prejudicados poderiam exigir diretamente 
das empresas a reparação de forma independente da atuação dos Estados, 
que agiriam como intermediários neste processo, permitindo a quebra da 
distância na relação entre as vítimas de violações de Direitos Humanos e 
as empresas violadoras.

Ademais, reconhecendo que os Princípios Orientadores estabele-
cem um marco básico sobre o qual desenvolvimentos posteriores podem 
ser construídos, constata-se que a implementação dos Planos Nacionais e 
a elaboração do tratado vinculante não precisam se excluir, podem com-
plementar-se, apesar da disputa travada entre blocos de países do norte e 
sul globais dentro da ONU. 

Para as empresas transnacionais, cuja cadeia de produção e conse-
quente impacto estão fragmentados em diversos Estados, o tratado vin-
culante é necessário para suprir as lacunas dos Planos Nacionais. Nesse 
sentido, para os Estados, o processo do tratado oferece uma oportunidade 
para dialogo democrático e espaço de construção de uma sociedade na 
qual Direitos Humanos são mais importantes que negócios.

	 Para saber mais:

Endereços eletrônicos:

Observatório das Multinacionais na América Latina: <http://omal.info/>

Publicações:

BERRÓN, Gonzalo. Poder econômico, democracia e direitos humanos. Um novo debate 
internacional sobre direitos humanos e empresas. SUR Revista Internacional de Direitos 
Humanos. v. 11, n. 20, 2014. Disponível em: http://sur.conectas.org/poder-economico-de-
mocracia-e-direitos-humanos/>
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FARIA JUNIOR, Luiz Carlos. A batalha de Davi contra Golias: uma análise neogramsciana 
da agenda das Nações Unidas em direitos humanos e empresas. Dissertação de Mestrado 
em Direito. Programa de Pós-graduação em Direito e Inovação. Universidade Federal de 
Juiz de Fora. 2015. Disponível em: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3839

HOMA – Universidade Federal de Juiz de Fora. Novos Elementos para o Tratado de Empre-
sas e Direitos Humanos da ONU. 2017. Disponível em: http://homacdhe.com/wp-content/
uploads/2017/07/Novos-elementos-para-o-Tratado-de-Empresas-e-Direitos-Humanos-
-da-ONU.pdf>

______ .Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas: duas questões principais. 2015.  Dis-
ponível em: http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Artigo-Tratado-sobre-
-Direitos-Humanos-e-Empresas-Duas-Quest%C3%B5es-Principais.pdf> 

LADINO, Jefferson. El camino hacia una convención sobre empresas y derechos huma-
nos. RIDH, 2014. Disponível em: http://ridh.org/news-and-events/news-articles/el-cami-
no-hacia-una-convencion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/> 

2.2 Instrumentos mobilizáveis

2.2.1 Judiciais

2.2.1.1 Acesso à justiça 

O acesso à justiça, no contexto da responsabilidade social das 
empresas, pode garantir direitos de vítimas diretamente atingidas por 
violações de Direitos Humanos ou ambientais, bem como de terceiros 
indiretamente afetados pela atividade danosa. Casos midiáticos de gran-
des empreendimentos minerários e hidrelétricos38, como Belo Monte, 
Samarco, Chevron/Texado39, demonstram que o tema vai muito além das 
garantias processuais previstas nas normas quando ele envolve empresas 
transnacionais e populações vulneráveis. Para tratar do tema, é relevante 
definir o que é acesso à justiça; quem são as possíveis vítimas e os terceiros, 
no caso da responsabilidade social das empresas; quais são os instrumen-
tos garantidores do acesso à justiça, tais como a ação civil pública, a ação 
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popular, o amicus curiae e a audiência pública; quais são os limites para 
o acesso às vítimas e aos terceiros, tais como o interesse de agir, a prova 
do dano e quais são as peculiaridades do setor minerário que dificultam a 
efetividade do acesso à justiça. 

No âmbito das normas vinculantes e não vinculantes que tratam do 
tema desenvolvimento socioambiental e econômico, cita-se os termos do 
Princípio 10 da Declaração do Rio40 sobre o acesso à justiça. Este, quando 
proporcionado pelo Estado, está refletido no “acesso efetivo a mecanis-
mos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação 
e reparação de danos”. Esse direito está previsto em normas nacionais e 
internacionais41, destacando-se a atual negociação, no âmbito da CEPAL, 
de um Tratado Regional sobre o Acesso à Informação, a Participação e o 
Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe 
que foi recentemente aprovado42. No âmbito dos Direitos Humanos, o 
artigo 25.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos expõe que o 
acesso à justiça deve ser garantido por meio de recursos simples, rápidos 
e efetivos. De modo geral, o poder judicial tem ocupado uma posição de 
“salvaguarda final do sistema democrático-representativo” em razão dos 
desgastes presentes tanto do poder executivo quanto do poder legislativo 
que fazem com que os direitos constitucionais devam ser controlados e 
garantidos pelo poder judiciário43. Portanto, trata-se de instrumento fun-
damental para lidar com a temática das empresas e dos Direitos Humanos.

De modo mais preciso, o acesso à justiça está conectado à qualida-
de e ao interesse de agir. O primeiro aspecto está ligado às vítimas e aos 
terceiros que podem sofrer direta ou indiretamente um dano. A caracteri-
zação de vítima se concretiza quando ela sofre um dano. Os terceiros são 
normalmente identificados por uma lei que garante a proteção de seus 
interesses suscetíveis de serem afetados pelas atividades das empresas44. 
Há terceiros que não são vítimas, mas que possuem a competência de re-
presentar o interesse geral ou um interesse comum a uma categoria, como 
o Ministério Público. Além do acesso, a qualidade da prestação jurisdicio-
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nal também é relevante, o que pode ser aferido, por exemplo, pela razoável 
duração do processo judicial e pelo recurso jurídico efetivo. 

No Brasil, os instrumentos processuais existentes permitem que as 
vítimas tenham um acesso à justiça. Considerando que danos socioam-
bientais são difusos, as vítimas são facilmente configuradas no pólo ativo 
de ações relacionadas à atividade minerária, o que pode ser observado na 
quantidade de casos no judiciário relacionados ao caso Samarco e ao caso 
Belo Monte, por exemplo45. Nos empreendimentos analisados pelo proje-
to, em países como o Peru, a Colômbia, o Chile, observa-se que o acesso à 
justiça não é o primeiro direito infringido. Há maior configuração de des-
conformidade com o princípio da participação e do acesso à informação 
do que o acesso à justiça. Contudo, temas como a razoável duração do 
processo judicial e pelo recurso jurídico efetivo são argumentos possíveis 
que merecem ser aprofundados. Nesse sentido, para o tema de acesso à 
justiça, a real prestação jurisdicional, por meio, por exemplo, da razoável 
duração do processo judicial e pelo recurso jurídico efetivo, é um obstácu-
lo importante na configuração ampla do direito. 

A natureza do dano possibilita a identificação tanto da qualidade de 
agir, enquanto parte ou como terceiro; e o tipo de ação que deverá ser in-
terposta (responsabilidade contratual ou extracontratual)46. Os terceiros 
mais expostos e potencialmente mais ativos no contexto do setor minerá-
rio são: os consumidores, os ribeirinhos, os povos indígenas, os salariados 
e o Ministério Público47. Observa-se que nos casos analisados pelo projeto, 
os terceiros atingidos são de fato os povos indígenas (casos Chilenos), os 
salariados (caso da Vale no Pará) e os ribeirinhos (casos das mineradoras 
em Goiás) representante desses interesses difusos diante do judiciário é 
frequentemente o Ministério Público. Vários estudos demonstram que os 
direitos mais constantemente violados em casos de mineração são, entre 
outros48: direito a um ambiente saudável, direito à moradia adequada, 
direito ao trabalho e a um padrão digno de vida, direito à informação e à 
participação, direito de acesso à justiça, à razoável duração do processo 
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judicial e a recurso jurídico efetivo. Um dano pode ser individual, coletivo49 
ou difuso50, podendo afetar um ou vários indivíduos, um grupo específico 
ou todos de modo indeterminado. Os danos podem ser moral ou material 
e ambos podem ser questionados por meio dos instrumentos processuais 
pertinentes. 

Entre os instrumentos mobilizáveis para garantir o acesso à justiça 
podem ser citados: a ação civil pública51, a ação popular, o amicus curiae 
e a audiência pública. A primeira ação citada foi criada pela Lei n. 7.347, 
adotada em 1985. Trata-se de uma ação exercida em caso de violação de 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Os âmbitos abarcados 
são os seguintes: meio ambiente, consumo, bens de valor artístico, estético, 
histórico, turístico, urbanístico ou econômico. Os sujeitos titulares dessa 
ação são tanto atores públicos como privados, a exemplo do Ministério Pú-
blico, dos órgãos da Federação, das associações constituídas há mais de um 
ano52 e que possuem como objeto a proteção de direitos difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos. O interesse de agir para o Ministério Público 
está previsto tanto na Constituição Federal53 quanto na Lei de Ação Civil 
Pública54. Para os outros entes, deve existir uma demonstração do interesse 
de agir para que possam utilizar o instrumento. No caso das associações 
civis, elas devem demonstrar que o seu estatuto prevê o objetivo de defesa 
de direitos coletivos e difusos. A proteção do meio ambiente, por exemplo, 
pode ser prevista de modo implícito ou explícito. O primeiro modo pode 
ser exemplificado pelo objetivo de promoção da qualidade de vida55. Não 
há nenhum requisito com relação, por exemplo, à situação geográfica da 
associação. Isso significa que o juiz não pode restringir o direito de agir na 
Amazônia apenas às associações constituídas nos Estados relacionados à 
Amazônia Legal. Por meio dessa ação, se uma pessoa é reconhecida civil-
mente responsável, ela pode ser condenada a executar uma obrigação de 
fazer ou de não fazer, ou de indenizar56. A lei prevê a coexistência entre a 
reparação do dano material, moral e ecológico57. 



54

MANUAL

Considerando essas características, observa-se que a ação civil 
pública possui um objeto diferente das ações individuais. A primeira tem 
como objetivo a proteção dos direitos coletivos e difusos que podem não 
ser levados em consideração pelas ações individuais que serão sobretudo 
orientadas à reparação material e moral dos danos sofridos pela vítima58. 
Além disso, a ação civil pública dá a mesma solução a um caso específico, 
enquanto que as ações individuais podem resultar em diferentes deci-
sões59. Ademais, por meio dessas ações, as vítimas podem ter uma defesa 
jurídica qualificada, o que não é sempre o caso das ações individuais. As 
empresas possuem os meios para pagar os melhores advogados, enquanto 
que a maioria das vítimas não possuem. É relevante apontar que mesmo 
que a ação civil pública não seja proposta, as vítimas não perdem o direito 
de exercer o acesso à justiça por meio das ações ordinárias para solicitar a 
reparação do dano sofrido em razão do dano ambiental60. 

As vantagens da ação civil pública podem ser exemplificadas pelo 
efeito midiático que essas ações causam, o que resulta em um impacto in-
tenso na imagem da empresa61. Além disso, os efeitos da decisão são erga 
omnes no contexto da jurisdição territorial competente. Isso significa que 
o resultado da decisão se aplica também a pessoas que vão além das partes 
na ação62. Outrossim, o Ministério Público tem a possibilidade de realizar 
as investigações civis conectadas ao dano63, a fim de obter provas neces-
sárias ao processo. Sobre esse ponto, tanto uma ação ordinária individual 
quanto uma ação civil pública interposta por associações normalmente 
não são capazes de reunir todas as provas necessárias para demonstrar o 
dano. Outro aspecto positivo que pode ser citado é a possibilidade de uti-
lização de medidas de urgência que são, de fato, muito utilizadas nessas 
ações, o que pode promover uma satisfação mais imediata às vítimas. De 
modo geral, para a tutela de urgência, o Código de Processo Civil64 prevê 
duas formas: a) a tutela de urgência65 ou de evidência. 
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A falta de mobilização da sociedade civil, muitas vezes dependente dos 
investimentos feitos pelas grandes mineradoras, é bem evidente no caso 
da mineração nas cidades do estado do Goiás analisadas no projeto (In. 
REIS, H.; TIBIRIÇA, L., et all. Avaliação das condições de desenvolvimen-
to de cidades goianas marcadas pelas atividades minerárias, No prelo, 
2018). Segundo os pesquisadores: “Embora existam associações dessa 
ou daquela categoria, sindicatos, conselhos comunitários etc., não se 
verificou qualquer indício de envolvimento da população na solução 
dos problemas estruturais de suas comunidades ou na fiscalização 
dos gestores públicos”. Isso resulta em um envolvimento reduzido da 
sociedade no advocacy pelos seus direitos. No caso dessas cidades, os 
pesquisadores afirmaram que há investigações em curso pelo Ministé-
rio Púbico e pela Polícia Federal, principalmente relacionadas ao uso 
inadequado dos recursos púbicos pelos políticos e pelos gestores pú-
blicos locais, mas ainda não há nenhuma condenação por esse motivo.

Um outro instrumento é a ação popular prevista no Brasil66 como 
um instrumento jurídico que permite a todo cidadão67 assegurar a defesa 
do patrimônio público e dos bens difusos sem ter que demonstrar um in-
teresse pessoal relacionado ao ato que causou o dano68. Trata-se de uma 
ação prevista pelas normas constitucionais69 e infraconstitucionais70, mas 
que não teve uma grande repercussão na área ambiental, por exemplo. É 
relevante apresentar quais são as pessoas que possuem o direito de agir 
diante da justiça, as reparações que podem ser obtidas nesse contexto 
bem como os aspectos positivos e negativos desse instrumento.  

Toda a pessoa, pública ou privada, pode interpor uma ação popu-
lar71. Contudo, o ato que fundamentou a demanda deve ter uma relação 
com as atividades públicas. O objetivo é de contestar o ato da autoridade 
pública e não de demandar uma reparação específica sobre o ocorrido, 
sendo esse objetivo atinente à ação civil pública. A condenação pode ser 
pronunciada como uma violação de uma obrigação de fazer, de não fazer 
ou de pagar uma indenização72. Com relação ao direito de agir, a expres-
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são cidadão, prevista nas normas, deve ser interpretada de modo amplo 
englobando todos os cidadãos incluindo os estrangeiros73. A importância 
desse instrumento está ligada ao fato de que todos os cidadãos podem 
teoricamente exercê-la. Todavia, sua implementação, na seara ambiental 
por exemplo, ainda é restrita, pois há outros instrumentos que são mais 
utilizados como a ação civil pública. Na ação popular, o cidadão deve ser 
representado por um (a) advogado (a), o que não é possível para todos. 
Ademais, as entidades, como as associações civis, não podem utilizar esse 
instrumento, pois a competência é atribuída apenas ao cidadão74. 

Um mecanismo interessante de acesso à justiça é por meio do ins-
tituto do amicus curiae. Previsto em textos nacionais75 e internacionais, 
trata-se da faculdade atribuída à uma personalidade jurídica que não seja 
parte no processo que participe do procedimento judicial no intuito de 
esclarecer questões de fato ou de direito76. No Brasil, há previsão desse 
instituto no contexto do controle direito de constitucionalidade. O artigo 
7 da Lei n. 9868/1999 prevê a possibilidade de participação de órgãos ou 
entidades que não sejam as próprias partes no processo. Ademais, o art. 
138 do Código de Processo Civil menciona a intervenção sob forma de 
amicus curiae e prevê essa possibilidade nos seguintes termos: “O juiz ou 
o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 
objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por 
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 
natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representativi-
dade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. Há outras 
normas que também preveem essa possibilidade: lei sobre o direito dos 
mercados financeiros77, direito de propriedade intelectual78, direito de 
prevenção e de repressão a fraudes ao controle da ordem econômica79,  
estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)80 e, no contexto da ad-
ministração pública, a permissão de intervenção da União81.

Um outro mecanismo que pode ser citado é a audiência pública. 
Esta permite que pessoas físicas ou jurídicas possam participar dos 



57

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

procedimentos sem ser parte no litígio e sem ser amicus curiae. Ela está 
prevista no contexto do controle de constitucionalidade das leis, art. 6.1 
da Lei n. 9.882/1999 para as ações de violação a princípios fundamentais 
da Constituição (ADPF). O artigo 9.1 da Lei n. 9.868/99 prevê o recurso à 
audiência pública no caso de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 
e de ação de declaração de constitucionalidade (ADC). Por sua vez, o Có-
digo de Processo Civil, no artigo 983.1 prevê a possibilidade de audiência 
pública em casos de resolução de demandas repetitivas no intuito de escu-
tar experts do tema do caso concreto. No mesmo sentido, o artigo 1038, II, 
prevê a possibilidade de audiência pública para instruir o procedimento 
de recurso extraordinário que realiza o controle difuso de constituciona-
lidade das normas, bem como para instruir o recurso especial, garantidor 
da interpretação uniforma das leis federais.

Portanto, apesar da existência de mecanismos processuais que ins-
trumentalizam o acesso ao judiciário, como a ação civil pública, a ação 
popular e o amicus curiae, há ainda limites para o exercício desse direito. 
A falta de formato para esses instrumentos, como no caso da audiência 
púbica quanto ao prazo, à forma e aos efeitos das manifestações, ressalta 
limites ao acesso à justiça que não deve ser visto apenas formalmente, 
mas de fato exercido materialmente. A atuação pontual das organizações 
da sociedade civil na propositura de ações civis públicas é um fato que 
deixa a sociedade muito dependente do Ministério Público que, apesar de 
estar sempre engajado com as questões socioambientais, por vezes tem 
uma agenda específica de atuação. 

	 Para saber mais:

Publicações:

Comissão internacional de Juristas. Acesso à Justiça: violações de Direitos Humanos 
por Empresas Brasil. Disponível em: http://www.conectas.org/arquivos-site/Brasil%20
ElecDist-6.pdf. 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Acceso a la información, 
la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el 
logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/TS.2017/83), 2018.

2.2.1.2 Extraterritorialidade e flexibilidade para usar a lei mais favorável 
em litígios transnacionais

Uma das discussões centrais sobre a relação entre empresas trans-
nacionais e Direitos Humanos é sobre a extraterritorialidade, que diz res-
peito à capacidade que um Estado tem de controlar ou ser responsabili-
zado por atos que ocorrem em outra jurisdição. Apesar da universalidade 
dos Direitos Humanos, a maior parte dos Estados continua interpretando 
suas obrigações como aplicáveis somente dentro de suas próprias frontei-
ras, o que tem gerado lacunas na proteção de Direitos Humanos que tem 
se agravado nas últimas décadas, a partir da globalização. 

Isso porque, no contexto atual, verifica-se cada vez mais o estabeleci-
mento de empresas estrangeiras em outros países por meio de subsidiárias, 
sucursais e filiais, que se reportam diretamente à matriz, acentuando desta 
forma a presença e atuação de corporações transnacionais pelo globo. As 
vítimas de violações de Direitos Humanos cometidas por estas empresas 
encontram obstáculos vultosos em acessar justiça, por diferentes fatores, 
entre os quais a própria distância da empresa-matriz. Compondo este fenô-
meno, destaca-se que geralmente as empresas são provenientes de países 
desenvolvidos e as subsidiárias instaladas em países do sul global.

Verifica-se que em muitas ocasiões, é negado o acesso à justiça e re-
paração às vítimas de violações de Direitos Humanos cometidas por em-
presas transnacionais, ante a constatação de que seus países onde operam 
as empresas são incapazes ou negligentes em responder aos abusos82. Se a 
responsabilização dessas corporações por violações de Direitos Humanos 
depende das legislações nacionais, elas estarão sujeitas apenas a legisla-
ção do país onde se estabelecem. O exercício da jurisdição extraterritorial 
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é considerado um dos instrumentos com maior potencial de suprir esta 
lacuna na responsabilização por violações nesses casos.

Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das 
Nações Unidas indicam que cabe aos Estados garantir que as empresas 
respeitem os Direitos Humanos em seus territórios, uma ideia que tem 
sido criticada por relativizar a obrigação dos Estados de regular as ativi-
dades extraterritoriais das empresas.

Mesmo que as normas de Direito Internacional não imponham essa 
obrigação aos Estados, também não apresentam elementos impeditivos 
para a aplicação de mecanismos de jurisdição extraterritorial em casos 
de violações de Direitos Humanos cometidos por empresas. Esse enten-
dimento tem sido reafirmado por vários órgãos das Nações Unidas, com 
destaque para os Princípios de Maastricht sobre obrigações extraterrito-
riais dos Estados na área dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Os Princípios de Maastricht delimitam obrigações dos Estados 
com relação aos Direitos Humanos das pessoas que vivem dentro de suas 
fronteiras, assim como estabelecem obrigações dos Estados sobre pessoas 
que vivem em outros Estados, globalmente. De acordo com o documen-
to, medidas adotadas por um Estado não devem nunca afetar, direta ou 
indiretamente, o proveito de direitos econômicos, sociais e culturais fora 
desse Estado. 

Ainda, prevê que os Estados têm a obrigações de assegurar que atores 
não estatais não limitem ou prejudiquem o proveito de direitos econômicos, 
sociais e culturais. O princípio 29 recomenda que os Estados devem contri-
buir, individualmente e coletivamente, para um ambiente internacional que 
conduza a implementação universal dos Direitos Humanos.

Nesse sentido, o exercício da jurisdição extraterritorial é identificado 
como um dos principais instrumentos necessários para a responsabilização 
de transnacionais por violações de Direitos Humanos, como uma exceção à 
regra do Direito de que cada Estado possui soberania apenas sobre seu ter-
ritório.  A extraterritorialidade permite que um Estado exerça sua jurisdição 
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extraterritorialmente, de forma que um ente registrado em um país possa 
ser regido por normas de outro, não respondendo, ainda que parcialmente, 
às normas do território onde se estabeleceu fisicamente. 

Recentemente, em nível regional, as obrigações extraterritoriais 
dos Estados com relação aos Direitos Humanos também foram motivo 
de preocupação para os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos. No informe temático sobre Direitos Humanos, no contexto 
do desenvolvimento de indústrias extrativistas em territórios de povos 
indígenas e tribais, a CIDH examinou pela primeira vez a questão de 
obrigações extraterritoriais do Estado, observando que muitos projetos 
de desenvolvimento são implementadas por empresas estrangeiras, cuja 
sede está localizada em outro país com a aprovação e apoio expresso do 
Estado de origem.

Nesse sentido, a CIDH identificou a necessidade de um quadro legal 
que atenda adequadamente as ações de empresas estrangeiras na juris-
dição dos Estados, dada a prevalência que adquiriram em últimos anos 
na região e o impacto que eles têm sobre os Direitos Humanos. Finalmen-
te, a CIDH (2015) identificou como um dos principais obstáculos para a 
existência de um quadro legal adequado sobre as ações de empresas es-
trangeiras na jurisdição dos Estados, o receio de que tais regulamentos 
possam promover uma fuga de investimentos nestes países.

No Brasil, verificam-se previsões de extraterritorialidade no ordena-
mento jurídico83. A Lei n. 12.529 de 2011, que estrutura o Sistema Brasilei-
ro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica, prevê explicitamente sua aplicação 
extraterritorial, no art. 2º, no qual dispõe que a lei será aplicada “sem pre-
juízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, às práticas 
cometidas no todo ou em parte no território nacional ou que nele produ-
zam ou possam produzir efeitos”. 
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Isto é, interessa, portanto, o local da atividade para identificar se 
as práticas estão sujeitas à jurisdição do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. Tendo a prática sido iniciada, concluída ou cometida in-
teiramente no Brasil, estaria sujeita à lei antitruste nacional, mas são os 
efeitos do ato cometido no todo ou em parte no território nacional, que 
qualificam o Estado para se julgar competente para conhecer o ato. 

Com efeito, no Brasil é aplicada a Territorialidade Objetiva ou Teoria 
dos Efeitos, pela qual o Estado tem jurisdição sobre os atos praticados no 
exterior, mas que tenham produzido efeitos internamente, aplicando-se 
uma ficção jurídica para alargar a competência. O artigo mencionado in-
clui expressamente as práticas que possam produzir efeitos, ainda que po-
tencialmente, ao mercado nacional, tendo elas ocorrido no país ou não84.

Convém mencionar que a Lei n. 12.529/2011,  no §1º do artigo 2º 
ainda dispõe que reputa-se domiciliada no território nacional, a empresa 
estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, 
estabelecimento, agente ou representante, , e que a empresa estrangeira 
será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos na lei, 
independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatu-
tária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua 
filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil, 
conforme no §2o do mesmo artigo. 

Da análise destes, verifica-se que a lei antitruste inclui o agente ou 
representante da empresa estrangeira, o que possibilita o alcance mais rá-
pido da empresa estrangeira, tornando desnecessária a emissão de cartas 
rogatórias85. Com relação a jurisdição do Brasil sobre condutas cometidas 
no exterior, convém ressaltar que o número de investigações é reduzido.

Além das previsões da Lei n. 12.529 de 2011, o Estado Brasileiro 
dispõe sobre extraterritorialidade no artigo 7º do Código Penal, sobre ex-
traterritorialidade da lei penal, no qual enumera situações nas quais atos 
praticados fora do território nacional são considerados sob jurisdição 
territorial do país86. 
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Ainda sobre jurisdição extraterritorial, cumpre destacar que Código 
Penal brasileiro também dispõe, no artigo 8º, que a pena cumprida no 
estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 
diversas, ou nela é computada, quando idênticas. 
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2.2.1.3 Litigância estratégica nacional e internacional

O litígio estratégico dentro do campo do Direito surge com o objeti-
vo de resolver causas concretas de violações de direitos, mas também de 
produzir efeitos legais e sociais de repertório específico de ação coletiva, 
envolvendo objetivos e uma rotina de interações complexa. Essas deman-
das ganham uma dimensão mais ampla com a constituição de tratados e 
organismos internacionais, em razão do potencial de provocar influências 
internacionais e globais87.

As possibilidades de incidência nacional e internacional em po-
líticas públicas e acesso à justiça são instrumentos mobilizáveis para a 
responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos, por 
meio do levantamento de denúncias, informações e recomendações em 
diferentes âmbitos. 

Comunidades ou indivíduos afetados por atividades empresariais 
buscam apoio na institucionalidade como alternativa de resistência, em 
órgãos como as defensorias públicas, Ministério Públicos, Poder Judiciário, 
universidades, quando observam ou documentam violações de Direitos 
Humanos. Organizações não governamentais e advogadas e advogados 
populares também exercem papel fundamental na assessoria e trabalho 
junto com as comunidades na recopilação de situações, que possam servir 
como provas para o litígio ou outras formas de incidência.

No entanto, é cediço que enfrentar grandes corporações transnacio-
nais é um desafio, uma vez que a correlação de forças pode ser injusta e 
desigual88. Verifica-se que ainda que os sistemas regionais e globais para 
proteção de Direitos Humanos tenham avançado e se expandido nas 
últimas décadas, tiveram pouco ou nenhum impacto sobre estes atores 
que vêm se estabelecendo como mais poderosos do mundo, em termos 
políticos e econômicos.

Com efeito, como o marco internacional sobre empresas e Direitos 
Humanos foi estabelecido com base em códigos de conduta voluntários, 
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indivíduos e comunidades afetados por atividades empresariais acabam 
não sendo reconhecidos como sujeitos de direitos e, sim como fatores 
para serem quantificados, riscos, externalidades a serem solucionadas 
para garantir que as operações empresariais continuem, em empresas 
sem atuação pautada nos Direitos Humanos89. 

Nesse sentido, observa-se uma tendência de diminuição dos espaços 
de participação da sociedade civil e movimentos de defesa dos Direitos 
Humanos no cenário nacional e internacional, mediante a criminalização 
do protesto, de deslegitimação e desmobilização das lutas sociais, do uso 
arbitrário do sistema penal contra defensores e defensoras, de violência, 
restrições ao acesso à informação e aos espaços de tomada de decisão 
sobre políticas relacionadas ao desenvolvimento.

Partindo do pressuposto que a via litigiosa não é rápida, a estratégia 
do litígio pode servir como ferramenta de empoderamento das comuni-
dades, se eles participam dos processos decisórios, apropriando-se da 
linguagem e incluindo os embates judiciais em sua agenda política, forta-
lecendo suas lutas.  O custo do litígio e o fato de que as pessoas e/ou co-
munidades afetados nem sempre têm os recursos humanos e financeiros 
para tal deve ser considerado para a formulação da estratégia.

Constata-se que a necessidade de arcar com os custos decorrentes 
do processo muitas vezes impede a propositura das ações individuais ou 
sua continuidade, muito embora exista no Brasil a possibilidade de se 
obter justiça gratuita; esta é uma das principais barreiras que as vítimas 
enfrentam pela responsabilização de empresas por violações de Direitos 
Humanos. 

Com efeito, as empresas têm poder econômico suficiente para ar-
car com processos longos e complexos, além das despesas geradas por 
bons escritórios de advocacia, o que as coloca em posição vantajosa em 
relação aos litigantes individuais. Ademais, usam a complexidade dos 
arranjos empresariais como estratégia de defesa e têm um conhecimento 
muito mais profundo da atividade que desempenham, o que lhes possi-
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bilita apresentar argumentos mais técnicos em juízo, e com a expressiva 
quantidade de casos semelhantes com que tem de lidar, se tornam mais 
experientes em litígios90. 

Os grandes violadores de direitos se beneficiam da morosidade do 
Judiciário, causado especialmente pelas sucessivas possibilidades recur-
sais que se abrem aos litigantes bem assessorados tecnicamente. Ainda, as 
empresas possuem suficiente poder político e econômico para influenciar 
na realização de pesquisas, inclusive em âmbito científico, que contri-
buem para o desconhecimento dos problemas pela população em geral e, 
em especial, pelos formuladores de políticas públicas e membros do Poder 
Judiciário, na medida em que visam negar ou minimizar os danos causa-
dos pelos produtos que comercializam e afastar sua responsabilidade. 

Inclusive, tem capacidade de influenciar na formulação de políticas 
públicas, através de práticas de lobby nas três esferas de poder, incluindo 
os órgãos de regulação. Isto é, além da desigualdade entre as partes da 
lide, soma-se a desigualdade na defesa técnica, a desigualdade do perfil 
econômico e a desigualdade na experiência processual91.

Diante desses desafios, torna-se necessária uma mudança de pers-
pectiva sobre o processo, que deve ser enxergado a partir de seu potencial 
material e substancial92, de garantia de um processo justo, reconhecido 
tanto pela Constituição Federal como um direito fundamental, em seu art. 
5º, inciso LIV; como por tratados internacionais como um direito humano, 
a exemplo do Pacto de Direitos Civis e Políticos, art. 14.1; da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, art. 8; e da Convenção Americana de Di-
reitos Humanos, em seu art. 8.

Ao abordar Direitos Humanos sob a ótica do Direito Internacional, 
os litigantes podem utilizar-se do princípio da centralidade do sofrimento 
da vítima no processo, conceito cunhado em votos de Antônio Augusto 
Cançado Trindade para a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
– Corte IDH, onde foi juiz de 1995 a 200693. A partir de uma perspectiva 
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humanista, o DIDH pode se orientar de acordo com o sofrimento das víti-
mas, resgatando-as da mesma posição marginal que enfrentam no Direito 
Penal doméstico, em que os responsáveis por crimes estão sob os holofo-
tes, com o fito de humanizar o processo de reparação, considerando que 
o sofrimento humano vai além da dimensão individual, adquirindo um 
caráter social94. 

Os problemas da lógica de reparação do sistema se tornam eviden-
tes quando constata-se o foco em reparações de danos materiais e morais 
em termos pecuniários, que desconsideram elementos essenciais como a 
restituição da integridade, ações sobre verdade e memória, a realização da 
justiça e a luta contra a impunidade.

Em âmbito interno, múltiplas vias podem ser utilizadas para pro-
moção de direitos e responsabilização das empresas. Movimentos de 
resistência popular, somados a fatores estruturais e conjunturais, tem po-
tencial de inviabilizar operações empresariais. Além do peticionamento 
ao Poder Judiciário, a denúncia aos órgãos públicos e imprensa, o aprovei-
tamento de espaços criados pelo licenciamento ambiental, como as audi-
ências públicas, a organização política das comunidades afetadas, pressão 
social, abaixos-assinados, protestos, criação de associações comunitárias, 
oficinas de educação popular, são algumas das estratégias possíveis. Nesse 
sentido, é garantido destaque para a estratégia de atuação de busca por 
soluções extrajudiciais.

Recomenda-se uso de ações articuladas entre diferentes estratégias, 
de modo horizontal, de forma a minimizar atritos e disputas por liderança, 
além da busca por aliança com diferentes setores, como Ministério Públi-
co, entidades acadêmicas, movimentos nacionais de Direitos Humanos, 
setores religiosos. Como exemplo, citamos o aproveitamento dos estudos 
de interesse público feitos em universidades ou grupos de pesquisa como 
fundamento para as demandas de movimentos de resistência a instalação 
de projetos de exploração industriais e minerárias no processo de licen-
ciamento ambiental.
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Experiências de enfrentamento a operações empresariais violadoras 
de Direitos Humanos indicam a importância do uso da educação popular, 
da articulação conjunta de conhecimento e mobilização, do planejamen-
to da campanha de resistência, do assessoramento jurídico, das alianças 
estratégicas e do intercambio com outros movimentos e comunidades 
atingidas por empreendimentos semelhantes, assim como a pesquisa de 
fatores econômicos e estratégicos que motivaram os investidores a optar 
por aquele empreendimento, uma vez que conhecer a lógica da empresa é 
necessário para identificar as formas de combatê-la. 

Em termos de litigância processual, recomenda-se a busca pela 
coletivização das demandas, por meio da reunião daquelas com perfis se-
melhantes em uma única ação, que pode oferecer mais força e celeridade 
à lide do que a individualização das ações, que, isoladas umas das outras, 
dificultam uma analise completa sobre a dimensão do problema pelos 
magistrados, mais uma estratégia que favorece as empresas95.

Em casos de violações de Direitos Humanos evidentes e graves, a 
proatividade do juiz é um elemento importante para a garantia dos direi-
tos dos atingidos, diante das desigualdades processuais. Para garantir o 
equilíbrio processual e evitar que a parte hipossuficiente seja prejudicada, 
recomenda-se o recurso ao princípio do sofrimento da vítima, que permite 
que o juiz exerça uma postura mais ativa no desenrolar da lide, utilizando 
a prerrogativa de buscar o conhecimento dos fatos por si próprio, prevista 
pelo novo Código de Processo Civil, nos artigos 297 e 56596, garantindo o 
devido processo legal.
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Parte da pesquisa da Universidade Federal da Paraíba sobre a mineração 
ilegal da Turmalina no Estado da Paraíba se dedicou a análise dos aspec-
tos jurídicos no processo de denúncia de violações a direitos humanos 
em múltiplas dimensões na região de São José da Batalha, município 
de Salgadinho (In. FEITOSA, M. et all. Caso Turmalina Paraíba: análise 
dos desdobramentos jurídicos e violações a direitos humanos, No prelo, 
2018).  A equipe destacou que o modo de operação da organização cri-
minosa foi fundado em etapas sucessivas de proteção patrimonial por 
recurso a técnicas de lavagem de dinheiro. 
Nesse contexto, constatou-se que o recurso à teoria expansiva da perso-
nalidade jurídica poderia ser útil ao processo investigativo, na medida 
em que se mostra apto a proporcionar o afastamento das limitações da 
personalidade jurídica da sociedade empresarial fraudadora, permitin-
do, com isso, a identificação dos reais beneficiários do aproveitamento 
econômico do empreendimento, assim como o alcance do patrimônio 
de sócios ocultos para adimplemento de débitos e indenizações dos 
prejuízos ambientais constatados.
 O fundamento jurídico dessa ferramenta é o fato de ser o sócio des-
cortinado considerado o efetivo controlador da empresa, ainda que tal 
sociedade não acompanhe as características de desvio finalístico das 
atividades desempenhadas ou confusão patrimonial. No caso analisa-
do, importava identificar e suplantar intenções fraudulentas no contex-
to empresarial complexo investigado, posto que, conforme observado, a 
proteção ambiental depende da garantia de eficácia da responsabilida-
de perante os danos ao meio ambiente.

A Comissão Internacional de Juristas elaborou, em 2011, uma aná-
lise de casos concretos sobre a responsabilização de empresas no Brasil, 
indicando os fatores que permitem ou impedem a mesma. De acordo 
com a pesquisa, as principais barreiras estruturais que afetam o acesso à 
justiça em geral encontradas nos casos estudados foram: custo, morosi-
dade da justiça, o desconhecimento de direitos, a ausência de escritórios 



69

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

de advocacia de interesse público, a falta de cultura de precedentes e o 
descumprimento dos termos de ajustamento de conduta97. 

Ainda, as principais barreiras específicas foram: dificuldade para 
provar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano cau-
sado, véu corporativo, dependência econômica com a empresa, falta de 
regulamentação específica e poder político e econômico das empresas.

As estratégias de litígio interno e internacional devem ser articula-
das, sendo entendidas como complementares, com o objetivo da repara-
ção dos danos. Com efeito, os sistemas internacionais existem justamente 
para responder as deficiências dos sistemas domésticos, seguindo uma 
lógica pela qual as normas internacionais deveriam influenciar e fortale-
cer os ordenamentos jurídicos nacionais, mediante incorporação e imple-
mentação em âmbito interno. 

Quando os mecanismos internos são ineficazes em garantir o acesso 
à justiça, também funcionam como último recurso. Assim, os organismos 
internacionais são responsáveis por analisar e avaliar se um Estado violou, 
por ação ou omissão, direitos de pessoas ou comunidades.

 Na defesa dos Direitos Humanos no contexto de operações em-
presariais, três tipos de atuações se destacam: o litígio internacional, a 
incidência internacional em políticas públicas e a promoção de um marco 
jurídico internacional mais favorável à governança e a prestação de con-
tas de corporações transnacionais e outras empresas.

Apresentar denúncias, informações, recomendações, aos diversos 
mecanismos da ONU ou do SIDH pode ser considerada uma via para 
promoção de marcos jurídicos, regulatórios e políticos em nível nacional. 
Pronunciamentos internacionais podem servir como alavanca para con-
tribuir com os esforços cotidianos, em âmbito interno, pela repercussão 
midiática e visibilização da denúncia, pressionando os Estados para que 
cumpram suas obrigações.
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2.2.2 Procedimentais

2.2.2.1 Acesso à informação 

O direito de acesso à informação no âmbito federal no Brasil avan-
çou na sua previsão normativa, mas apresenta limites no que concerne à 
efetividade da garantia desse direito98. A garantia de informação de modo 
ativo, por meio da transparência na internet por exemplo, e passivo, por 
meio de resposta a pedidos de informação, empodera a sociedade civil 
nos diversos processos de decisão e de execução de atividades como a 
exploração de minérios, de potencial hidráulico, de petróleo. Os limites 
evidenciam-se em casos emblemáticos exaustivamente divulgados pela 
imprensa como a falta de acesso à informação e de participação na cons-
trução da usina de Belo Monte, bem como nos casos analisados no projeto 
em sua quase totalidade (casos no Peru, na Colômbia, no Chile e no Brasil). 
Com a finalidade de analisar os avanços e os limites do direito de acesso 
à informação no Brasil, é relevante primeiramente analisar: o conceito de 
acesso à informação no Brasil, o que seria idealmente uma garantia efetiva 
desse direito, os procedimentos necessários para a obtenção da informa-
ção, os avanços e os limites para a efetividade do direito no contexto do 
setor mineral. 

A definição sobre o que seja informação no Brasil está disposta no 
art. 4º da Lei n. 12.527 de 2011, nos seguintes termos: “dados, processados 
ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conheci-
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mento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato”.  Como a questão 
ambiental suscita diversos impactos no que concerne à exploração de 
minérios, especificamente com relação ao meio ambiente, essas informa-
ções são relativas – sem se limitar – aos seguintes pontos:

I - qualidade do meio ambiente; II - políticas, planos e pro-
gramas potencialmente causadores de impacto ambiental; 
III - resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas 
de controle de poluição e de atividades potencialmente 
poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de 
áreas degradadas; IV - acidentes, situações de risco ou de 
emergência ambientais; V - emissões de efluentes líquidos 
e gasosos, e produção de resíduos sólidos; VI - substâncias 
tóxicas e perigosas; VII - diversidade biológica;  VIII - orga-
nismos geneticamente modificados99.

Na seara do Direito Internacional dos Direitos Humanos, esse direi-
to foi reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem 
como pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ambos os 
instrumentos conectam o acesso à informação à liberdade de expressão 
compreendendo o direito de toda pessoa de investigar e de receber infor-
mações100. No âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, o 
art. 13.1 prevê que toda a pessoa tem o direito à liberdade de pensamento 
e de expressão e esse direito abarca a perspectiva de difusão de informa-
ções e de ideias. O caso Claude Reyes vs. Chile ampliou a interpretação da 
expressão de pensamento no sentido do direito de buscar, de receber e de 
difundir informações101. 

O tema de exploração de minérios permite analisar a relação en-
tre o Estado, as grandes empresas que realizam atividades econômicas 
causadoras de potenciais danos ambientais e a sociedade civil que será 
potencialmente atingida por eventuais danos. A existência do direito de 
acesso à informação não significa a efetividade desse direito. As manifes-
tações da população diante da exploração de energia nuclear em Angra 
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dos Reis pela Eletronuclear, bem como da população de Santa Quitéria no 
Ceará, evidenciam essa lacuna.  É relevante indicar, primeiramente, o que 
pode ser considerado como um acesso à informação efetivo e as possíveis 
formas de transparência.

A informação é parte de uma relação entre dois lugares, entre dois ou 
mais atores que trocam conhecimento com o objetivo de fundamentar as 
suas escolhas e as suas decisões102. A informação não pode, por essa razão, 
estar apenas disponível em algum lugar sem estar trabalhada para atingir 
os seus resultados103, quais sejam, de estar acessível a quem precisa e de 
servir como base para as escolhas e para as decisões dos atores que neces-
sitam desses dados. Diante dessa perspectiva, um elemento fundamental 
da informação efetiva, ou com eficácia social, depende “da adequação da 
informação na solução do problema do sujeito-usuário da informação”104. 
Assim, a informação só é efetiva se ela for capaz de contribuir com a con-
cretização do objetivo anterior à procura da informação pelo usuário. 

A efetividade do direito de acesso à informação requer que as infor-
mações sejam capazes de atingir e de satisfazer quem precisa da informa-
ção. Nesse sentido, é importante classificar quando, o que e de que forma 
a Administração Pública é obrigada a garantir o acesso à informação. 
Por exemplo, para responder quando a informação deve ser garantida, 
é essencial a previsão do momento do dever de informar, ou seja, se em 
momento anterior ou posterior à elaboração de objetivos e de projetos 
políticos.  Para responder o que deve ser informado, o conteúdo objeto de 
transparência pode ser classificado em três aspectos: a) transparência po-
lítica; b) transparência documental; c) transparência operacional105. Com 
relação à forma, os meios de garantia da informação, se escrito, visual, 
sonoro ou eletrônico, devem corresponder à satisfação das peculiaridades 
dos que irão necessitar da informação específica.

Diante desse contexto, duas formas de análise da efetividade do 
acesso à informação podem ser utilizadas de modo geral: a transparência 
ativa e a transparência passiva. A primeira é composta de critérios que ana-
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lisam de que forma os órgãos ambientais divulgam informações à socieda-
de por iniciativa própria, independentemente de qualquer solicitação106. 
A segunda decorre da divulgação de informações pela Administração 
Pública sob demanda em atendimento aos requerimentos realizados pela 
sociedade107. Os critérios relevantes para o monitoramento da efetividade 
da garantia do acesso à informação podem ser classificados em: a) de tem-
po; b) de conteúdo (documento, política ou procedimento/operação); c) 
de forma (escrito, visual, sonoro ou eletrônico). A precisão da informação 
dada pela administração, o prazo para responder e a articulação entre o 
acesso à informação e a participação pública são também elementos que 
podem permitir a avaliação de cumprimento das obrigações de garantir 
as expectativas legítimas da sociedade civil de obter informação. 

Os avanços no direito de acesso à informação no Brasil podem ser 
percebidos no direito de todos de obter informações, bem como no dever 
dos órgãos de fornecer as informações requeridas de modo ativo e de modo 
passivo. A facilidade para um cidadão ter acesso a uma informação dos 
órgãos estatais demonstra potencialmente a transparência destes. Esse 
avanço pode ser observado constitucional e infraconstitucionalmente. De 
modo geral, o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal dispõe que:

[...] todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja im-
prescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Da mesma forma, o inciso XIV do mesmo artigo estabelece que “é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional”. Esses dispositivos constitu-
cionais parecem posicionar o acesso à informação como regra e o sigilo 
como exceção, o que é confirmado em decisões judiciais108. Essa posição 
jurisprudencial109 manteve-se após a Lei n. 12.527 de acesso à informação, 
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que entrou em vigor em 2012110. Além dessas limitações decorrentes da 
necessidade de manutenção do sigilo, não se pode olvidar as restrições 
tácitas que podem incidir sobre esse direito, resultantes da aplicação, por 
exemplo, da proporcionalidade e da razoabilidade, no cotejo com outros 
direitos também fundamentais, teses amplamente aceitas na jurispru-
dência pátria111.

Uma outra característica importante com relação ao direito de aces-
so à informação foi apontada pelos tribunais, corroborando assim o aspec-
to fundamental deste direito. O acesso à informação é gratuito, conforme 
o art. 12 da Lei n. 12.527. Nessa direção interpretou o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), que garantiu, em uma decisão de 11 de dezembro de 2012, a 
gratuidade da informação para o requerente112. 

Com relação à matéria ambiental, outras normas infraconstitu-
cionais dispõem sobre o direito do cidadão de acesso à informação am-
biental113. De modo geral, falta objetividade e precisão com relação aos 
termos utilizados para a garantia desse direito. As normas possuem um 
caráter voluntário e principiológico114. Por exemplo, pode ser citado o 
caráter principiológico da Lei n. 11.284/06115, que estabelece “o acesso li-
vre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão de florestas 
públicas como princípio da gestão de florestas públicas”. Outro exemplo 
é o Decreto n. 5.098/04, sobre a criação do Plano Nacional de prevenção, 
preparação e resposta rápida a emergências ambientais com produtos 
químicos perigosos116, que dispõe em seu art. 1º que a participação nas de-
cisões do governo seguirá os princípios da informação e da participação.

Para a obtenção de informação, não há uma obrigação de comprovar 
um interesse específico117. De qualquer modo, se fosse necessário, seria ju-
ridicamente possível demonstrar que as questões ligadas à exploração de 
minérios são de interesse público e que, portanto, o acesso à informação 
obedeceria a uma lógica similar. Perante os cidadãos, a Administração Pú-
blica, por meio de seus órgãos federais, deve garantir o interesse público 
e tem o dever de permitir o acesso público às informações118 e de facilitar 



76

MANUAL

tal acesso119. Nesse sentido, pode-se inferir que o acesso à informação é um 
medidor, um sinalizador do estado de direito de um Estado.

Normas constitucionais e infraconstitucionais preveem o dever dos 
órgãos federais de garantir o acesso à informação à sociedade civil. O art. 
37 da Constituição dispõe que “A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiência [...]”120.

A relação entre o dever de garantir o acesso à informação e o direito 
à publicidade121 é de que do segundo decorre o dever de gerar e prestar 
informação122. Diversas normas exigem a divulgação de informações 
relacionadas às competências específicas temáticas de cada órgão. No 
entanto, muitas vezes, não há uma classificação exata do momento da 
obrigatoriedade de dar publicidade à informação: se anterior à decisão de 
realizar um projeto; se durante os procedimentos de implementação do 
projeto. Essa falta de precisão pode resultar na insuficiente participação 
da sociedade civil nos processos de decisão política123. 

O fato da Administração ter o dever de dar publicidade aos seus pro-
jetos e às suas políticas não reduz o seu poder de decisão política quanto 
ao projeto que será implementado. O objetivo da obrigação é incentivar 
que a Administração analise as possíveis alternativas antes de tomar 
uma decisão a favor da realização de um projeto específico. Por meio 
desse dever, a Administração pode fundamentar com mais argumentos o 
resultado da decisão adotada, comparando as vantagens e desvantagens 
da decisão com as alternativas sugeridas. Todavia, as normas devem ser 
claras quanto ao momento da obrigatoriedade de publicar a informação.  

A Lei n. 12.527 sobre o acesso à informação aponta que é “[..] dever 
do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 
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em linguagem de fácil compreensão”. O objetivo dessa lei é de fomentar a 
cultura de transparência na Administração Pública do Brasil124.

O acesso à informação segue o princípio da disponibilidade: a in-
formação deve estar disponível e ser divulgada. Em um caso relativo aos 
contratos e convênios celebrados com a União, o Tribunal Regional Fe-
deral (TRF) da 1ª Região realçou que o poder público tem a obrigação de 
assegurar o acesso à “[...] informação pertinente à administração do patri-
mônio público, utilizando de recursos públicos, licitação, contratos admi-
nistrativos e a informação relativa à implementação, acompanhamento e 
resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidade públicas 
[...]”125. O Tribunal aplicou ainda o art. 7º, § 2º da nova lei, afirmando que 
as informações devem ser divulgadas obrigatoriamente pela internet.

O artigo 8º, §2º da Lei n. 12.527/2011 pode ser interpretado no sen-
tido de que a informação deve ser veiculada pela internet, com base no 
seguinte texto: 

Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em 
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de in-
formações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas. [...] §2º– Para cumprimento do disposto no 
caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos 
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 

Além disso, o Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012126, que regu-
lamentou a Lei n. 12.527, complementou a lei, informando em seu artigo 
7º que, a partir de 2012, todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública devem oferecer um “serviço de informações ao cidadão”, ou SIC, 
em seus sítios na internet.
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No que tange aos prazos, a Lei n. 12.527/2011 prevê prazos mais pre-
cisos para que os órgãos respondam aos pedidos de acesso à informação. 
O artigo 11 prioriza o acesso imediato à informação disponível. Quando 
esse acesso imediato não for possível, a lei prevê no parágrafo 1º do mes-
mo artigo o prazo de 20 dias para:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a con-
sulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II – indicar 
as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, 
do acesso pretendido; ou III – comunicar que não possui a 
informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou 
a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento 
a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da re-
messa de seu pedido de informação.   

A Lei n. 12.527/2011 subordina à sua aplicação, de acordo com art. 
1º, parágrafo único: 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os 
órgãos públicos integrantes da administração direta dos 
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Con-
tas, e Judiciário e do Ministério Público;  II - as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios. 

O direito de acesso à informação está mais claro, preciso e institu-
cionalizado no Brasil em razão da lei geral de acesso à informação. Há 
avanços e limites. Observa-se, de modo geral, que os órgãos ainda não 
internalizaram todas suas obrigações estabelecidas em lei. As respostas 
ainda são insatisfatórias, incompletas e os órgãos ainda não se adaptaram 
ao fato de que têm obrigações perante os cidadãos. Para que exista efetivi-
dade do direito ao acesso à informação, é obrigatório que as informações 
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sejam capazes de atingir e de satisfazer quem precisa da informação. As 
sugestões, nesse processo, podem ser sintetizadas no aperfeiçoamento da 
transparência ativa, na efetivação da transparência passiva e na garantia 
da participação pública da sociedade civil.

Com relação à transparência ativa, mesmo que o Decreto n. 7.724 
de 2012 tenha estabelecido os requisitos gerais que devem fazer parte 
dos sites dos órgãos federais, ainda há dúvidas quanto à quando, o que e 
de que forma a Administração deve disponibilizar as informações. Para 
responder quando a informação deve ser garantida é essencial a previsão 
do momento do dever de informar, ou seja, se em momento anterior ou 
posterior à elaboração de objetivos e de projetos políticos.  Para responder 
o que deve ser informado, o conteúdo objeto de transparência deve ser 
preciso. Ademais, o órgão deve ser obrigado a fazer uma separação clara 
entre informações sobre a sua estrutura, sobre as suas políticas e quanto 
aos documentos que o órgão tenha competência e obrigação de produ-
zir. Para assuntos específicos, a forma de disponibilizar informações por 
meio da internet pode não ser suficiente e, portanto, deve haver uma in-
dicação quanto à disponibilidade de informações por meio escrito, visual 
ou sonoro. Aventa-se a previsão, por meio de portarias, de normas mais 
específicas que possam detalhar direitos e deveres, a fim de garantir o 
direito de acesso à informação aos cidadãos. É necessário que parâmetros 
mais precisos de simplificação da informação no que concerne à língua, à 
dimensão do documento, ao prazo que o órgão possui para disponibilizar 
uma informação específica sejam elaborados.

Com relação à transparência passiva, um elemento principal pode 
ser citado: a resistência dos órgãos em detalhar as respostas às informa-
ções requeridas por meio de consolidação e de interpretação de dados. 
Nos termos do art. 13 do Decreto n. 7.724/2012, os órgãos só podem deixar 
de interpretar os dados quando o tratamento desses dados não fizer parte 
da competência do órgão. Os órgãos públicos têm condições técnicas e 
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humanas para interpretar os dados disponibilizados com maior facili-
dade que os cidadãos. Portanto, se a matéria for competência do órgão 
específico, cabe a ele interpretar, consolidar as informações com base nos 
dados disponibilizados. Essas informações deveriam ser disponibilizadas 
de forma ativa, uma vez que tenham sido produzidas em razão de pedidos 
decorrentes da transparência passiva.

De modo geral, falta objetividade e precisão com relação aos termos 
utilizados para a garantia desse direito. Não há sempre uma previsão de 
que os deveres sejam mandatórios ou que sejam efetivamente implemen-
tados127. Além disso, as matérias são interdisciplinares e obrigam que os 
órgãos desenvolvam mecanismos de comunicação entre eles para poder 
garantir a informação ao cidadão. Um exemplo evidente no contexto 
ambiental é a proximidade entre os problemas ambientais e alguns pro-
blemas sociais como a garantia de direitos de povos indígenas. No entan-
to, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA insistem em dizer que a 
competência para informar sobre esses temas é da FUNAI. No entanto, as 
condicionantes estabelecidas em razão dos Estudos de Impactos Ambien-
tais são controladas pelo IBAMA. Este órgão deve ser capaz de informar 
de que modo as condicionantes determinadas em um licenciamento am-
biental estão sendo cumpridas pelo empreendedor. O zelo pela implemen-
tação do direito de acesso à informação permitirá uma participação mais 
qualificada da sociedade civil que ainda não está devidamente amparada 
no que concerne a esse direito.
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TREAU, Pierre. Direito à informação ambiental: uma agenda de pesquisa interdisciplinar. 
Curitiba: Prismas, 2018.

2.2.2.2 Participação 

O direito de acesso à informação está diretamente ligado à promo-
ção de participação pública qualificada. A informação deve estar disponí-
vel aos cidadãos e ser simples para que exista a devida compreensão por 
parte dos que necessitam daquela informação. Diversas leis brasileiras 
estabelecem a necessidade de publicar e de informar, para que a popu-
lação possa participar das decisões e dos procedimentos que causem 
impactos, mas não há parâmetros e procedimentos claros garantidores 
da participação. No setor minerário, a conclusão não é diferente, pois há 
poucos procedimentos que garantam de fato a participação. Tanto no 
Brasil quanto no Chile, na Colômbia e no Peru, percebe-se que esse é um 
dos direitos menos garantidos no âmbito da exploração de minérios. É 
relevante diferenciar a participação política da administrativa, citar que 
algumas leis são mais precisas e outras mais imprecisas no que concerne 
à participação e demonstrar que as informações técnicas não são simpli-
ficadas para que sejam compreendidas e viabilizadoras da participação. 

A participação tem uma perspectiva política e outra administrativa. 
Para o primeiro caso, o direito de participar foi acolhido e encontra seu 
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fundamento na Constituição de 1988, apelidada de “Constituição Cidadã”, 
que prevê a cidadania como um dos fundamentos da República Brasilei-
ra e afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” 
(Parágrafo único, art.1º, CF/88). Em outros dispositivos a Constituição 
corrobora a existência de tal direito, a exemplo da disciplina das inicia-
tivas populares de lei (art. 14, III, CF/88), quando trata dos institutos do 
plebiscito e do referendo (art. 14, I e II, CF/88). 

Quanto à segunda perspectiva da participação, ela está relacionada 
à ampliação dos canais institucionais de participação social em políticas 
públicas. O objetivo principal é integrar a sociedade no controle social e 
na capacidade de influenciar decisões estatais tanto nos debates como 
nas deliberações. A previsão constitucional pode ser inferida da previsão 
da participação da população na formulação de políticas sociais (art. 204, 
CF/88). Para que esse direito seja implementado, instrumentos específi-
cos aptos a concretizar esse direito são fundamentais. Em algumas maté-
rias esses instrumentos são mais evidentes. Na seara ambiental, de modo 
geral, há leis que preveem a possibilidade de participação pública, mas 
sem critérios objetivos definidos. Por exemplo, a Lei n. 11.428/06128, sobre 
a utilização e a proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 
requer em seu art. 15 que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para as 
atividades que possam causar impactos ambientais seja público com ga-
rantia de participação. Além do problema de não existir previsão de como 
deve ser garantida essa participação, a inexistência de informação sobre o 
tema prejudica a participação qualificada. No mesmo sentido, o Decreto 
n. 7.390/10129 sobre a Política Nacional de Mudanças Climáticas, em seu 
art. 11, trata de publicação de emissões, mas sob uma forma que facilite a 
compreensão da sociedade civil, sem propor nenhum parâmetro de como 
isso deve ser feito. No tema de recursos hídricos, há órgãos com caráter 
deliberativo compostos por membros da sociedade civil, como os Comitês 
de Bacia, a exemplo do que ocorre no próprio CONAMA. 
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Em matéria urbanística, destaca-se a necessidade de participação 
popular para aprovação dos Planos Diretores dos Municípios brasileiros. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, também prevê a 
criação de conselhos sobre os direitos desta população. Tal direito consis-
te em dotar o cidadão de instrumentos aptos a garantia o controle social 
e a capacidade de influenciar nas decisões estatais, trazendo os distintos 
grupos sociais para o espaço público de debate e deliberação. Consiste, 
portanto, no direito de ser ouvido nestes espaços e de ter suas manifesta-
ções devidamente consideradas130.

No âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos prevê que a participação cidadã é 
um direito humano tanto no sentido administrativo quanto político no 
art. 21.1. A Convenção Americana de Direitos Humanos prevê esse direito, 
mas destaca a possibilidade de ele ser limitado pelo direito. Para o caso 
de povos indígenas, a Convenção n. 169 da OIT prevê no artigo 6.2 que os 
Estados devem prever formas de participação livre desses povos. 

Entre as dificuldades relacionadas ao acesso à informação, pode ser 
citada a produção de dados que não são inteligíveis, não são acessíveis 
aos cidadãos diretamente afetados pelo dado. A informação disponibili-
zada deve ser simplificada e, portanto, passível de ser compreendida pelos 
possíveis interessados. Exemplo da notoriedade dessa problemática está 
reiteradamente presente nos processos de licenciamentos ambientais.  De 
acordo com Resoluções do CONAMA131, no licenciamento tanto o órgão 
ambiental quanto o empreendedor devem dar devida publicidade ao pe-
dido de licença e, de acordo com a regulamentação pertinente, deve-se re-
alizar uma audiência pública. O deferimento ou indeferimento do pedido 
de licença também deve ser devidamente publicado. O órgão ambiental 
licenciador que receber um EIA/RIMA deve fixar em edital, e anunciar na 
imprensa local, a abertura de prazo mínimo de 45 dias para solicitação de 
audiência pública, e divulgá-la em órgãos da imprensa local. Todavia, a 
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decisão sobre a realização, ou não, de audiência pública fica a cargo do ór-
gão ambiental, quando este julgar a audiência necessária, salvo se houver 
o requerimento de entidade civil, do Ministério Público, ou cinquenta ou 
mais cidadãos132. O RIMA, porém, deverá ficar acessível ao público, desde 
que respeitado o sigilo industrial. Cópias do RIMA devem ficar à disposi-
ção de interessados em centros de documentação e do órgão estadual de 
controle ambiental, inclusive durante o período em que a análise estiver 
sendo realizada por funcionários do governo133.

Nos casos brasileiros analisados no projeto, observa-se limites na 
participação da população envolvida no caso de Santa Quitéria, por 
exemplo (In. LOPES, A.; LIMA, M. et all. A (in)compatibilização entre 
a exploração da energia nuclear e os direitos humanos: o caso da mina 
cearense de urânio de Itataia”, No prelo, 2018). Como já foi exposto, o 
direito de participar no âmbito da audiência pública não é suficiente-
mente regulamentado no sentido de garantir efeitos às manifestações 
feitas durante a audiência. Nos 5 projetos analisados pelos pesquisado-
res peruanos, observa-se que nos 5 casos há problemas com a temática 
da participação (In. BLANCO, C. ; ZAMBRANO, G. et all. Estudio de la 
cadena minera y sus relaciones con los derechos humanos: diagnóstico 
sobre la situación en el Perú, No prelo, 2018). Neste Estado, há tanto 
previsão constitucional quanto infraconstitucional do direito de partici-
pação, bem como regras específicas de participação para atividades de 
exploração de recursos minerais, o que não existe no Brasil. No Projeto 
Bamas, houve alterações no projeto que não passaram por procedimen-
tos de participação, o que demonstra a existência de situações diante 
das quais a participação pode não ser implementada. No Projeto Conga, 
a Resolução Ministerial específica do projeto não previa a necessidade 
de audiências para o momento da exploração, mas previa para a fase de 
explotação. Foram realizadas duas audiências informativas. Da mesma 
forma que no Brasil, há críticas quanto à não identificação do impacto 
das audiências nos efeitos da exploração dos recursos, pois os posicio-
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namentos da sociedade civil não precisam ser levados em consideração 
pelos envolvidos na exploração. Nesse projeto, apenas as preocupações 
ambientais foram analisadas, sem conexão com os impactos sociais do 
projeto ou com as condições de populações vulneráveis como povos 
indígenas. Já no Projeto Antapaccay, houve até 3 casos de mortes rela-
cionadas às manifestações pela falta de participação nos processos de 
autorização da explotação e no monitoramento ambiental do projeto.
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Acordo de Marrakesh, em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/anti-
gos/d1355.htm>
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Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no contexto das 
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cIMOuuG4TpS9jwIhCJcXiuZ1yrkMD%2FSj8YF%2BSXo4mYx7Y%2F3L3zvM2z-
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11  Ver a Declaração sobre as obrigações dos Estados-parte em relação com o setor em-
presarial e os direitos econômicos, sociais e culturais do Comitê de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, Disponível em: <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2011%2f1&Lang=en>

12  Para maiores detalhes sobre as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos envolvendo povos indígenas ver: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2016/09/3e650189cd668d1979b867bcf4a99264.pdf.
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Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations « 
Protect, Respect and Remedy » Framework, Advanced Edited Version, 21 de março 
2011, A/HRC/17/31, §13. 

14 Idem.

15 Ver mais em: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_7.htm>

16  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas pela Elimi-
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nação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Disponível em: http://
www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw1.pdf>

17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
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18  Saber mais em: http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_548359/lang--pt/index.htm>
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emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. 8.1 Sustentar o 
crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, 
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tividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e 
inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos 
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senvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o cres-
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serviços financeiros. 8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos re-
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mento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de 
Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos 
assumindo a liderança. 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e traba-
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via do Amaral. Direitos Humanos e Desenvolvimento na Amazônia: Belo Monte na 
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ufjf/3839>

36  Convenção de Viena: “Artigo 1. Para os fins da presente Convenção: a)“tratado” sig-
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Acesso em: 12 dez. 2017.
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45  Ver sobre o tema: OLIVEIRA, C.C.; ARAUJO, F. C. B. Avanços e limites no cumpri-
mento de obrigações conectadas ao direito de acesso à informação ambiental de 
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Jânia. Tiers et victimes: l’outil des actions collectives. In: MARTIN-CHENUT, Ka-
thia.; QUENAUDON, René de. La RSE saisie par le droit:perspectives interne et inter-
nationale. Paris: Pedone, p. 549.

47  LARONZE; OLIVEIRA; SALDANHA, Op. cit., p. 546. 

48  Ver sobre o tema a compilação de vários estudos no seguinte artigo: MILANEZ, 
Bruno; SALLES, Rodrigo; GIFFONI, Raquel. Mineração e violações de direitos hu-
manos: uma abordagem construcionista. Revista Internacional de Direitos Humanos 
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49  Trata-se dos sujetos que não são determinados, mas são determináveis pois fazem 
parte do mesmo grupo. Eles são ligados pela mesma relação jurídica. O dano é indi-
visível. Ver: art. 81, parágrafo único, II da Lei n. 8078 de 11 de setembro de 1990; LEI-
TE, J. R. M.; AYALA, P. A. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
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2013, p. 696-699.

53  Art. 129, III da CF de 1988.

54  Lei n. 7.347 de 1985, art. 5, I.

55  Ver. STJ, Resp n. 31.150/SP, 2ª.T, decisão de 20/5/1996.

56  Art. 3 da Lei n. 7.347/1985. 
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896.863-DF, decisão de 19/05/2011; STJ, REsp n. 1.180.078, decisão de 02/12/2010. 

58  Ver: Acesso à Justiça: violações de Direitos Humanos por Empresas Brasil Um projeto 
da Comissão internacional de Juristas, p. 80. Disponível em: http://www.conectas.
org/arquivos-site/Brasil%20ElecDist-6.pdf. Acesso em: 14 maio 2017.

59  LEITE; AYALA, Op. cit., p. 248.

60  Ver art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 

61  Acesso à Justiça: violações de Direitos Humanos por Empresas Brasil Um projeto da 
Comissão internacional de Juristas, p. 80. Disponível em: http://www.conectas.org/
arquivos-site/Brasil%20ElecDist-6.pdf. Acesso em: 14 maio 2017.

62  Artigo 16 da Lei n. 7.347/1985. Ver sobre o tema: MILARÉ, Op. cit., p. 1523-1526.
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ição Federal e art. 8º, parágrafo 1º da Lei n. 7.347/1985.

64  Lei n. 13.105 de 2015. Disponível en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm.

65  Arts. 303 à 310.

66  MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 21 ed., São Paulo: Malheiros, 2012, 
p. 427; MILARÉ, Op. cit., p. 1534.

67 As pessoas jurídicas não são competentes para propor ação popular, segundo a 
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Súmula 365 do STF.

68  Ver. LEITE; ALAYA, Op. cit., p. 160; MILARÉ, Op. cit., p. 248.

69  Art. 5, LXXIII.

70 Lei n. 4.717/1965.

71 Art. 6 da Lei n. 4.717/1965. Ver. LEITE; ALAYA, Op. cit., p. 160; MILARÉ, Op. cit., p. 
167.

72 Art. 11 da Lei n. 4.717/65.

73 STJ, Resp n. 889.766, decisão de 4/10/2007. Ver: FIORILLO, Op. cit., p. 768-771.

74 Segundo a Súmula 365 do STF.

75 O direito anglo-saxão é um dos pioneiros com relação ao instituto. 

76 BUENO, C. Scarpinell. Amicus curiae no processo civil brasileiro. Um terceiro enigmá-
tico, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 435; SALMON, J., Dictionnaire de droit international 
public. Bruxelles: Bruylant, AUF, 2001, p. 62-63.

77 Art. 31 da Lei n. 6.385/1976.

78  Arts. 57, 118 e 175, da Lei n. 9.279/1996.

79 Art. 18 da Lei n. 12.529/2011; art. 31 da Lei n. 6.385/1976.
 Arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/1996.
 Art. 18 da Lei n. 12.529/2011.

80 Art. 49 da Lei n. 8906/94.

81 Art. 5 da Lei n. 9469/1997.

82  BERRÓN, Gonzalo. Derechos humanos y empresas transnacionales - Una discusión 
urgente. Nueva Sociedad. n. 264, jul.-ago, 2016, p. 147-158.

83 Ademais, tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n. 5264/09, do depu-
tado Fernando Gabeira (PV-RJ), que impede empresas brasileiras que tenham co-
metido crimes no exterior de participar de licitações públicas ou de serem contra-
tadas por órgãos das três esferas administrativas ( federal, estadual, e municipal).

 O projeto define como crime todos os atos de natureza empresarial considerados 
ilícitos pela legislação brasileira, pelas leis do país, onde a empresa estiver instala-
da ou por tratados internacionais assinados pelo Brasil. Isso envolve, por exemplo, 
práticas ilegais de natureza comercial, industrial, de prestação de serviços, transfe-
rência e exploração de tecnologia. Não há previsão para votação. 

84 “[...] a jurisprudência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 
vem aos poucos tentando fixar critérios para o exercício da jurisdição brasileira so-
bre atos de concentração entre empresas estrangeiras que causem efeitos no país. 
Merecem ser analisados os casos em que o CADE julgou-se incompetente para co-
nhecer um ato, dentre os quais destacam-se os referidos abaixo. No caso Pacific 
Cycle, LLC e Schwinn/GT Corp., o CADE determinou o arquivamento do processo 
sem julgamento de mérito uma vez que entendeu que uma operação que envolve 
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empresas sem qualquer tipo de representação própria no Brasil e que apenas uma 
delas tinha vendas insignificantes ao Brasil (inferiores a 0,5% do mercado relevan-
te) por meio de revendedores independentes não deveria ser submetida ao SBDC. 
Esse entendimento foi aplicado no julgamento do caso Assa Abloy AB e Besam 
AB,12 que envolvia empresas suecas. A Besam AB atuava no mercado brasileiro por 
meio de poucas exportações, sendo que no ano anterior à operação havia vendido 
uma única porta no Brasil. A Assa Abloy não oferecia qualquer produto ou serviço 
no Brasil no mercado relevante da operação. O CADÊ considerou que a operação 
era incapaz de causar efeitos no Brasil, ainda que potenciais, arquivando o proces-
so sem julgamento de mérito” In: MARTINEZ, Ana Paula. Jurisdição Extraterritorial 
em Direito da Concorrência: balanço e perspectivas. Revista da Faculdade de Direi-
to da Universidade de São Paulo. v. 101. jan.-dez., 2006, p. 1064.

85  Em linha com esses dispositivos, a determinação do art. 40, § 3o da Lei n. 12.529/2011: 
“Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da 
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tos Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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versidade Federal do Juiz de Fora, Juiz de Fora-MG, 2017. Disponível em: http://
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do o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de 
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de Oliveira, Nitish Monebhurrun e Catarina Freitas para a ONG Artigo 19. 
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além das três citadas: transparência da política e transparência procedimental. O 
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19. Os conceitos de transparência ativa e passiva podem ser encontrados no docu-
mento a seguir: Controladoria-Geral da União. Acesso à Informação Pública: uma 
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da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou pe-
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2º; Decreto n. 5.376/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (SIN-
DEC) e o Conselho Nacional de Defesa Civil; Decreto n. 5.472/05, que promulga o 
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122 BARROS, Op. cit., p. 105. 
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Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamen-
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intervenientes em sua gestão”; a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, art. 53: “Art. 53. 
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25/01/2013, (6ª turma).

126 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decre-
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127 Ver sobre esse tema o texto: BANISAR, David et. al. Convertir los princípios en de-
rechos. Estados Unidos, 2011. Disponível em: <http://www.article19.org/data/files/
medialibrary/2225/11-11-02-REPORT-rio20-SP.pdf >. Acesso em: 10 maio. 2013.
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Acesso em: 5 mar. 2012.

129 Decreto n. 7.390 de 9 de dezembro de 2010. Regulamenta os Arts. 6º, 11 e 12 da Lei 
n. 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política nacional sobre Mudan-
ça do Clima e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 5 mar. 2011.

130 FERRAZ JR. (1978, p.81) atribui à participação “a possibilidade aberta a todos de 
exercer a tarefa de governar, de contribuir com parcelas proporcionais para as de-
cisões máximas, de não submeter-se senão às regras que se ajudou a elaborar e 
sobre as quais se deliberou”. (FERRAZ JR., 1979, p.81). A este direito corresponde 
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de participar envolve, ainda, o direito de ter os valores, cosmovisões, interesses e 
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as distintas racionalidades presentes no campo social.
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131 Res. CONAMA n. 9 e 237. 

132 Res. CONAMA n. 9/87, art. 2º, caput.

133 Res. CONAMA n. 1/1986, art. 11.



3 direitoS do meio Ambiente, povoS indígenAS e comunidAdeS 
trAdicionAiS

O Direito Ambiental, consolidado nacional e internacionalmente a 
partir dos anos 70, não é o ramo específico do direito competente para a 
tutela dos povos indígenas. Observa-se, por exemplo, que a Constituição 
trata dos dois temas em capítulos diferentes1. As normas infraconstitucio-
nais também se diferenciam em sua maioria, mas se conectam em alguns 
temas específicos. Um tema de evidente interseção entre os dois objetos 
de tutela é o uso e a conservação dos recursos naturais, assim como o 
direito de participação de todos na proteção ambiental. Nesse sentido, 
observa-se que há instrumentos ambientais de proteção jurídica do uso e 
da conservação dos recursos que podem auxiliar no amparo dos direitos 
dos povos indígenas, assim como estes, enquadrados no sentido amplo 
dos Direitos Humanos, podem contribuir com a proteção ambiental2. É 
relevante apresentar de modo breve a conexão entre a demarcação de ter-
ras indígenas, a proteção ambiental e a exploração de recursos minerais.

A demarcação de terras3 é o instituto jurídico destinado a garantir 
o direito indígena à posse originária e coletiva de determinada porção do 
território nacional. A área deve ser destinada à preservação da natureza, 
bem como aos usos, costumes e tradições4. O bem juridicamente protegi-
do é o direito originário dos povos indígenas à ocupação tradicional das 
terras pertencentes a sua cultura e aos seus ancestrais. Além disso, são 
direitos conexos à proteção do modo de vida indígena, das representa-
ções culturais, sociais e religiosas realizadas na área de ocupação. Nesse 
sentido, a participação cidadã nos direitos de concessão de exploração 
de recursos naturais, tanto de povos indígenas quanto de comunidades 
tradicionais, é fundamental para a integração entre direitos sociais e am-
bientais. 
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Uma das formas de conexão entre a exploração de recursos e a prote-
ção socioambiental é pela análise do tema da água e dos recursos hídricos. 
Caso a gestão desse recurso seja feita em conformidade com a proteção 
ambiental e com as necessidades sociais, haverá limitação adequada para 
o uso dos recursos hídricos diante de situações como as necessidades 
humanas ou as medidas para a mitigação das mudanças climáticas. A 
mineração, como atividade que utiliza uma considerável quantidade de 
recursos hídricos, está diretamente ligada a essa problemática.

É relevante, portanto, tratar mais especificamente do tema da par-
ticipação cidadã nos estudos de impactos ambientais e sobre direitos 
de concessão de exploração de recursos, incluindo o caso específico dos 
povos indígenas, bem como o tema da afetação aos recursos hídricos, mu-
danças climáticas e empresas transnacionais. 

3.1 Participação cidadã nos estudos de impactos ambientais e sobre 
direitos de concessão de exploração de recursos naturais

O direito de participação nos licenciamentos ambientais tem centra-
lidade para análise dos conflitos ambientais. No entanto, o licenciamento 
ambiental e as audiências públicas possuem limites procedimentais e 
epistemológicos para atender ao amplo direito de participação destes 
povos. Tais limites podem ser, ainda que parcialmente, superados por 
correções procedimentais. A mineração acirra os conflitos ambientais e a 
regulação dos processos de concessão para exploração de recursos natu-
rais mostra-se insuficiente na incorporação de critérios socioambientais.

O direito de participação, largamente positivado, tem centralidade 
para análise dos conflitos ambientais5 articulados em torno de grandes 
projetos ditos de “desenvolvimento”6 componentes do neoextrativismo7, 
ameaçando os direitos territoriais de povos indígenas e comunidades tra-
dicionais, impondo-lhes empreendimentos cujos recursos de implemen-
tação perpassam a violência física e simbólica8. Desta forma, participar 
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das tomadas de decisões, fazê-las horizontais e plurais, ganha conotação 
ainda mais densa quando tratamentos destes conflitos.

Desta forma, cumpre registrar a preocupante posição assumida pelo 
Brasil como 3º país do mundo com maior número de conflitos ambien-
tais9, os quais envolvem majoritariamente a questão agrária, da água, da 
mineração, dos direitos das populações indígenas, quilombolas e outras 
tradicionais. De 2015 para 2016, os conflitos no campo brasileiro aumen-
taram de 1.217 para 1.536, correspondendo a 26%. Em 2016, 61 pessoas 
foram assassinadas nestes conflitos, das quais 76% foram Amazônia legal. 
A criminalização das lutas sociais no campo também saltou com índices 
alarmantes e o número de pessoas presas cresceu 185% de 2015 para 2016.

Na América Latina, as grandes mineradoras vêm sendo responsá-
veis por acirrados conflitos ambientais. Apenas no Peru, estima-se que o 
setor responde por quase 80% dos conflitos desencadeados. Na Amazônia 
brasileira, foram contabilizados 1356 processos abertos de apenas cinco 
mineradoras em terras indígenas. Diversos conflitos são relatados e anali-
sados no campo acadêmico e das organizações sociais.

Atualmente, funcionam mais de 3 mil minas e quase 9 mil mine-
radoras no país. Pesquisadores do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, em estudo sobre o impacto socioeconômico das atividades mi-
neradoras no Brasil, constataram que a mineração é uma das atividades 
econômicas de alto nível de alteração do meio físico, com contaminação 
dos corpos hídricos, dispersão de materiais pesados e comprometimento 
da fauna e da flora. Ainda, afeta o modo de vida das populações do entor-
no e caracteriza-se por resultar em passivos ambientais os quais, muitas 
vezes, não recebem soluções ambientais e sociais.

O licenciamento ambiental brasileiro torna-se palco privilegiado 
no qual estes conflitos ambientais se revelam. Neste cenário, o direito de 
participar – e ser devidamente levado em consideração – imprime um 
desafio democrático e epistemológico para o licenciamento ambiental. 
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Apresentados como imprescindíveis para o progresso, os grandes empre-
endimentos ora são questionados e enfrentados pela população local, ora 
são aceitos como inevitáveis, revelando que entre os sujeitos sociais e a 
esfera decisiva existe um sentido de distâncias10, ou seja, uma fissura que 
limita a potencialidade de ações transformadoras da realidade social. 

Sobre a sistemática de avaliação de impactos ambientais, deve-se 
situá-la neste contexto histórico de evolução da tutela ambiental11. Ins-
trumentalizada por meio do Estudo Prévio de Impacto Ambiental12, a ava-
liação de impactos brasileira objetiva realizar um procedimento público, 
subsidiado pelo estudo que forneça as informações necessárias para ana-
lisar a viabilidade socioambiental de intervenções potencialmente lesiva 
ao ambiente13. 

A avaliação de impactos14 deve conter um prognóstico do futuro 
do local, confrontando as hipóteses de realização e de não-realização do 
empreendimento. O mecanismo viabiliza a materialização do princípio da 
precaução no ordenamento jurídico, valorizando, nos casos de riscos e in-
certezas científicas, a dimensão democrática da avaliação de impactos15.

Já o licenciamento16 consiste em um procedimento administrativo 
que identificará os requisitos e possibilidade de concessão ou não da licen-
ça ambiental, que se subdivide em três: Licença Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Operação. Na ocasião da entrega do estudo ambiental, 
o órgão licenciador pode realizar Audiências Públicas para discussão do 
projeto e seus estudos ambientais17.

Destaca-se que o direito de participação em questões ambientais 
vem historicamente sendo tratado no âmbito internacional, merecendo 
destaque a Carta Mundial da Natureza – ONU (Resolução n. 37/7 de 1982), 
a qual reconhece o direito das pessoas de participarem das decisões rela-
tivas ao meio ambiente; a constituição da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e a publicação, em 1987, do relatório “Nosso Futuro Comum” a 
participação dos cidadãos nos processos decisórios como uma dimensão 
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do desenvolvimento sustentável; a Convenção de Aarhus (1998) sobre o 
acesso à informação, a participação do público nos processos decisórios 
e o acesso à justiça em matéria ambiental, além de normas constantes na 
Declaração da Rio +20, Agenda 21 e outros marcos normativos18.

Ante essa realidade, o licenciamento ambiental vem sendo ora cri-
ticado por ser “burocratizado” por aqueles que defendem sua flexibiliza-
ção19, ora criticado pelas suas insuficiências na proteção ambiental e na 
escuta das percepções dos sujeitos sociais atingidos20. Importante marco 
normativo na proteção dos direitos dos povos indígenas e tradicionais, 
a participação encontra entraves procedimentais e epistemológicos para 
atingir sua máxima efetividade. 

Observa-se que, de forma recorrente, os projetos são avaliados de 
forma fragmentada de um estudo estratégico de política ambiental regio-
nal. Os impactos do modelo de desenvolvimento conduzidos para um ter-
ritório não são apreciados de forma cumulativa, continuada e complexa. 
A análise das alternativas locacionais e tecnológicas desprezam soluções 
viáveis que sejam desinteressantes para o setor econômico. Em muitos 
casos, a análise ambiental, em vez de compor os critérios a serem men-
surados, é precedida por uma decisão política sobre a instalação de um 
projeto21.

Os povos e comunidades afetados encontram entraves epistêmicos 
para que seus conhecimentos e perspectivas sejam levados em conside-
ração. Os estudos ambientais fragilizam o direito de participação, na me-
dida em que definem unilateralmente quem seriam os sujeitos atingidos, 
dificilmente reconhecem incertezas científicas ou insuficiência de dados, 
não praticam metodologias de interface com os saberes comunitários e, 
de forma recorrente, explanam longas justificativas dos empreendimen-
tos, desconsiderando a hipótese zero22. 
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O EIA do projeto de mineração Santa Quitéria, no Ceará, ilustra o expos-
to (In. LOPES, A.; LIMA, M. et all. A (in)compatibilização entre a explora-
ção da energia nuclear e os direitos humanos: o caso da mina cearense 
de urânio de Itataia”, No prelo, 2018). O diagnóstico social apresentou 
falhas metodológicas relevantes. Chama atenção o curto período de 
tempo em que a consultoria realizou este diagnóstico e entrevistas, 
totalizando dois encontros de quatro dias. Os sujeitos escutados foram 
classificados pelos critérios de “relevância” e “cooperação” com o proje-
to, de forma que a grande maioria foi do poder público municipal e não 
das comunidades. Das seis entrevistas em Santa Quitéria, cinco foram 
com o poder público municipal.
Afora estes aspectos metodológicos, chama atenção a narrativa assu-
mida pela consultoria ambiental no que se refere à caracterização da 
região. Ao tratar sobre a percepção das comunidades, que disseram não 
ter opinião formada ou não concordar com o projeto, a consultoria afir-
ma no EIA que “essas posições se dão devido à ausência de informações 
acerca do projeto em estudo, uma vez que foi unânime nas entrevistas a 
solicitação de ações de comunicação social”. Posturas crítica ao projeto 
são, portanto, desqualificadas como sinônimo de falta de informação.
Ainda na construção da percepção sobre a realidade social, observa-se 
que o EIA do projeto adentra em uma caracterização do empreendi-
mento como oportunidade e “salvação” para a região. A ideia de desen-
volvimento é apresentada como salvação para os territórios “pobres”, 
“miseráveis”, “sem alternativas de crescimento”, o modo de vida cam-
ponês tido como “pouco eficiente”, revelando uma análise apoiada sob 
uma territorialidade urbano-abstrata, baseada na desqualificação da 
territorialidade vivida localmente

Dito isto, o principal instrumento de participação nos licenciamen-
tos ambientais consiste na realização de audiência pública. A audiência 
pública do licenciamento ambiental é disciplinada pela Resolução 09/87 
do CONAMA, que em seu artigo 1º define que: “A Audiência Pública re-
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ferida na Resolução/Conama/N.º001/86, tem por finalidade expor aos 
interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, 
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a 
respeito.”23 De acordo com o site do IBAMA, “a audiência pública é uma 
das etapas da avaliação do impacto ambiental e o principal canal de par-
ticipação da comunidade nas decisões em nível local”24.

Para a legislação, portanto, ela deve discutir o estudo ambiental, 
tirar dúvidas e colher críticas e sugestões. Trata-se do único espaço oficial 
em que a população interessada discute o projeto com o órgão ambiental 
e com os empreendedores. Constitui, portanto, o canal de participação 
institucionalizado no licenciamento ambiental, momento em que os con-
flitos sociais em torno do projeto podem ser evidenciados, cuja eficácia 
depende de uma série de fatores como mobilização, crença que os par-
ticipantes possuem na efetividade do espaço e acessibilidade e o acesso 
qualificado à informação.

As audiências devem ocorrer sempre que o órgão ambiental julgar ne-
cessário ou quando solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou 
por 50 ou mais cidadãos, ocasião em que o órgão ambiental deverá realizar 
a audiência, sob pena de invalidade de uma futura licença ambiental conce-
dida. O prazo para solicitar as audiências será de 45 dias após a publicação 
de edital em que o órgão ambiental anuncie o recebimento do EIA-RIMA 
(artigo 2º, caput, §1º e §2º da Resolução 09/87 do Conama). Neste período os 
interessados podem, ainda, enviar sugestões e críticos por escrito, devendo 
a documentação ser anexada ao processo de licenciamento.

Importante destacar que o momento deve ser realizado em local 
acessível para a população interessada, havendo a previsão expressa de 
que, em função da complexidade do tema, “poderá haver mais de uma au-
diência pública sobre o mesmo projeto”. A recusa das demandas por mais 
momentos de escuta e participação constitui um dos entraves observados 
para o amplo exercício deste direito.
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A importância das audiências vem sendo reconhecida pela jurispru-
dência pátria. Em acórdão emblemático, o Superior Tribunal de Justiça 
manteve decisão a qual determinou 

a realização de tantas audiências públicas quanto neces-
sárias para o esclarecimento  da  população interessada 
previamente à concessão de licenciamento ambiental para   
construção de empreendimento imobiliário, na hipótese  
em  que o requerente alega que a medida provocaria grave 
lesão à economia pública, impedindo o licenciamento de 
empreendimento que traria recursos para o Estado, pois, à 
vista do princípio da precaução, o interesse público parece 
estar melhor protegido pela decisão  impugnada do que pela 
suspensão dos seus25.

Entretanto, prevalece o caráter meramente consultivo do espaço, 
na esteira de outros mecanismos de consulta ambiental26 e ainda existem 
decisões27 afirmando que as audiências não precisam sanar todas as dú-
vidas da população local, pondo sob questão sua eficácia social. Ademais, 
inúmeros são os casos em que as audiências ou não são realizadas ou são 
feitas de forma insuficiente. 

Desta forma, um dos principais desafios postos envolve a densidade 
do poder decisório e o estabelecimento de procedimentos equilibrados 
entre escuta e explanação, de forma a evitar que as audiências funcio-
nem mais como “ritos cerimoniais” dos licenciamentos para os quais os 
empreendedores mobilizam cada vez mais recursos na elaboração de seu 
posicionamento ambiental28.

Para superação destes desafios, propõe-se, sem prejuízo de outras 
medidas: a elaboração de metodologias compartilhadas com os povos e 
comunidades que protagonizam as relações territoriais nas áreas impac-
tadas para identificação de impactos, áreas e sujeitos atingidos; procedi-
mentos de escuta prévia, livre e informada para análise da viabilidade dos 
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empreendimentos; protocolos que especifiquem e confiram densidade 
para o direito de participação; mecanismos que assegurem a máxima 
redução da assimetria de poder existente entre as partes envolvidas em 
tais conflitos, assegurando assistência técnica, condições de mobilização, 
comunicação e informação para tais populações; fortalecimento dos con-
selhos de meio ambiente e da participação da sociedade civil organizada 
na elaboração das políticas ambientais; decisões multicriteriais, comple-
xas que explanem para a sociedade as margens de incerteza científica, 
insuficiência de dados e os riscos ambientais conhecidos de tais empre-
endimentos.

Tal desafio não pode ser realizado sem a garantir do acesso à infor-
mação clara, acessível, desinteressada, tecnicamente assistida e compatí-
vel com os reais impactos dos projetos sob análise, o qual deve ser com-
preendido como pressuposto para a eficácia de procedimentos de controle 
social de políticas públicas ambientais. 

Conforme apontado no início deste capítulo, projetos de mineração 
vêm amplificando os casos de conflitos ambientais no país, imprimindo 
aos efeitos do neoextrativismo a expropriação de território, modos de vida 
e dos bens da natureza. 

O caso ilustrado remete à análise do marco de regulação da explo-
ração mineral, cujo sistema de autorização e concessão baseia-se, em 
síntese, por quatro regimes: autorização de pesquisa e concessão de lavra, 
licenciamento mineral para extrações de média complexidade, permissão 
de lavra garimpeira e o registro de extração mineral, para utilização em 
obras públicas. A análise, ilustrativa, centra-se no primeiro regime.

O início do procedimento ocorre com o requerimento de autoriza-
ção de pesquisa para constatação do ativo mineral o qual, após deferido, 
ensejará a publicação de Alvará de Pesquisa (art.22 Código de Mineração). 
Ao término, apresenta-se o Relatório Final de Pesquisa cuja aprovação pelo 
DNPM inaugura segunda fase do rito, na qual se pleiteia a concessão de 
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lavra mediante requerimento e apresentação do Plano de Aproveitamento 
Econômico (PAE). Deferido o pedido, será emitida Portaria de Lavra.

Feita esta síntese, necessário observar quais os momentos de diálo-
go do procedimento com a sistemática de proteção ambiental. As Reso-
luções n. 09/90 e 10/9029 do CONAMA empreendem um dos significativos 
passos de conexão normativa, dispondo sobre as normas de licenciamento 
ambiental para extração mineral, sem prejuízo das Resoluções gerais apli-
cáveis ao licenciamento ambiental, a exemplo das Resoluções n. 01/86, 
09/87 e 237/97.

O escopo disciplinado, entretanto, foi conformado sob um desenho 
que acolheu a formulação de normas gerais. A Resolução n. 09/90 inicia 
por afirmar que a pesquisa mineral será sujeita ao licenciamento ambien-
tal apenas quando houver emprego de Guia de Utilização, documento 
emitido pelo DNPM apto a admitir de forma excepcional a extração de 
substâncias minerais antes da concessão de lavra, em conformidade com 
o art.102 da Consolidação Normativa do DNPM, Anexo I da Portaria n. 
155/2016. 

Chama atenção que na fase de autorização de pesquisa não exista 
qualquer análise ambiental, exceto nos casos de guia de utilização. Tam-
pouco a população local deve ser ouvida, haja vista que, neste período, 
dificilmente o licenciamento ambiental foi iniciado e as audiências reali-
zadas. 

Ainda na dicção desta norma, é na etapa da LI que o empreendedor 
deve juntar cópia da comunicação do DNPM julgando satisfatório o PAE, 
documento necessário para a concessão de lavra que deve ser apresen-
tado ao DNPM após a aprovação do Relatório de Pesquisa, conforme os 
termos do art. 38, VI do Código de Mineração. 

Ocorre que a maioria dos projetos são licenciados de forma separa-
da do procedimento para concessão de lavra, interditando a correição da 
análise da viabilidade socioambiental, o debate público das informações 
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do rito que permite a extração mineral, gerando informações defasadas 
entre o rito ambiental e o minerário, a subordinação da análise ambiental 
ao Plano de Aproveitamento Econômico e a pressão sobre os órgãos am-
bientais para darem velocidade à análise ambiental.

No que tange à disciplina das áreas de disponibilidade de minera-
ção, a Portaria 05/2017 suprimiu a existência da comissão técnica avalia-
dora, regulou o funcionamento dos leilões virtuais e consagrou o regime 
de concorrência baseado exclusivamente em critérios econômicos, não 
avançando em mecanismos democráticos ou ambientais, como a incor-
poração de boas práticas para a habilitação dos interessados. 

A concessão da portaria de lavra30, por sua vez, deve ser feita após 
apresentação da Licença Prévia, não havendo, fora do rito ambiental, es-
paço de consulta pública. 

Os impactos da mineração perduram após o encerramento das ati-
vidades econômicas. O Código de Mineração não trouxe a descrição de 
um procedimento para o descomissionamento das minas. Tampouco há 
norma federal ambiental que regule o tema. Em atenção ao §2º do artigo 
225 da Constituição Federal, o Decreto n. 97.632/89 estabelece a obriga-
toriedade do Plano de Recuperação da Área Degradada, dispondo que 
em seu artigo 3º “a recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio 
degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preesta-
belecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do 
meio ambiente”. No Direito Minerário há, em síntese, a NRM 20 e 21 do 
DNPM que determinam que o empreendedor deve apresentar o Plano de 
Fechamento de Mina junto ao PAE, ou seja, no momento inicial do projeto.

Entretanto, não há norma federal que discipline o conteúdo mínimo 
deste plano, tampouco o rito de sua elaboração, as etapas de fechamento 
e as responsabilidades por danos posteriores. Pesquisas31 corroboram 
esta crítica, assinalando que a norma não traz garantias de que o plano de 
fechamento será efetivamente executado, não articula o descomissiona-
mento com as normas ambientais, não contempla a participação social. 
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O conjunto de impactos socioambientais deste empreendimento, 
associado à baixa densidade do princípio democrático, vem acirrando 
conflitos e mobilizando resistências comunitárias32. 

No Brasil, a precariedade do direito de participação vem sendo 
denunciada. O projeto da Vale de duplicação da estrada de ferro Carajás 
entre o Maranhão e o Pará, orçado em 19,4 bi de dólares, pretendia cruzar 
27 municípios e afetam mais de 100 comunidades. No caso, não houve 
participação ou realização de audiências públicas. Os trechos foram li-
cenciados de forma parcelada. O caso gerou mobilização social e levou 
à proposição de Ação Civil Pública com suspensão judicial da licença, 
paralização das obras, determinação de EIA/RIMA, audiências públicas, 
consulta às comunidades, vistorias do IBAMA e maior publicidade33.

A mineração, como atividade extrativista, implica em acesso aos 
territórios e biodiversidade locais. Isto leva pesquisadores a enxergarem 
na aplicação da Resolução 06/CGEN, que regula sobre diretrizes para 
anuência prévia para acesso aos conhecimentos tradicionais, um dever 
jurídico de escuta das comunidades afetadas em projetos de mineração34. 

No que tange à possibilidade de mineração em terras indígenas, 
o tema da participação e do direito de consulta prévia ganham especial 
relevo. A falta de regulamentação legal da matéria fragiliza os direitos das 
populações indígenas, submetendo-as às pressões de mercado.

Inúmeras ameaças no campo legislativo vêm sendo detectadas por 
pesquisadores35, instituídas por meio de Medidas Provisórias, Projetos de 
Lei e pela reforma do Código de Mineração. Em 2007, foi elaborado um 
projeto pelo Poder Executivo o qual contemplava avanços importantes 
como as situações nas quais não seria concedidas autorizações para mi-
neração em terras indígenas, notoriamente quando houvesse conflito pela 
terra ou se tratasse de povos isolados; restringia a exploração à demons-
tração de interesse nacional (a despeito da indeterminação do conteúdo 
jurídico do conceito) e exigia comprovação da viabilidade socioambiental 
do projeto36.
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Ainda de acordo com a pesquisa, em 2013, 4.000 processos mine-
rários (requerimentos e autorizações de pesquisa e lavra) incidentes so-
bre terras indígenas haviam sido emitidos, os quais cobrem espantosos 
36,7% de 152 terras reconhecidas. O direito de consulta prévia dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais insere-se neste debate, consistindo 
campo de análise no próximo item. 

3.2 Afetações aos recursos hídricos, mudanças climáticas e 
empresas transnacionais.

Os impactos da mineração sobre as águas são invisibilizados. Tais 
impactos acentuam conflitos nos quais revela-se uma disputa conceitual 
sobre os sentidos do direito à água. O marco normativo avança na prote-
ção do direito à água, mas existem lacunas importantes no que tange à 
disciplina da interface entre recursos hídricos e mineração.

Na esteira dos impactos da atividade mineradora conduzidos por 
grandes empresas, muitas transnacionais, observa-se a interface de tais 
empreendimentos com a contaminação do ambiente, do ar e das águas, 
desestabilizando ecossistemas e acirrando as causas dos processos de 
mudanças climáticas. Tratam-se de empreendimentos hidrointensivos 
que agravam, seja pela concorrência pelo uso da água, seja pelos riscos de 
contaminação, o desafio em torno da regulação e da implementação dos 
instrumentos jurídicos.

A exploração do ambiente articula a extração de minérios com os 
conflitos em torno da água, compreendida por empreendedores como um 
“recurso” e “insumo”, cuja dimensão econômica tem prevalência, ao tem-
po em que povos indígenas e comunidades tradicionais e campesinas a 
percebem enquanto como “bem comum”, “vida”, “sagrado”, como dimen-
são essencial da saúde, de seus direitos territoriais, culturais e sociais. 

Os conflitos em torno das águas na mineração muitas vezes tornam-
-se invisíveis. Os resultados das pesquisas de campo e dos dados de lite-
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ratura, entretanto, revelaram a centralidade desta dimensão, cuja relação 
encontra intimidade ao tema das mudanças climáticas e dos impactos 
provocamos por empresas transnacionais nos países do sul global. Opor-
tuno mencionar que o aquecimento climático mostra-se cientificamente 
inequívoco, bem como são inequívocas que suas causas são mais antropo-
gênicas do que naturais, principalmente no que tange à emissão de gases 
do efeito estufa (GEEs) e à fragilização dos ecossistemas37.

A primeira dimensão reveladora deste contexto diz respeito ao con-
sumo intensivo de água e à injustiça hídrica que caracteriza o desigual 
acesso à água entre comunidades e empreendedores sob um cenário de 
conflito ambiental. No sertão central do Ceará, por exemplo, pretende-se 
explorar jazida de urânio e fosfato utilizando 917m³ de água nova por 
hora, correspondendo a 115 carros-pipa por hora38, enquanto comunida-
des campesinas sofrem com a ausência de políticas de justiça hídrica e 
recebem entre 24 e 36 carros-pipa por mês, em situação de insegurança no 
que tange à continuidade do abastecimento. 

Os minerodutos marcam este cenário. Em Conceição do Mato 
Dentro, município de Minas Gerais, aquele que é o maior minoroduto 
do mundo, retira, por dia, 60 milhões de litros de água da Serra do Cipó, 
impactando vales, nascentes e todo o ecossistema de mata atlântica da 
região39.

A etapa industrial do neoextrativismo também merece destaque. A 
tentativa de implantação do polo siderúrgico em São Luís/MA de 2002 a 
2006 pretendia consumir 2.400 litros de água por segundo. Dados do IPEA 
mostram que para cada tonelada de aço bruto produzido no Brasil, con-
somem-se 1.514 kg de minério de ferro; 358 kg de coque de carvão mineral 
e 13,4 mil litros de água, gerando ainda 10 mil litros de efluentes hídricos 
e 367 kg de agregados siderúrgicos40.

Como segunda dimensão de problemas, observam-se os acentuados 
riscos de contaminação das águas em decorrência da atividade minera-
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dora. Casos frequentes de crimes ambientais contra as águas podem ser 
observados em empreendimentos minerários. No Ceará, a Assembleia 
Popular da Mineração denunciou o projeto de extração de ferro em Quite-
rianópolis, o qual vem provocando o assoreamento do Rio Poty que abas-
tece a população, reduzindo a produção agrícola local, além de inúmeros 
impactos socioambientais41. A tragédia ainda impune do município de 
Mariana – Minas Gerais, cujo rompimento da barragem provocou o derra-
me de cerca de 50 milhões de metros cúbicos de resíduos minerários por 
600 Km ao longo do Rio Doce nos lembra da perversidade deste modelo e 
nos convoca para as lutas em defesa da água e dos nossos territórios.

A contaminação das águas pode, ainda, cumular inúmeros riscos 
ambientais e à saúde, conforme demonstra o caso de Caetité, na Bahia, 
em que se minera urânio, onde diversos episódios de vazamentos são re-
latados e foram encontrados perigosos índices de radioatividade na água 
dos poços que abastecem a população42. 

Ainda em abril do ano 2000, foi registrado vazamento de 5.000m3de 
licor de urânio das bacias de sedimentação para o ambiente. No perío-
do de funcionamento da mina, percebe-se a ocorrência de cerca de dez 
acidentes de materiais radioativos, na maioria das vezes omitidos pela 
empresa que não tinha um plano de comunicação com a população; a 
constatação de contaminação dos poços da região, que chegaram a ser in-
terditados mas foram brevemente liberados; a constatação, pela  Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), que em visita ao local identifi-
cou a dificuldade de conhecer o total da produção de urânio produzido, o 
que aponta para sérias preocupações tanto com os níveis de produção de 
rejeitos e materiais radioativos, como também em relação às questões de 
segurança no controle da produção exata e destino do urânio; o descum-
primento das condicionantes das licenças ambientais, o que não impediu, 
diante do complexo quadro apresentado, que as licenças fossem mantidas 
e renovadas, o que fortalece as desconfianças com a capacidade do órgão 
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ambiental e do processo de licenciamento em avaliar riscos, impactos e 
injustiças, e fazer efetivar uma tutela que vise eminentemente preservar a 
qualidade de vida e os bens socioambientais43. 

Embora a contaminação da água tenha, de forma recorrente, sido 
negada pelas empresas, em agosto de 2015, representante da Indústria 
Nuclear do Brasil reconheceu, a contaminação de poços da região, o que 
gerou repercussão nacional e motivou a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) a anunciar que, com apoio da Secretaria de Vigilân-
cia Ambiental do Ministério da Saúde, tomaria medidas para auxiliar o 
órgão estadual de vigilância a levantar a situação dos riscos à saúde da 
população, identificando que poços estariam contaminados com urânio44. 
A desqualificação, por parte do empreendedor, das denúncias suscitadas 
por mais de uma década levanta o problema da credibilidade das informa-
ções prestadas à população45.

Já o projeto de mineração binacional de Ouro Pascua-Lama, Chile-
-Argentina, com exploração a céu aberto de jazida de ouro, prata e cobre 
da transnacional canadense Barrick Gold Corporation impactaria a zona 
nascente dos rios da cordilheira dos andes que dão sustento a 70 mil pes-
soas ligadas às atividades agrícolas, além dos impactos sobre as geleiras, o 
despejo de efluentes ácidos e de águas de contato no rio estrecho46.
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Em pesquisa de campo realizada em municípios afetados por projetos 
de mineração em Goiás, quais sejam, Crixás, Alto Horizonte e Barro Alto 
verificou-se que: Quanto aos rejeitos gerados pela atividade mineradora, 
em todos os locais, são depositados em lagoas. Os impactos ambientais 
desses depósitos de rejeitos são vários; (i) contaminação dos lençóis 
freáticos; (ii) contaminação dos mananciais; (iii) risco de vazamento de 
rejeitos; (iv) não existem plano de evacuação em caso de rompimento 
das barragens; (v) redução do nível do lençol freático, de modo que há 
enorme dificuldade na perfuração de poços para abastecimento das 
cidades (In. REIS, H.; TIBIRIÇA, L., et all. Avaliação das condições de 
desenvolvimento de cidades goianas marcadas pelas atividades mine-
rárias, No prelo, 2018).
Chama atenção o fato de ser de conhecimento de todos os moradores 
a importância de só consumirem água mineral, bem como da impossi-
bilidade de se alimentarem dos peixes dos rios locais. Em razão do uso 
abundante dos recursos hídricos para atividade mineradora, é recor-
rente a reclamação da comunidade quanto a diminuição da vasão dos 
rios, havendo relatos de leitos que secaram com o tempo e de prejuízo 
ao fornecimento de água tanto para a zona urbana quanto para a zona 
rural. 
O ar é contaminado diuturnamente pela poeira gerada em decorrência 
de suspiros que levam para a atmosfera a poeira gerada na detonação 
e escavação subterrânea do minério. Exceto a Silicose, nenhuma outra 
doença foi associada à mineração.
Ademais, não há nenhuma menção de doenças associadas à deteriora-
ção das condições do meio ambiente desencadeados pela atividade de 
mineração. Por exemplo, a falta de qualidade da água e do ar.  
Por fim, salvo ações pontuais, não foram reportados programas de ação 
contínua de prevenção e/ou promoção de saúde planejados e conduzi-
dos, ou mesmo em parceria com o ente público, pelas empresas mine-
radoras nos municípios.
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Dito isto, observa-se que seja como insumo, seja como bens ameaça-
dos de contaminação, as águas sofrem processos de privatização47 e arti-
culam resistências e alternativas locais e globais em sua defesa que é, a um 
só tempo, a defesa da diversidade de vida em fronteira aos mecanismos de 
mercantilização expansiva. 

Isto porque movimentos sociais, organizações da sociedade civil, 
comunidades e redes vêm apontando para a diversidade dos sentidos das 
águas, incabíveis na gramática de “recursos hídricos” ou “bem econômi-
co”, a qual a legislação consagra, ainda que de forma contraditória com a 
garantia da água enquanto direito e bem ambiental a ser protegido.

A água, portanto, é a um só tempo percebida como bem econô-
mico (Lei Federal n. 9.433/97), bem ambiental, princípio de vida48, bem 
comum49, direito humano50/51, sujeito de direitos52 e carrega em si distin-
tos significados, representações e formas de apropriação social. Para o 
neoextrativismo, as águas dos povos do Sul Global tanto são exportadas 
como insumos para a produção de commodities53, como contaminadas 
por grandes empreendimentos54.

O marco normativo avança na proteção do direito à água, mas 
existem lacunas importantes no que tange à disciplina da interface entre 
recursos hídricos e mineração. O reconhecimento da água como direito 
fundamental é o que fomenta as preocupações internacionais e nacio-
nais no que concerne a sua disponibilidade e qualidade, ademais quando 
grandes empreendimentos hidrointensivos ameaçam sua oferta saudável. 
Estima-se que o aumento de seu consumo duplicará nos próximos 35 
anos, chegando ao limite da disponibilidade da água55. A disponibilidade 
do recurso para a utilização humana é gravemente ameaçada tanto pelo 
uso indevido56 como pelo cenário de escassez e utilização perdulária por 
projetos de mineração hidrointensivos. Esse quadro compromete a segu-
rança hídrica, energética e alimentar57 em várias regiões e as estatísticas 
são, a este respeito, muito alarmantes: 663 milhões de pessoas no mundo 
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não têm acesso às fontes de água potável e 2,4 bilhões de indivíduos não 
dispõem de boas condições de saneamento58.

No plano internacional, reconhece-se o direito humano à água. A 
primeira Conferência Internacional que tratou especificamente sobre 
o tema da água ocorreu em 1977, na Argentina, e ficou conhecida como 
Ação de Mar Del Plata. Desde então, houve outras Conferências nas quais 
o tema foi tratado, a exemplo da Conferência Internacional sobre a Água e 
Meio Ambiente na Irlanda na cidade de Dublin, em 1992.

Destes encontros, os Estados nacionais firmaram a necessidade de in-
corporação de instrumentos de gestão de recursos hídricos para prevenção 
do esgotamento destes recursos. A Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas, por exemplo, reconheceu “que o direito à água potável e ao 
saneamento é um direito do homem, essencial ao pleno desfrute da vida e 
ao exercício de todos os direitos do homem”59, em Resolução a qual o Brasil 
é signatário. A designação de um Relator Especial da ONU sobre o direito à 
água potável e ao abastecimento, em 2008, marca uma etapa importante no 
reconhecimento deste novo marco normativo60, que impõem a necessidade 
de medidas de adaptação na solução de conflitos ambientais pelo acesso 
à água, bem como na implementação dos instrumentos de gestão hídrica. 

Em tempos de mudança climática, acentua-se a gravidade deste 
contexto: as projeções conduzem para um provável aumento de 3ºC na 
temperatura média do planeta, o que inviabilizaria diversas formas de 
vida por todo o mundo61.

No plano constitucional, tem-se a garantia ao ambiente equilibrado 
e à sadia qualidade de vida e os direitos que lhes são correlatos, dentre 
os quais a garantia de acesso democrático e regulado dos bens essenciais 
para garantia da dignidade humana, que constitui um dos fundamentos 
do estado democrático de direito, inc. III, art. 1º da Constituição Federal. 
A água, bem de uso comum do povo e cujo uso pode implicar em condi-
ções econômicas, é sem dúvidas fundante para garantia da dignidade. A 
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cláusula de abertura dos Direitos Fundamentais trazida pelo §2º do artigo 
5º do texto constitucional não deixa dúvidas sobre a fundamentalidade do 
direito à água. No Peru, o reconhecimento do direito à aguá como funda-
mental, advém de uma decisão do Tribunal Constitucional.

Na legislação infraconstitucional, observa-se que o direito a água 
encontra previsão no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), enquan-
to dimensão do direito à cidade e na Lei do Saneamento Básico (Lei n. 
11.445/2007), regulando a água tratada, ao assegurar  o abastecimento de 
água potável e a universalização do acesso ao saneamento. 

Entretanto, foi a Lei n. 9.433/1997, a qual instituiu a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos, que deu os contornos mais definidos do tema, 
ainda que centrada nas normas de uso da água bruta. Nesta lei, a água foi 
tratada como “bem de domínio público” e dotada de “valor econômico”. 
Foram reconhecidos seus “usos múltiplos” para efeitos da gestão, a qual 
deve ser descentralizada e participativa. Antevendo situações de escassez 
e disputas pelo acesso à água, a lei estabeleceu de forma contundente a 
prioridade para abastecimento humano e dessedentação animal.

Entretanto, o reconhecimento do direito à água e de sua prioridade 
para abastecimento humano e dessedentação animal entra em colisão 
com o modelo de desenvolvimento alancado por fenômenos neoextrati-
vistas, de forma que a efetividade deste direito se encontra em profunda 
situação de ameaça.

Relevante observar que a estrutura do setor mineral destina aos 
países periféricos a “fase quente” (de transformação dos minerais em pro-
dutos semiacabados), a que mais utiliza energia e recursos ambientais, 
dentre eles a água62. Este cenário vem levando pesquisadores a defender 
estratégias graduais de transição para a indústria mineral nestes países, 
incluindo a internalização progressiva dos custos socioambientais destas 
atividades e a definição de áreas livres em função da biodiversidade e 
modos de vida locais. Tais estratégias evidenciam uma preocupação com 
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a ausência de um marco protetivo eficaz da biodiversidade e de bens am-
bientais imprescindíveis à vida, como a água. 

A relação entre mineração e recursos hídricos vem sendo investiga-
da pelas agências de regulação, devido sua importância. Ainda em 2006, 
a Agência Nacional das Águas em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Mineração – IBRAM lançou a publicação “A gestão dos Recursos Hídricos 
e a Mineração”63. 

Do ponto de vista normativo, cumpre destacar que o Código Mineral 
prevê:

• No art.39, que o Plano de Aproveitamento Econômico da 
jazida contenha:

d) às instalações de energia, de abastecimento de água e 
condicionamento de ar;

g) às instalações de captação e proteção das fontes, adu-
ção, distribuição e utilização da água, para as jazidas da 
Classe VIII. (Decreto Lei 227/1967, art.39, ‘a’ e ‘b’).

• No art. 47, que o titular da concessão de lavra: responsa pe-
los danos, ainda que indiretos, provocados a terceiros (Art. 
47,III), dentre os quais podem-se incluir os impactos hídri-
cos; promova a segurança e a salubridade das habitações 
existentes no local (art. 47, IX); e, de forma mais expressa, 
que este titular deve evitar a poluição do ar ou da água, que 
possa resultar dos trabalhos de mineração (art. 47, XI).

Entretanto, a matéria não ganha maiores avanços no plano nor-
mativo. Há, inclusive, graves riscos de retrocessos, haja vista propostas 
legislativas que cogitam excluir da esfera obrigacional das mineradoras o 
cuidado com a água. 

Ademais, no marco vigente, observa-se baixa densidade de integra-
ção entre a análise para concessão de outorgas e o licenciamento ambien-
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tal de projetos minerários. Geralmente, primeiro é concedida a outorga, 
depois será feita a análise ambiental. Assim, os estudos ambientais não 
subsidiam uma análise integrada dos impactos do projeto, de forma a 
relacionar a dimensão hídrica, com os efeitos sobre a fauna, a flora, o am-
biente social. Carecem, ainda, estudos técnicos que fomentem discussões 
nos comitês de bacias sobre os riscos da mineração sobre as águas. Não 
raro, informações são omitidas, como no caso de Caetité/BA e os impac-
tos ambientais causados não são devidamente reparados e responsabili-
zados, a exemplo do caso de Mariana/MG.

Importante, ainda, destacar que mesmo os instrumentos jurídicos 
previstos na legislação de águas carecem de maior efetividade, seja no pla-
no de gestão preventiva, a exemplo do enquadramento dos corpos hídricos, 
seja no plano reparador, a exemplo da suspensão de outorgas em situações 
de calamidade para garantia da prioridade de abastecimento humano.

Desta forma, as estratégias de enfrentamento à escassez hídrica 
relacionam-se diretamente com o uso do direito e de instrumentos na ges-
tão preventiva das águas, de forma a induzir critérios socioambientais na 
esfera decisiva que delimita a escolha dos chamados “projetos de desen-
volvimento”. Neste contexto, necessário propor: 1. A integração das regras 
de gestão e outorga de água com a análise socioambientais de projetos de 
mineração; 2. A racionalização do acesso e da distribuição de água e a efe-
tividade dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 3. A 
consideração, por procedimentos públicos participativos, das compreen-
sões sobre o significado sociocultural da água para a reprodução material 
e simbólica de povos indígenas e populações tradicionais. 

3.3 O Direito à Consulta prévia, livre e informada

A proteção dos direitos humanos de povos e comunidades afetadas 
por projetos de mineração perpassa a garantia e regulamentação do direito 
de consulta livre, prévia e informada previsto na Convenção n. 169 da OIT.
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A garantia de efetivação do direito de consulta prévia encontra 
entraves que envolvem: a regulamentação do conteúdo da Convenção 
n. 169/OIT; divergências teóricas sobre a expansão do alcance jurídico 
deste direito, notadamente quanto ao caráter vinculante da consulta; 
questionamentos sociais quanto à metodologia utilizada para realização 
de consulta; limites que tangenciam a própria garantia do direito de par-
ticipação e informação, como a apresentação de dados incongruentes, 
excessivamente técnicos e a realização de campanhas de legitimação dos 
empreendimentos. Além disto, a própria não aplicação do instrumento 
mostra-se como problema relevante, gerando questionamentos sociais e 
judiciais, conforme observado em casos empíricos.

Os direitos dos povos indígenas, no plano internacional, têm como 
matriz a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais de 1989 e a poste-
rior Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
de 2007, as quais reconhecem o caráter multiétnico e plural dos Estados 
nacionais.

A identificação dos povos indígenas deve ser feita por dois crité-
rios objetivos e um critério subjetivo. O critério subjetivo diz respeito à 
autodeterminação dos povos a partir de sua identidade, vinculando os 
elementos objetivos que correspondem ao elemento histórico, quando 
há descendência de povos indígenas, e ao elemento de atualidade, o qual 
consiste na permanência de suas instituições sociais, políticas, culturais e 
modos de vida, não compreendidos de forma estanque64. De forma similar, 
a Convenção 169 aplica-se também de forma reconhecida às comunidades 
tradicionais e quilombolas, persistindo os critérios expostos e a prevalên-
cia da autodeterminação.

A Convenção assegura, em seu artigo 6º, o direito de participação e 
consulta livre, prévia e informada como direitos a serem garantidos aos 
povos indígenas e comunidades tradicionais. No artigo 7.1, o texto con-
vencional assegura o direito de autodeterminação destes povos no que 
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tange à definição de suas prioridades e de controlar seu desenvolvimento 
social e econômico de forma orientada por suas instituições, modos de 
vida, bem estar e valores culturais. Ainda, vale destacar o direito sobre 
os recursos naturais de seus territórios, o que envolve a dimensão de seu 
uso, acesso e gestão (artigo 15.1). No Brasil, a Convenção foi ratificada por 
meio do Decreto Legislativo n. 143 de 20 de junho 2002, sendo promulgada 
pelo Decreto presidencial n. 5.051, de 19 de abril de 2004.

A importância do direito de consulta vem sendo debatida e reafir-
mada no plano internacional. Assim, a sexta sessão do Fórum Permanente 
para Questões Indígenas da ONU expressou a necessidade de proteção 
dos direitos humanos dos povos indígenas e elaborou recomendação aos 
Governos para que observassem o consentimento livre, prévio e informa-
do nas legislações internas, o que foi reafirmado pela Assembleia da ONU 
em 2007 no texto da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas65.

O direito de consulta parte da garantia de que esta deve ser livre de 
coações, ameaças ou ingerências externas, baseada nos valores e critérios 
dos povos e seus respectivos modos de ser, viver, conhecer e fazer; informa-
da, ou seja, subsidiada por informações confiáveis sobre as intervenções a 
serem feitas em seus territórios; e prévia, ou seja, anterior a qualquer ato 
que interfira nos seus direitos e territórios. Trata-se de um instrumento 
de diálogo intercultural entre Estado e povos indígenas ou comunidades 
tradicionais, o qual deve ser realizado de forma horizontal, não violen-
ta, direta e transparente, respeitando e reconhecendo os modos de vida 
tradicionais, seus componentes culturais e identitários com autonomia 
decisória.

Importante diferenciar o conteúdo jurídico do direito à consulta 
com o direito de participação, embora ambos possuam uma zona de apro-
ximação. Isto porque o direito à consulta vai além dos ritos instituídos dos 
processos participativos, geralmente conduzidos pelo Estado, firmados 
sob critérios de decisão técnicos ou de gestão de políticas públicas, ins-
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trumentalizados em conselhos ou órgãos de composição paritária com a 
sociedade civil, permeados por procedimentos de participação indireta 
dos sujeitos sociais, centrados na definição de políticas públicas e com 
baixa densidade territorial, os quais desconsideram em profundidade as 
diferenças culturais entre os instrumentos instituídos de participação e 
os modos de vida e cosmovisões dos povos afetados. O direito de consulta 
pressupõe, portanto, maior grau de autonomia dos povos indígenas e co-
munidades tradicionais, conduzindo o debate para o reconhecimento da 
vinculação dos resultados da consulta prévia perante o Estado.

A demanda pela efetividade deste direito, de forma plena e com res-
peito à autonomia dos povos, ganha relevo diante do preocupante cenário 
dos conflitos ambientais, notoriamente aqueles que envolvem a expansão 
do agronegócio e de atividades de mineração. Em 2015, 137 indígenas fo-
ram mortos apenas na Amazônia brasileira66. Dentre as causas relatadas, 
os conflitos por território entre indígenas e garimpeiros mostra-se rele-
vante.

No que tange aos projetos de mineração, o número crescente de 
requerimentos de lavra em terras indígenas acirra conflitos ambientais 
e confere destaque aos contornos do direito à consulta. Em 2013, esti-
mava-se que apenas cinco mineradoras contabilizavam 1.356 processos 
incidentes em Terra Indígena67. Estima-se que, se a mineração em terras 
indígenas for aprovada, 28 milhões de hectares de terras na Amazônia se-
rão afetadas, o que corresponde a 24,5% da área total ocupada por povos 
indígenas neste bioma68. No caso do Povo Xikiri do Cateté, mais de 90% 
de seu território está coberto por processos minerários, em um contexto 
em que já se verificam impactos ambientais como a contaminação do 
Rio Cateté pelo despejo de metais pesados dos 14 empreendimentos de 
mineração que cercam seu território. Outros povos sentem os impactos 
negativos da garimpagem em suas terras. Estima-se que apenas o povo 
Cinta Larga é atingido pela atividade de cinco mil garimpeiros69.
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As divergências sobre o alcance e grau de vinculação do direito à 
consulta conduzem alguns autores a defenderem a necessidade de regula-
mentação do procedimento. Algumas observações são importantes neste 
tema. 

A primeira corresponde ao alcance, vigência e efetividade da garan-
tia do direito. A ausência de normas legais que disciplinem o procedimen-
to de consulta não interdita sua incorporação, enquanto direito humano, 
na esfera subjetiva dos povos afetados. Isto porque a vigência da Conven-
ção n. 169 e sua incorporação via Decreto mostra-se suficiente para que 
vincule os poderes públicos e entes privados.

Outro marco normativo que reforça a vigência e aplicabilidade 
do direito à consulta consiste na Convenção sobre Diversidade Biológi-
ca quando, em seu artigo 8º, 15º e 19º incorpora no âmbito da proteção 
jurídica dos conhecimentos tradicionais a necessidade de aprovação de 
medidas pelos detentores destes conhecimentos, reconhecendo, ainda, a 
necessidade de “consentimento prévio” e “concordância prévia” dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais. Neste sentido, a criação do Conse-
lho de Gestão do Patrimônio Genético - CGEN em âmbito nacional realiza 
importante papel na definição das autorizações para acesso aos conheci-
mentos – e, consequentemente, aos territórios – tradicionais. Consulta e 
autorização não se confundem, mas incorporam-se em um conjunto de 
procedimentos de proteção da biodiversidade e da autodeterminação dos 
povos sobre seus territórios. Neste sentido, vale mencionar a edição da Re-
solução CGEN n. 06, a qual estabelece dentre os requisitos para obtenção 
da autorização de acesso aos conhecimentos tradicionais, a necessidade 
de laudo antropológico e termo de anuência prévio das comunidades afe-
tadas70.

Não há, portanto, caráter programático ou analogia possível com as 
normas constitucionais de eficácia limitada. A garantia do direito à con-
sulta deve ser observada com máxima efetividade em seus termos origi-
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nariamente definidos na Convenção n. 169, de forma que seja ao máximo 
livre, prévia e informada. 

Importante salientar que a Convenção enfatiza que quaisquer me-
didas, administrativas ou legislativas, que afetem os territórios de povos 
indígenas ou comunidades tradicionais, devem estar submetidas à ga-
rantia de consulta. Não se trata, portanto, de garantia restrita a obras e 
projetos de infraestrutura, mas igualmente a toda e qualquer intervenção 
que atinja, direta ou indiretamente, as instituições sociais que perpassam 
o uso e a reprodução simbólica e material dos povos em seus territórios. 

Neste sentido, assim como acontece nos marcos das audiências 
públicas do licenciamento ambiental, raras vezes observa-se a efetiva dis-
cussão acerca da hipótese zero, aquela de não realização do empreendi-
mento. O direito à consulta abrange, necessariamente, o debate em torno 
da possibilidade de não realizar a intervenção ou não aprovar a legislação 
em debate, ou seja, não se restringe à mitigação ou compensação de da-
nos. Reforçando a vinculação dos Estados ao direito à consulta, a jurispru-
dência da Corte Interamericana de Direitos Humanos71 vem firmando a 
autodeterminação dos povos como critério para definição das políticas de 
desenvolvimento que afetem seus territórios e projetos de futuro.

Outro ponto relevante desta discussão diz respeito às tentativas de 
regulamentar o direito de consulta e os entraves encontrados em casos 
concretos: ora o direito é restrito por normas infralegais que interditam ou 
criam entraves a sua abrangência e forma de implementação; ora as regu-
lações desconsideram a diversidade cultural, simbólica e de modos de vida 
dos povos, impondo-se como nova forma de dominação epistemológica e 
disciplinando a forma pela qual o processo decisório deve ser conduzido 
internamento por povos indígenas e comunidades tradicionais.

O conteúdo jurídico da Convenção n. 169 deixa claro que também 
as intervenções legislativas devem ser objetivo de prévia consulta. Assim, 
a própria regulação do procedimento estaria incorporada em uma dimen-
são participativa e de escuta aos povos e comunidades afetados. 
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No Brasil, chama atenção o caso do Estado do Pará, em que houve 
iniciativa de regulamentar o direito à consulta sem participação dos po-
vos indígenas e comunidades tradicionais. O governo do Estado do Pará 
editou Decreto n. 1960 de 24 de janeiro de 2018 que criava grupo de tra-
balho para regulamentar o conteúdo da consulta previsto na Convenção 
169. Porém, não garantia consulta para esta medida normativa, tampouco 
que o plano estadual que lhe fosse derivado fosse submetido aos povos 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Por conta destas 
violações, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a 
Defensoria Pública do Estado do Pará emitiram recomendação conjunta 
pela imediata revogação do decreto.

No documento, os órgãos afirmam que o Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU já aprovou Relatório no qual se assegura que 

Os Estados também têm a obrigação geral de consultar os 
povos indígenas sobre as medidas legislativas que possam 
afetá-los, particularmente com relação à regulamentação le-
gal dos procedimentos de consulta. O cumprimento do dever 
de consultar os povos indígenas e tribais sobre a definição 
do marco legislativo e institucional da consulta prévia é uma 
das medidas especiais requeridas para promover sua parti-
cipação na adoção de decisões que os afetem diretamente72 

(ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator 
Especial sobre la situación de los derechos y las liberdades 
fundamentales de los indígena, James Anaya. Doc ONU A/
HRC/12/34, de 15 de julho de 2009, parágrafo 67). 

Como consequência, alguns povos vêm elaborando protocolos 
próprios e autônomos para definir os marcos do direito à consulta. Estas 
iniciativas conduzem a uma maior efetividade da Convenção n. 169, uma 
vez que internaliza, na própria definição do rito participativo, uma ho-
rizontalidade epistêmica que valoriza a autonomia decisória dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais.
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Em 2014, os Wajãpi e os Munduruku elaboraram protocolos próprios 
para regulamentar os processos de consultas que lhes digam respeito. 
Nele, afirmam que: 

• Os governos não podem consulta-los quando já houver tomado 
uma decisão;

• Todas as reuniões devem ser no território e não devem ser reali-
zadas em datas que atrapalhem as atividades das comunidades;

• As reuniões devem ser na língua Mundukuru e eles devem esco-
lher seus tradutores;

• Os saberes dos Mundukuru devem ser levados em consideração 
no mesmo nível dos saberes dos não índios; eles coordenarão as 
reuniões, não os governos;

• Deve ser garantida participação de parceiros da comunidade, 
órgãos, entidades da sociedade civil e técnicos de sua confiança;

• A consulta livre envolve a exclusão de forças armadas das reu-
niões;

• As reuniões devem ser filmadas e os governos devem entregar 
cópias das gravações para a comunidade, mas não poderão tirar 
suas imagens sem que sejam autorizados;

• Os mundukuru reafirmam que tomam suas decisões de forma 
coletiva; assim, os governos não podem consultar apenas uma 
parte do povo Mundukuru ou apenas alguma associação; as 
decisões serão tomadas em assembleias convocadas pelos caci-
ques.73

Os protocolos comunitários reforçam a autonomia dos povos indí-
genas, quilombolas e comunidades tradicionais e estabelecem procedi-
mentos horizontais e dialógicos que concretizam o reconhecimento do 
caráter multiétnico dos Estados nacionais.

Em síntese, tem-se que a garantia do direito de consulta está vigente 
e tem sua aplicabilidade incondicionada à regulamentação posterior; que 
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as iniciativas de regulamentação devem ser conduzidas com garantia da 
consulta e participação dos povos afetados; que tais povos, por iniciativa 
autônoma, garantem seu direito à autodeterminação por meio de proto-
colos internos que preservem a efetividade e o alcance do direito de con-
sulta. 

Por fim, recorrente a discussão sobre o caráter de veto ou escuta 
do direito à consulta. Conforme exposto, este direito não pode ser con-
fundido com os ritos participativos instituídos em políticas públicas que 
consistem em instrumentos de mera informação. A Convenção n. 169 da 
OIT adensa esta compreensão ao reconhecer o caráter multiétnico dos 
Estados, a autodeterminação dos povos, o direito de decisão sobre seus 
projetos de futuro. Assim, não se trata de mera escuta, embora a possi-
bilidade de veto dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradi-
cionais seja posta em questão nos tribunais nacionais. No tema, a Corte 
Constitucional da Colômbia vem buscando soluções para este impasse, 
levando em consideração o critério do grau de afetação das comunidades 
caso a caso74 (SILVEIRA; CAMARGO; MORAIS, 2017, p. 160). Assim, o in-
teresse econômico não deve servir como critério orientador da decisão, o 
que ainda se observa quando os Estados tomam suas decisões de política 
econômica antes de ouvirem as comunidades. O grau de impacto que um 
projeto pode ter sobre o futuro de um povo deve ser considerado para afir-
mação do direito de defender e determinar seus modos de vida. 

A OIT vem delineando os contornos deste direito, afirmando que: a) 
a consulta não se reduz à simples informação, mas que esta deve ser perti-
nente, clara, oportuna e imparcial; b) a consulta não é um simples evento, 
um rito ou um aspecto pontual na deliberação sobre a intervenção, ela 
consiste em um processo de decisão amplo, dialógico, horizontal, no qual 
sejam disponibilizados recursos e tempo necessários para formulações de 
decisões; c) a consulta deve ser conduzida pelo Estado, único interlocutor 
legítimo, não podendo delega-la para particulares; d) se a um só tempo a 
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consulta não consiste em veto, isto não retira seu caráter vinculante das 
intervenções estatais (Consulta livre, prévia e informada na Convenção n. 
169 da OIT. ISA – Instituto Socioambiental, 2008).

Em seguimento a esta abordagem sobre o conteúdo jurídico do 
direito de consulta, importante destacar a relevância dos impactos da 
mineração sobre modos de vida dos povos indígenas assumiu dimensão 
constitucional, ao reconhecer tratamento normativo específico.

De início, cumpre salientar que o marco constitucional assegurou 
aos povos indígenas “sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar to-
dos os seus bens” (artigo 231, Constituição Federal de 1988).

No que tange às atividades de garimpagem, o texto constitucional 
proibiu a realização da atividade por não índios, ao afirmar que o favore-
cimento estatal às atividades garimpeiras em cooperativas não se aplicará 
aos territórios indígenas (artigo 231, §7º, CF/1988). O Estatuto do Índio, 
por sua vez, assegura aos povos a exclusividade da garimpagem em suas 
terras.

Para compreensão do avanço dos grandes empreendimentos mine-
rários em terra indígenas mostra-se mais importante compreender a com-
binação do artigo 231, §3º com o artigo 176, §1º da Constituição Federal. 
In verbis:

231: § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as co-
munidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei.

176:



131

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveita-
mento dos potenciais a que se refere o “caput” deste artigo 
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 
empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 
sede e administração no País, na forma da lei, que estabe-
lecerá as condições específicas quando essas atividades 
se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indíge-
nas. (grifo nosso)

Do texto constitucional, conclui-se que: a) a concessão de portaria 
de lavra dependem de autorização do Congresso Nacional; b) tal conces-
são, depende, ainda, da escuta das comunidades afetadas, a qual deve ser 
realizada em conformidade com o conteúdo da Convenção n. 169 OIT, 
com a garantia de que seja livre, prévia e informada, respeitando a autode-
terminação dos povos e a autonomia decisória em relação a seus projetos 
de futuro e desenvolvimento; c) lei ordinária deve regular outras condições 
necessárias para realização de pesquisa e lavra em terras indígenas. 

A inexistência desta lei vem gerando controvérsias sobre o tema. 
Empreendedores pretendem a exploração mineral em terras indígenas 
livres de condicionamentos específicos. Por outro lado, emergem no 
Congresso Nacional projetos de lei que ameaçam o direito à consulta dos 
povos e comunidades, a exemplo do PL n. 1610/1996.

Sendo a consulta uma exigência constitucional para a mineração 
em terras indígenas, projetos de lei que busquem regular o tema devem 
garantir sua máxima abrangência, especificando, por exemplo, que as au-
diências ocorram nos territórios afetados, que reuniões sejam conduzidas 
por líderes comunitários e que tenham direito a serem ouvidos em sua 
língua e de acordo com seus padrões culturais. Além disto, a consulta deve 
ocorrer em todas as etapas do procedimento da intervenção que se deseja 
realizar, não sendo pontual ou fragmentada75.
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Um marco protetivo dos direitos dos povos indígenas, comunidades 
quilombolas e tradicionais também deve observar restrições específicas 
às atividades de mineração, como a proibição da exploração em uma terra 
indígena quando se trate de povo isolado, quando exista conflito pela pos-
se da terra ou quando o processo de demarcação não esteja concluído76 

(ISA, 2013). O conteúdo jurídico da ideia de “interesse nacional” também 
deve ser adequando aos interesses dos povos guardiões das florestas, das 
águas e do campo, de forma a não sobrepor uma gramática de governo 
como abertura para implementação de políticas violentas justificadas sob 
o manto de um interesse nacional não fundamentado e excludente dos 
direitos dos povos indígenas. Por fim, seguindo na esteira da Corte Colom-
biana, projetos que impliquem na desestruturação do modo de vida de um 
povo, da possibilidade de reprodução de suas instituições sociais, cultu-
rais e materiais, não devem ser aprovados. Todas estas dimensões devem 
estar integradas a uma realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
denso e participativo, que permita avaliar os reais riscos da atividade a ser 
implementada.
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134

MANUAL

das externalidades provocadas por estas atividades. In: ZHOURI, Andrea; LASCHE-
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Relume Dumará, Fundação Heinrich Böl, 2004. p. 217-244.
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11 Alexandra Aragão aponta o histórico normativo europeu acerca do dever de preven-
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para a Europa, mas que fixou importantes padrões internacionais do procedimento 
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Também a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o 
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to ambiental em seu princípio 17. In: MACHADO, Op. cit., p. 266.
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1981, regulamentada pelo Decreto n. 88.351 de 1983 e, ainda, pelas Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

14 Para ver mais sobre avaliação de impactos ambientais: 
 CABRAL, Alexandra; CABRA, Andrea; PINTO, Paula; SOTTOMAYOR, Rosário. A 

pós-avaliação em AIA como instrumento de reforço da sustentabilidade de projetos. 
Núcleo de Investigação de Geografia e Planejamento. Universdade do Minho.

 COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Aspectos da tutela preventiva do meio am-
biente: a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. In: LEITE, 
José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (Orgs.). Direito Ambiental con-
temporâneo. Barueri: Manole, 2004.

 MELO ROCHA, Mario de. A avaliação de impacto ambiental como princípio do direi-
to do ambiente nos quadros internacional e europeu. PUC, 2000.

15 MACHADO, Op. cit., p. 98.

16 As etapas do licenciamento são discriminadas na Resolução n. 237/97 do Cona-
ma. Paulo Afonso Leme Machado percebe o licenciamento como uma forma de 
intervenção do Poder Público em atividades econômicas, o que seria justificável 
mediante a presença do interesse geral. In: MACHADO, Op. cit., p. 297. Já Édis Mila-
ré afirma que o licenciamento é instrumento da gestão ambiental do Poder Execu-
tivo e expressão de seu poder de polícia, por meio do qual a Administração Pública 
compatibiliza o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento econômico, assentando 
que não objetiva ser entrave à persecução de quaisquer atividades, mas sim me-
canismos de concretização de exigências que decorrem da própria Constituição, 
pois o meio ambiente “não pode ser objeto de barganha, dado que é patrimônio da 
coletividade e bem inegociável”. In: MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente – A gestão 
ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 7 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 511.

17 As audiências públicas são regulamentadas pela Resolução n. 009/87 do CONAMA.

18 Ver sobre o tema: MIRRA, Alvaro Luis Valery. Participação, processo civil e defesa do 
meio ambiente no direito brasileiro. Tese de Doutorado. USP: 2008. 

19 Ilustrando este contexto, vale destacar o trâmite da Proposta de Emenda Constitu-
cional n. 65/2012 no Congresso Nacional.

20 Um dos pontos de crítica consiste na desconsideração dos sujeitos atingidos na 
avaliação dos impactos sociais, especificamente sobre os processos de desterri-
torialização. Existe em curso a elaboração de princípios e diretrizes sobre as ava-
liações de impactos sociais, definida como “a análise, monitorização e gestão das 
consequências sociais do desenvolvimento”, que pode ser verificada em VANCLAY, 
Frank. International Principles For Social Impact Assessment. Edições especiais n. 
2., IAIA, 2003, Contudo, o termo “AIS” pode ser entendido em diferentes níveis e a 



136

MANUAL

opção teórica da pesquisa considera mais consistente a categoria da Avaliação de 
Equidade Ambiental.

21 Neste sentido, defensores da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE afirmam que 
o procedimento é limitado porque a avaliação do projeto é feita de maneira indi-
vidual, inviabilizando um estudo estratégico sobre a política ambiental; ademais, 
não há devida análise de alternativas tecnológicas, pois o EIA realiza-se quando já 
existe uma decisão política tomada acerca de sua instalação. In: SÁNCHEZ, Luis 
Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no Brasil. 2008. Dispo-
nível em <http://www.revistaestudosavancados.usp.br/iea/aaeartigo.pdf> Acesso 
em: 23 jul. 2016. Outros textos sobre AAE podem ser consultados em: GHERSEL, 
Elton. A avaliação ambiental estratégica e a política nacional do meio ambiente. In: 
ROCHA, João Carlos; HUMBERTO FILHO, Tarcísio Humberto; CAZETTA, Ubiratan 
(Coord.). Política Nacional do Meio Ambiente, 25 anos da lei 6.938/1981. Belo Hori-
zonte: Del Rey, 2007.

 PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Guia de boas práticas para a avaliação ambiental 
estratégica – orientações metodológicas. Agência Portuguesa do Ambiente: 2007. Dis-
ponível em < https://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Boas Praticas/Guia Boas 
Prticas para a AAE.pdf> Acesso em: 27 nov. 2017.

22 Em outro viés, pesquisadores vem elaborando sínteses dos entraves do direito de 
participação de comunidades em conflitos ambientais e sugerindo uma proposta 
de Avaliação de Equidade Ambiental – AEA.  Tal proposta, ainda em construção, 
quer promover a justiça ambiental e aponta as seguintes limitações na sistemática 
do licenciamento ambiental: a definição restrita e unilateral de quem seriam os 
sujeitos atingidos; a desconsideração da incerteza, da insuficiência dos dados e das 
limitações do conhecimento científico para avaliar os impactos em cadeia; o acesso 
obstruído da sociedade em relação às informações do empreendimento; as audiên-
cias públicas como espaço de publicidade dos empreendimentos; a aceleração das 
etapas do licenciamento para liberação das licenças; o esvaziamento do papel dos 
Conselhos do Meio Ambiente e ausência de monitoramente constante da avaliação 
ambiental. A proposta da AEA é fruto de um Projeto de Pesquisa elaborado para o 
Ministério de Meio Ambiente, com o objetivo de tratar dos problemas de efetivida-
de do sistema de avaliação de impactos brasileiro. Desta forma, os pesquisadores 
realizaram estudo de cinco casos de conflitos ambientais emblemáticos do país e 
produziram relatório-síntese que aponta as principais insuficiências para efetivida-
de do marco normativo. Entretanto, a proposta de AEA não foi concluída, tampou-
co seu estudo foi aprofundado do ponto de vista jurídico, cabendo a esta pesquisa 
contribuir de forma original neste aspecto. In: ETTERN- Laboratório Estado, Traba-
lho, Território e Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio-
nal/IPPUR da Universidade Federal do Rio de Janeiro; FASE- Federação de órgãos 
para a assistência social e educacional. Relatório – Síntese. Projeto de Avaliação de 
Equidade Ambiental como instrumento de democratização dos procedimentos e 
avaliação de impacto de projetos de desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2011.

 Para a avaliação de impactos de grandes empreendimentos, Martinez Alier indica 
avaliações multicriteriais, integrais e com métodos participativos. Já o pensamento 
complexo apoiado por Morin apóia-se em três vertentes para elaborar seu pensa-
mento: discutir sem dividir, respeitando o complexo que se forma para além das 



137

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

partes, considerar a imprevisibilidade e adotar uma racionalidade aberta. In: Id. 
Complexidade e Liberdade. São Paulo: Ensaios THOR, Associação Palas Athena, n. 
7, p. 12-19, 1998, p.13.

23 De acordo com Paulo Afonso Leme Machado (2013, p. 304), a Resolução n. 09/87 
deve ser interpretada de acordo com a Constituição de 1988 e, portanto, não apenas 
o RIMA deve ser analisado, mas o próprio Estudo de Impacto Ambiental (art.225, 
§1º, IV CF/88). Sob esta ótica, ainda, podemos inferir que a audiência deve viabili-
zar o máximo de participação popular e deve ser conduzida considerando os prin-
cípios que regem a Administração Pública, em especial a impessoalidade, morali-
dade e publicidade. Para o autor supracitado, a audiência é uma via de mão dupla e 
objetiva que o órgão público preste informações aos participantes e vice-versa. Esta 
aproximação da administração com os sujeitos sociais interessados é desejável e 
deve ser aprofundada, entretanto, é preciso identificar os entraves e as relações de 
poder que perpassam esta “via de mão dupla” de forma que os empreendedores 
muito mais dizem do que escutam e, se escutam, a fala dos atingidos não interfere 
da mesma forma na tomada de decisões. 

24 Informações obtidas em http://www.ibama.gov.br/licenciamento-ambiental/audi-
encias-publicas-por-ano>, Acesso em: 19 set. 2015.

25 AgRg na SLS 1552 / BA, AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E 
DE SENTENÇA, 2012/0066717-5, Relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, 
DJ: 16/05/2012.

26 Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 25840/DF. Relator: Ministra 
Cármen Lúcia. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listar-
Jurisprudencia.asp?s1=%28%28%22consulta+p%FAblica%22%29%29+NAO+S%2E-
PRES%2E&pagina=2&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/mm73d-
cy>. Acesso em: 18 nov. 2017.

27 Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA 
APELAÇÃO CIVEL : EDAC 00302955420114013400 0030295-54.2011.4.01.3400.

28 BRONZ, Deborah. Empreendimentos e empreendedores: formas de gestão, classifica-
ções e conflitos a partir do licenciamento ambiental, Brasil, século XXI. Tese de Dou-
torado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em 
antropologia social. Rio de Janeiro, 2011.

29 O escopo de abrangência das Resoluções citadas foi definido com base em classifi-
cação mineral extinta posteriormente pela legislação (Lei n. 9314/96). Destarte, a 
despeito da superação da distinção entre ambas resoluções, o estudo de suas nor-
mas permanece pertinente no que tangencia à interface entre licenciamento ambi-
ental e extração mineral.

30 Art. 2, I e art. 31 e seguintes do Código de Minas.

31 TONIDANDEL, R. P. Aspectos legais e ambientais do fechamento de mina no estado 
de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Geologia). 2011, 146 f. Instituto de Geo-
ciências da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (MG), fev. 2011. 
THOMÉ, Romeu (Org.). Mineração e Meio Ambiente: análise jurídica interdisciplinar. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017



138

MANUAL

32 MALERBA, Juliana (Org.). Diferentes formas de dizer não: experiências internaciona-
is de resistência, restrição e proibição ao extrativismo mineral. FASE, 2014.

 ZAGALLO, Op. cit.
 ZHOURI, Andrea et al. Mineração da América do Sul: Neoextrativismo e lutas territo-

riais. São Paulo: Annablume, 2016.

33 ACP n. 26295-47.2012.4.01.3700, 8ª Vara Federal/Maranhão. Fonte dos dados: ZA-
GALLO, Op. cit.

34  SILVEIRA, E.; CAMARGO, S.; MORAES, P. Mineração em terra indígena e o consen-
timento livre, prévio e informado: casuísticas amazônicas em face do seu caráter 
vinculante. In: THOMÉ, Romeu (Org.). Mineração e Meio Ambiente: análise jurídica 
interdisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

35 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Mineração em terras indígenas na Amazônia. 
2013. Disponível em < https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.
org/files/publicacoes/mineracao2013_v6.pdf>, Acesso em: 07 jan. 2017.

36 Ainda: b) impede o início do procedimento de concessão antes da homologação da 
terra (art. 1º, § 4º); c) explicita a necessidade de consulta prévia às comunidades 
afetadas nas fases iniciais do procedimento (art.13); d) estabelece a necessidade de 
várias autorizações intermediárias (DNPM, Conselho de Defesa Nacional, FUNAI 
e Congresso Nacional) para que possa ocorrer a concorrência pública, o que visa 
garantir que o edital já estipule as restrições e condicionantes à exploração e evitar 
que projetos inviáveis do ponto de vista socioambiental sigam adiante (arts. 7º, 9º, 
11, 15); e) defne as condições da licitação e do contrato de concessão, nos quais já 
devem constar as condições estipuladas na consulta às comunidades afetadas (art. 
18, XI, f garante uma participação no resultado da lavra de no mínimo 3% sobre o 
faturamento bruto (art.47, caput), enquanto nos demais projetos o percentual é de 
2%. Id. Ibid.

37 IPCC. Fifth Assessment Report (AR5). Disponível em: <http://www.ipcc.ch/report/
ar5 /index.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2017.

38 MONTEZUMA, T. F. P. F. Licenciar e Silenciar: análise do conflito ambiental nas au-
diências públicas do Projeto Santa Quitéria, CE. Dissertação (Mestrado em Direito) 
– Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: UFC, 2015.

39 Informações obtidas em < http://conexaoplaneta.com.br/blog/mineracao-nao-e-um-mal-nec-
essario/>, Acesso em: 13 fev. 2018.

40 MILANEZ, Bruno. Novo marco legal da mineração no Brasil: por quê? Para quem?. 
Disponível em < http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez-2012-O-no-
vo-marco-legal-da-minera%C3%A7%C3%A3o.pdf>.

41 Informações obtidas em <http://mamnacional.org.br/2017/09/24/ce-assembleia-
-popular-da-mineracao-em-quiterianopolis/> Acesso em: 25 set. 2017.

42 FERREIRA, Renan Finamore; PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Injustiças da sus-
tentabilidade: Conflitos ambientais relacionados à produção de energia “limpa” no 
Brasil. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 100, 2013.



139

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

43 FERREIRA, Renan Finamore; PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Injustiças da sus-
tentabilidade: Conflitos ambientais relacionados à produção de energia “limpa” no 
Brasil. Revista Crítica de Ciências Sociais, n 100, 2013.

44 Informações obtidas em < http://www.aratuonline.com.br/suicabaiana/2015/08/25/
anvisa-investiga-contaminacao-por-uranio-em-agua-de-caetite-e-laboa-real/> 
Acesso em: 10 set. 2015.

45 Sobre o tema, mais informações podem ser consultadas no Relatório da Platafor-
ma DHESCA. O documento encontra-se disponível em: <  http://br.boell.org/sites/
default/files/downloads/499_Dhesca_Brasil_-_Missao_Caetite_-_Meio_Ambien-
te_-_2011.pdf> Acesso em: 27 jul. 2017.

46 ZAGALLO, Op. cit.
47 LEFF, Enrique. Discursos Sustentáveis. São Paulo: Cortez, 2010, p. 110.

48 Idem, p. 58.

49 DOWBOR, Ladislau. O drama da água. In <www.ecodebate.com.br/2015/06/03/o-
-drama-da-agua-artigo-de-ladislau-dowbor>. Acesso em: 20 abr. 2017.

50 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em < http://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292> Acesso em: 20 abr. 2017.

51 RIVA, Gabriela R. Saab. Água, um direito humano. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 80.

52 Informações obtidas em <https://www.publico.pt/2017/03/21/mundo/noticia/
foi-a-vez-dos-rios-ganges-e-yamuna-conseguirem-os-direitos-de-um-ser-huma-
no-1765964> Acesso em: 20 mar. 2017.

53 RIGOTTO, R. M. et al. Agrotóxicos, trabalho e saúde – vulnerabilidade e resistência no 
contexto da modernização agrícola do Baixo Jaguaribe, Ceará. Fortaleza: UFC, 2011.

 MELO, Rafael Dias. Riscos Ambientais e Processos de Vulnerabilização: diálogos e 
controvérsias em torno do Projeto de Mineração de Urânio e Fosfato em Santa Quité-
ria, Ceará. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Univer-
sidade Federal do Ceará. Fortaleza: UFC, 2015.

 MONTEZUMA, T. F. P. F. Licenciar e Silenciar: análise do conflito ambiental nas au-
diências públicas do Projeto Santa Quitéria, CE. Dissertação (Mestrado em Direito) 
– Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: UFC, 2015.

54 SANTOS, R. S. P.; MILANEZ, B. . VIBRANT, v. 14,  n. 2, p. 127-149, 2017.

55 SIRVINSKAS, Op. cit., p. 199-200. 

56 [...] Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. WATER. Thematic factsheets. Di-
sponível em: <http://www.unwater.org/statistics/thematic-factsheets/pt/> Acesso 
em: 21 fev. 2016.

57 LEÓN-MORETA, Maria. “Biofuels – A threat to the environment and human rights? 
An analysis of the impacts of the production of feedstock for agrofuels on the rights 
to water, land and food”. European Journal of Legal Studies, v. 4, n. 1, p. 102-120, 2011.

58 [...] Cf. G. PAVEN. “Targeting universal access to drinking water that is really safe”. 
Stockholm World Water Week 2014. Disponível em: <http://www.unsgab.org/con-



140

MANUAL

tent/documents/2014-08-31_Payen_Stockholm_DrinkingWaterSafety_UNSGAB_Fi-
nal.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2016.

59 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução de 28 de julho de 2010. A/
RES/64/292, p. 3. Disponível em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.as-
p?symbol=A/RES/64/292&Lang=F . Acesso em: 21 fev. 2016.

60 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conseil des droits de l’homme. Document 
A/HRC/7/22, du 28 mars 2008. Disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/F/
HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_22.pdf . Acesso em: 21 fev. 2016.

61 GÜTSCHOW, Johannes et al. INDCs lower projected warming to 2.7°C: significant 
progress but still above 2°C. Climate Action Tracker. Disponível em: <www.climate-
actiontracker.org/publications/briefing/223/INDCs-lower-projected-warming-to-
2.7C-significant-progress-but-still-above-2C-.html>  Acesso em: 10 mar. 2017.

62 FASE- Federação de órgãos para a assistência social e educacional. Novo marco 
legal da mineração do Brasil. Rio de Janeiro, 2012.

63 Disponível em: < http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/A%20gest%-
C3%A3o%20dos%20recursos%20h%C3%ADdricos%20e%20a%20minera%C3%A7%-
C3%A3o.pdf> Acesso em: 02 abr. 2017.

64 FRAJARO, Raquel Yrigoyen. De la tutela a los derechos de libre determinacion del 
desarollo, participation, consulta y consentimento: fundamentos, balance y retos 
para su implementacion. Revista Amazônica, a. 1, v. 2, p. 368-405, 2009. 

65 GRABNER, Maria Luiza. O direito humano ao consentimento livre, prévio e informa-
do como baluarte do sistema jurídico de proteção dos conhecimentos tradicionais. 
Boletim Científico ESMPU, Brasília, a. 14, n. 45, p. 11-65, jul./dez. 2001. Disponível 
em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/
artigos/docs_artigos/1-o-direito-humano-ao-consentimento-livre-previo-e-infor-
mado-1.pdf>, Acesso em: 10 abr. 2018.Grabner, 2015 (disponível em <http://www.
mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_arti-
gos/1-o-direito-humano-ao-consentimento-livre-previo-e-informado-1.pdf>, Aces-
so em: 10 abr. 2018.

66 Dados obtidos em < https://pt.mongabay.com/2017/03/guerra-recursos-garimpeiros-bra-
sileiros-voltam-povos-indigenas> Acesso em: 12 abr. 2018.

67 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Mineração em terras indígenas na Amazônia, 
2013, p. 47.

68 Informações obtidas em <https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-mon-
itoramento/por-que-nao-minerar-em-terras-indigenas>. Acesso em: 18 abr. 2018.

69 Informações obtidas em <https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-moni-
toramento/por-que-nao-minerar-em-terras-indigenas>, p.224. Acesso em: 18 abr. 2018

70 SILVEIRA, E; CAMARGO, S; MORAES, P. Mineração em terra indígena e o consenti-
mento livre, prévio e informado: casuísticas amazônicas em face do seu caráter vin-
culante. In: THOMÉ, Romeu. Temas atuais de direito ambiental e direito minerário. 
Salvador: Juspodivm, 2015.



141

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina

71 Caso importante consiste no julgamento do qual resultou a condenação, em 2007, do 
Suriname pela violação do direito de consulta prévia do povo Saramaka na aprova-
ção da construção de uma hidrelétrica. Informações obtidas em <https://site-antigo.
socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=node/28>. Acesso em: 17 abr. 2018.

72 Informações obtidas em <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documen-
tos/2018/recomendacao-decreto-consulta-previa> Acesso em: 20 abr. 2018. O relató-
rio também cita decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em ação movida 
pelo Ministério Público Federal em face do Estado do Pará, na qual se determina que 
a consulta prévia seja realizada “em conformidade com o protocolo de consulta res-
pectivo, se houver, em atenção ao que dispõe a Convenção n. 169 da OIT” (Tribunal 
Regional Federal – 1ª Região, Apelação Cível n. 0002505-70.2013.4.01.3903/PA, De-
sembargador Federal Jirair Meguerian, 6 de dezembro de 2017).

73 Protocolo de Consulta Mundukuru. Disponível em < http://www.consultaprevia.
org/files/biblioteca/fi_name_archivo.326.pdf> Acesso em: 21 abr. 2018.

74 SILVEIRA, E.; CAMARGO, S.; MORAES, P. Mineração em terra indígena e o consen-
timento livre, prévio e informado: casuísticas amazônicas em face do seu caráter 
vinculante. In: THOMÉ, Romeu (Org.). Op. cit., p.160.

75 CURI, Melissa Volpato. Aspectos legais da mineração em terra indígena. Revista de 
Estudos e Pesquisas. FUNAI, Brasília, v. 4, n. 2, p. 221-252, dez. 2007.

76 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Op. cit.



4 referênciAS

aNAYA, James. Summary of activities, corporate responsibility with respect to indigenous 
peoples. Report to the Human Rights Council, A/HRC/15/37, em: http://unsr.jamesan-
aya.org/annual–reports/report–to–the–human–rights–council–a–hrc–15–37–19–july–
2010>

BANISAR, David;  et al. Convertir los princípios en derechos. Estados Unidos, 2011. 
Disponível em: <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2225/11-11-02-RE-
PORT-rio20-SP.pdf>. 

BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. O Estado (in) transparente: limites do direito à infor-
mação socioambiental no Brasil. Tese de doutorado, Centro de Desenvolvimento Sus-
tentável da Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

BERRÓN, Gonzalo. Derechos humanos y empresas transnacionales - Una discusión ur-
gente. Nueva Sociedad. n. 264, jul.-ago., 2016, p. 147-158.

BILCHITZ, D. The Necessity for a Business and Human Rights Treaty. Business and Hu-
man Rights Journal, a. 1, 203-227, 2016.

BONSACK, François. Pode  a informação ser objetiva e materializada? In: O conceito de 
informação na ciência contemporânea: colóquios filosóficos internacionais de Royau-
mont. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico.13. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

______ . Razões Práticas: sobre a teoria da ação. 11. ed., Campinas, São Paulo: Papirus, 
2011.

BRONZ, Deborah. Empreendimentos e empreendedores: formas de gestão, classificações 
e conflitos a partir do licenciamento ambiental, Brasil, século XXI. Tese de Doutorado. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-graduação em antropologia 
social. Rio de Janeiro, 2011.



143

Direitos humanos e empresas transnacionais na américa Latina
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RIBEIRO, Cristina Figueiredo Terezo; NETO, Nirson Medeiros Silva; LOUREIRO, Síl-
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