
28 A3 - Maio a Outubro/2015

VIOL AÇÕES INTERNACIONAIS 

Direitos humanos e corporações:
a UFJF no debate mundial provocado 
pela ONU e sociedade civil
Universidade é pioneira na criação de centro de estudos, no Brasil, sobre transgressões 
cometidas por corporações transnacionais
Ady Carnevali
Repórter

O termo “multinacional”, empresa 
que opera e/ou fabrica em mais de 
um país, vem sendo superado por 

“transnacional”, corporação que não tem 
capitais originários de um país específico 
e não necessariamente domina o pro-
cesso de produção em seus diferentes 

segmentos. Neste 

sistema, cada produto pode ter compo-
nentes fabricados em regiões distintas 
do mundo e ser montado em outra loca-
lidade. A busca por mão-de-obra barata, 
benefícios fiscais e acesso a financia-
mentos estatais flexíveis cria gigantes 
sem endereço fixo e uma arquitetura 
empresarial de complexos organogramas 
de gestão, diluindo responsabilidades e 
transmutando ações.
Com faturamento maior do que grande 

parte das nações (a receita bruta anual 
da Walmart ou da Shell, por exemplo, su-
pera o PIB de mais de 160 países; a Goo-
gle tem praticamente o mesmo “valor de 
mercado” do Brasil, assim como a IBM 
equivale a um México), as transnacionais 
exercem influência nas decisões gover-
namentais, na aprovação de leis e no 
próprio (des)equilíbrio econômico entre 
países. Sua atuação em regiões com me-
canismos protetivos frágeis tende a gerar 
distorções e entraves socioambientais. 
Empresas petroleiras, mineradoras, de 
tecnologia ou vestuário, entre outras, são 
acusadas de graves violações de direitos 
humanos - como trabalho escravo, negli-
gência no manejo de recursos naturais e 
degradação de comunidades -, em geral 
promovidas por suas subsidiárias ou 
terceirizadas, em países periféricos, de 
legislações débeis e sistema de poderes 
corrompido.
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O debate na Organização das Nações 
Unidas (ONU) começou na década 
de 1970, mas apenas em 1999 foi 
formalizado um projeto mais abrangente. 
A Rede Pacto Global nasceu para 
incentivar “multinacionais” a adotarem 
dez princípios, entre eles, a proteção 
aos direitos humanos. Hoje, a rede 
conta com oito mil empresas; mais de 
650 no Brasil. Embora não seja código 
de conduta obrigatório, a iniciativa 
conseguiu estabelecer diretrizes que 
basearam a criação da ISO 26000 de 
Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) e Sustentabilidade. No entanto, 
a ausência de regras eficientes na 
responsabilização de transnacionais 
e a articulação de organizações civis 
pressionaram a ONU a novas ações. 
Em 2011, a entidade adotou outro 
conjunto de princípios, dessa vez voltado 
especificamente para direitos humanos, 
elaborado pelo professor John Ruggie, da 
Universidade Harvard. Já em 2014, entrou 
na agenda a criação de um “tratado 
vinculante”, para impor obrigações 
jurídicas às corporações.
 

UM NOVO CAMPO DE 
ESTUDO E O PAPEL 
DA UNIVERSIDADE
O julgamento de denúncias contra as 
transnacionais caberia a quais órgãos 
internacionais? Violação de direitos 
humanos pode ser considerada crime 
contra a humanidade? O que fazer quan-
do empresas tornam-se maiores que 
países, exercendo o papel de coloniza-
dores do século XXI? Para estudar estas 

e outras questões, a University of Essex 
(Inglaterra), criou o Business and Human 
Rights Project. O projeto é vinculado ao 
tradicional Centro de Direitos Humanos 
da instituição e dirigido pelo professor 
Sheldon Leader, cujo trabalho consiste no 
aconselhamento e na formação sobre o 
tema em todo o planeta.
Baseadas na experiência inglesa, as 
professoras da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), Maíra Fajardo e Manoela Roland, 
criaram, em 2012, o projeto Homa (na 
língua esperanto, “humano”), um centro 
de estudos para o aprofundamento de 
pesquisas neste novo campo, incipiente 
no mundo e praticamente desconhecido 
no Brasil. O objetivo é mapear pesquisas 
sobre violações cometidas pelas transna-
cionais, com foco global e atenção espe-
cial aos países do eixo Sul-Sul (América 
Latina, África e Ásia), além de incentivar 
publicações acadêmicas e contribuir para 
o debate, na esfera da ONU ou mesmo 
em fóruns alternativos.
Em três anos de atuação, o Homa, em 
parceria com a Fundação Ford, já pro-
moveu dois seminários internacionais, 
com os principais expoentes do assunto, 
inclusive o professor Leader; participou 
de congressos mundiais; e passou a ser 
reconhecido como um ator social atuante 
e importante para a discussão, sendo 
convidado a integrar a Rede de Revisão 
de Salvaguardas do Banco Mundial. O 
centro prepara agora a publicação da 
primeira revista brasileira voltada para di-
reitos humanos e empresas, que reunirá 
artigos de pesquisadores da área.
“O Brasil é um dos países com Judiciário 
mais contrário ao tema dos direitos 
humanos e empresas, em grande parte 

porque os profissionais não foram 
preparados para esta discussão. A 
universidade é um centro de pesquisa e 
formação e precisa enxergar este campo, 
trazer o debate de ponta, produzir 
conhecimento e impactar os futuros 
advogados, juízes e promotores”, analisa 
Maíra, coordenadora do Homa de 2012 
a 2014. Sua visão é compartilhada por 
Bruno Milanez, pesquisador do Grupo 
Política, Economia, Mineração, Ambiente 
e Sociedade (PoEMAS), da UFJF. Doutor 
em política ambiental e professor 
do Departamento de Engenharia de 
Produção e Mecânica, ele defende a 
atuação em pelo menos duas vias. “A 
academia precisa aprofundar o debate 
ético com os alunos sobre direitos 
humanos e, por meio de pesquisa e 
extensão, identificar violações e dar 
apoio técnico aos grupos afetados, 
de forma a ajudá-los a lutar por seus 
direitos.” 

VIOLAÇÕES,
“DES-ENVOLVIMENTO” 
E LIMPEZA DE MARCA

Na perspectiva dos direitos humanos, 
definições enraizadas na sociedade são 
colocadas em xeque. “O que significa 
desenvolvimento? Um dado objetivo 
seria a arrecadação dos municípios, a 
oferta de empregos diretos e indiretos. 
Mas, por outro lado, a chegada de uma 
empresa pode acabar com a atividade 
econômica do lugar e criar desemprega-
dos que não serão absorvidos”, pondera 
Maíra. Já o pró-reitor de Extensão da 
UFJF, Leonardo Carneiro, que atua em 
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pesquisas ligadas à geografia agrária, 
comunidades tradicionais e territorialida-
des afro-brasileiras, fala em “des-envol-
vimento”. “As empresas chegam onde já 
há um grupo envolvido com o lugar; por 
exemplo, numa colônia de pescadores, e 
acabam com o envolvimento das pessoas 
com aquele espaço. Isto é tratado como 
positivo, como desenvolvimento, quando, 
na verdade, existe um ‘des-envolver’, a 
extinção da organização social e ambien-
tal que ali existia.”
O déficit entre a incidência de transna-
cionais e legislações ineficazes culmina 
com fenômenos de desterritorialização, 
marginalização e degradação (alcoolis-
mo, miséria, prostituição e alto índice de 
suicídios) de comunidades inteiras e gera 
a sensação coletiva de impotência. Para 
o advogado do Projeto de Empresas e 
Direitos Humanos da ONG Internacional 
Conectas e professor da FGV Direito de 
São Paulo, Caio de Souza Borges, “existe 
um descolamento entre as categorias e 
os institutos do direito empresarial e dos 
direitos humanos, o que gera um vácuo 
de responsabilização da pessoa jurídi-
ca, algo que se comprova pela postura 
hesitante de muitas cortes de estender 
à matriz responsabilidade pelos atos de 
suas subsidiárias”. Borges chama atenção 
para a dificuldade de se levantar o “véu 
corporativo” e para a rigidez das regras 
que protegem investimentos de empre-
sas transnacionais nos países receptores.
O quadro é tão complexo que a criação do 
Grupo de Trabalho (GT), pela ONU, para 
discutir exclusivamente a questão dos di-
reitos humanos e a aprovação do código 
de conduta obrigatório, enfrenta, por um 
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Inspiradas na experiência da Universidade de Essex (Inglaterra),professoras Manoela Roland 
e Maíra Fajardo criaram o projeto Homa,com o fim de desenvolver estudos e participar do 
debate sobre os crimes cometidos pelas corporações internacionais
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internacional específico. Mas há quem 
defenda que o Tribunal Penal Interna-
cional incorpore violações contra direitos 
humanos cometidos por empresas como 
crimes contra a humanidade.
Já no âmbito das Nações Unidas, a Conec-
tas, que acompanha os trabalhos do gru-
po responsável pelo tratado vinculante, 
faz ressalvas quanto à morosidade. “O GT 
tem pautado sua atuação por um ‘debate 
construtivo’ entre as partes, ao invés de 
priorizar a busca por remédios efetivos, 
à semelhança de demais Procedimentos 
Especiais da ONU. Isto tem travado o 
desenvolvimento de soluções concretas”, 
avalia Borges.
O Brasil encontra-se em situação sui 
generis. Pode ser visto como “vítima” da 
exploração de transnacionais “estrangei-
ras”, como também tem suas empresas 
acusadas de cometer violações em outras 
regiões, em especial na África, e no 
próprio território nacional. O país, que já 
vinha sofrendo acusações de agir com le-
niência quanto a abusos (em casos como 
Belo Monte, expansão do agronegócio e 
desapropriações para obras da Copa e do 
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, entre 
outros), agravou a desconfiança. Na 
votação do tratado vinculante, na ONU, 
foram 20 votos a favor, 14 contra e 13 
abstenções, entre elas, a da representa-
ção brasileira.
De acordo com o chefe da Divisão de 
Direitos Humanos do Ministério das 
Relações Exteriores, Pedro Saldanha, o 
Brasil tentou incluir a questão na reso-
lução já existente - o que determinaria a 
criação de um grupo intergovernamental, 
com países ricos e pobres, para discu-
tir o assunto -, mas a reação contrária 

lado, a resistência de países mais ricos, 
que defendem adoção voluntária dos 
princípios pelas empresas; e, por outro, 
desconfiança por parte de sindicatos, que 
temem pela segurança dos empregos. Já 
as organizações civis acusam as corpo-
rações de tentarem “capturar” o debate 
e aderirem a normas não penalizantes 
apenas para “limpeza de marca”. Críticas 
neste sentido são recorrentes em relação 
a modelos de “responsabilidade social” 
adotados no Brasil. “Muitas empresas 
entendem estas práticas apenas como 
compensatórias. Exploram, mas, ‘em 
compensação’, patrocinam atividades 
para a comunidade. São iniciativas trata-
das como ‘favores’, e utilizadas em ações 
de marketing”, diz Manoela Roland, 
coordenadora do Homa.

O DEBATE MUNDIAL 
E A POSIÇÃO DO 
BRASIL
Para Manoela, o momento é delicado 
em relação aos direitos humanos, devido 
à flexibilização de salvaguardas. “Para 
atrair empresas, estão sendo exigidos 
menos condicionantes, por exemplo, em 
financiamentos por bancos de desenvol-
vimento. Um tratado internacional único 
inibiria a competição nestes moldes.”.
Por outro lado, a sociedade civil “transna-
cional” articula movimento paralelo, que 
reúne mais de 600 associações - inclusi-
ve o Homa -, com o intuito de apresentar 
subsídios para um projeto mais represen-
tativo das partes envolvidas. Na pauta, a 
discussão sobre a criação de um tribunal 
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dos países desenvolvidos fez com que 
Equador e África do Sul apresentas-
sem proposição separada. “O Itamaraty 
optou pela abstenção por entender que, 
naquele momento, não seria o caminho 
mais construtivo para chegar ao objetivo 
final”, explica. “Um instrumento multi-
lateral pode ser muito útil, mas de nada 
vai adiantar sem uma negociação com 
os países desenvolvidos, pois há o risco 
de o tratado não ser ratificado em seus 
territórios, já que depende, para isso, da 
aprovação dos congressos nacionais”. 
Saldanha enfatiza, porém, a posição 
favorável do Brasil à regulação e ao 
trabalho pela busca de um diálogo mais 
amplo.

PERSPECTIVAS, 
SURPRESAS E 
CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO
Embora EUA e União Europeia, contrá-
rios à aprovação do código obrigatório, 
tenham anunciado que não vão cooperar 
com o GT criado pelas Nações Unidas; 
movimentos paralelos apresentam força 
inédita e a própria ONU surpreende em 
suas ações. Segundo o doutor em Direito 
Internacional Raphael Vasconcelos, que 
cumpre o mandato brasileiro na Secreta-
ria do Tribunal Permanente de Revisão do 
Mercosul, o órgão acompanha o debate 
de forma sistemática, mesmo havendo 
restrição de atuação.
“O Tribunal do Mercosul foi criado para 
tratar exclusivamente das questões co-
merciais entre países, mas, embora não 
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cuide diretamente de violações cometi-
das pelas empresas, a participação nos 
fóruns ajuda a identificar elementos de 
direitos humanos que permeiem todas as 
áreas e possam ser levados em conta nas 
decisões. A suspensão do Paraguai do 
Mercosul, em 2012, por ruptura da ordem 
democrática, é um exemplo. Não há me-
canismos próprios de proteção à pessoa 
no Mercosul, mas devemos considerar a 
transversalidade dos direitos humanos 
para embasar decisões jurídicas”, diz.
Já a diretora executiva da Rede Brasileira 
Pacto Global, Renata Seabra, afirma que 
fazer o básico já não é mais suficien-
te. “Não adianta criar uma política de 
marketing descolada da realidade. Os 
mecanismos de accountability ou pres-
tação de contas existem, mas podem e 
devem ser mais utilizados pelas empre-
sas. Há modelos internacionalmente 
aceitos de relatórios de sustentabilidade, 
como o GRI (Global Reporting Initiative), 
que divulgam desempenho econômico, 
ambiental, social e de governança da 
instituição. Esse comprometimento é 
cada vez mais urgente e necessário para 
a própria segurança operacional das 
organizações.”
A análise de indicadores financeiros tam-
bém aponta para perfil mais exigente dos 
investidores. Na Bolsa de Valores de São 
Paulo (BM&FBovespa), na análise do pe-
ríodo de dezembro de 2009 a 11 de março 
de 2015, enquanto o índice Ibovespa 

apresenta queda de 28,7%, o ISE (Índice 
de Sustentabilidade Empresarial) acumu-
la alta de 20,4%. O ISE reúne empresas 
que atendem a critérios internacionais de 
sustentabilidade, baseados em eficiência 
econômica, equilíbrio ambiental, justiça 
social e governança corporativa. Para a 
adoção do novo modelo de negócios, a 
BM&FBovespa estimula a integração de 
informações financeiras e não financei-
ras. O documento “Relate ou Explique”, 
por exemplo, traça a radiografia de 
relatos das empresas sobre publicação de 
informações não financeiras ou explica-
ções de por que ainda não o fazem.
Para Manoela Roland, embora não haja 
consenso, existe hoje uma atmosfera 
diferente. “Há um ano, quando se falava 
em aprovação pela ONU da negociação 
do tratado vinculante, as pessoas 
riam. Existe certa surpresa sobre o 
momento internacional de impacto das 
organizações civis, desde a Primavera 
Árabe, passando pelas manifestações 
de 2013 no Brasil, até a articulação dos 
movimentos sociais, em Genebra. As 
dificuldades são enormes, mas existem 
surpresas positivas. ”Já Maíra Fajardo 
lembra que está em curso a discussão 
sobre a própria concepção do que é 
atividade empresarial. “Estão surgindo 
nos Estados Unidos, por exemplo, 
modelos de negócios que visam lucro, 

mas também têm como objetivo a busca 
de soluções para problemas no seu 
setor.”
As duas defendem que o Homa discuta 
proposições para além do formato 
ultrapassado de “responsabilidade 
social”. “Podemos ainda não saber o 
que somos exatamente, mas sabemos 
o que não queremos ser”, diz Manoela, 
adiantando possibilidades como 
especialização em salvaguardas sociais e 
ambientais, análises de financiamentos 
públicos, estudo dos processos de 
resistência das comunidades e de 
perspectivas jurídicas e políticas. 
“A universidade precisa produzir 
conhecimento, pesquisa analítica 
e, muitas vezes, incorporar-se na 
agenda política, o que é complexo, mas 
inevitável.”
Para Raphael Vasconcelos, graduado 
na UFJF, reside no mundo acadêmico a 
chance, a longo prazo, da transformação 
de paradigmas. “O Direito Empresarial é 
marginalizado dentro do próprio Direito. 
Cabe às universidades a produção de 
novos saberes, porque é embasado nes-
tes saberes que o legislador vai propor e 
votar leis. No Brasil, porém, este papel 
parece ainda subestimado, algo menor, e 
iniciativas como a do Homa contribuem 
para uma visão mais ampla sobre o 
tema.”



33A3 - Maio a Outubro/2015

VIOL AÇÕES INTERNACIONAIS 

“Quando negócios não são apenas negócios – as corporações multinacionais e os direitos humanos”.
John Gerard Ruggie. Editora Planeta Sustentável.

+ MAIS

www.projetodhufjf.com.br
www.essex.ac.uk/ebhr
www.conectas.org
www.pactoglobal.org.br

www.stopcorporateimpunity.org
www.panoramaofbrazilianlaw.com
www.revistastpr.com
www.ufjf.br/poemas
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ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS
DEBATERAM O TEMA NA UFJF

“O princípio fundamental é evitar o 
dano, ao invés do pensamento de 
que se pode pagar pelo dano. Entre 
princípios financeiros e de direitos 
humanos, temos que decidir qual é a 
prioridade quando há conflito” 

(Sheldon Leader, diretor do Projeto 
Empresas e Direitos Humanos da 
Universidade de Essex – Reino Unido)
 

“Desde o ano 1.600, os britânicos e 
suas empresas incorporaram formas de 
colonizar países. No século XXI, é preciso 
questionar os fundamentos do mercado 
para além do pré-marketing e olhar para 
além do Estado. A sociedade civil tem 
papel chave, mas a agenda está sendo 
colocada apenas pelo Norte; as vozes do 
Sul do Globo não estão sendo ouvidas” 
(Surya Deva, doutor em Direito 
Internacional, professor da Universidade 
da Cidade de Hong Kong)
 

“Atrás de toda mineradora, por 
exemplo, há uma instituição financeira 
forte e esta instituição deve impor 
limites. E a sociedade e os advogados 
devem usar estratégias variadas, 
inclusive fora do meio jurídico, para 
denunciar abusos” 
(Bonita Meyersfeld, diretora do Centro 
de Estudos Jurídicos Aplicados da 
Universidade de Witwatersrand, 
Johanesburgo, África do Sul)

Em abril de 2015, a Universidade reuniu especialistas no II Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas.
Destacamos três depoimentos, confira a seguir:


