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Resumo 

 

Corporações transnacionais têm recebido grande atenção por parte dos atores do direito 

internacional dos direitos humanos. Embora do ponto de vista formal corporações não 

sejam sujeitos de obrigações no plano internacional, a sua capacidade de impacto na 

fruição de direitos humanos levou ao surgimento de movimentos que buscam incorporar 

o respeito aos direitos humanos na atividade corporativa. Essa monografia irá analisar 

esses movimentos, começando no Capítulo 1 com um relato da criação de normas de 

soft law por organizações internacionais que regulamentam a conduta de corporações, e 

com uma discussão acerca da importância de instrumentos não-vinculantes. No Capítulo 

2, serão descritos movimentos paralelos, que têm como objetivo mudar o 

comportamento corporativo. Primeiro, será analisada a responsabilização de 

corporações por violações aos direitos humanos em cortes federais norte-americanas. 

Depois, serão descritos movimentos de atores não-estatais que buscam incorporar 

direitos humanos na atividade corporativa, em especial o Pacto Global, a influência de 

organizações não-governamentais no Processo Kimberley de Certificação de Diamantes 

e a Global Network Initiative. A monografia conclui com um panorama da 

responsabilidade corporativa em seu estado atual e apontando os caminhos que podem 

ser trilhados no futuro. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos – Soft Law – Responsabilidade Social Corporativa. 
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Abstract 

 

Corporations have recently been the object of great attention by the actors of 

international human rights law. Even though corporations are not formally subjects of 

international law, because of their capacity to impact the enjoyment of human rights, 

there are now movements which seek to incorporate respect for human rights in 

corporate activity. This paper will analyze these movements, starting in Chapter 1 with 

a description of the creation by international organizations of soft law that regulates the 

conduct of corporations, and with a discussion on the importance of non-binding 

instruments. Chapter 2 describes parallel movements that share the objective of 

changing corporate behavior. First, it analyzes the responsibilities of corporations for 

human rights violations in American federal courts. Then, it describes movements by 

non-state actors, especially the Global Compact, the influence of non-governmental 

organizations in the Kimberley Process and the Global Network Initiative. The paper 

concludes by presenting a broad view of corporate responsibility as it stands and by 

suggesting possible paths in the future. 

 

Keywords: Human Rights – Soft Law – Corporate Social Responsibility. 
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Introdução 

 

 

O sujeito fundamental do direito internacional é o Estado. Essa importância 

reflete-se na classificação de atores no plano internacional como estatais e não-estatais. 

PHILIP ALSTON compara essa técnica com uma expressão que sua filha utilizava quando 

era pequena. Ela separava animais em duas categorias: “gatos” e “não-gatos”. Da 

mesma forma, o direito internacional construiu duas categorias de atores: “Estados” e 

“não-Estados”.
1
 Ocorre que esta segunda categoria engloba atores da mais variada 

natureza, como pessoas físicas, organizações internacionais, corporações, organizações 

não-governamentais e grupos terroristas. Segundo ALSTON, essa generalização não é 

resultado de inadequações terminológicas, mas sim de uma decisão consciente de 

teóricos e práticos de reiterar o papel do Estado como figura central e indispensável para 

todas as outras entidades.
2
 

Este trabalho busca se inserir no debate ao estudar um ator não-estatal em 

específico: corporações transnacionais. Contrariando a visão dos teóricos clássicos do 

direito internacional, a realidade hoje mostra que muitas corporações tornaram-se 

independentes da figura do Estado, e chegam a superar o seu poderio econômico.
3
 Mais 

relevante ainda são os relatos de violações a direitos humanos levadas a cabo por 

corporações transnacionais, que em muitos casos conseguem escapar da 

responsabilidade por seus atos.
4
 

Em 1970, MILTON FRIEDMAN escreveu um artigo controverso no qual defende 

que a responsabilidade social da empresa é aumentar os seus lucros.
5
 Nesse texto, o 

                                                           
1
 ALSTON, Philip. The „Not-a-Cat‟ Syndrome: Can the International Human Rights Regime 

Accommodate Non-State Actors? In: ALSTON, Philip (Org.). Non-State Actors and Human Rights. New 

York: Oxford University Press, 2005, p. 3. 
2
 Ibid,p. 3. 

3
 WELLS e ELIAS citam estatísticas demonstrando que 51 das 100 maiores economias são corporações e 

que as vendas combinadas das 200 maiores corporações são maiores do que um quarto da atividade 

econômica mundial. Ver: WELLS, Celia; ELIAS, Juanita. Corporate Complicity in Rights Violations. In: 

ALSTON, Philip (Org.). Non-State Actors and Human Rights. Nova Iorque: Oxford University Press, 

2005, p. 147. 
4
 Alguns relatórios recentes de ONGs na área de direitos humanos: Human Rights Watch: A Strange 

Case: Violations of Workers‟ Freedom of Association in the United States by European Multinational 

Corporations. Nova Iorque, 2 de setembro de 2010; Human Rights Watch. “Hellish Work”: Exploitation 

of Migrant Tobacco Workers in Kazakhstan. Nova Iorque, 14 de julho de 2010; Amnesty International. 

Don‟t Mine us Out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India. Londres, 2010; 

Amnesty International. Undermining Rights: Forced Evictions and Police Brutality around the Porgera 

Gold Mine, Papua New Guinea. Londres, 2010. 
5
 FRIEDMAN, Milton. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York 

Times Magazine, 13 de setembro de 1970.  
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economista critica aqueles que falam em “responsabilidade social” das empresas, 

acusando-os de subverter a lógica do livre mercado. Para FRIEDMAN, em um sistema de 

livre iniciativa e propriedade privada, o administrador da corporação é o empregado dos 

seus acionistas e só a eles deve responsabilidade. Na maioria dos casos, o desejo dos 

seus acionistas é que a corporação lucre o máximo possível dentro dos limites da lei e 

da ética. Segundo FRIEDMAN, responsabilidade social corporativa sequer teria definição 

concreta. Afirmar que a empresa tem uma responsabilidade social é contrariar o 

interesse dos seus acionistas. 

Desde que FRIEDMAN escreveu este artigo, escândalos corporativos trouxeram 

nova luz à sua afirmação. A reação da população diante de casos como o relacionado à 

indústria do cigarro
6
 e o escândalo Enron demonstram que o público tem certas 

expectativas com relação à conduta de corporações, exigindo-se que elas atuem de 

acordo com certos princípios éticos, que não dependem da vontade dos seus acionistas. 

Nas últimas décadas, organizações de defesa dos direitos humanos e corporações 

têm assumido um discurso de diálogo. Em 1999, o então Secretário Geral da ONU KOFI 

ANNAN proferiu as seguintes palavras no Fórum Econômico Mundial em Davos: 

Nas minhas visitas anteriores, eu relatei a vocês as minhas esperanças 

quanto à criação de uma parceria entre as Nações Unidas e o setor 

privado. Eu ressaltei que o trabalho diário das Nações Unidas ... ajuda 

a expandir oportunidades para empresas em todo o mundo. Eu 

também declarei, com franqueza, que, sem o seu know-how e seus 

recursos, muitos dos objetivos das Nações Unidas permaneceriam 

inatingíveis. 

Hoje eu tenho o prazer de reconhecer que, nos últimos dois anos, a 

nossa relação tomou grandes passos. Por meio dos nossos 

empreendimentos cooperativos – ao nível de políticas e na prática – 

nós mostramos que os objetivos das Nações Unidas e das corporações 

podem, de fato, apoiar-se mutuamente. 

Este ano eu quero desafiar vocês a, junto comigo, elevarem o nosso 

relacionamento ao próximo nível. Eu proponho que vocês, os líderes 

comerciais reunidos em Davos e nós, as Nações Unidas, iniciem um 

Pacto Global de valores por nós compartilhados, que dará uma face 

humana ao mercado global.
7
 

                                                           
6
 Como, por exemplo, Estados Unidos v. Philip Morris, onde a companhia foi condenada por diversas 

violações a diversas leis, tendo como base principal a ocultação e manipulação de informações relativas 

aos riscos do cigarro. 
7
 Tradução livre. Original: “On my previous visits, I told you of my hopes for a creative partnership 

between the United Nations and the private sector. I made the point that the everyday work of the United 

Nations … helps to expand opportunities for business around the world. And I stated quite frankly that, 
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Como bem dito pelo Secretário Geral, essa união surgiu a partir da compreensão 

de que ambos os lados possuem objetivos em comum. O debate entre defensores dos 

direitos humanos e o setor corporativo, antes caracterizado por um tom de conflito, hoje 

sugere a possibilidade de aliança. Embora exista ainda muito espaço a percorrer, já é 

possível ver reflexos dessa nascente aliança.  

Esta monografia vai analisar tentativas de incorporação da defesa dos direitos 

humanos na atuação de corporações transnacionais. Serão estudados mecanismos de 

diferentes naturezas, como instrumentos internacionais, acordos entre empresas e outros 

atores relevantes e a responsabilização judicial de corporações por violações a direitos 

humanos. Esses mecanismos são inovadores porque colocam a corporação transnacional 

no centro da preocupação com direitos humanos, papel antes exclusivo dos Estados. 

O direito internacional surgiu como uma ordem interestatal, ou seja, ele 

regulamenta principalmente a relação entre Estados, ficando os indivíduos sujeitos ao 

direito interno de cada país. ANTONIO CASSESE descreve a estrutura do direito 

internacional da seguinte forma:  

A primeira característica marcante do direito internacional é que suas 

regras visam regular o comportamento de Estados, e não de 

indivíduos. Estados são os atores principais no cenário internacional. 

Eles são entidades legais, agregações de seres humanos dominados 

por um aparato que exerce autoridade sobre eles.
8
 

 

O paradigma do direito internacional tem como base alguns elementos clássicos, 

como: a) igualdade soberana dos Estados,
9
 que compreende o poder de exercer 

autoridade sobre todos que se encontram no seu território, bem como usar e dispor do 

                                                                                                                                                                          
without your know-how and your resources, many of the objectives of the United Nations would remain 

elusive. 

Today, I am pleased to acknowledge that, in the past two years, our relationship has taken great strides. 

We have shown through cooperative ventures -- both at the policy level and on the ground -- that the 

goals of the United Nations and those of business can, indeed, be mutually supportive. 

This year, I want to challenge you to join me in taking our relationship to a still higher level. I propose 

that you, the business leaders gathered in Davos, and we, the United Nations, initiate a global compact of 

shared values and principles, which will give a human face to the global market.” United Nations Press 

Release, Secretary General Proposes Global Compact on Human Rights, Labour, Environment, in 

Address to World Economic Forum in Davos. UN Doc. SG/SM/6881. 
8
 Tradução livre. Original: “The first salient feature of international Law is that most of its rules aim at 

regulating the behaviour of States, not that of individuals. States are the principal actors on the 

international scene. They are legal entities, aggregates of human beings dominated by an apparatus that 

wields authority over them.” CASSESE, Antonio. International Law. 2 ed. Nova Iorque: Oxford 

University Press, 2005. p.3 
9
 Essa estrutura deve ser contrastada com a afirmação de Ratner, que afirmava existir desigualdade entre 

países europeus e suas colônias na África. Verifica-se que, na aplicação destes princípios de igualdade, 

uns eram mais iguais do que os outros. 
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território dentro de sua jurisdição; o direito de excluir outros de seu território (jus 

excludendi alios), a imunidade por suas ações e de seus agentes em cortes estrangeiras, 

e o direito de que outros respeitem a vida e propriedade dos seus nacionais; b) não-

ingerência nos assuntos internos ou externos de outros estados, um reflexo da igualdade 

soberana dos Estados, e c) regulamentação internacional por meio de acordos e tratados 

entre dois ou mais Estados.
10

 

Esse modelo clássico sofreu pequenas, mas importantes, mudanças com o passar 

dos séculos, por exemplo, com o combate ao tráfico de escravos no século XIX e a 

criação da Organização Internacional do Trabalho no final da primeira guerra mundial. 

Ambos são exemplos da preocupação internacional com a atividade de particulares.
11

 A 

mudança foi aprofundada com o final da segunda guerra mundial e outros princípios 

foram incorporados, princípios que provocaram uma alteração significativa na estrutura 

do direito internacional. Eles surgiram como uma resposta ao conflito mundial, e 

representam os pressupostos para a convivência pacífica entre os Estados: a) proibição 

da ameaça ou uso de força, presente no artigo 2.4 da Carta das Nações Unidas; b) 

resolução pacífica dos conflitos, presente no artigo 2.3 da Carta das Nações Unidas; c) 

auto-determinação dos povos, e c) respeito aos direitos humanos.
12

 

Os dois últimos princípios de certa forma conflitam com os anteriores. O 

respeito aos direitos humanos, que interessa mais ao assunto desta monografia, causa 

uma ruptura no paradigma, pois as leis internas de um Estado e o tratamento dado a 

indivíduos dentro do seu território, que antes eram de exclusiva preocupação deste 

Estado, tornam-se interesse de toda a comunidade internacional. Segundo CASSESE, a 

proteção dos direitos humanos contém um elemento subversivo ao paradigma do direito 

internacional, visto que introduz uma tensão entre os Estados.
13

 Esse princípio retira a o 

véu protetivo do princípio de não-interferência e exige que o Estado preste contas à 

                                                           
10

 CASSESE, op. cit., p. 49-54. 
11

 Cançado Trindade oferece a seguinte análise: “A capacidade processual dos indivíduos passou a ser 

gradualmente reconhecida em sucessivas experiências internacionais que se estenderam de fins do século 

XIX (sistema de revocação do rio Reno) até o final da primeira metade do século XX (e.g. a Corte 

Internacional de Presas, propugnada pela II Conferência de Paz de Haia de 1907; a Corte Centro-

Americana de Justiça, que, durante sua década de existência – 1907-1917 – examinou casos movidos 

diretamente por indivíduos). Na Sociedade ou Liga das Nações, por exemplo, há que se destacar os 

sistemas de minorias e de mandatos. Sob o primeiro, os habitantes das minorias de certos países europeus 

podiam enviar petições aos Comitês de Minorias (da Liga); no sofisticado sistema da Convenção da Alta-

Silésia (1922-1937) podiam optar conforme o caso entre o Conselho da Liga, um Tribunal Arbitral ou 

uma Comissão Mista. Ver: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. v. 1, 2 ed. (2003). 
12

 CASSESE, Antonio. International Law. 2 ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2005, p. 46-64. 
13

Ibid., p. 375. 
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comunidade internacional do tratamento dispensado a pessoas no seu território ou sob 

sua jurisdição.
14

 FLÁVIA PIOVESAN escreve que:  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos ... apresenta um caráter 

específico e especial, que o distingue do Direito Internacional público 

em geral. Enquanto este busca tradicionalmente disciplinar relações de 

reciprocidade e equilíbrio entre Estados, por meio de negociações e 

concessões recíprocas que visam ao interesse dos próprios Estados 

pactuantes, o Direito Internacional dos Direitos Humanos objetiva 

garantir o exercício dos direitos da pessoa humana.
15

 

 

CASSESE explica que hoje há significativo consenso internacional quanto alguns 

pontos, dentre eles: a) a dignidade do ser humano é um valor básico que todo Estado 

deve proteger; b) é necessário buscar a realização de direitos fundamentais de grupos e 

pessoas, e c) diante de graves e sistemáticas violações a direitos humanos, a 

comunidade internacional tem interesse legítimo em interferir de forma pacífica.
16

 

Esses princípios foram inovadores e alteraram de forma significativa os sujeitos 

do direito internacional. No entanto, eles não chegaram ao ponto de substituir o Estado 

como sujeito de direito principal no direito internacional. Os Estados mantiveram a sua 

posição central, abrindo-se um pequeno espaço para outros atores caracterizados como 

de capacidade limitada: as organizações internacionais, movimentos nacionais de 

libertação, indivíduos, corporações transnacionais e ONGs. Diz-se que a sua 

competência internacional é limitada tendo em vista o âmbito reduzido dos seus direitos 

e obrigações e a sua capacidade limitada de agir, de por em efeito os seus direitos e 

poderes.
17

 

Existem certas áreas do direito internacional que se afastaram mais 

acentuadamente desse paradigma. O direito humanitário, por exemplo, reconhece 

obrigações de agentes não-estatais, como grupos rebeldes. O direito penal internacional 

responsabiliza indivíduos por atrocidades como crimes de guerra, genocídio e crimes 

contra a humanidade.
18

 No entanto, essas áreas do direito englobam um pequeno 

número de violações que, na sua maioria, exigem circunstâncias muito específicas que 

nem sempre se apresentam na prática. Um exemplo é o crime de genocídio, que só 

                                                           
14

 Ibid., p. 375. 
15

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 15. 
16

 CASSESE, Antonio. International Law. 2 ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2005, p. 397-398. 
17

 Ibid.. p. 72. 
18

 RATNER, Stephen R. Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility. In: The 

Yale Law Journal, v. 111, p. 466-467, 2001-2002. 
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surge quando estiver presente a intenção específica de eliminar no todo ou em parte um 

grupo protegido.
19

  

Cabe ressaltar também que, apesar dos avanços teóricos no direito internacional 

penal, corporações ainda não são responsabilizadas diretamente por crimes 

internacionais.
20

 Mesmo quando o crime é cometido por meio da atividade de uma 

empresa, reconhece-se apenas a responsabilidade dos indivíduos que participaram das 

decisões corporativas. O exemplo mais famoso de responsabilidade individual por 

atividades empresariais é o julgamento dos líderes de indústrias que apoiaram e se 

beneficiaram do regime alemão nazista. Embora não tenham sido incluídos nos 

julgamentos de Nuremberg, esses empresários foram posteriormente levados a 

julgamento pelos Aliados por condutas como: o fornecimento de Zyklon B, veneno que 

matou mais de quatro milhões e meio de pessoas em campos de concentração; 

assistência na deportação dos territórios ocupados; trabalhos forçados, e confisco de 

propriedade.
21

 

Assim, por mais que a estrutura do direito internacional tenha sofrido profundas 

mudanças ao longo das últimas décadas, ela ainda se mostra parcialmente resistente à 

idéia de agentes não-estatais como sujeitos do direito internacional, em especial 

corporações. Esta centralidade do Estado está presente também na área de direitos 

humanos, já que o Estado é o detentor principal de obrigações nessa área. No entanto, é 

impossível negar que a atividade corporativa tem repercussões diretas na fruição dos 

direitos humanos. Esse impacto foi expandido com a globalização, uma vez que a 

atividade corporativa espalhou-se por países onde antes ela não estava presente. 

Isso não quer dizer, entretanto, que o direito internacional mostrou-se 

completamente passivo diante dessas mudanças. STEVEN R. RATNER analisa a 

preocupação do direito internacional com corporações transnacionais no último século 

através da relação entre quatro atores: o Estado de origem da corporação, o Estado onde 

a companhia exerce suas atividades, a companhia e a população do local.
22

 

                                                           
19

 Artigo II da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. A questão da intenção 

específica do genocídio é discutida extensivamente pela Corte Internacional de Justiça no caso 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), decidido em 2007. 
20

 RATNER, op. cit., 477. 
21

 Sobre o julgamento de empresários industriais que colaboraram e se beneficiaram do regime nazista, 

ver LIPPMAN, Matthew. War Crimes Trials of German Industrialists: The “other Schindlers”. In: 

Temple International and Comparative Law Journal, v. 9, 1995. 
22

 RATNER, Stephen R. Corporations and Human Rights. In: Yale Law Journal, v. 111, 2001-2002,  p. 

452. 
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Durante a era colonial, a relação entre o Estado de origem e o Estado anfitrião 

possuía natureza colonial. O autor salienta que o direito internacional da época percebia 

certos Estados como civilizados e outros como colônias.
 23

 A empresa, privada ou 

pública,
24

 contava com o apoio do Estado de origem e servia como principal agente no 

processo de exploração econômica do território.
25

 A população do local possuía pouca 

ou nenhuma base para reclamar do seu tratamento. 

Com o final do período de colonização, o equilíbrio entre esses quatro atores 

mudou. A relação entre Estados no plano internacional passou a se dar de modo 

soberano e igual, ao menos formalmente. Nesta relação de igualdade os Estados passam 

a elaborar um rico corpo de direitos humanos internacionais que impõe a eles o dever de 

realização dos direitos humanos para todos no seu território ou sob sua jurisdição. Esse 

momento foi marcado também pela instabilidade na relação entre empresas e Estados 

anfitriões, uma vez que estes buscavam estabelecer a sua autoridade frente a 

corporações estrangeiras, recorrendo por vezes a expropriações para garantir controle 

sobre seu território.  

O tema de expropriações gerou forte controvérsia na relação entre Estados de 

origem, Estados anfitriões e empresas. Estados de origem pressionaram os anfitriões 

pela assinatura de Acordos de Investimento Bilaterais ou assemelhados, como meio de 

limitar a sua discricionariedade. Esses Acordos serviam principalmente para garantir 

direitos às empresas.
26

 A população do local não foi contemplada por esses acordos 

porque a estrutura do direito internacional presume que a responsabilidade pelos direitos 

humanos é do Estado anfitrião. 

O momento atual é marcado pela competição entre dois interesses: o primeiro, 

de garantir direitos a empresas transnacionais, e, o segundo, de limitar o poder que essas 

empresas exercem sobre os Estados.
27

 Estados anfitriões foram obrigados pela situação 

econômica mundial a disputar os investimentos trazidos pelas corporações 

transnacionais.
28

 Em casos de danos a direitos humanos provocados por corporações, a 

                                                           
23

 RATNER cita o fato de que apenas dois países africanos eram membros da Liga das Nações, Etiópia e 

Libéria. Ibid., p. 453. 
24

 Como exemplos de empresas públicas, o autor cita a British East India Company, a Hudson‟s Bay 

Company, a Dutch East India Company. 
25

 RATNER, op. cit., p. 453. 
26

 RATNER, Steven R. Corporations and Human Rights: A theory of legal responsibility. Yale Law 

Journal, v. 111, p. 458-9, 2001-2002. 
27

 Ibid., p. 458-9. 
28

 Ver FREY: “With the end of the Cold War and the acute shortfall of investment in developing 

countries, TNCs are no longer seen as suspicious intruders by developing countries, but rather, as 

welcome and wealthy guests.” FREY, Barbara. The Legal and Ethical Responsibilities of Transnational 
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população ainda deve levar sua reclamação ao Estado; quando ele não honra suas 

obrigações relativas a direitos humanos, ou quando não consegue honrá-las, a população 

não dispõe de meios para questionar diretamente a empresa. 

Diante dessa realidade, surgiram movimentos tentam superar esse descompasso 

entre a centralidade teórica do Estado e o poder das corporações na prática, colocando a 

corporação no centro das atenções e exigindo que elas ajam em conformidade com os 

direitos humanos. Esta monografia busca descrever esses movimentos e descrever o 

resultado conjunto dos seus esforços. 

Esses movimentos são muito diferentes entre si, especialmente quanto aos atores 

que os compõe (ONGs, consumidores, governos, organizações internacionais, as 

próprias corporações) e quanto às suas finalidades (melhorar as condições em uma área 

geografia específica, em um setor de atividade ou relativamente a uma corporação 

específica). Por conseqüência, o foco de cada movimento também é muito diferente. 

Alguns se preocupam apenas alguns direitos humanos específicos (direitos trabalhistas, 

liberdade de expressão) outros com um conjunto ou todos os direitos; alguns se dedicam 

a um tipo de corporação (originadas ou que operam em um mesmo local ou que 

exercem a mesma atividade), outros olham a todas as corporações em conjunto, alguns 

se concentrando também com empresas que atuam exclusivamente em um país. À luz 

dessa multiplicidade de focos e atores, esse trabalho não irá propor uma definição única 

de corporação transnacional.  

A definição de direitos humanos sofre dificuldade semelhante. Eles foram 

definidos por LUIS HENKIN da seguinte forma:  

Direitos humanos são os direitos de indivíduos em sociedade. Todo 

ser humano tem, ou possuem a pretensão de ter, “direitos” – 

exigências legítimas, válidas e justificadas – sobre a sua sociedade; 

direitos a vários “bens” e benefícios. Direitos Humanos estão listados 

em instrumentos internacionais como a Declaração Universal de 

Direitos Humanos e os principais pactos e convenções. Eles são os 

benefícios considerados essenciais para o bem-estar individual, 

dignidade e realização, e que refletem um senso comum de justiça e 

decência. Direitos Humanos incluem não apenas “direitos de 

imunidade” negativos, como também “direitos a recursos” positivos, a 

aquilo que é considerado devido pela sociedade para o indivíduo. Eles 

incluem liberdades de algo (como detenção, tortura) e liberdades para 

(falar, reunir-se); eles incluem também direitos a comida, moradia e 

outras necessidades humanas básicas.
29

 

                                                                                                                                                                          
Corporations in the Protection of Human Rights. In: Minnesota Journal of Global Trade, v. 6, 1997, p. 

167. 
29

 Tradução livre. Original: “Human rights are the rights of individuals in society. Every human being 

has, or is entitled to have, “rights” – legitimate, valid, justified claims – upon his or her society; claims to 
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A responsabilidade corporativa envolve áreas do direito internacional com 

características bastante distintas como, por exemplo, a proteção internacional do meio 

ambiente e o direito internacional do trabalho. É importante deixar claro que classificar 

direitos e obrigações relativas ao meio ambiente e ao trabalho como direitos humanos 

não é um erro. O meio ambiente saudável é reconhecido como parte indispensável à 

obtenção de certos direitos humanos.
30

 O mesmo se dá, de maneira mais evidente, com 

relação ao direito do trabalho.
31

 

Ocorre que, tanto a área de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento, 

quanto a área de direito internacional do trabalho, são campos específicos do direito 

internacional, com princípios e fontes próprias. Sob pena de expandir demasiadamente o 

foco desta monografia, este trabalho irá se concentrar na disciplina de direitos humanos 

internacionais, buscando deixar claro quando outros ramos do direito internacional 

forem utilizados.  

Esta monografia é estruturada da seguinte forma: o Capítulo 1 tratará das 

tentativas de regulamentação da relação entre corporações e direitos humanos no plano 

internacional, com enfoque no trabalho da Sub-Comissão de Proteção e Promoção dos 

Direitos Humanos e suas Normas sobre a Responsabilidade de Corporações 

Transnacionais e outros Empreendimentos Comerciais com Relação a Direitos 

Humanos. Analisa-se principalmente a preferência pela adoção de instrumentos não 

vinculantes, tendência que é percebida em todo o direito internacional e que é 

fundamental para sua evolução. A segunda parte do capítulo acompanha o trabalho do 

                                                                                                                                                                          
various “goods” and benefits. Human rights … are listed in international instruments such as the 

Universal Declaration of Human Rights and the major covenants and conventions. They are those benefits 

deemed essential for individual well-being, dignity, and fulfillment, and that reflect a common sense of 

justice, fairness, and decency … Human rights … include not only … negative “immunity claims” but 

also positive “resource claims,” claims to what society is deemed required to do for the individual. They 

include liberties – freedom from (for example, detention, torture), and freedom to (speak, assemble); they 

include also the right to food, housing, and other basic human needs.” HENKIN, Louis. The Age of 

Rights. In: HENKIN Louis, Human Rights. Nova Iorque, Foundation Press, 2009. P. 43. 
30

 O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, explicando a natureza do direito à saúde contido 

no art. 12 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, esclarece: “the drafting 

history and the express wording of article 12.2 acknowledge that the right to health embraces a wide 

range of socio-economic factors that promote conditions in which people can lead a healthy life, and 

extends to the underlying determinants of health, such as food and nutrition, housing, access to safe and 

potable water and adequate sanitation, safe and healthy working conditions, and a healthy environment.” 

(grifo meu). Da mesma forma, quando aborda o direito à água, o Comitê afirma: “The manner of the 

realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present 

and future generations.” 
31

 Ver artigos 23 e 24 da Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 8 do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e artigos 6, 7 e 8 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. 
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Representante Especial do Secretário Geral no tema de direitos humanos e corporações 

transnacionais e outros empreendimentos comerciais, traçando uma comparação entre o 

seu trabalho e as Normas elaboradas pela Sub-Comissão. O capítulo conclui com uma 

análise do estado atual do direito internacional e uma sugestão de quais caminhos 

podem ser trilhados no futuro. 

O Capítulo 2 tratará de medidas paralelas à identificação e desenvolvimento de 

normas internacionais. A primeira parte discute duas ações judiciais contra corporações 

em tribunais norte-americanos por violações a direitos humanos internacionais com base 

no Alien Tort Claims Act (ATCA). A segunda parte traz uma análise de alianças entre 

empresas, ONGs, governos e outras entidades da sociedade civil, em especial o Pacto 

Global da ONU, o Processo Kimberley de Certificação de Diamantes e a Global 

Network Initiative. Uma vez constatada a inexistência de normas internacionais 

vinculantes, essas medidas têm como objetivo estimular mudanças práticas na atividade 

corporativa. Tomadas em conjunto, elas incentivam empresas a agirem em 

conformidade com os direitos humanos e fornecem uma orientação de como 

corporações devem agir para respeitar os direitos humanos. 

A monografia conclui com uma análise das repercussões dessas mudanças 

voluntárias e suas vantagens em relação à normatização internacional. Defende-se a 

importância dessas mudanças voluntárias como pressuposto à existência de normas 

vinculantes no futuro. Embora ainda não existam normas internacionais que vinculem 

diretamente corporações transnacionais, percebe-se a existência de uma tendência no 

sentido do reconhecimento da posição de corporações frente ao direito internacional, 

inclusive os direitos humanos. Essa tendência pode ser identificado tanto no âmbito 

internacional, nos instrumentos de soft law que foram desenvolvidos nos últimos anos, 

quanto na conduta e na expectativa de atores não-estatais, como organizações 

internacionais, ONGs e, mais importante, pelas próprias corporações. Essa evolução 

demonstra um novo entendimento a respeito da responsabilidade corporação com 

relação a direitos humanos, particularmente do tipo de conduta que é esperada de uma 

corporação transnacional. A existência apenas de expectativas de conduta não deve ser 

entendida como um fracasso, mas sim como a base para uma futura normatização 

internacional.  
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1. A Ausência de Normas Internacionais Obrigatórias sobre a Conduta de 

Corporações Transnacionais e sua Relação com os Direitos Humanos 

 

 

Este capítulo irá abordar as tentativas de elaboração de normas não vinculantes 

(soft law) no âmbito internacional, utilizando como exemplos o Código de Conduta da 

ONU, as Diretrizes da OCDE para empreendimentos multinacionais, a Declaração 

Tripartite da Organização Internacional do Trabalho sobre Empreendimentos 

Multinacionais e a Política Social, e as Normas sobre a Responsabilidade de 

Corporações Transnacionais e outros Empreendimentos Comerciais com Relação a 

Direitos Humanos, produzidas pela Sub-Comissão de Promoção e Proteção de Direitos 

Humanos, órgão integrante da ONU. Para tanto, primeiro é feita uma análise das 

características do soft law e das suas vantagens em relação ao direito vinculante. A 

segunda parte estuda o trabalho do Representante Especial do Secretário Geral em 

matéria de direitos humanos e corporações internacionais e outros empreendimentos 

comerciais (também um instrumento de soft law), comparando-o com as Normas 

elaboradas pela Sub-Comissão. O capítulo conclui com uma avaliação do sucesso das 

tentativas de mudança no direito internacional e das contribuições do Representante 

Especial. 

 

 

1.1. O Soft Law como Instrumento Fundamental 

 

 

A responsabilidade corporativa por violações a direitos humanos é um tema 

ainda em construção no direito internacional. Ele não possui contornos delimitados e as 

mais importantes tentativas de elaboração de padrões foram recebidas com críticas e 

controvérsias. Tendo em vista a volatilidade do assunto, todos os instrumentos que 

abordam o tema assumem o caráter de soft law. Por esse motivo, antes de qualquer 

estudo sobre a responsabilidade corporativa em si, torna-se necessária uma análise do 

soft law e das vantagens que ele traz na elaboração de normas no tema. A primeira 

seção fará uma descrição do conceito de soft law e do processo de elaboração de quatro 

instrumentos não vinculantes na área de responsabilidade corporativa, o Código de 

Conduta da ONU, as Diretrizes da OECD para Empreendimentos Multinacionais, a 
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Declaração Tripartite da OIT e as Normas sobre a Responsabilidade de Corporações 

Transnacionais e outros Empreendimentos Comerciais com Relação a Direitos 

Humanos. A segunda seção aborda as questões fundamentais no tema de 

responsabilidade corporativa e as soluções que diferentes instrumentos internacionais 

ofereceram. 

 

 

1.1.1. A preferência por instrumentos não-obrigatórios 

 

 

O direito internacional é hoje composto de maneira significativa por 

instrumentos internacionais desprovidos de caráter vinculante, denominados soft law.
32

 

DINAH SHELTON divide o soft law em dois tipos. O primeiro é o soft law primário, que 

inclui textos normativos, não adotados em formato de tratado e que são endereçados a 

todos os membros de uma organização ou à comunidade internacional como um todo. O 

soft law primário tem como objetivo: lançar novos standards internacionais, por meio 

de declarações; reafirmar ou detalhar standards já aceitos, contidos em textos anteriores 

de soft ou hard law.
33

 

O soft law secundário é composto por instrumentos de caráter não normativo, e 

normalmente é emitido por instituições criadas por um tratado, cuja função é interpretar 

e aplicar as normas deste tratado. Como exemplo dessas instituições, SHELTON cita os 

órgãos supervisores de direitos humanos, as cortes e comissões internacionais e os 

órgãos políticos de organizações internacionais que aplicam normas primárias a casos 

particulares. Estas instituições têm como função principal elaborar comentários gerais 

ou declarações interpretativas e emitir recomendações específicas a Estados. 

                                                           
32

 A diferença entre soft e hard law não é clara na doutrina. A principal diferença teórica é entre os 

autores que identificam uma relação binária entre normas vinculantes e normas não vinculantes e aqueles 

que identificam na relação um continuum sem limites claros. É importante ressaltar também que alguns 

autores também utilizam o termo soft law para se referir a normas de caráter vinculante cujo conteúdo é 

vago, fraco ou que foi mal escrito. Esta monografia irá utilizar o termo para se referir apenas aos 

instrumentos que não possuem caráter vinculante. Sobre o tema, ver SHELTON, Dinah. Normative 

Hierarchy in International Law. In: American Journal of International Law v. 100, p. 319-322, 2006. 

ABBOT e SNIDAL caracterizam a distância entre o hard e o soft law como um espectro, marcado por três 

elementos: o nível de obrigação, a precisão e a delegação. ABBOT, Kenneth W., SNIDAL, Duncan. Hard 

and Soft Law in International Governance. In: International Organization, v. 54, p. 424, 2000. 
33

 SHELTON, Dinah. Compliance with International Human Rights Law. In: Studies in Transnational 

Legal Policy. V. 29, 1997, p. 120-122. 
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É importante ressaltar que, apesar do seu nome, o soft law não é considerado 

formalmente como direito. Instrumentos de soft law são fundamentais para a elaboração 

de normas porque expressam um estágio na formulação de tratados ou do costume. No 

entanto, na ausência de outros elementos, não podem ser caracterizados como direito, 

pois ele não contém uma escala de obrigatoriedade. O instrumento internacional não se 

torna direito apenas ao expressar-se a vontade de que seja assim reconhecido. Ao 

elaborarem um instrumento de soft law, Estados optam conscientemente pela sua não-

obrigatoriedade e essa escolha não pode ser desconsiderada.
34

 

Não existe, até o momento, um instrumento internacional de hard law que lide 

diretamente com a relação entre corporações transnacionais e direitos humanos. Todo o 

seu desenvolvimento deu-se por meio de instrumentos de soft law, por exemplo: normas 

elaboradas por organizações internacionais, ONGs e corporações; relatórios do 

Representante Especial do Secretário Geral no tema direitos humanos e corporações 

transnacionais e outros empreendimentos comerciais, e também por meio de acordos 

entre atores envolvidos no debate. 

A preferência por instrumentos de soft law é uma característica freqüente no 

desenvolvimento de novas áreas do direito internacional. O principal motivo para essa 

tendência é a flexibilidade do soft law tanto na sua elaboração quanto na sua 

implementação. Segundo SHELTON, o soft law é adotado mais rapidamente, mais 

facilmente modificado e é também mais conveniente para questões técnicas, que exigem 

revisão rápida ou freqüente.
35

 Por esse motivo, eles são ideais para áreas do direito 

ainda em desenvolvimento. 

O soft law pode ser elaborado por diversos atores, não apenas Estados. Por não 

exigir ratificação de Estados, ele pode ser aprovado por órgãos da ONU e de outras 

organizações não-governamentais, corporações e por outras entidades não-estatais. Os 

Princípios de Sullivan, por exemplo, foram elaborados pelo Reverendo Leon H. 

Sullivan para empresas transnacionais que operavam na África do Sul durante o regime 

de apartheid.
36

 Estados também se valem do soft law, tanto dentro de organizações 

internacionais (como as resoluções da Assembléia Geral da ONU), quanto fora delas 

                                                           
34

 SHELTON, Dinah. Normative Hierarchy in International Law. In: American Journal of International 

Law, v. 100, p. 321, 2006. 
35

 Ibid., p. 322. 
36

 SHELTON, Dinah. Compliance with International Human Rights Law. In: Studies in Transnational 

Legal Policy, v. 29, 129, 1997. Ver também: MCGRUDDEN, Christopher. Human Rights Codes for 

Transnational Corporations: What the Sullivan and MacBride principles tell us. In: Oxford Journal of 

Legal Studies, v. 19, 1999. 
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(como os Acordos de Helsinki). Para eles, o soft law é vantajoso porque a não-

obrigatoriedade das normas facilita o debate e aumenta as chances de um consenso. 

Instrumentos de soft law também são preferíveis porque não dependem de ratificação, 

liberando os Estados da necessidade de superar debates políticos internos.
37

  

Posteriormente, o soft law pode levar à criação de normas vinculantes. Se os 

Estados conceberem da norma de soft law como uma obrigação e agirem em 

conformidade com ela, o soft law pode dar origem a uma norma de direito costumeiro.
38

 

Ele também freqüentemente leva à adoção de normas vinculantes no futuro. Por fim, 

cabe ressaltar que Estados podem utilizar normas não-vinculantes para complementar 

acordos obrigatórios já existentes ou para dar a eles uma interpretação específica. 

A primeira tentativa de elaboração de instrumentos de soft law no tema de 

corporações transnacionais e direitos humanos deu-se em 1974, quando o Conselho 

Econômico e Social da ONU (ECOSOC) criou a Comissão das Nações Unidas em 

Corporações Transnacionais. Essa proposta foi parte de um movimento maior de luta 

pela redução das desigualdades entre o Norte e o Sul, tensão que dominava em parte o 

debate internacional na época.
39

 Composta inicialmente por membros de 48 países, a 

Comissão tinha como principal objetivo elaborar um Código de Conduta para 

corporações transnacionais. O seu trabalho começou em 1977 e um modelo final foi 

apresentado apenas em 1990 ao ECOSOC, que nunca aprovou o texto.
40

 Esse Código 

consagrava ao mesmo tempo o respeito aos direitos humanos e aos objetivos culturais e 

sociais do país, colocando, entretanto, maior ênfase no respeito aos direitos humanos. 

Negociações em torno deste Código de Conduta cessaram em 1992, por pressão de 

corporações transnacionais e governos Ocidentais, que não concordavam com a 

imposição de deveres apenas a corporações, argumentando que o Código pouco ou nada 

dizia com respeito a obrigações dos governos.
4142

  

                                                           
37

 SHELTON, Dinah. Normative Hierarchy in International Law. In: American Journal of International 

Law, v. 100, p. 322, 2006. 
38

 SHELTON, Dinah. Normative Hierarchy in International Law. In: American Journal of International 

Law, v. 100, p. 321, 2006. 
39

 Neste mesmo ano o Grupo dos 77 pressionou pela aprovação da Resolução da Assembléia geral sobre a 

Nova Ordem Econômica Internacional. 
40

 Uma versão do Código pode ser encontrada em International Legal Materials, v. 23, p. 626-640, 1984. 
41

 FREY, Barbara. The Legal and Ethical Responsibilities of Transnational Corporations in the Protection 

of International Human Rights. In: Minnesota Journal of Global Trade, v. 6, p. 167, 1997. 
42

 Em 1994, a Comissão em Corporações Transnacionais foi incorporada à Comissão em Comércio e 

Desenvolvimento, depois chamada de Comissão em Investimentos Internacionais e Corporações 

Transnacionais. 
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A elaboração de normas de soft law relativas a esse tema não foi exclusividade 

da ONU. Em 1976 a Organização para Cooperação Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)
43

 publicou as suas Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais, revisadas 

em 2000.
44

 As Diretrizes são caracterizadas como “recomendações” de governos a 

corporações, representando standards de boa conduta. A implementação das Diretrizes 

é uma opção das corporações e o seu conteúdo não tem caráter legal.
45

  

Em 1977 a Organização Internacional do Trabalho publicou a Declaração 

Tripartite de Princípios sobre Empreendimentos Multinacionais e a Política Social,
46

 

que contém princípios sobre emprego, capacitação, condições de trabalho e de vida, e 

relações industriais. A OIT convocou governos, corporações, e associações de 

empregadores e empregados a adotarem estes princípios. 

Em 1997, a proposta de elaborar normas para corporações ressurgiu da ONU, 

mais especificamente na Sub-Comissão de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, 

órgão parte do Conselho de Direitos Humanos.
47

 A sua resolução 1997/11 pediu a El-

Haji Guissé
48

 para elaborar um documento de trabalho no tema de direitos humanos e 

corporações transnacionais.
49

 Tendo como base esse documento, em 1998 a Sub-

Comissão formou um grupo de trabalho para estudar o método e atividades de 

corporações transnacionais. Em 1999 David Weissbrodt elaborou uma Proposta de 

                                                           
43

 A OCDE foi criada logo após o final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo principal de 

coordenar o Plano Marshall na Europa.
43

 Em 1961, converteu-se na OCDE como é hoje conhecida, 

agrupando todos os países mais industrializados da economia de mercado. São atualmente membros da 

OCDE: Austrália, Bélgica, Chile, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Israel, Japão, Luxemburgo, 

Holanda, Noruega, Portugal, Eslovênia, Suécia, Turquia, Estados Unidos, Austria, Canadá, República 

Checa, Finlândia, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Coréia, México, Nova Zelândia, Polônia, República 

Eslovaca, Espanha, Suíça e Reino Unido. O Brasil possui participação avançada na OCDE, porém não é 

membro. 
44

 Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais. Disponível em 

<http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>, acesso em 21 de novembro de 2010. 
45

 Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais, I – Conceitos e Princípios, parágrafo primeiro. 

Disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>, acesso em 21 de novembro de 2010. 
46

 A partir de agora utiliza-se apenas o termo Declaração Tripartite. A Declaração pode ser encontrada em 

inglês no site <http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble>, 

acesso em 21 de novembro de 2010. 
47

 Na época denominado Comissão de Direitos Humanos. O órgão foi modificado em 15 de março de 

2006 por meio da Resolução da Assembléia Geral nº 60/251. Para manter a consistência dos termos, 

utilizarei o termo Conselho de Direitos Humanos ao longo da monografia. A sub-comissão foi substituída 

pelo Comitê Consultor do Conselho de Direitos Humanos. Para uma análise dessa mudança, ver UPTON, 

Helen. The Human Rights Council: First Impressions and Future Challenges. In: Human Rights Law 

Review, v. 7, p. 29, 2007. 
48

 Juiz de Senegal, que foi também Rapporteur no tema de direitos econômicos, sociais e culturais e juiz 

da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 
49

 Histórico da tramitação das normas na Sub-Comissão e o conteúdo das normas, exceto quando 

indicado, são retirados de WEISSBRODT, David; KRUGER, Muria. Norms on the Responsibilities of 

Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. In: The 

American Journal of International Law, v. 97, n. 4, 2003, p. 901-922. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble
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Código de Conduta para corporações transnacionais. Em 2000 a Sub-Comissão sugeriu 

que fossem realizados mais debates e no ano seguinte, ela organizou um seminário no 

Escritório do Alto Comissariado da ONU em Direitos Humanos, que contou com a 

presença de ONGs, representantes de empresas e de sindicatos e diversos acadêmicos. O 

mandato do grupo de trabalho foi renovado em 2001, acrescentando-se as seguintes 

atividades: compilar uma lista de instrumentos e normas de direitos humanos que digam 

respeito a corporações transnacionais cuja atividade tenha impacto em direitos humanos 

e análise de um sistema de monitoramento (incluindo sanções) para corporações 

transnacionais. 

Uma nova versão das Normas ficou pronta em agosto de 2002. Essa versão 

continha 18 princípios fundamentais com relação às atividades de corporações e outros 

empreendimentos comerciais, incluindo definições e mecanismos de implementação. As 

Normas foram divulgadas por meio da Resolução 2002/8 da Sub-Comissão, para que 

todos os atores relevantes pudessem manifestar opinião a respeito do seu conteúdo. No 

ano seguinte, as Normas foram aprovadas pela Sub-Comissão e encaminhadas ao 

Conselho de Direitos Humanos para análise. 

De acordo com DAVID WEISSBRODT e MURIA KRUGER, as Normas são mais do 

que uma iniciativa voluntária ou um Código de Conduta, mas não chegam a ser um 

tratado. Elas são soft law. Segundo os autores, a sua autoridade legal decorre 

principalmente das fontes do seu conteúdo, que possuem natureza vinculante. A Sub-

Comissão optou por não elaborar regras novas, buscando as obrigações já existentes no 

direito internacional e as compilando em um instrumento único. WEISSBRODT e KRUGER 

descreveram os possíveis passos das Normas no futuro como: aprovação pela Comissão 

de Direitos Humanos, pelo ECOSOC e, por fim, pela Assembléia Geral. Entretanto, 

essa previsão não se realizou na prática. As Normas foram recebidas com muitas críticas 

pela comunidade empresarial, e elas não foram aprovadas pelo Conselho de Direitos 

Humanos em 2004, que aconselhou o Secretário Geral a nomear um Representante 

Especial para melhor estudar o tema. 

Além destes documentos de soft law, que foram produzidos no âmbito de 

organizações internacionais, existem diversos outros instrumentos que foram elaborados 

principalmente por outros atores não-estatais, como corporações e ONGs. Eles serão 

analisados em mais detalhes na segunda parte do Capítulo 2, mas também devem ser 

lembrados aqui como importante contribuição para a elaboração da responsabilidade 

corporativa no soft law. 
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1.1.2. As questões fundamentais 

 

 

Embora semelhantes no seu processo de elaboração e na sua força vinculante, 

esses documentos diferem em parte do seu conteúdo. Os pontos principais por eles 

abordados são: a) ao conceito de corporação transnacional; b) à abrangência das 

obrigações, tanto com relação aos direitos que foram incluídos e quanto à extensão da 

responsabilidade corporativa. 

Com relação à definição de corporações transnacionais, é possível perceber 

alguns elementos em comum entre os instrumentos. Como analisado anteriormente, a 

Proposta de Código de Conduta de Corporações Transnacionais da ONU nunca foi 

adotada com um texto final. Dentre as propostas de definição, estava a seguinte: 

O termo “corporação transnacional”, da forma como utilizado nesse 

Código, significa um empreendimento, composto de entidades em 

dois ou mais países, que opera sob um sistema comum de tomada de 

decisões, permitindo assim políticas coerentes e uma estratégia 

comum, por meio de um ou mais centros de tomada de decisão, no 

qual as entidades estão tão conectadas, por propriedade ou de outra 

forma, de maneira que uma ou mais delas é capaz de exercer uma 

influência significativa sobre as atividades das outras e, em particular, 

de compartilhar conhecimento, recursos e responsabilidades com as 

outras.
50

 

 

As Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais da OCDE afirmam que, 

embora não seja necessário para as suas finalidades determinar o conceito de 

empreendimento multinacional, eles normalmente se apresentam da seguinte forma: 

Companhias ou outras entidades estabelecidas em mais de um país e 

conectadas de modo que possam coordenar suas operações de diversas 

formas. Embora uma ou mais dessas entidades possa exercer 

influência significativa sobre as demais, o grau de autonomia de cada 

entidade dentro do empreendimento pode variar de um 

                                                           
50

 Tradução livre. Original: “The term “transnational corporation” as used in this Code means an 

enterprise, comprising entities in two or more countries, regardless of the legal form and fields of activity 

of these entities, which operates under a system of decision-making, permitting coherent policies and a 

common strategy through one or more decision-making centres, in which the entities are so linked, by 

ownership or otherwise, that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the 

activities of others, and, in particular, to share knowledge, resources and responsibilities with the others.” 

Artigo 1 do Código de Conduta da ONU. In: International Legal Materials, v. 23, p. 626-640, 1984. 
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empreendimento multinacional para outro. A propriedade sobre o 

empreendimento pode ser privada, estatal ou mista.
51

 

 

A Declaração Tripartite da OIT também afirma que uma definição de 

Empreendimento Multinacional é desnecessária para os seus objetivos. Adota, no 

entanto, uma descrição: 

Empreendimentos multinacionais incluem empreendimentos, sejam 

eles públicos, privados ou mistos, que possuem ou controlam a 

produção, distribuição, serviços ou outras facilidades fora do país 

onde têm sua base. O grau de autonomia das entidades dentro do 

empreendimento multinacional varia muito de um para outro, 

dependendo da natureza das ligações entre as entidades e o seu campo 

de atividade e tendo em vista a grande diversidade de formas de 

propriedade, de tamanho, natureza e localização das operações dos 

respectivos empreendimentos. A menos que especificamente 

ressalvado, o termo “empreendimento multinacional” é utilizado nesta 

Declaração para designar as diversas entidades (controladas ou 

entidades locais ou ambas, ou a organização como um todo) de acordo 

com a distribuição de responsabilidade entre elas, na expectativa de 

que elas vão cooperar e proporcionar assistência umas às outras 

conforme necessário para a observância dos princípios desta 

Declaração.
52

  

 

O grupo de trabalho que elaborou as Normas buscou inspiração nesses 

instrumentos internacionais e no trabalho de acadêmicos. Ao final, o grupo concluiu que 

não havia uma definição consensual que pudesse ser utilizada no texto das Normas. 

Como a maior preocupação dos membros era garantir que corporações fossem 

incapazes de evitar a aplicação das Normas simplesmente alterando a sua estrutura, eles 

buscaram uma definição bastante ampla: 

                                                           
51

 Tradução livre. Original: “companies or other entities established in more than one country and so 

linked that they may co-ordinate their operations in various ways. While one or more of these entities 

may be able to exercise a significant influence over the activities of others, their degree of autonomy 

within the enterprise may vary widely from one multinational enterprise to another.” Ownership may be 

private, state or mixed.Diretrizes da OCDE para Empreendimentos Multinacionais, I – Conceitos e 

Princípios, 3. Disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>, acesso em 21 de 

novembro de 2010. 
52

 Tradução livre. Original: “Multinational enterprises include enterprises, whether they are of public, 

mixed or private ownership, which own or control production, distribution, services or other facilities 

outside the country in which they are based. The degree of autonomy of entities within multinational 

enterprises in relation to each other varies widely from one such enterprise to another, depending on the 

nature of the links between such entities and their fields of activity and having regard to the great 

diversity in the form of ownership, in the size, in the nature and location of the operations of the 

enterprises concerned. Unless otherwise specified, the term "multinational enterprise" is used in this 

Declaration to designate the various entities (parent companies or local entities or both or the organization 

as a whole) according to the distribution of responsibilities among them, in the expectation that they 

will cooperate and provide assistance to one another as necessary to facilitate observance of the principles 

laid down in the Declaration.” Art. 6º da Declaração Tripartite, disponível em 

<http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble>, acesso em 21 de 

novembro de 2010. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble
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O termo “corporação transnacional se refere a uma entidade 

econômica operando em mais de um país, ou uma aglomeração de 

entidades econômicas operando em dois ou mais países – qualquer 

que seja seu formato legal, estando elas ou não no seu país de origem 

ou de atividade, consideradas coletivamente ou individualmente.
53

 

 

Comparando essas definições, é possível perceber alguns elementos em comum. 

O primeiro e mais marcante é a percepção de que as corporações transnacionais não se 

organizam por meio de apenas uma entidade. Essas entidades separadas são unidas por 

um centro comum de decisões ou atividade coordenada. Tanto as Normas quanto a 

Declaração da OIT não apresentam instruções claras de como identificar em um 

agrupamento de entidades uma corporação. Ademais, tanto as Diretrizes da OCDE 

quanto a Declaração da OIT esclarecem que a aplicação dos seus princípios não 

depende da definição de corporação que é adotada. Essa ressalva faz sentido uma vez 

que as normas são voluntárias; o elemento mais importante é a vontade da corporação 

de adotar os seus standards, e não o seu enquadramento ou não em uma definição. 

Outra questão importante na definição de corporação transnacional diz respeito à 

inclusão de empresas que atuam apenas no território de um país. Contra a inclusão 

argumentava-se que essas empresas não são objeto de preocupação no plano 

internacional. Em seu favor argumentava-se que a característica mais relevante da 

corporação é sua a capacidade de violação a direitos humanos, sendo irrelevante o 

número de países em que ela atua. Outro argumento a favor da inclusão de empresas 

nacionais no âmbito desses instrumentos era a isonomia no tratamento de corporações 

transnacionais e nacionais. Os quatro instrumentos estudados nessa seção direcionam os 

seus standards também a corporações que atuam em apenas um país. 

O Código de Conduta da ONU afirma expressamente que o seu texto não 

pretende diferenciar corporações transnacionais das puramente domésticas. O conteúdo 

deve ser aplicado de maneira igual a ambas as categorias sempre que possível. Da 

mesma forma, as Diretrizes da OCDE e a Declaração Tripartite da OIT afirmam que 

não têm como objetivo diferenciar empreendimentos domésticos dos multinacionais, 

uma vez que os seus princípios são exemplos de boas práticas para todos. A Declaração 

Tripartite da OIT traz mais claramente o objetivo de garantir isonomia entre empresas 

                                                           
53

 Tradução livre. Original: “The term “transnational corporation” refers to an economic entity operating 

in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries - whatever 

their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or 

collectively.” Ver artigo 20, Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with Regard to Human Rights, disponível em Sub-Commission Resolution 2003/16, 

Documento E/CN.4/Sub.2/2003/L.11. 
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que atuam em apenas um Estado e as transnacionais ao declarar que, na ausência de 

legislação nacional, estas devem olhar para as empresas locais para determinar o 

conteúdo das suas obrigações. 

As Normas também incluem corporações nacionais no seu âmbito de aplicação. 

O grupo de trabalho tomou essa decisão por dois motivos principais. Em primeiro lugar, 

porque a atuação doméstica não implica necessariamente isolamento do comércio 

internacional. Empresas podem estar envolvidas com comércio internacional por meio 

de importações e exportações mesmo sem possuir filial ou subsidiária no exterior. 

Também podem influenciar o comércio internacional por meio da participação em uma 

cadeia internacional de produção. Em segundo lugar, o grupo ressaltou que empresas 

que operam apenas nacionalmente também podem ter grande influência no mercado 

nacional e um impacto significativo em direitos humanos.
54

 As Normas incluem 

empresas nacionais através do termo “outros empreendimentos comerciais”: 

A frase “outros empreendimentos comerciais” inclui qualquer 

entidade, independente da natureza internacional ou doméstica das 

suas atividades, incluindo uma corporação transnacional, contratante, 

subcontratante, fornecedor, licenciado ou distribuidor; da forma legal 

utilizada, seja ela corporativa, parceria ou outra; e da natureza da 

propriedade sobre a companhia. Presume-se que essas Normas são 

aplicáveis, na prática, se o empreendimento comercial tem qualquer 

relação com a corporação transnacional, o impacto de suas atividades 

não é somente local, ou as suas atividades envolvem violações do 

direito à segurança, conforme indicado nos parágrafos 3 e 4.
55

 

 

Outra questão importante abordada no texto das Normas é a diferença entre 

pequenas e grandes empresas.
56

 A sua aplicação com relação a elas deve dar-se de modo 

relativo, tendo em vista fatores que modulam a capacidade da empresa de afetar direitos 

humanos, como sua força e seu tamanho. Para criar essa distinção, as Normas utilizam o 

                                                           
54

 WEISSBRODT, David; KRUGER, Muria. Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights. In: The American Journal of 

International Law, v. 97, p. 909, 2003. 
55

 Tradução livre. Original: “The phrase “other business enterprise” includes any business entity, 

regardless of the international or domestic nature of its activities, including a transnational corporation, 

contractor, subcontractor, supplier, licensee or distributor; the corporate, partnership, or other legal form 

used to establish the business entity; and the nature of the ownership of the entity. These Norms shall be 

presumed to apply, as a matter of practice, if the business enterprise has any relation with a transnational 

corporation, the impact of its activities is not entirely local, or the activities involve violations of the right 

to security as indicated in paragraphs 3 and 4.” Artigo 21, Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, Sub-Commission Resolution 

2003/16, Documento E/CN.4/Sub.2/2003/L.11. 
56

 As Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais da OCDE também mencionam a importância da 

aplicação de seus princípios a empresas pequenas e médias, pedindo que governos as incentivem a 

observar as Diretrizes. Ver artigo 5, disponível em <http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf>, 

acesso em 21 de novembro de 2010. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
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conceito de “esferas de influência”, que limita a responsabilidade da empresa a áreas 

onde ela detém poder suficiente para provocar uma mudança: 

Dentro das suas respectivas esferas de atividade e de influência, 

corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais têm 

a obrigação de promover, assegurar a realização de, respeitar, garantir 

o respeito de e proteger direitos humanos reconhecidos na legislação 

nacional e internacional, incluindo direitos e interesses de povos 

indígenas e outros grupos vulneráveis.
57

 

 

Fundamental para qualquer tentativa de regulamentação da atividade de 

empresas é a definição das suas obrigações, tanto com relação aos direitos específicos 

abrangidos pelos instrumentos, quando à extensão das obrigações corporativas. Quanto 

aos direitos humanos abordados, o Código de Conduta da ONU consagra o dever 

corporativo de respeitar a soberania e os costumes nacionais, bem como os direitos 

humanos. O seu texto não oferece uma definição de direitos humanos, entrando em 

detalhes apenas com relação ao dever de não-discriminação.
58

 As Diretrizes da OCDE 

em sua versão original não continham referência expressa a direitos humanos, embora 

lidassem com temas próximos, como relações industriais e empregatícias.
59

 A partir da 

sua revisão em 2000, as Diretrizes afirmam que corporações devem “respeitar os 

direitos humanos daqueles afetados pelas suas atividades, em consonância com as 

obrigações e compromissos internacionais do governo anfitrião.” Ao fazer referência a 

direitos humanos internacionais, as Diretrizes buscam superar a lacuna de legislação em 

países que não incorporaram os direitos humanos no seu ordenamento interno e dos que 

não aplicam de maneira satisfatória a legislação existente. As Diretrizes também fazem 

referência à contribuição das empresas para o progresso econômico, social e ambiental e 

o desenvolvimento sustentável e formação de capital humano, às relações industriais e 

trabalhistas, ao meio ambiente, ao combate à corrupção e aos direitos do consumidor. 

Tendo em vista o órgão que as elaborou, a Declaração Tripartite da OIT dedica-se aos 
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 Tradução livre. Original: “… Within their respective spheres of activity and influence, transnational 

corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, 

respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, 

including the rights and interests of indigenous peoples and other vulnerable groups.” Norms on the 

Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human 

Rights, Sub-Commission Resolution 2003/16, Documento E/CN.4/Sub.2/2003/L.11. 
58

 O texto do Código de Conduta em 1984 inclusive apresentava uma proposta individualizada à situação 

da África do Sul, sugerindo que corporações reduzissem a sua presença no país e que seguissem as 

orientações do Conselho de Segurança. Ver art. 14 do Código de Conduta, International Legal Materials, 

v. 23, p. 626-640, 1984. 
59

 HÄAS, Claes. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A Critical Analysis. In: Journal of 

Business Ethics, v. 3, 71-76, 1984. 
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direitos trabalhistas, em especial a promoção e segurança do emprego, igualdade de 

tratamento e oportunidade, condições de trabalho e de vida e relações industriais.  

As Normas regulamentam a conduta de corporações e outros empreendimentos 

com relação a direitos humanos em sentido amplo, incluindo normas de direito do 

trabalho (artigos 5 a 9), direito humanitário (artigo 3), direito ambiental (artigo 14), 

proteção do consumidor (artigo 13) e princípios legais de combate à corrupção (artigo 

11). Os autores das Normas buscaram enfatizar que ela reúne obrigações já existentes, 

contidas em diversos tratados internacionais e aceitas pela comunidade internacional.
60

 

No entanto, elas também incentivam uma evolução dos seus princípios.
61

 As Normas 

deixam claro que o seu objetivo não é substituir o Estado por corporações: 

Estados têm a responsabilidade primária de promover, assegurar 

a realização de, respeitar, garantir o respeito de e proteger os 

direitos humanos reconhecidos no direito nacional e 

internacional, incluindo a garantia de que corporações e outros 

empreendimentos comerciais respeitem os direitos humanos.62 

 

Quanto ao tipo de conduta exigido das corporações, verifica-se uma maior 

diferença nos instrumentos. O Código de Conduta da ONU foi elaborado em uma época 

em que a maior preocupação quanto ao poder das corporações era a influência que elas 

exerciam sobre os governos dos países onde atuavam. Por esse motivo, embora ressalte 

o dever da corporação de respeitar os direitos humanos,
63

 o Código de Conduta não 

prevê um papel mais ativo de garantir ou proteger os direitos humanos, e a interferência 

com as políticas do Estado não é incentivada. A única exceção é com relação ao 

governo da África do Sul, contra o qual o Código de Conduta prevê uma série de 

medidas que poderiam ser adotadas por corporações que atuavam no país, com o 

objetivo de pressioná-lo economicamente e para combater o sistema de apartheid.
64

 

As Diretrizes da OCDE em sua versão mais recente incentivam a participação da 

empresa no desenvolvimento sustentável e no progresso econômico, social e ambiental 

do país. No entanto, quando fazem referência expressa aos direitos humanos, as 

                                                           
60

 Tratados que estão contidos no quarto parágrafo do preâmbulo. 
61

WEISSBRODT, David; KRUGER, Muria. Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations 

and other Business Enterprises. In: American Journal of International Law, v. 97, n. 4, 2003, p. 912. 
62

 Tradução livre. Original: “States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, 

respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, 

including ensuring that transnational corporations and other business enterprises respect human rights …” 

Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard 

to Human Rights, artigo 1, Sub-Commission Resolution 2003/16, Documento E/CN.4/Sub.2/2003/L.11. 
63

 Artigo 13 do Código de Conduta, International Legal Materials, v. 23, p. 626-640, 1984. 
64

 Artigo 14 do Código de Conduta, International Legal Materials, v. 23, p. 626-640, 1984. 
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Diretrizes apenas mencionam a obrigação corporativa de respeitar. A Declaração 

Tripartite da OIT também prevê a obrigação de respeitar os direitos humanos nacionais 

e internacionais. No entanto, a Declaração é limitada pela constante referência a padrões 

nacionais e pela comparação com as empresas nacionais que atuam no país.
65

 Dessa 

forma, vislumbra-se nesse instrumento situações em que o direito internacional não 

seria aplicado. 

Como analisado, as Normas adotaram o conceito de “esfera de influência”. 

Dentro dessa esfera, elas exigem que corporações tomem as seguintes medidas: 

promover, assegurar a realização, respeitar, garantir o respeito de e proteger direitos 

humanos. Os Comentários às Normas, publicados em um documento separado, 

esclarecem as condutas necessárias para que uma empresa evite violações de direitos 

humanos.
66

 Em primeiro lugar, corporações têm o dever de due dilligence, ou seja, elas 

devem garantir que as suas ações não contribuam direta ou indiretamente a violações de 

direitos humanos, e que elas não tirem proveitos de uma violação por outro agente. 

Segundo, empresas devem se abster de atividades que ameacem o Estado de Direito e as 

ações governamentais de promoção e garantia dos direitos humanos. Mais 

significativamente, elas devem utilizar a sua influência para promover e garantir direitos 

humanos. Por fim, devem estar informadas das suas atividades atuais e futuras com 

respeito a direitos humanos. 

Embora nunca tenham sido adotados como vinculantes, esses instrumentos 

representam os padrões internacionais de relacionamento entre corporações e os direitos 

humanos. O Código de Conduta da ONU não foi aprovado pelo ECOSOC, e suas 

negociações chegaram a um fim na década de 1990. As Diretrizes da OCDE e a 

Declaração Tripartite da OIT nunca tiveram como objetivo qualquer caráter obrigatório, 

servindo como sugestões de boas práticas. As Normas foram elaboradas com o objetivo 

de fornecer um padrão de conduta para corporações, para que aos poucos o seu 

conteúdo fosse sendo incorporado à atividade corporativa. Por ser o instrumento mais 

recente e mais abrangente, as Normas merecem uma análise mais detalhada. 

WEISSBRODT e KRUGER esclarecem que as Normas devem ser implementadas 

primeiro por parte das próprias corporações, seguidas por órgãos intergovernamentais, 
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 Ver especialmente artigos 33, 40 e 48 da Declaração da OIT, disponível em 

<http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble>, acesso em 21 de 

novembro de 2010. 
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 Comentário ao artigo 1º, Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enteprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003). 

http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/guide/triparti.htm#Preamble
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Estados, sindicatos, e outros atores envolvidos.
67

 Corporações foram convocadas a 

adotar o conteúdo das Normas como padrões mínimos nos seus Códigos de Conduta 

individuais ou regimentos internos, e a implementar mecanismos de responsabilização 

dentro da sua empresa. As corporações devem garantir também o treinamento dos seus 

gerentes e representantes quanto ao conteúdo das normas internas. Esses mecanismos 

devem ser transparentes e devem permitir a participação de todos os interessados. O 

conteúdo das Normas deve ser incorporado aos contratos com parceiros comerciais, e a 

corporação deve assegurar-se de que não realiza negócios com quem não segue os 

mesmos padrões. Os Comentários também sugerem que corporações realizem estudos 

de impacto periódicos divulgados à comunidade, levando em consideração os 

comentários de partes interessadas.
68

  

As Normas sugerem também mecanismos de implementação dos seus princípios 

para as Nações Unidas. Em primeiro lugar, os seus organismos de interpretação e 

aplicação de tratados devem solicitar informações a respeito das Normas nos relatórios 

de países-membros, devendo também elaborar comentários gerais e recomendações 

relevantes para a atividade de corporações. Os Comentários pedem que Representantes 

Especiais
69

 utilizem as Normas para estudar o papel de empresas com relação ao seu 

mandato. Por fim, elas poderiam servir como base para aquisição de produtos e serviços 

pela ONU.
70

 Cabe ressaltar que as Normas também convocam outras organizações 

internacionais, como a OCDE, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio a 

fazerem uso dos seus padrões. 

Estados também devem participar da sua implementação. Eles são convidados a 

estabelecer as Normas ou exigir seu cumprimento por empresas que possuem vínculo 

com o país. Estados podem também incentivar a aplicação das Normas em tribunais 

nacionais em casos civis ou criminais. Nos países em que cortes já exercem essa função, 

as Normas podem servir como base para interpretação do direito interno ou 

internacional.
71
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Em 2003, a Sub-Comissão aprovou as Normas e também um documento 

separado, contendo Comentários a respeito de cada artigo, “uma interpretação e 

elaboração útil dos standards contidos nas normas”.
72

 Segundo KINLEY e CHAMBERS, as 

Normas não destoam do padrão básico no direito internacional. Elas são apresentadas 

em formato similar às propostas de tratado; são acompanhadas de comentários; suas 

disposições são amplas, para acomodarem as particularidades de cada Estado; são 

direcionadas a Estados (embora não exclusivamente a eles), e foram produzidas no 

âmbito das Nações Unidas, um órgão tradicional na criação de direito internacional.
73

 

No entanto, elas apresentam também características inovadoras. Em primeiro 

lugar, as Normas têm como elemento unificador o sujeito detentor das obrigações. A 

maioria dos instrumentos internacionais de direitos humanos se concentra no sujeito de 

direitos, seja ele a humanidade como um todo, ou grupos específicos, como mulheres,
74

 

crianças,
75

 pessoas portadoras de deficiência.
76

 Em segundo lugar, as Normas utilizam 

pela primeira vez o termo “esferas de influência” como demarcação oficial da 

responsabilidade das empresas.
77

  

Uma terceira inovação das Normas é a pretensão de reconhecimento de 

obrigações internacionais que vinculam corporações diretamente. Alguns direitos 

humanos já reconhecidos internacionalmente possuem clara relação com a atividade de 

empresas. No entanto, a responsabilidade pela realização destes direitos sempre foi do 

Estado. As Normas inovam ao atribuir essa responsabilidade internacionalmente a 

corporações. Uma análise de dois artigos relativos ao direito do trabalho, o primeiro do 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o segundo das 

Normas, demonstra essa diferença: 

Art. 6º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:  
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Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao 

trabalho, que compreende o direito que têm todas as pessoas de 

assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um 

trabalho livremente escolhido ou aceite, e tomarão medidas 

apropriadas para salvaguardar esse direito. 

 

Item D das Normas sobre a Responsabilidade de Corporações Transnacionais e 

outros Empreendimentos Comerciais com Relação a Direitos Humanos: 

Corporações Transnacionais e outros empreendimentos 

comerciais não utilizarão trabalhos forçados ou compulsórios 

como proibido pelos instrumentos internacionais e legislação 

nacional, bem como o direito internacional dos direitos humanos e 

o direito humanitário.
78

 

 

As Normas foram recebidas com muito entusiasmo por ONGs e algumas 

empresas chegaram a lançar um programa piloto para implementá-las.
79

 No entanto, a 

comunidade empresarial internacional e alguns governos assumiram uma postura crítica 

a elas, com base nos seguintes argumentos: o conceito de “esferas de influência” era 

muito vago e amplo para o tema de responsabilidade corporativa, os mecanismos de 

implementação possuíam um conteúdo muito legalista, e a aplicação do conceito de 

“obrigações de garantir” a empresas não era adequado.
80

 As Normas não esclarecem o 

que são obrigações de garantir, mas a idéia de que corporações possuem a obrigação de 

proteger direitos humanos e exercer influência no Estado para que este mude suas 

políticas é muito ampla e vaga, e potencialmente perigosa. Para ser considerada uma 

violação, deve o prejuízo estar relacionado à atividade da empresa? Assume a 

corporação a obrigação de mudar a política de um Estado simplesmente por exercer 

atividades no seu território? É legítimo que a corporação seja o responsável por mudar o 

comportamento de um Estado? Líderes de corporações ressaltaram também os 

benefícios trazidos pela presença de empreendimentos comerciais e as suas próprias 

medidas de auto-regulação. Em conclusão, esses líderes defenderam a manutenção da 

responsabilidade corporativa da forma como se encontrava.
81

 

Em 2004, o Conselho de Direitos Humanos não mostrou receptividade às 

Normas. Na sessão seguinte, o Conselho optou por não aprová-las, aconselhando o 
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Secretário Geral a nomear um Representante Especial para estudar o assunto de 

corporações e direitos humanos. JOHN RUGGIE foi nomeado para tal cargo em julho de 

2005.
82

 

 

 

1.2. O Trabalho do Representante Especial do Secretário Geral no assunto de 

direitos humanos e corporações transnacionais e outros empreendimentos 

comerciais. 

 

 

Nesta parte, será analisado o trabalho do Representante Especial do Secretário 

Geral no assunto de corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais. 

Esse estudo será feito com base nos seus Relatórios ao Conselho de Direitos Humanos, 

elaborados de 2007 ao presente. Esses relatórios são instrumentos de soft law, que 

objetivam mostrar o atual desenvolvimento do tema de responsabilidade corporativa e 

direitos humanos no direito internacional. É importante esclarecer que o trabalho do 

Representante Especial ainda está em andamento, motivo pelo qual alguns dos tópicos 

elaborados nessa seção ainda estão incompletos. 

Representantes Especiais do Secretário Geral ou Rapporteurs Especiais integram 

os Procedimentos Especiais, um mecanismo de monitoramento de direitos humanos em 

países específicos ou sobre temas específicos. Os mandatos são desempenhados por 

especialistas, individualmente ou em grupos, de forma independente e não remunerada. 

Os Representantes ou Rapporteurs podem exercer as seguintes atividades: a) realizar 

missões de campo para coleta de informações; b) emitir comunicados e pedidos 

urgentes; c) realizar declarações à imprensa para trazer atenção a um assunto específico; 

d) identificar tendências ou preocupações emergentes; e) contribuir na elaboração de 

standards de direitos humanos, e f) submeter relatórios à Comissão de Direitos 

Humanos ou ao Conselho de Direitos Humanos e em algumas situações à Assembléia 

Geral.
83
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Na sua resolução 69/2005, a Comissão de Direitos Humanos pediu ao 

Secretário-Geral que nomeasse um especialista para investigar o tema de direitos 

humanos e corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais. O seu 

mandato tinha como objetivo: 

a) Identificar e esclarecer os standards de responsabilidade corporativa e de 

prestação de contas por parte das corporações transnacionais e outros 

empreendimentos comerciais com relação a direitos humanos; 

b) Elaborar mais o papel dos Estados de regular e adjudicar efetivamente o 

papel das corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais 

com relação a direitos humanos, inclusive por meio de cooperação 

internacional; 

c) Pesquisar e esclarecer as implicações de termos como “cumplicidade” e 

“esferas de influência” para corporações transnacionais e outros 

empreendimentos comerciais; 

d) Compilar um compêndio com as melhores práticas dos Estados e 

corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais.
84

 

 

O Representante Especial adotou uma metodologia que ele chamou de 

“pragmatismo com princípios”, um compromisso inabalável com o princípio de reforço 

e de promoção e proteção dos direitos humanos na sua relação com corporações, 

acompanhado de uma ligação prática com o que o funciona melhor para criar mudanças 

onde elas mais são necessárias – no dia-a-dia das pessoas.
85

 O seu mandato é 

desempenhado segundo um método baseado em evidências, reconhecendo que, em 

certos casos, julgamentos normativos são necessários. 

A persistência do debate em torno das Normas foi uma das primeiras questões 

enfrentadas pelo Representante Especial. Em sua opinião, ao invés de oferecer uma base 

para o seu trabalho, as Normas e suas falhas provocaram uma distração no seu 

mandato.
86

 Duas críticas principais foram lançadas contra as Normas: primeiro, a 

inconsistência entre o que foi apresentado como sua autoridade legal para a distribuição 
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de responsabilidades entre Estados e corporações, e, segundo, a ausência de regras 

claras para diferenciar as responsabilidades dos Estados e das corporações. 

Quanto à primeira crítica, o Representante Especial denunciou a inconsistência 

entre a afirmação de que as Normas são mera reprodução das obrigações já existentes e 

a afirmação paralela de que elas são a primeira iniciativa de natureza “não-voluntária” 

no tema.
87

 Em sua opinião, os dois argumentos não poderiam estar corretos, uma vez 

que inconsistentes. O Representante Especial concordou com a segunda afirmação, 

sustentando que as normas omitiram um passo fundamental do seu processo: elas 

aplicaram a corporações as obrigações anteriormente reconhecidas apenas aos Estados. 

Mais grave ainda, segundo ele, é a inconsistência desse passo com o direito 

internacional.
88

 Os instrumentos obrigatórios mencionados nas Normas reconheciam 

apenas obrigações aos Estados, e todos os instrumentos internacionais que atribuem 

padrões de direitos humanos a corporações possuem natureza voluntária, e não 

obrigatória. 

Quanto à segunda crítica, o Representante Especial afirmou que, por possuírem 

funções sociais diversas, corporações e Estados deveriam possuir também diferentes 

responsabilidades. No entanto, as normas não trazem nenhuma base para diferenciar a 

responsabilidade do Estado e a da corporação. O conceito de “esferas de influência” não 

existe no direito internacional, ele não possui referencial jurídico, apenas geopolítico. 

Sem uma definição clara das responsabilidades, elas acabam sendo determinadas pela 

capacidade dos Estados e das corporações em cada situação particular. Essa forma de 

distribuição não leva em consideração a diferença básica entre a corporação e o Estado: 

corporações não são instituições democráticas de interesse público. Atribuir a 

corporações as obrigações de “promover, assegurar a realização, respeitar, garantir o 

respeito de e proteger direitos humanos” ameaça a construção de capacidade social local 

e a luta por governos mais atentos às necessidades de seus cidadãos.
89

 

Para resolver a confusão criada pelas Normas, o Representante Especial 

elaborou a sua própria divisão de responsabilidades entre os dois atores, no seguinte 

formato: corporações têm a responsabilidade de respeitar, Estados têm a obrigação de 

proteger e ambos devem disponibilizar um mecanismo para lidar com violações. A 

seguir, passa-se a uma análise de cada um desses pilares. 
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1.2.1 A obrigação do Estado de proteger 

 

 

Com relação à obrigação do Estado de proteger, o Representante analisou 

medidas estatais que promovem o respeito de corporações pelos direitos humanos e 

previnem possíveis abusos, dividindo-as em cinco grandes áreas. 

a) Garantir a sua capacidade de proteger direitos humanos. Muitos Estados 

encontram-se limitados na sua capacidade de introduzir reformas, especialmente 

relativas à proteção de direitos humanos. Um exemplo típico são os Estados que 

realizaram Acordos Bilaterais de Investimento ou outros acordos semelhantes. Muitos 

destes acordos possuem cláusulas que proíbem o Estado de aplicar reformas legislativas 

nas áreas ambientais ou de direitos humanos aos investidores, ou obrigam o Estado a 

compensar o prejuízo resultante. De acordo com o Representante Especial, Estados 

devem buscar um equilíbrio entre a proteção aos investidores e proteção ao meio 

ambiente e aos direitos humanos, que necessariamente inclui a liberdade de aplicar 

reformas em todo seu território. 

b) Incorporar direitos humanos quando realizam negócios com empresas. De 

acordo com o Representante, quanto mais próxima for a entidade do Estado, quanto 

mais dependente for ela dos seus recursos e autoridade, mais forte será o interesse do 

Estado em garantir que a entidade respeite direitos humanos. Quando a empresa é 

estatal, o governo terá maior controle sobre suas atividades. No entanto, Estados 

também podem influenciar a atividade de empresas privadas, por exemplo, quando 

conceder seguro de crédito a exportação
90

 ou em procedimentos licitatórios. 

c) Promover culturas corporativas de respeito aos direitos humanos, no plano 

doméstico e internacional. Esta responsabilidade vai além da exigência legal de 

cumprimento a direitos humanos. O que o Representante Especial sugere é uma 

mudança na cultura das empresas, a incorporação do respeito aos direitos humanos na 
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sua prática diária. Para atingir isso, ele sugere três medidas: a elaboração pelo governo 

de políticas de responsabilidade social corporativa que esclareçam às empresas como 

agir de forma socialmente responsável, exigência de relatos das políticas empresariais e 

dos impactos a direitos humanos, e previsões legais que reconheçam o conceito de 

“cultura corporativa”.  

d) Elaborar políticas inovadoras que proporcionem direção às companhias 

atuando em áreas de conflito. Segundo o Representante Especial, os piores abusos de 

direitos humanos por corporações ocorrem em áreas de conflito, onde o regime de 

direitos humanos não consegue funcionar. Por isso ele dialogou com um grupo de 

Estados para juntos discutirem a reação desejada nessas circunstâncias. Tópicos 

discutidos foram: o papel de embaixadas do país de origem da empresa; relações entre 

órgãos governamentais dos países de origem entre si e com o país onde a empresa está 

operando, e a possibilidade de desenvolver sinais de alerta para as agências 

governamentais e companhias. 

e) Examinar a questão de jurisdição extraterritorial. O objetivo do 

Representante Especial com relação a esse assunto controverso é identificar quais 

aspectos da jurisdição extraterritorial já são aceitos pelo direito internacional. Isso 

beneficiaria a todos: as vítimas; os governos em cujo território as companhias estão 

instaladas, que muitas vezes não possuem condições de lidar com os litígios; as 

companhias que podem enfrentar problemas operacionais ou processos judiciais 

imprevisíveis, e o país de origem da empresa, cuja reputação pode estar em jogo.
91

 

 

 

1.2.2. A responsabilidade corporativa de respeitar 

 

 

O Representante Especial fez uma escolha consciente pelo uso do termo 

“responsabilidade de respeitar” ao invés de “obrigação de respeitar”. No seu ver, o 

direito internacional atualmente não impõe essa obrigação diretamente a corporações. 

No entanto, a responsabilidade de respeitar é um standard de conduta reconhecido em 
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quase todos os instrumentos voluntários e de soft law relacionados a responsabilidade 

corporativa.
92

 

Essa responsabilidade é constituída por dois elementos: evitar a infração a 

direitos humanos e lidar com os impactos resultantes dessa infração. Em decorrência da 

sua preocupação com clareza na distinção entre o papel dos Estados e o papel das 

corporações, o Representante Especial buscou delinear uma responsabilidade 

corporativa que existisse independentemente da atuação do Estado e das obrigações 

internacionais por ele assumidas. Essa responsabilidade se estende sobre os efeitos 

potenciais e reais da atividade corporativa com relação a direitos humanos, incluindo a 

relação da corporação com terceiros, como parceiros econômicos e entidades na sua 

cadeia de valor. Embora a corporação deva levar em consideração o seu tamanho, 

influência e margens de lucro ao determinar a extensão da sua responsabilidade social 

corporativa, a sua obrigação de respeitar direitos humanos não depende da análise 

desses elementos.
93

  

Os direitos humanos objeto de preocupação devem ser aqueles listados na 

Declaração Universal de Direitos Humanos e nos dois Pactos Internacionais, o de 

Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Devem 

também utilizar as convenções principais da OIT. Em algumas circunstâncias especiais, 

corporações devem levar em consideração padrões específicos, como direito 

humanitário em locais de conflito, ou direitos de grupos vulneráveis, como crianças e 

indígenas.
94

 

O Representante Especial sugere às corporações que assumam uma postura pró-

ativa de compliance em três cenários: em países onde a legislação em direitos humanos 

existe, mas seu cumprimento não é exigido pelo Estado;
95 na possível “materialidade” 

de riscos relacionados a direitos humanos (como em casos de regulamentos de valores 

mobiliários e de governança corporativa), e na redução do risco de cumplicidade em 
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crimes internacionais. Segundo o Representante Especial, a melhor maneira de lidar 

com os riscos de infração a direitos humanos é exercer due dilligence. Esse processo 

deve conter uma declaração da política corporativa de comprometimento com os 

direitos humanos, análises periódicas dos riscos reais e potenciais de impactos em 

direitos humanos, um sistema de supervisão e controle internos, acompanhamento e 

registro do desempenho da empresa. 

 

 

1.2.3 O acesso a um mecanismo de remédio a violações 

 

 

O último elemento da estrutura elaborada pelo Representante Especial é o acesso 

a um mecanismo de solução para violações. Ele se concentrou em três mecanismos de 

queixas: o primeiro junto à companhia e os outros dois organizados pelo Estado, 

podendo ser judiciais ou não judiciais. O sistema de recebimento de reclamações pela 

própria companhia tem duas funções principais: servir como sistema de alerta sobre os 

impactos da sua atividade e permitir que o problema seja acolhido e solucionado 

diretamente.
96

 

O mecanismo estatal não judicial é importante porque ele envolve o Estado com 

o conteúdo das reclamações, promove direitos humanos, oferece orientação, capacitação 

e apoio a interessados e também à própria companhia. No entanto, é fundamental que o 

Estado ofereça também remédios judiciais para violações de direitos humanos, remédios 

que devem ser acessíveis a toda população.
97

 

Importante registrar, por fim, que os pilares elaborados pelo Representante 

Especial esclarecem o consenso internacional existente até o momento. Em 

cumprimento ao seu mandato, o seu objetivo é reproduzir o estado da responsabilidade 

corporativa como ela hoje se encontra. A sua visão e os seus pilares não devem ser 

entendidos como o ideal ou como parâmetros fixos no tempo. Eles são suscetíveis de 

crítica e estão sujeitos a mudanças em decorrência da evolução do tema. 
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Conclusão do Capítulo 1 

 

Ao comparar a postura da Sub-Comissão com a do Representante Especial, 

percebem-se importantes diferenças. O problema apresentado a ambos era o mesmo: 

inexistência de parâmetros claros a respeito da posição de corporações no direito 

internacional dos direitos humanos. A Sub-Comissão respondeu a esse problema sob 

um ponto de vista mais abstrato e idealizado. Ela buscou inspiração nas normas 

internacionais já existentes para os Estados e as transferiu, com algumas adaptações, 

para a atuação de corporações. O Representante Especial optou por um caminho 

diverso. Em conformidade com os parâmetros do seu mandato, ele tentou esclarecer as 

áreas de consenso existentes, os padrões aceitos pelos atores envolvidos com direitos 

humanos e com a atividade corporativa. O resultado do seu trabalho mostra que, embora 

não existam normas internacionais vinculantes, há um relativo grau de consenso acerca 

da conduta que é esperada por parte das corporações com relação ao impacto direto e 

indireto das suas atividades nos direitos humanos.  

As Normas e o trabalho do Representante Especial são complementares. 

Enquanto o Representante Especial estabelece os padrões mínimos, o consenso 

existente no momento, as Normas servem como forma de vislumbrar um caminho para 

a responsabilidade corporativa no futuro. Mesmo que a sua dinâmica de 

responsabilidade entre corporações e Estados não seja considerado o ideal, elas ainda 

são fundamentais porque estimulam o debate, que por sua vez pode levar a soluções 

mais adequadas. Dessa forma, através da afirmação dos padrões existentes e da sugestão 

de padrões novos, os instrumentos de soft law vão construindo esse tema no direito 

internacional.  No momento em que a conduta de Estados e outros atores estiver mais 

harmonizada, havendo consenso maior em torno do tema, será possível debater a 

existência de um costume, ou a elaboração de um instrumento de hard law. 
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2. Mecanismos Paralelos de Prevenção a Violações de Direitos Humanos por 

Corporações Transnacionais 

 

 

Paralelamente às tentativas de regulamentação da atividade de corporações no 

direito internacional público, diversos mecanismos foram desenvolvidos para incorporar 

direitos humanos na atividade empresarial. RALPH G. STEINHARDT
98

 desenvolveu uma 

classificação para os regimes de responsabilidade corporativa, dividindo-os em regimes 

baseados no mercado, regimes de responsabilidade civil levados ao judiciário e regimes 

de regulamentação internacional.
99

  

Por regime baseados no mercado, STEINHARDT se refere ao uso de padrões de 

direitos humanos na concorrência por consumidores. Como exemplos, ele cita linhas de 

produtos “éticos” ou “socialmente responsáveis”, como o café fair trade da companhia 

Starbucks ou os diamantes certificados pelo Processo Kimberley. Regimes de 

responsabilidade civil englobam as tentativas de responsabilização de acordo com o 

direito internacional por atividades privadas caracterizadas como state action ou que são 

puníveis mesmo se praticadas por particulares, ambas movidas contra corporações em 

cortes federais norte-americanas com base no Alien Tort Claims Act. Por fim, regimes 

de regulamentação internacional incluem as Normas estudadas no capítulo anteriror e 

também medidas voluntárias, como códigos de conduta e o Pacto Global da ONU. 

A seguir, serão analisadas algumas dessas medidas, começando com o regime 

norte-americano de responsabilidade por violação ao direito internacional através do 

Alien Tort Claims Act. Depois, serão analisados mecanismos que possuem uma 

vinculação menor com o Estado: o Pacto Global da ONU, o surgimento do Processo 

Kimberley de Certificação de Diamantes e a Global Network Initiative. Justamente por 

esse motivo, o seu sucesso depende de outros fatores, em especial o envolvimento de 

consumidores e o interesse por parte de setores empresariais. 

 

 

2.1 A Utilização do Direito Internacional Público por Cortes Norte-Americanas 
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detalhe nessa monografia. Sobre o assunto, ver recomendações do Representante Especial do Secretário 
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Uma vez esclarecido o estágio de desenvolvimento do direito internacional no 

tema de responsabilidade de corporações por violações a direitos humanos, passa-se à 

análise de mecanismos paralelos a essa evolução. Esse estudo inicia com uma descrição 

das ações judiciais movidas em tribunais federais norte-americanos contra corporações 

por violações do direito internacional. Os Estados Unidos foram escolhidos como 

exemplo porque, nas palavras de James Crawford, “nenhuma corte nacional [fora dos 

Estados Unidos] e nenhum tribunal internacional reconheceu até agora, um contexto 

civil ou criminal, responsabilidade corporativa, ao invés de individual, com base no 

direito das nações ou o direito costumeiro internacional.” 
100

 

 

 

 

2.1.1 O Alien Tort Claims Act 

 

 

Nos últimos 30 anos, cortes federais norte-americanas têm aplicado o direito 

internacional para condenar indivíduos e corporações por violações a direitos humanos. 

Desde o caso Filartiga v. Pena-Irala, de 1980, cortes federais norte-americanas têm 

recebido ações de responsabilidade civil
101

 contra violações de direitos humanos 

costumeiros. Em sua decisão em Filartiga, a Corte Recursal do Segundo Circuito 

afirmou: 

No século XX, a comunidade internacional passou a perceber o perigo 

comum apresentado pelo desrespeito flagrante aos direitos humanos 

básicos ... Na era moderna, considerações práticas e humanitárias 

levaram as nações do mundo a reconhecer que o respeito pelos 

direitos humanos fundamentais está no seu interesse coletivo e 

individual. Nossa decisão hoje, dando efeito a uma provisão 

jurisdicional criada pelo nosso primeiro Congresso, é um pequeno 
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porém importante passo na realização do sonho antigo de livrar todas 

as pessoas da violência brutal.
102

 

 

 

Essa autoridade decorre do Alien Tort Claims Act (ATCA), aprovado pelo 

primeiro Congresso norte-americano em 1789. Ele dispõe: “As cortes distritais terão 

jurisdição originária sobre qualquer ação civil movida por um estrangeiro, alegando a 

existência de responsabilidade civil, em decorrência de uma ação cometida em violação 

ao direito das nações ou um tratado dos Estados Unidos.” 
103

 Cortes federais norte-

americanas também podem ouvir casos de tortura ou morte extrajudicial movidos por 

cidadãos ou estrangeiros, com base no Torture Victim Protection Act, apenas contra atos 

praticados por agentes de governos estrangeiros ou indivíduos agindo sob a cor da lei de 

outros países.
104

 

No entanto, a existência jurisdição sobre os casos não implica necessariamente a 

existência também de uma causa de ação.
105

 Em outras palavras, o statute poderia 

simplesmente autorizar as cortes a receber esses casos sem conferir aos particulares uma 

causa de ação que autorizasse uma ação judicial. Em 2004, a Suprema Corte afirmou, 

no caso Sosa v. Alvarez-Machain que a causa de ação decorre da common law 

federal,
106

 que inclui o direito das nações. Enquanto o ATCA autoriza cortes a julgarem 

esses casos, o direito internacional confere a causa de ação; é no direito das nações ou 

no direito costumeiro internacional que as violações devem ser enquadradas. Nessa 

mesma decisão, a Corte Suprema recomendou que juízes exercessem sua autoridade 

com cautela, especialmente no que tange ao reconhecimento de normas de direito 
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costumeiro. Citando o caso The Paquete Habana, a Corte afirmou que, ao avaliar a 

existência de uma norma costumeira internacional, juízes federais devem valer-se dos 

usos e costumes das nações civilizadas e, como evidência deles, do trabalho de juristas e 

comentadores.
107

  

Nos primeiros quinze anos após o julgamento de Filartiga, ações com base no 

ATCA foram movidas apenas contra indivíduos. O primeiro caso trazido contra uma 

corporação foi Doe v. Unocal Corp, que será analisada a seguir.
108

 Ações contra 

corporações trazem algumas vantagens em relação a ações contra um Estado ou um 

indivíduo: a) cortes norte-americanas normalmente possuem jurisdição pessoal sobre 

corporações, b) elas não são beneficiadas pela imunidade de Estado; c) corporações 

normalmente têm melhores condições de pagar indenizações de alta soma; d) 

corporações normalmente estão mais dispostas a chegar a um acordo do que 

Estados.
109,110 

A tendência de corporações a buscar acordos contribui para o pequeno 

número de decisões finais com base no ATCA, já que a maior parte dos casos não 

chegou à fase de sentença. 

É importante ressaltar que, até hoje, nenhum caso contra corporações com base 

no ATCA foi julgado procedente pelo judiciário norte-americano.
111

 Embora a 

possibilidade de acionar empresas com base nesse statute tenha sido reconhecida, em 

algumas decisões, existem divergências quanto à amplitude da responsabilidade 

corporativa. Recentemente, a Corte Recursal do Segundo Circuito, o mesmo órgão que 

julgou o caso Filartiga, determinou que corporações e outras entidades abstratas 

assemelhadas não são sujeitos de direito internacional e, portanto, não podem ser 

responsabilizadas por violações de direitos humanos.
112

 Por mais que a força de stare 

decisis obrigue apenas a cortes federais no segundo circuito, essa é uma decisão 

importante que põe em risco os litígios em matéria de direitos humanos internacionais 

contra corporações.
113

 As ações judiciais com base no ATCA merecem estudo porque 
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 Como exemplo desta auto-limitação, a Suprema Corte recusou a causa de ação de Alvarez. 
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 Kiobel v. Royal Duch Petroleum, 631 F.3d 111, opinião do Juiz Jose A. Cabranes, p. 5. 
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tiveram duas repercussões fundamentais: possibilitaram a reparação das vítimas, quando 

o caso foi resolvido por meio de acordo, e incorporaram risco a atividades corporativas 

que violam direitos humanos, risco que serve como desestímulo para esse tipo de 

conduta. 

 

 

 

2.1.2 Doe v. Unocal Corp  

 

 

Doe v. Unocal Corp.
114

 foi a primeira ação movida contra uma corporação sob o 

ATCA. Cidadãos de Mianmar ingressaram com uma ação contra a empresa norte-

americana Unocal em uma Corte Federal Distrital do estado da Califórnia.
115

 Eles 

buscavam indenização por violações a direitos humanos a que foram submetidos, como 

trabalhos forçados, tortura e tratamento desumano, cruel ou degradante. A Corte 

Distrital entendeu que possuía jurisdição com base no Alien Tort Claims Act, uma vez 

que os autores eram estrangeiros e buscavam reparação civil. Restava apenas determinar 

se no seu caso havia uma violação ao direito internacional, se a conduta da empresa era 

ou não state action, ou se enquadrava em alguma das hipóteses independentes de state 

action. 

O juiz entendeu que as violações alegadas eram parte do direito internacional, 

especialmente tendo em vista o caráter de ius cogens de normas com relação a tortura, 

por exemplo.
116

 Ele determinou que pessoas privadas podem se tornar agentes estatais 

quando participam voluntariamente de uma ação em conjunto com o Estado ou seus 

agentes.
117

 Tal ação conjunta pode ser resultado de um acordo ou de uma conspiração 

entre as partes para impedir que terceiro usufrua de seus direitos, bem como de uma 

relação de interdependência entre Estado e a parte não-estatal.  

No caso concreto, o juiz se baseou na atuação do SLORC (entidade que 

governava o país) e do MOGE (empresa estatal de Mianmar, responsável direta pela 
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47 
 

obra), no joint venture com a Unocal e no uso por eles de trabalho escravo, servindo 

esses elementos como base para classificar a atividade da Unocal como state action, 

requisito para a configuração da maioria das violações a direitos humanos. Ele também 

concluiu que, ausente state action, particulares poderiam ser responsabilizados apenas 

em poucos casos, em especial quanto à pirataria, ao tráfico de escravos e a trabalhos 

forçados.
118

 No caso, entendeu que a conduta da Unocal poderia ser enquadrada como 

imposição de trabalhos forçados e como tráfico de escravos. Embora a empresa não 

tenha comercializado escravos explicitamente, o juiz considerou suficiente para 

configurar essa ofensa a entrega de quantia para o SLORC para que este fornecesse a 

mão de obra, mesmo conhecendo o uso de trabalhos forçados por este governo no 

passado. 

Quanto à aplicação da doutrina de imunidade decorrente do act of state para a 

ação contra a Unocal, o juiz entendeu que os interesses protegidos por essa doutrina não 

se apresentavam na prática: em primeiro lugar, não havia risco de conflito direto com o 

governo de Mianmar; segundo, o governo de Mianmar não agia em consonância com o 

“interesse público”, e, terceiro, o nível de consenso internacional em torno de normas de 

ius cogens conferiam à ação um valor maior perante a doutrina de act of state, já que as 

cortes tradicionalmente reconhecem a doutrina apenas quando há alguma dúvida quanto 

às normas de direito internacional.
119

 

O caso contra a empresa Unocal e dois de seus executivos foi recebido pelo juiz, 

mas julgado improcedente em 2000. A ação foi rejeitada sumariamente tendo em vista 

os termos do acordo entre a Unocal; a Total, uma empresa francesa que operava no país, 

e o governo de Mianmar. A Corte entendeu que as ações que constituíram violações a 

direitos humanos teriam teria ficado sob a responsabilidade de MOGE, a empresa 

estatal de Mianmar. Desta forma, mesmo reconhecendo em abstrato a responsabilidade 

de corporações pela violação de direitos humanos, nesse caso a Corte entendeu que não 

haveria responsabilidade da empresa norte-americana.  

 

 

2.1.3 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. 
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Residentes e ex-residentes da região Ogoni da Nigéria ingressaram em 2002 com 

uma ação judicial contra a Royal Dutch Petroleum Company (incorporada na Holanda) 

e Shell Transport and Trading Company PLC (incorporada no Reino Unido), bem como 

sua subsidiária, a Shell Petroleum Development Company of Nigeria (incorporada na 

Nigéria).
120

 Os autores acusavam as companhias de cumplicidade nas violações de 

direitos humanos praticadas pelo governo da Nigéria. Segundo eles, a companhia 

solicitou o apoio do governo para suprimir movimentos de protesto direcionados contra 

ela por um grupo chamado “Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni”. 
121

 

Durante os anos de 1993 e 1994, o governo foi acusado de reprimir os residentes da 

região, matando alguns e violentando outros por meio de agressões físicas, estupros, 

prisões arbitrárias e confisco de propriedade. 

Especificamente, a companhia teria a) fornecido transporte para as forças 

nigerianas; b) permitido que sua propriedade fosse utilizada como local de preparo para 

as ações; c) fornecido comida para os soldados envolvidos no ataque; d) fornecido 

compensação a esses soldados. Tendo em vista essa participação nas violações a direitos 

humanos, a companhia foi acusada de cumplicidade em a) mortes extrajudiciais; b) 

crimes contra a humanidade; c) tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante; d) 

prisões e detenções arbitrárias; e) violação dos direitos à vida, à liberdade, à segurança e 

de associação; f) exílio forçado e g) destruição de propriedade.
122

 

Em setembro de 2010, a Corte Recursal do segundo circuito determinou que 

corporações não são sujeitos no direito internacional e portanto não poderiam ser 

responsabilizadas por meio do ATCA. Para chegar a essa conclusão, a Corte fez duas 

análises. A primeira análise buscava descobrir qual direito deveria ser utilizado para 

determinar a responsabilidade sob o ATCA, se o direito interno norte-americano ou o 

direito internacional. Como a Corte concluiu que o direito internacional deve ser 

utilizado, a segunda análise investigou a responsabilidade de corporações no direito 

internacional. A Corte concluiu que ela não existe. 
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Em sua resposta à primeira pergunta, a Corte Recursal lembrou que o ATCA 

concede apenas jurisdição às cortes federais. A causa de ação deve ser buscada no 

direito internacional. Em Sosa a Corte Suprema também indicou que a responsabilidade 

de atores privados (como corporações ou indivíduos) deveria ser buscada no direito 

internacional, por meio de uma nota de rodapé que afirma: “uma questão relacionada é 

a extensão da responsabilidade por violação de uma determinada norma ao violador 

que está sendo processado, se ele é um ator privado como uma corporação ou um 

indivíduo.” 
123

 A definição de pessoa no direito internacional adotada pela Corte é 

“aquela que possui personalidade jurídica no direito internacional, ou seja, aquela que é 

sujeito de direitos, obrigações ou poderes estabelecidos no direito internacional e, em 

sentido geral, que possui capacidade de agir no plano internacional.” 
124

  

Uma vez concluído que o direito internacional deveria determinar a existência de 

responsabilidade de corporações, a Corte passou a uma análise das fontes 

internacionais. Um estudo das decisões de tribunais internacionais levou a Corte a 

afirmar que não há nenhum indício de que corporações sejam sujeitos de direito 

internacional. Pelo contrário, as decisões indicam que, mesmo quando a atividade de 

uma empresa é considerada criminosa, os responsáveis são os homens e mulheres que 

controlam essa atividade.
125

 Investigando os tratados internacionais, a Corte Recursal 

concluiu que nenhum tratado na área de direitos humanos reconhece a responsabilidade 

de corporações. Também declarou que os tratados em outras áreas que reconhecem a 

responsabilidade de corporações não criaram um direito costumeiro. Para que essa 

expansão do direito tivesse ocorrido, seria necessário que todos os países aceitassem as 

normas ratificadas por apenas alguns. Neste ponto específico, a Corte afirmou que o 

ATCA não confere poder às cortes federais para unilateralmente “criarem” o costume 

internacional. Conforme dito pela Suprema Corte no caso Sosa, as decisões com base no 

direito internacional devem se fundar em normas “específicas, universais e 

obrigatórias”.
126
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O Juiz Leval escreveu uma opinião concordando com o julgamento, mas 

criticando os argumentos trazidos pela maioria. Ele começa a sua opinião afirmando 

que: 

A opinião da maioria hoje causa um choque no direito internacional e 

nas suas tentativas de proteção aos direitos humanos fundamentais. De 

acordo com a regra que os meus colegas criaram, aqueles que lucram 

com a exploração comercial do abuso de direitos humanos 

fundamentais podem simplesmente proteger esses lucros das 

pretensões das vítimas de reparação ao conduzir essa horrível 

atividade através de um formato corporativo. Sem qualquer apoio em 

precedentes ou na doutrina do direito internacional, a maioria toma a 

posição segundo a qual corporações e outras pessoas jurídicas não são 

sujeitos do direito internacional e, portanto, tais violadores de direitos 

humanos fundamentais estão livres para manter os lucros da sua 

atividade sem responsabilidade com suas vítimas.
127

 

 

O Juiz Leval concordou com a maioria quando ela buscou no direito 

internacional a existência de responsabilidade corporativa. A sua discordância se deu 

com a segunda parte da análise da maioria. Ele começou seu argumento afirmando que 

o direito internacional não apresenta nenhuma proibição à responsabilização de 

corporações: 

Nenhum precedente no direito internacional adota essa regra. 

Nenhuma corte a aprovou, nenhum tribunal internacional com 

jurisdição a reflete. (As cortes que julgaram essa questão 

expressamente rejeitaram a regra.) Nenhum tratado ou convenção 

internacional adota esse princípio. E nenhuma obra da doutrina de 

direito internacional adota a regra da maioria. Até hoje, os conceitos 

por ela elaborados não existiam no direito internacional.
128

 

 

Criticou também o uso pela maioria de decisões de tribunais penais para 

determinar a existência de responsabilidade civil de corporações. A resistência do 

direito penal quanto à responsabilidade de corporações é compreensível por dois 

motivos. Primeiro, porque corporações não são capazes de preencher o requisito 
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subjetivo indispensável para a configuração de determinados crimes, e, segundo, porque 

penas criminais perdem seu objetivo e são contra-produtivas quando aplicadas a 

entidades fictícias. Essas dificuldades estão refletidas no direito interno de diversos 

países, que apenas admitem ações penais contra indivíduos. Diferente é a imposição do 

dever civil de indenizar, que é reconhecido no ordenamento de um grande número de 

países.
129

 

Até esse ponto, o seu raciocínio é semelhante ao apresentado pela maioria, uma 

vez que ambos concluíram pela inexistência de regras internacionais que 

responsabilizam diretamente corporações. As opiniões divergiram quanto ao próximo 

passo lógico. Para a maioria, a inexistência de norma permissiva no direito internacional 

era sinal de que corporações não são sujeitos de direito internacional e que, portanto, 

não detém responsabilidade sob o direito das nações. Para o Juiz Leval, “[a] posição do 

direito internacional quanto à responsabilidade civil de corporações por violações de 

suas normas é de que o direito internacional não toma nenhuma posição, deixando essa 

questão para ser decidida por cada Nação.” 
130

 A preocupação do direito internacional 

limita-se à proibição de determinadas condutas, deixando a questão de responsabilidade 

civil pela sua violação às nações individuais. Se a ausência de normas reconhecendo a 

responsabilidade de corporações por violações ao direito internacional veda tal 

declaração por uma corte nacional, o mesmo raciocínio deveria ser aplicado a ações 

judiciais contra indivíduos, uma vez que também com relação a eles o direito 

internacional não reconhece responsabilidade civil. 

O Juiz Levan ofereceu outra interpretação à nota de rodapé do caso Sosa. A nota 

afirma “uma questão relacionada é a extensão da responsabilidade por violação de 

uma determinada norma ao violador que está sendo processado, se ele é um ator 

privado como uma corporação ou um indivíduo.” 
131

 Para o Juiz Levan, essa nota se 

referia à exigência de ação estatal para que uma violação de direito internacional se 

configurasse. De fato, para constatar a existência de uma violação, a Corte deveria olhar 

para o direito internacional. Assim como a Corte no caso Unocal, ela deveria determinar 

se houve cumplicidade a uma ação estatal ou se era um dos casos em que a ação 
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particular é considerada uma violação ao direito internacional. Ao invés de sugerir uma 

diferenciação entre corporações e indivíduos, a nota indicava que o problema de ação 

privada ou ação estatal é comum a ambos. 

A opinião do Juiz Levan parece reproduzir a posição do direito internacional de 

maneira mais acertada. O ATCA é único no mundo porque faz uso direto do direito 

internacional, mas isso não significa que os Estados Unidos sejam o único país a julgar 

suas corporações por ações praticadas no exterior. No entanto, a decisão da maioria traz 

algumas considerações que são relevantes para o tema de responsabilidade corporativa. 

Em primeiro lugar, ao utilizar o direito internacional como base para a determinação da 

responsabilidade de agentes, a Corte estaria possibilitando uma uniformidade mundial 

na aplicação dessa responsabilidade. O problema com essa idéia é de que, conforme 

exposto pelo Juiz Levan, o direito internacional simplesmente não possui indicativos de 

como proceder, deixando a questão a ser determinada por cada Nação em conformidade 

com o seu direito interno. Outro argumento a favor da decisão da maioria afirma que a 

responsabilidade corporativa sob o Alien Tort Claims Act traria um prejuízo a 

companhias norte-americanas, já que o resto do mundo não impõe semelhante 

responsabilidade às suas corporações. Essa posição merece dois esclarecimentos. 

Primeiro, é preciso ressaltar que esse argumento pode ser trazido também contra uma 

série de obrigações, como a proibição de envolvimento com corrupção, direitos 

trabalhistas, padrões de qualidade dos seus produtos. Essas exceções são justificadas, 

porque elas protegem um bem maior e porque elas são consideradas, a longo prazo, 

como melhores para o próprio interesse da empresa. O segundo ponto que merece 

esclarecimento a respeito do prejuízo a corporações norte-americanas é que, na prática, 

isso não ocorre. Mesmo que não utilizem diretamente o direito internacional, outros 

países já reconhecem a responsabilidade corporativa por violações a direitos humanos 

fora do seu território.
132

 

Essas ações judiciais são importantes não pelos seus resultados práticos, que são 

poucos, mas pela incorporação de um elemento de risco à atividade corporativa que 

viola direitos humanos. Mesmo que a maioria dos casos não tenha chegado a uma 

solução, muitas corporações realizaram acordos envolvendo alta soma com os autores. 

Cabe ressaltar também que, além de trazer reparação às vítimas e incorporar o risco, 
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essas ações servem para trazer luz a violações de direitos humanos, por meio de 

mecanismos como a discovery
133

 no processo norte-americano. 

 

 

2.2 Iniciativas Paralelas por Parte de Atores Não-Estatais 

 

 

Paralelamente à tentativa de regular a ação de empresas no direito internacional 

público ou de responsabilizá-las por violações em sistemas jurídicos internos, existe um 

movimento que tem como objetivo criar um padrão internacional de conduta que 

respeite os direitos humanos unindo esforços entre governos, empresas, ONGs e outras 

entidades da sociedade civil. 

Um dos primeiros exemplos nesse sentido foi os Princípios Sullivan. Embora 

voltado para a situação específica de apartheid na África do Sul, este empreendimento 

deve ser compreendido como internacional uma vez que exigia conduta conforme 

direitos humanos de empresas estrangeiras. Os princípios de Sullivan foram 

desenvolvidos pelo Reverendo Leon H. Sullivan, um dos diretores da General Motors. 

Os seus princípios foram desenvolvidos para empresas que atuavam na África do Sul 

durante o período de apartheid e tinham como objetivo combater a discriminação no 

trabalho e nas comunidades. Durante o seu auge, os princípios tiveram 178 empresas 

signatárias.
134

 O diferencial dos princípios de Sullivan era o seu mecanismo de 

implementação e controle. Todas as empresas recebiam uma nota pelos seus esforços, 

elaborada a partir de uma comparação entre os trabalhos de todas. Ao final, os 

princípios não foram suficientes para abalar o governo da África do Sul. Em 1986 o Ato 

Anti-Apartheid foi aprovado pelo Congresso norte-americano com o apoio do próprio 

Sullivan, proibindo todo investimento na África do Sul. 
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Nesta parte serão abordados três exemplos de mecanismos que buscam 

influenciar a prática corporativa. Eles são exemplos do que teóricos vêm chamando de 

diplomacia multi-track, aquela que une canais oficiais e extra-oficiais e utiliza uma 

grande gama de redes e contatos, sejam eles oficiais ou extra-oficiais.
135

 A diplomacia 

atualmente é realizada não apenas com Estados, ela deve alcançar também atores como 

ONGs, think-tanks, e outros que influenciam a conjuntura internacional, especialmente 

no que diz respeito à atenção e publicidade de determinados assuntos. Como analisado 

anteriormente, esses atores estão envolvidos na criação de soft law e têm um papel 

fundamental na definição de objetivos na comunidade internacional e na elaboração do 

conteúdo dos direitos humanos. 

Primeiro, será analisado o Pacto Global, uma iniciativa da ONU em parceria 

com corporações e que tem como objetivo incorporar à atividade empresarial padrões 

universais de respeito a direitos humanos e outras normas internacionais. Depois, será 

analisada a influência de ONGs no surgimento do Processo Kimberley de Certificação 

de Diamantes, desenvolvido para lidar com o problema dos diamantes de conflito. Por 

fim, analisa-se a Global Network Initiative, uma união de atores diversos com o 

objetivo de proteger e avançar o respeito à liberdade de expressão. O capítulo é 

concluído com uma análise da repercussão dessas mudanças voluntárias no 

comportamento corporativo e a sua relação com a normatização internacional. 

 

 

 

2.2.1 O Pacto Global 

 

 

Em 1999, o então Secretário Geral da ONU KOFI ANNAN apresentou ao Fórum 

Econômico de Davos o projeto de criação de um pacto global com o objetivo de dar aos 

mercados uma “face mais humana”.
136

 Definido como uma “parceria público-

privada”,
137

 o Pacto Global é uma iniciativa voltada para empresas que desejam 

incorporar princípios considerados universais nas suas atividades regulares, princípios 
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estes que são retirados da Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração da 

OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção da ONU contra Corrupção. As 

empresas participantes se comprometem a agir, dentro da sua esfera de influência, 

segundo os seguintes princípios: 

Direitos Humanos 

1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente; e 

2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes 

direitos. 

 

Trabalho 

3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 

compulsório; 

5) A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

6) Eliminar discriminação no emprego. 

 

Meio Ambiente 

7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos 

desafios ambientais; 

8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; e 

9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. 

 

Contra a Corrupção 

10) As empresas devem combater a corrupção em todas as suas 

formas, inclusive extorsão e propina.
138

 

 

Podem participar deste pacto empresas, agências da ONU, associações de 

empresas, sindicatos, entidades da sociedade civil, instituições de ensino, organizações 

do setor público e cidades. O Pacto tem como objetivos “encorajar o alinhamento das 

políticas e práticas empresariais com os valores e os objetivos aplicáveis 

internacionalmente e universalmente acordados”,
139

 bem como catalisar ações em apoio 

a objetivos maiores da ONU, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
140

 

O Pacto atualmente conta com mais de 7.700 empresas e com participantes em mais de 

130 países do mundo.
141
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É importante ressaltar que o Pacto Global não é um acordo vinculante. Os 

princípios são adotados e implementados voluntariamente. A voluntariedade do Pacto é 

promovida pelos seus organizadores como um dos aspectos mais importantes e 

diferentes deste acordo. A regulamentação das atividades continua sendo um aspecto 

fundamental da relação entre Estados e empresas, que o Pacto não busca substituir. 

Embora não possua um sistema de monitoramento, o Pacto Global contém uma 

série de “medidas de integridade”. 
142

 A primeira delas limita o uso do nome e símbolo 

da ONU e do Pacto Global. A segunda diz respeito à Comunicação de Progresso (COP), 

discutida em mais detalhes a seguir. A terceira medida exclui empresas que não 

apresentam a COP por dois anos consecutivos. Por fim, uma reforma recente instituiu 

um mecanismo de recebimento de reclamações, exclusivas a violações graves ou 

sistemáticas, que tem como objetivo buscar uma solução para o caso, inclusive por meio 

da participação de outros órgãos da ONU ou por meio da OECD, e que pode resultar na 

exclusão da companhia do Pacto.
143

 

A administração do Pacto sofreu grande transformação em 2005 para acomodar 

o grande número de membros e garantir maior foco, transparência e um impacto 

continuado.
144

 O Pacto Global atualmente possui uma estrutura de governança, 

constituída por sete unidades: o encontro de líderes, realizado a cada três anos; as redes 

locais, representando um país ou região geográfica; o fórum anual de redes locais, onde 

estas redes podem trocar experiências e comparar o seu progresso; Diretoria do Pacto 

Global, um órgão consultivo que se reúne anualmente para discutir sugestões a outros 

órgãos e aos participantes do Pacto; escritório do Pacto Global, entidade da ONU com 

responsabilidades administrativas; equipe inter-agencial, responsável pela coerência na 

internalização dos princípios na atividade corporativa, e o grupo de doadores, 

constituído por governos que financiam as atividades do escritório do Pacto Global. 

As empresas participantes do Pacto assumem o compromisso de divulgar 

anualmente uma “Comunicação de Progresso” (COP), onde detalham os avanços na 
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implementação dos princípios e em direção aos Objetivos do Milênio.
145

 A COP contém 

três elementos: 

 Uma declaração do CEO (ou equivalente) notificando o apoio 

contínuo ao Pacto Global e renovando o comprometimento do 

participante à iniciativa e aos 10 princípios; 

 Uma descrição de ações práticas (por exemplo, atividades e, 

se possível, políticas) que a empresa desenvolveu para 

implementar os princípios do Pacto Global e para apoiar 

metas de desenvolvimento mais abrangentes; 

 Durante os cinco primeiros anos de participação, o COP da 

empresa deve abordar ao menos duas das áreas dos princípios 

do Pacto Global (direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

anti-corrupção). Depois de cinco anos, as quatro áreas devem 

ser abordadas; 

 Uma avaliação de resultados (por exemplo, identificar 

objetivos, definir indicadores de desempenho, ou avaliar 

resultados).
146

 

 

Quando uma empresa deixa de apresentar a COP, ela é tachada como “não 

comunicante”. Se no ano seguinte também não submeter a comunicação, ela é declarada 

inativa e retirada da lista de participantes.
147

 

THÉRIEN e POULIOT
148

 vêem no Pacto Global uma importante representação do 

atual estado da política de desenvolvimento internacional. Em primeiro lugar, ele 

representa uma mudança na relação entre Norte e Sul. O Pacto substitui a tensão entre 

países em desenvolvimento e empresas transnacionais por uma colaboração no 

desenvolvimento sustentável a nível global.  

Segundo os autores, o Pacto Global representa a busca por uma nova forma de 

governança global multilateral, uma vez constatado que mecanismos antigos foram 

incapazes de resolver as diferenças entre países pobres e ricos. Os autores sugerem que 

esse novo mecanismo é resultado de uma união entre elementos que obtiveram bons 

resultados em outros órgãos internacionais, como a ONU, a OIT, a OCDE e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Da ONU, o Pacto Global incorpora dois 

elementos: a amplitude de assuntos objeto da sua atenção e o nível de legitimidade de 

suas normas, uma vez que acordadas por significativa parte da comunidade 
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internacional. Da OIT, ele adota a larga experiência em deliberações multilaterais, 

particularmente entre Estados e entidades não-estatais. Conforme visto no Capítulo 1, a 

idéia de adoção voluntária por empresas de princípios de responsabilidade corporativa 

já vinha sendo desenvolvida pela OCDE desde os anos 1970. Finalmente, da OMC o 

Pacto herda a idéia de flexibilidade e diálogo na resolução dos conflitos.
149

 

Segundo THÉRIEN e POULIOT, o Pacto demonstra também a competição de 

visões existentes atualmente no debate sobre o desenvolvimento, entre o paradigma de 

Bretton Woods para o desenvolvimento, que foca sua atenção na liberdade dos 

mercados, e o paradigma da ONU, que assume uma visão mais intervencionista. 

Segundo os autores, após o ingresso de diversos países em desenvolvimento na ONU na 

década de 1960, esta assumiu uma posição mais intervencionista, em contraste com o 

modelo liberal e pró-mercado do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). Hoje a relação entre os dois 

paradigmas é de diálogo, com a ONU disposta a aceitar as contribuições da 

globalização, e os órgãos implementadores do paradigma Bretton Woods dispostos a 

reconhecer os riscos contidos no modelo liberal. 

O Pacto Global, em seu curto período de existência, gerou muitos apoiadores e 

críticos. THÉRIEN e POULIOT destacam dois importantes debates gerados pela criação do 

Pacto, um quanto à sua efetividade na promoção do desenvolvimento, e outro quanto à 

legitimidade do seu modelo eclético de governança. Quanto ao primeiro tema, os 

defensores do Pacto Global argumentam que ele é um avanço, pois representa um ganho 

para governos e para empresas. Dessa forma, o seu modelo de desenvolvimento tem 

mais chances de dar certo do que aquele focado em políticas centradas no Estado.
150

 

Críticos atacam o pressuposto de que empresas tenham o desenvolvimento como 

prioridade e sugerem que o espaço criado para empresas dentro do Pacto acabaria 

piorando as injustiças que ele busca resolver.
151

 

SURYA DEVA critica o Pacto com base em dois argumentos. Primeiro, ele o 

acusa de ser pequeno demais para ser chamado de “global”. Quanto à abrangência, o 

autor caracteriza os princípios como simplistas, representando no máximo um código 
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mínimo de conduta corporativa.
152

 Essa generalidade nos princípios prejudica até 

mesmo as empresas que desejam incorporar os ideais nas suas atividades, já que há 

pouca orientação prática de como fazê-lo.
153

 Quanto ao número de membros, DEVA 

contrasta o número de participantes em 2006 (2.902) com o número de empresas 

existentes apenas nos Estados Unidos na época (5.000.000).
154

 

DEVA também aponta o baixo nível de comprometimento das empresas 

participantes do Pacto. Ele calculou que, em março de 2006, o nível de não 

comunicação mundial era de 24,88%. Neste ano, o nível de inatividade de empresas 

brasileiras estava um pouco acima da média mundial, em 29,14%.
155

 

Outro ponto atacado é o caráter não-vinculante das suas normas. As empresas 

participantes apenas declaram a intenção de incorporar os princípios na sua prática. Isso 

faz com que empresas possam usufruir da “publicidade grátis” 
156

 resultante de uma 

associação com a ONU, sem que tenham que mudar o seu comportamento. Quanto ao 

mecanismo de deliberação, apoiadores enfatizam a legitimidade que é conquistada 

através da participação de governos, empresas e entidades da sociedade civil. 

Atualmente, 239 empresas brasileiras fazem parte do Pacto. Destas, 52 estão 

com status de “não comunicantes”, um total de 21,76%. De acordo com informações do 

site da Rede Brasileira do Pacto Global, 75% dos participantes são empresas, 11% são 

ONGs, 8% são associações empresariais e os demais 6% são Instituições de Ensino, 

Cidades, Sindicatos e Setor Público. 

 

 

2.2.2 A importância da participação de ONGs no surgimento do Processo 

Kimberley de Certificação de Diamantes. 
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Nesta parte do trabalho será analisada a atuação de ONGs no tema de diamantes 

de conflito, ativismo que possibilitou o surgimento do Processo Kimberley de 

Certificação de Diamantes, que tem como objetivo pôr fim ao comércio ilegal de 

diamantes de conflito. Primeiro, é feita uma breve análise da importância desses 

diamantes no conflito civil em dois países, Serra Leoa e Angola. Depois, analisa-se o 

papel da empresa De Beers no comércio mundial de diamantes e a sua reação diante das 

denúncias de apresentadas contra ela por ONGs. Ao final, é feita uma descrição da 

atuação de ONGs que levou ao surgimento do Processo Kimberley. 

Diamantes de conflito passaram da obscuridade para fama universal em apenas 

poucos anos. Diamantes de conflito são definidos como aqueles originados de áreas 

controladas por forças ou facções que se opõe a governos legítimos e 

internacionalmente reconhecidos, e que são utilizados para financiar atividade militar 

em oposição a esses governos, ou em violação a resoluções do Conselho de 

Segurança.
157

 Embora o uso de diamantes como fonte de recursos em tempos de conflito 

não seja uma novidade, na década de 1990 o diamante foi fundamental para a 

manutenção dos conflitos armados em Serra Leoa e Angola. 

Em Serra Leoa, a ausência de regulação e controle estatal sobre a extração de 

diamantes tornou as minas de extração um elemento crucial do conflito. Serra Leoa 

tornou-se independente da Inglaterra em 1961.
158

 Em 1967, o exército nacional tomou o 

poder e colocou como líder do governo Siaka Stevens, que governou como ditador até 

se aposentar em 1985. O seu sucessor fugiu do país em 1992 após um golpe militar por 

parte dos soldados mais jovens. Esse grupo permaneceu no poder até 1996, quando teve 

início um período turbulento que resultou na aliança do governo com a Frente Unida 

Revolucionária (RUF), que permaneceu até ser expulsa do poder em 1998.  

A RUF é o grupo rebelde de maior peso em Serra Leoa. Ela surgiu na década de 

1980 e logo em 1988 se aliou ao antigo presidente da Libéria, Charles Taylor. O grupo 

rebelde não possuía grande popularidade no país, especialmente diante da sua prática de 

seqüestrar crianças para servirem como soldados.
159

 O governo e a RUF assinaram um 
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acordo de paz em 1996 que foi rompido pela RUF no ano seguinte. Em 1999 um novo 

acordo de paz foi assinado que concedeu anistia à RUF e tornou o seu líder o vice-

presidente do país, nomeando-lhe chefe de uma comissão responsável pelo controle das 

minas de diamantes do país. Neste mesmo ano, a ONU estabeleceu uma missão de paz 

em Serra Leoa (UNAMSIL). 

Em 2000 a Resolução 1306 do Conselho de Segurança determinou que todos os 

Estados deveriam tomar as medidas necessárias para evitar a importação de diamantes 

brutos de Serra Leoa para o seu território. Também convocou o governo de Serra Leoa a 

implementar um mecanismo de certificação para o comércio em diamantes, podendo 

haver comércio apenas das gemas certificadas.
160

 Cumpre ressaltar que essa Resolução 

também foi dirigida à indústria de diamantes, convidando-a a colaborar com o governo 

de Serra Leoa na busca de uma regulamentação adequada. 

Serra Leoa tem uma proporção alta de diamantes de alta qualidade. Estima-se 

que de 1930 a 1998, foram extraídos US$ 55.000.000,00 quilates de diamantes do país. 

Em 1996, o valor médio de um quilate era de US$ 270,00.
161

 Comerciantes ilegais de 

diamantes, em especial a RUF, foram os principais responsáveis pelo reduzido número 

de exportações oficiais de diamantes. As gemas eram contrabandeadas para outros 

países africanos e trocadas por armas. A Libéria era conhecida por ser a rota principal 

dos diamantes de Serra Leoa, especialmente tendo em vista a aliança entre a RUF e o 

Presidente Charles Taylor.
162

 

Angola é outro país “abençoado” com diamantes de alta qualidade. Durante a 

década de 1990 até 2002, o governo do país esteve envolvido em um longo conflito com 

o grupo rebelde União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). O 

Conselho de Segurança também adotou Resoluções proibindo a exportação direta ou 

indireta de diamantes do país, uma medida que contribuiu pouco para eliminar a fonte 

de recursos da UNITA.
163

 O grupo rebelde apenas adaptou a sua estratégia de 

exportação. Embora as resoluções exigissem a existência de um Certificado de Origem 
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para diamantes produzidos em Angola, não fez o mesmo para outros países da região,
164

 

o que permitia o contrabando de diamantes com registro oficial de origem de outro país. 

Questões como essa demonstraram que apenas uma iniciativa global seria capaz de por 

fim ao comércio ilegal de diamantes. 

O centro da indústria de diamantes localiza-se em Antwerp, na Bélgica. Lá fica o 

Alto Conselho de Diamantes (HRD), uma união da indústria que é responsável pela 

estruturação do comércio em diamantes. Em 1998, por lá passavam mais da metade dos 

diamantes consumidos mundialmente. Quando importados, o HRD registrava o país de 

origem como o último país de exportação. Dessa forma, era praticamente impossível 

saber de onde a gema havia sido extraída. 

Existem diversos atores não-estatais envolvidos com o comércio de diamantes 

de conflito. Os mais óbvios e perigosos são a RUF e a UNITA. No entanto, seu 

financiamento não teria sido possível sem o intermédio da indústria de diamantes e, em 

especial, o grupo De Beers.
165

 Essa empresa e a sua organização de venda central (CSO) 

há décadas dominavam o comércio internacional de diamantes. Os relatórios anuais da 

companhia durante os anos 1990 demonstram nível de participação com o comércio de 

diamantes brutos da Angola, inclusive em momentos em que a UNITA controlava 

maior parte das minas de diamantes do país.
166

 

A empresa na época defendia publicamente uma política de integridade: 

A De Beers está comprometida com uma política de justiça e 

integridade na conduta do seu negócio. Esse comprometimento tem 

como base a crença de que negócios devem ser conduzidos com 

honestidade, de forma justa e conforme o direito. Para essa finalidade, 

o Código de Conduta de Negócios e Ética da Companhia exige que os 

seus empregados mantenham elevados standards éticos na garantia de 

que as práticas da empresa são conduzidas de forma irrepreensível. 
167

 

 

Em dezembro de 1998, a ONG Global Witness publicou um relatório chamado 

“A Rough Trade: The Role of Companies and Governments in the Angolan Conflict.” 

Esse relatório expôs o papel de diamantes no financiamento das atividades da UNITA, o 
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descaso da De Beers com relação à origem dos diamantes e a omissão de países como a 

Bélgica, que tardaram a implementar as Resoluções do Conselho de Segurança relativas 

ao comércio de diamantes oriundos de Angola. Neste relatório, a ONG acusa a indústria 

de diamantes de operar de modo oculto, sem respeitar o padrão internacional de 

prestação de contas. A Global Witness convocou a De Beers a liderar a mudança na sua 

indústria, papel que lhe incumbia tendo em vista o seu domínio sobre 80% do comércio 

através da sua CSO.  

A primeira reação da indústria de diamantes não foi de admissão, mas de contra-

ataque.
168

 Em função disso, no ano seguinte uma união de ONGs deu início a uma 

campanha de conscientização a respeito do assunto de diamantes de conflito.
169

 Um dos 

argumentos principais da campanha era o direito dos consumidores de saber se o seu 

diamante estava financiando guerras civis na África. Consumidores foram convidados a 

entrar em contato com a De Beers e com joalheiros para obter esclarecimentos sobre os 

seus produtos e sua origem. Aos quatro Cs associados aos diamantes, carat (quilate), 

cor, claridade e corte, as ONGs buscaram adicionar um quinto: conflito. Outras 

organizações internacionais como a Anistia Internacional se uniram à luta contra 

diamantes de conflito. Uma “Campanha pela Eliminação de Diamantes de Conflito” foi 

iniciada nos Estados Unidos, país de grande peso no comércio de diamantes.
170

 

Em 5 de outubro de 1999 a empresa De Beers anunciou que não mais compraria 

diamantes de Angola. Ela também anunciou uma futura revisão das suas operações em 

dois outros países africanos. Em 2000 um novo relatório foi publicado pela campanha 

Fatal Transactions, que expôs o uso da guerra como justificativa para a exploração de 

diamantes. A continuidade da pressão de ONGs sobre governos e corporações levou à 

formação do Processo Kimberley. 

O Processo Kimberley foi uma série de reuniões intergovernamentais com o 

objetivo de pôr um fim aos diamantes de conflito por meio de um mecanismo 

multilateral.
171

 A primeira reunião foi realizada em Kimberley, na África do Sul. 

Inicialmente composto por 35 países, esse Processo se tornou o meio fundamental para 
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a eliminação de diamantes de conflito.
172

 Reuniões foram realizadas posteriormente na 

Bélgica, Rússia e Reino Unido. 

As ONGs continuaram a pressão sobre os governos, publicando relatórios e 

criticando algumas posturas durante o Processo. A ONG Global Witness entregou um 

relatório na primeira reunião, em Kimberley, com sugestões de certificação e 

identificação dos diamantes.
173

 Em Novembro de 2002, os governos participantes do 

Processo Kimberley publicaram Declaração Interlaken, onde detalharam o mecanismo 

pelo qual os diamantes passariam a ser certificados. O sucesso dessa proposta 

dependeria da adesão dos países, que deveriam implementar mecanismos de controle 

sobre a importação de diamantes e do comércio interno.
174

 

Embora formalmente levado a cabo por governos, o Processo Kimberley jamais 

teria ocorrido sem a pressão e participação de ONGs, cuja atuação não se limitou à 

pressão sobre os governos. A forte campanha de conscientização dos consumidores foi 

fundamental para o sucesso da iniciativa. A associação da imagem do diamante a 

sangue e conflito na mente dos consumidores ameaçou fortemente a indústria de 

diamantes, que foi obrigada a mudar o seu comportamento para não perder o seu 

mercado. As ONGs também foram fundamentais na propositura de mecanismos de 

certificação. Percebe-se que, para obter maiores sucessos, o ativista deve saber propor 

soluções, e não apenas criticar a atividade de corporações. A postura de diálogo e a 

comunhão de objetivos permitiram às ONGs uma aproximação com corporações e 

governos, e por meio dessa aliança tornou-se possível o surgimento do Processo 

Kimberley. 

 

  

2.2.3 Global Network Initiative 

 

 

A Global Network Initiative (GNI) é o resultado de uma união entre empresas de 

informação e comunicação, organizações de direitos humanos, investidores e líderes na 

área de tecnologia e acadêmicos. A GNI representa o compromisso com os direitos 

humanos que são mais afetados pela atividade na área de Tecnologia de Informação e 
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Comunicação, o direito à privacidade e a liberdade de expressão. Dentre os 

participantes, destacam-se corporações como Google, Inc, Microsoft Corp., e Yahoo! 

Inc, institutos de pesquisa e acadêmicos das universidades de Berkeley, Princeton, 

Southern California e St. Gallen, e ONGs como Human Rights First, Human Rights 

Watch, World Press Freedom Committee, e o Committee to Protect Journalists. O 

Representante Especial do Secretário Geral no tema de corporações transnacionais e 

outros empreendimentos comerciais e direitos humanos, Prof. John Ruggie, detém 

status de observador na GNI. 

A GNI dirige-se especificamente às empresas e organizações que atuam na área 

de Tecnologia de Informação e Comunicação. O seu objetivo é sugerir um modelo de 

atuação na área que proteja e traga avanços aos direitos humanos em nível global. Dessa 

forma, a GNI vai além da busca por respeito aos seus princípios, utilizando corporações 

como meio de proteger e garantir direitos humanos. 

Essa iniciativa se concentra em dois direitos específicos: liberdade de expressão 

e privacidade. A liberdade de expressão foi consagrada como um direito humano pelo 

artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, e é um dos direitos mais 

reproduzidos em outros instrumentos internacionais de direitos humanos.
175

 A GNI 

afirma que a liberdade de opinião e expressão inclui a liberdade de ter opiniões e de 

buscar, receber e transmitir informações e idéias através das fronteiras por qualquer 

mídia. Declara também que o direito à liberdade de expressão não deve ser limitado por 

governos exceto em circunstâncias determinadas pelo direito e padrões 

internacionais.
176

 Para proteger e garantir o avanço da liberdade de expressão, os 

participantes da GNI devem evitar ou minimizar o impacto de restrições 

governamentais na liberdade de expressão, incluindo restrições no conteúdo que está 
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disponível aos usuários e na possibilidade dos usuários criarem e comunicarem idéias e 

informações através das fronteiras. 

O direito à privacidade também está previsto na Declaração Universal de 

Direitos Humanos, no seu artigo 12, bem como em outros instrumentos 

internacionais.
177

 Assim como a liberdade de expressão, o direito à privacidade sofre 

limitações decorrentes dos direitos dos outros e da vida em sociedade. A GNI afirma a 

importância da privacidade como base da dignidade humana. A privacidade é 

importante para a segurança pessoal, identidade e liberdade de expressão. Todos têm o 

direito de proteção contra interferências ilegais ou arbitrárias na sua privacidade e de 

receber a proteção da lei contra essas interferências ou ataques. Os participantes da GNI 

se comprometem a adotar proteções relativas a informações pessoais de usuários em 

todos os países em que operam, devendo respeitar e proteger esse direito quando 

confrontados com exigências governamentais, leis ou regulamentos que põe em perigo a 

privacidade dos seus usuários de maneira inconsistente com leis e padrões 

internacionais. 

Para auxiliar na incorporação desses princípios à atividade corporativa, a GNI 

oferece diretrizes onde explica os tipos de conduta que são considerados aplicações dos 

princípios e orientação de como implementá-los. O seu cumprimento é avaliado por um 

Conselho Diretivo, composto de dezesseis membros, oito representando corporações, 

quatro representando organizações não-governamentais, dois representando acadêmicos 

e dois representando investidores, além de um Presidente independente.  

Os conflitos abordados pela GNI não são meramente hipotéticos. Em 2010 a 

Google, Inc., foi obrigada a decidir entre a participação em um importante mercado e a 

proteção dos direitos humanos. Em 12 de janeiro de 2010, a Google anunciou por meio 

de seu blog oficial que pretendia retirar do ar o seu site baseado na China. Essa decisão 

teve como motivo principal a impossibilidade de conciliar o direito à liberdade de 

expressão e de informação e o direito à privacidade com a conduta do governo chinês. 

Em dezembro de 2009, a Google foi vítima de um ataque virtual que roubou 

informações suas de propriedade intelectual bem como informações das contas de email 

de ativistas chineses de direitos humanos. O autor dos ataques, embora não identificado, 
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localizava-se na China.
178

 Em uma investigação independente desse evento, a Google 

constatou que outros ativistas tiveram as suas contas invadidas por meio de 

instrumentos de phishing
179

 e malware.
180

 Essa incompatibilidade também se deu pelas 

tentativas do governo chinês de limitar a liberdade de informação na internet, através  

da imposição do uso de filtros pelo site de busca.
181

 

Em 22 de março, a companhia passou a redirecionar o site google.cn (China 

continental) para o google.hk (Hong Kong). O site de Hong Kong não possuía nenhum 

filtro.
182

 O governo Chinês protestou contra essa decisão, levando a Google a afirmar 

que se retiraria do mercado caso não fosse possível reduzir a censura no seu site de 

busca. Analistas afirmavam que a disputa entre a companhia e o governo chinês era 

também influenciada pela existência de um site similar ao Google de nacionalidade 

chinesa, o Baidu. Esse site controlava na época mais de 60% do mercado, enquanto a 

Google acompanhava com aproximadamente 30%.
183

 

Em julho de 2010, a Google anunciou que o governo chinês havia renovado a 

sua licença para operar na China. Os termos do acordo entre os dois, nas palavras de um 

executivo da empresa, eram de que “eles continuarão fazendo o que fazem, e nós 

continuaremos fazendo o que fazemos.” 
184

 A Google foi autorizada a fornecer um link 

para o site não censurado de Hong Kong, mantendo os filtros no site baseando na China. 

A diferença entre redirecionar automaticamente os usuários e fornecer um link para que 
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usuários acessassem o site de Hong Kong, embora sutil, foi considerada suficiente pelo 

governo chinês. 

Essa disputa demonstra que algumas empresas estão dispostas a questionar os 

padrões impostos pelo governo chinês mesmo correndo o risco de perder uma parte 

significativa do mercado. Demonstra também que a incorporação da defesa dos direitos 

humanos na atividade de empresas transnacionais pode influenciar positivamente a 

fruição dos direitos humanos. 

 

 

 

Conclusão do Capítulo 2 

 

 

Os mecanismos estudados neste capítulo são bastante diferentes entre si, mas 

possuem uma característica em comum: todos buscam alterar o comportamento de 

corporações, incorporando direitos humanos na sua conduta. A litigância com base no 

Alien Tort Claims Act faz isso ao introduzir um elemento de risco adicional na atividade 

de corporações que violam direitos humanos. O Pacto Global busca alterar o 

comportamento das corporações de forma voluntária, fazendo com que as companhias 

percebam o respeito aos direitos humanos como elemento positivo para os seus fins 

comerciais. A atuação de ONGs foi fundamental para o surgimento do Processo 

Kimberley de Certificação de Diamantes, que alterou profundamente a atividade das 

empresas que atuavam no ramo de comércio de diamantes. Ao fazer do consumidor a 

sua principal arma, as ONGs fizeram com que essas empresas não tivessem outra opção 

se não mudar a atuação de forma a garantir o respeito aos direitos humanos. No entanto, 

as ONGs não se satisfizeram com a postura de crítica, juntando-se a corporações e 

governos na busca por uma solução ao problema de diamantes de conflito. Por fim, a 

Global Network Initiative tem como característica a busca por uma alteração no 

comportamento corporativo, estimulando empresas que apresentam como diferencial a 

sua vinculação com a ética e com a vontade do consumidor a adotarem padrões de 

direitos humanos nos seus serviços. Mais do que isso, ela utiliza o poder econômico e 

tecnológico dessas corporações para convencer governos a respeitar os direitos 

humanos. A Google é um perfeito exemplo, especialmente tendo em vista os seus 
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princípios “[v]ocê pode ganhar dinheiro sem fazer o mal” e “democracia na internet 

funciona”;
185

 o seu poder econômico, a sua presença na mídia e a sua aceitação pelo 

público. É provável que nenhuma outra companhia estaria em posição para tomar 

semelhante medida frente ao governo chinês. 

Esses mecanismos são reforçados pela adoção de Códigos de Conduta 

voluntários e individuais pelas empresas. O Representante Especial no tema de direitos 

humanos e corporações transnacionais e outros empreendimentos comerciais realizou 

um estudo com base nas empresas listadas no índice Fortune 500, no qual buscava 

conhecer as políticas e práticas de administração das companhias com relação a direitos 

humanos.
186

 Das companhias que responderam, nove em cada dez afirmaram possuir 

uma relação de princípios ou práticas de administração relacionadas a direitos humanos. 

O seu estudo mostra que o setor corporativo não desconhece a disciplina de direitos 

humanos, embora demonstre uma preponderância em determinadas áreas geográficas e 

de atividade. 

Críticos dos mecanismos estudados nesta monografia apontam para a ausência 

de normas vinculantes que obriguem as corporações a agir em conformidade com os 

direitos humanos. O pressuposto desse argumento é de que, enquanto não obrigadas 

legalmente, a corporação pode “mudar de idéia” e voltar a desrespeitar direitos 

humanos. STEINHARDT faz uma análise das críticas trazidas contra as propostas de 

responsabilidade corporativa. Passa-se à análise das mais relevantes.  

A primeira crítica é o problema normativo, que questiona por que as corporações 

devem respeitar direitos humanos, visto que o seu objetivo é trazer o maior lucro 

possível a seus acionistas. A primeira resposta de STEINHARDT diz respeito ao auto-

interesse da empresa. Se corporações têm como objetivo lucrar o máximo possível, elas 

devem evitar a rejeição de investidores preocupados com questões sociais, bem como a 

rejeição por parte dos consumidores. A segunda resposta é deontológica, afirmando que 

direitos humanos possuem primazia absoluta sobre interesses comerciais e corporações 

possuem a obrigação de respeitá-los, mesmo se o Estado onde a empresa atua não o faz. 

A terceira resposta é positivista. Ela afirma primeiro que o direito não diferencia 

indivíduos de corporações, cabendo a elas justificarem uma exceção à aplicabilidade das 
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normas de respeito aos direitos humanos. Outra resposta positivista afirma que a 

corporação depende do Estado na medida em que ela só existe a partir do seu 

reconhecimento. Dessa forma, é lógico esperar das corporações um comprometimento 

com o interesse público, como forma de justificar o seu reconhecimento. Essas respostas 

positivistas têm como pressuposto o entendimento de que o direito internacional não é 

diferente de outras obrigações que a empresa pode vir a ter, como responsabilidade por 

acidentes de trabalho ou danos à propriedade de terceiros.
187

 

A segunda crítica à idéia de responsabilidade corporativa afirma que não há 

clareza legal suficiente para impor uma responsabilidade sobre corporações. Essa 

obscuridade se dá quanto aos direitos que são protegidos, bem como sobre quais 

relações devem ser guiadas pelo respeito aos direitos humanos. STEINHARDT responde a 

essa crítica apontando algumas das violações de direito internacional que podem ser 

facilmente interpretadas como vinculando corporações diretamente: pirataria, 

escravidão, genocídio, certos crimes de guerra, etc. De fato, todas as corporações devem 

estar cientes da ilicitude destes atos. Fora destas condutas, é provável que a violação a 

direitos humanos pela corporação resulte em sanções de mercado, ou possivelmente 

sanções legais em caso de publicidade enganosa, ao invés de penalidades oriundas do 

Estado. A questão é realmente mais complexa quando analisadas as violações praticadas 

em conjunto com Estados. O princípio básico que deve guiar a conduta da corporação é 

de que ninguém pode ser responsabilizado por algo sobre o qual não tem controle.
188

 

Além do mais, cabe acrescentar à resposta de STEINHARDT o argumento de que a falta 

de clareza é justificativa temporária, e não permanente para a ausência de obrigações. É 

justo que, enquanto não esclarecidas essas questões, corporações não possam ser 

responsabilizadas por obrigações que não poderiam conhecer. Entretanto, no momento 

em que o tema de responsabilidade corporativa estiver consolidado, a crítica não valerá 

mais. 

Uma terceira crítica diz respeito aos meios. Ela tem como base o argumento de 

que o momento não é propício para normatização, uma vez que corporações estão pela 

primeira vez tomando esses compromissos voluntariamente. A crítica segue a idéia de 
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que “nenhum ato bom fica sem punição”.
189

 No entanto, ela assume que regulamentação 

é um prejuízo, que é mal vista pelo mercado. Na realidade, o contrário é a verdade. 

Quanto mais claros forem os padrões de responsabilidade, quanto mais imparcial for a 

sua aplicação, melhor será para o mercado.
190

 

Por fim, STEINHARDT cita uma crítica trazida pelos defensores de direitos 

humanos à idéia de responsabilidade corporativa. Eles afirmam que nenhum mecanismo 

até hoje apresentou sucesso na imposição de responsabilidade corporativa: os padrões 

postos em Códigos de Conduta e acordos são muito vagos e tendem a proteger apenas 

direitos trabalhistas; sanções pelo mercado exigem um grupo de investidores e 

consumidores sempre bem-informados e dispostos a gastar mais dinheiro para garantir 

que seus produtos não sejam resultado de violações a direitos humanos, idealização que 

não se mostra na prática, e os mecanismos de responsabilidade civil trazem uma série de 

exigências processuais que não existem em todos os casos. Aqui STEINHARDT mostra 

demonstra como “o melhor pode ser inimigo do bom”. 
191

 Mesmo que não existam neste 

momento regras claras de responsabilização, e que as existentes sejam pouco impostas, 

há motivo para acreditar que a situação irá mudar no futuro. 

STEINHARDT vislumbra, nas normas de responsabilidade corporativa, a 

possibilidade de surgimento de uma nova lex mercatoria.
192

 Segundo o autor,  

Lex mercatoria era composta de um corpo de autoridade que possuía 

(e possui até hoje) um âmbito transnacional, tendo como base a boa fé, 

e que refletia as práticas do mercado; essas regras foram finalmente 

codificadas no direito comercial de diversas nações e no direito 

internacional.
193

 

 

A lei medieval dos mercadores foi desenvolvida e exigida pelos próprios 

comerciantes como um mecanismo de promoção de melhores práticas comerciais, por 

meio de ofertas de segurança aos consumidores e outros comerciantes. Ela também 

serviu para preencher as lacunas na lei comercial de cada jurisdição e para harmonizar 

as regras diferentes de cada mercado e Nação. A lex mercatoria representou uma nova 
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forma de criação e exigência das obrigações, uma vez que os próprios mercadores 

exigiam conformidade uns dos outros, como meio de garantir as expectativas do 

mercado. Quando conflitos surgiam, eles normalmente eram resolvidos pelos próprios 

comerciantes, por meio de conselhos ou guildas. 

Outra característica importante da lex mercatoria era a união entre o auto-

interesse e o altruísmo. Da mesma forma, a responsabilidade corporativa de hoje 

argumenta a necessidade de respeito aos direitos humanos como fins em si mesmos e 

como estratégias para avanço da prática comercial. Embora a lex mercatoria se 

diferenciasse pela aplicação de padrões de boa fé entre os próprios comerciantes, ao 

contrário da responsabilidade corporativa, que pede o respeito a direitos humanos de 

terceiros, a lex mercatoria também propugnava normas consideradas no início não-

jurídicas, como boa fé, que logo se tornou um padrão largamente aceito e até hoje 

fundamental para o direito comercial. O respeito pelo bem do outro se tornou parte do 

auto-interesse do comerciante. 

Dessa forma, mesmo que não vinculantes, as normas que mudam a atividade 

corporativa, especialmente as promovidas pelas próprias corporações, são fundamentais 

para a evolução do tema. Todos os mecanismos estudados nesse capítulo têm como 

objetivo influenciar a atividade corporativa, tornando o respeito aos direitos humanos 

uma parte sua atividade. Eles buscam também trazer mais clareza ao conceito de 

direitos humanos e à forma como eles devem ser incorporados à atividade de 

corporações. Na medida em que esses padrões forem aceitos pela comunidade 

empresarial como obrigações, eles podem ser codificados (em instrumentos de hard ou 

soft law) ou exigidos judicialmente. Parte desse processo já pode ser vislumbrada no 

momento atual. No entanto, não é preciso esperar a codificação para perceber melhoras 

na situação dos direitos humanos. A mudança voluntária, mesmo que tomada por apenas 

uma parte das corporações, já significa um importante avanço na fruição de direitos 

humanos. 
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Conclusão Final 

 

Corporações não possuem hoje obrigações relacionadas a direitos humanos no 

direito internacional. Embora o tema tenha evoluído a passos largos nos últimos anos, 

no momento é possível falar apenas em uma responsabilidade, ou uma expectativa de 

respeito aos direitos humanos. Embora autores citem um pequeno número de obrigações 

internacionais que vinculam atores privados, em especial corporações, é preciso lembrar 

que essas obrigações não são aplicadas a corporações de forma mundial e com 

uniformidade suficiente para servirem de base a todo o sistema de responsabilidade 

corporativa. Importa lembrar também que a sua existência não pode ser atribuída a uma 

evolução recente do direito, pois essas normas já faziam parte do direito internacional 

antes do surgimento da discussão em torno da responsabilidade corporativa.  

A ausência de instrumentos vinculantes e o uso de normas de soft law não deve 

ser interpretada como um fracasso, mas sim como um primeiro passo na criação de uma 

responsabilidade para corporações. Comum entre todos os atores discutidos nesse 

trabalho é a vontade de que violações a direitos humanos deixem de existir. No entanto, 

as normas sobre a conduta corporativa ainda precisam receber contornos mais 

fortemente delineados e consensuais para atingirem o patamar de direito. Quando 

chegarem a este ponto, será possível à comunidade internacional discutir a criação de 

um tratado ou a existência de um costume. 

O desenvolvimento do tema demonstra a importância de atores não-estatais no 

cenário mundial. Sua atuação é importante para detectar e divulgar problemas, 

pressionar os atores responsáveis e sugerir soluções. Nesse sistema de constante 

evolução e diálogo, surgem consensos e padrões de conduta esperados pela comunidade 

internacional. O soft law é um instrumento fundamental nessa evolução, pois ele 

possibilita o desenvolvimento de novas áreas do direito e o diálogo entre os diversos 

atores envolvidos. Dentro dessa linha, é importante também a coexistência de 

instrumentos conservadores e instrumentos inovadores. Os primeiros servem como meio 

de conhecer o consenso atual; os segundos, como propostas para o futuro. Para que se 

tornem consensuais, esses instrumentos inovadores devem buscar o apoio dos atores 

envolvidos, tanto na etapa de construção quanto na de implementação.  

O Estado também tem um papel na construção da responsabilidade corporativa 

de respeito aos direitos humanos, através da incorporação de um risco à sua violação. A 

controvérsia do ATCA pode ser superada por atos legislativos que expressem com 
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clareza os requisitos para a configuração de uma violação e da responsabilidade do 

agente. Assim, a empresa terá maior segurança ao atuar no exterior, e as vítimas 

poderão buscar reparação por eventuais violações. 

Esta monografia tinha como objetivo apresentar um panorama geral do estágio 

atual da responsabilidade corporativa por violações a direitos humanos. Espera-se que o 

panorama aqui explorado não represente o estágio final dessa evolução, e que o tema 

continue sendo desenvolvido através do diálogo e trabalho conjunto de todos os atores 

relevantes. 
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Norms on the responsibilities of transnational corporations and 

other business enterprises with regard to human rights* 

 

 
Preamble 

 

Bearing in mind the principles and obligations under the Charter of the United 

Nations, in particular the preamble and Articles 1, 2, 55 and 56, inter alia to 

promote universal respect for, and observance of, human rights and 

fundamental freedoms, 

 

Recalling that the Universal Declaration of Human Rights proclaims a 

common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end 

that Governments, other organs of society and individuals shall strive, by 

teaching and education to promote respect for human rights and freedoms, 

and, by progressive measures, to secure universal and effective recognition 

and observance, including of equal rights of women and men and the 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/6095c66676b32e2ec12565cc00371cd2?OpenNavigator
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/4e264dfc87466a04c12565c4005244c7?OpenNavigator
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promotion of social progress and better standards of life in larger freedom, 

 

Recognizing that even though States have the primary responsibility to 

promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human 

rights, transnational corporations and other business enterprises, as organs of 

society, are also responsible for promoting and securing the human rights set 

forth in the Universal Declaration of Human Rights, 

 

Realizing that transnational corporations and other business enterprises, their 

officers and persons working for them are also obligated to respect generally 

recognized responsibilities and norms contained in United Nations treaties and 

other international instruments such as the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide; the Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the Slavery 

Convention and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, 

the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery; the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights; the International Covenant on Civil and Political 

Rights; the Convention on the Rights of the Child; the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families; the four Geneva Conventions of 12 August 1949 

and two Additional Protocols thereto for the protection of victims of war; the 

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 

Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human 

Rights and Fundamental Freedoms; the Rome Statute of the International 

Criminal Court; the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime; the Convention on Biological Diversity; the International 

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage; the Convention on 

Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 

Environment; the Declaration on the Right to Development; the Rio 

Declaration on the Environment and Development; the Plan of 

Implementation of the World Summit on Sustainable Development; the 

United Nations Millennium Declaration; the Universal Declaration on the 

Human Genome and Human Rights; the International Code of Marketing of 

Breast-milk Substitutes adopted by the World Health Assembly; the Ethical 

Criteria for Medical Drug Promotion and the “Health for All in the Twenty-

First Century” policy of the World Health Organization; the Convention 

against Discrimination in Education of the United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization; conventions and recommendations of 

the International Labour Organization; the Convention and Protocol relating 

to the Status of Refugees; the African Charter on Human and Peoples‟ Rights; 

the American Convention on Human Rights; the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the Charter of 
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Fundamental Rights of the European Union; the Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of 

the Organization for Economic Cooperation and Development; and other 

instruments, 

 

Taking into account the standards set forth in the Tripartite Declaration of 

Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy and the 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of the 

International Labour Organization, 

 

Aware of the Guidelines for Multinational Enterprises and the Committee on 

International Investment and Multinational Enterprises of the Organization for 

Economic Cooperation and Development, 

 

Aware also of the United Nations Global Compact initiative which challenges 

business leaders to “embrace and enact” nine basic principles with respect to 

human rights, including labour rights and the environment, 

 

Conscious of the fact that the Governing Body Subcommittee on 

Multinational Enterprises and Social Policy, the Governing Body, the 

Committee of Experts on the Application of Standards, as well as the 

Committee on Freedom of Association of the International Labour 

Organization have named business enterprises implicated in States‟ failure to 

comply with Conventions No. 87 concerning the Freedom of Association and 

Protection of the Right to Organize and No. 98 concerning the Application of 

the Principles of the Right to Organize and Bargain Collectively, and seeking 

to supplement and assist their efforts to encourage transnational corporations 

and other business enterprises to protect human rights, 

 

Conscious also of the Commentary on the Norms on the responsibilities of 

transnational corporations and other business enterprises with regard to human 

rights, and finding it a useful interpretation and elaboration of the standards 

contained in the Norms, 

 

Taking note of global trends which have increased the influence of 

transnational corporations and other business enterprises on the economies of 

most countries and in international economic relations, and of the growing 

number of other business enterprises which operate across national boundaries 

in a variety of arrangements resulting in economic activities beyond the actual 

capacities of any one national system, 

 

Noting that transnational corporations and other business enterprises have the 

capacity to foster economic well-being, development, technological 

improvement and wealth as well as the capacity to cause harmful impacts on 

the human rights and lives of individuals through their core business practices 
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and operations, including employment practices, environmental policies, 

relationships with suppliers and consumers, interactions with Governments 

and other activities, 

 

Noting also that new international human rights issues and concerns are 

continually emerging and that transnational corporations and other business 

enterprises often are involved in these issues and concerns, such that further 

standard-setting and implementation are required at this time and in the future, 

 

Acknowledging the universality, indivisibility, interdependence and 

interrelatedness of human rights, including the right to development, which 

entitles every human person and all peoples to participate in, contribute to and 

enjoy economic, social, cultural and political development in which all human 

rights and fundamental freedoms can be fully realized, 

 

Reaffirming that transnational corporations and other business enterprises, 

their officers - including managers, members of corporate boards or directors 

and other executives - and persons working for them have, inter alia, human 

rights obligations and responsibilities and that these human rights norms will 

contribute to the making and development of international law as to those 

responsibilities and obligations, 

 

Solemnly proclaims these Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights 

and urges that every effort be made so that they become generally known and 

respected. 

 

A. General obligations 

 

1. States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, 

respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international 

as well as national law, including ensuring that transnational corporations and 

other business enterprises respect human rights. Within their respective 

spheres of activity and influence, transnational corporations and other 

business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, 

respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international 

as well as national law, including the rights and interests of indigenous 

peoples and other vulnerable groups. 

 

B. Right to equal opportunity and non-discriminatory treatment 

 

2. Transnational corporations and other business enterprises shall ensure 

equality of opportunity and treatment, as provided in the relevant international 

instruments and national legislation as well as international human rights law, 

for the purpose of eliminating discrimination based on race, colour, sex, 
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language, religion, political opinion, national or social origin, social status, 

indigenous status, disability, age - except for children, who may be given 

greater protection - or other status of the individual unrelated to the inherent 

requirements to perform the job, or of complying with special measures 

designed to overcome past discrimination against certain groups. 

 

C. Right to security of persons 

 

3. Transnational corporations and other business enterprises shall not engage 

in nor benefit from war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, 

forced disappearance, forced or compulsory labour, hostage-taking, 

extrajudicial, summary or arbitrary executions, other violations of 

humanitarian law and other international crimes against the human person as 

defined by international law, in particular human rights and humanitarian law. 

4. Security arrangements for transnational corporations and other business 

enterprises shall observe international human rights norms as well as the laws 

and professional standards of the country or countries in which they operate. 

 

D. Rights of workers 

 

5. Transnational corporations and other business enterprises shall not use 

forced or compulsory labour as forbidden by the relevant international 

instruments and national legislation as well as international human rights and 

humanitarian law. 

 

6. Transnational corporations and other business enterprises shall respect the 

rights of children to be protected from economic exploitation as forbidden by 

the relevant international instruments and national legislation as well as 

international human rights and humanitarian law. 

 

7. Transnational corporations and other business enterprises shall provide a 

safe and healthy working environment as set forth in relevant international 

instruments and national legislation as well as international human rights and 

humanitarian law. 

 

8. Transnational corporations and other business enterprises shall provide 

workers with remuneration that ensures an adequate standard of living for 

them and their families. Such remuneration shall take due account of their 

needs for adequate living conditions with a view towards progressive 

improvement. 

 

9. Transnational corporations and other business enterprises shall ensure 

freedom of association and effective recognition of the right to collective 

bargaining by protecting the right to establish and, subject only to the rules of 

the organization concerned, to join organizations of their own choosing 
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without distinction, previous authorization, or interference, for the protection 

of their employment interests and for other collective bargaining purposes as 

provided in national legislation and the relevant conventions of the 

International Labour Organization. 

 

E. Respect for national sovereignty and human rights 

 

10. Transnational corporations and other business enterprises shall recognize 

and respect applicable norms of international law, national laws and 

regulations, as well as administrative practices, the rule of law, the public 

interest, development objectives, social, economic and cultural policies 

including transparency, accountability and prohibition of corruption, and 

authority of the countries in which the enterprises operate. 

 

11. Transnational corporations and other business enterprises shall not offer, 

promise, give, accept, condone, knowingly benefit from, or demand a bribe or 

other improper advantage, nor shall they be solicited or expected to give a 

bribe or other improper advantage to any Government, public official, 

candidate for elective post, any member of the armed forces or security forces, 

or any other individual or organization. Transnational corporations and other 

business enterprises shall refrain from any activity which supports, solicits, or 

encourages States or any other entities to abuse human rights. They shall 

further seek to ensure that the goods and services they provide will not be 

used to abuse human rights. 

 

12. Transnational corporations and other business enterprises shall respect 

economic, social and cultural rights as well as civil and political rights and 

contribute to their realization, in particular the rights to development, adequate 

food and drinking water, the highest attainable standard of physical and 

mental health, adequate housing, privacy, education, freedom of thought, 

conscience, and religion and freedom of opinion and expression, and shall 

refrain from actions which obstruct or impede the realization of those rights. 

 

F. Obligations with regard to consumer protection 

 

13. Transnational corporations and other business enterprises shall act in 

accordance with fair business, marketing and advertising practices and shall 

take all necessary steps to ensure the safety and quality of the goods and 

services they provide, including observance of the precautionary principle. 

Nor shall they produce, distribute, market, or advertise harmful or potentially 

harmful products for use by consumers. 

 

G. Obligations with regard to environmental protection 

 

14. Transnational corporations and other business enterprises shall carry out 
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their activities in accordance with national laws, regulations, administrative 

practices and policies relating to the preservation of the environment of the 

countries in which they operate, as well as in accordance with relevant 

international agreements, principles, objectives, responsibilities and standards 

with regard to the environment as well as human rights, public health and 

safety, bioethics and the precautionary principle, and shall generally conduct 

their activities in a manner contributing to the wider goal of sustainable 

development. 

 

H. General provisions of implementation 

 

15. As an initial step towards implementing these Norms, each transnational 

corporation or other business enterprise shall adopt, disseminate and 

implement internal rules of operation in compliance with the Norms. Further, 

they shall periodically report on and take other measures fully to implement 

the Norms and to provide at least for the prompt implementation of the 

protections set forth in the Norms. Each transnational corporation or other 

business enterprise shall apply and incorporate these Norms in their contracts 

or other arrangements and dealings with contractors, subcontractors, suppliers, 

licensees, distributors, or natural or other legal persons that enter into any 

agreement with the transnational corporation or business enterprise in order to 

ensure respect for and implementation of the Norms. 

 

16. Transnational corporations and other business enterprises shall be subject 

to periodic monitoring and verification by United Nations, other international 

and national mechanisms already in existence or yet to be created, regarding 

application of the Norms. This monitoring shall be transparent and 

independent and take into account input from stakeholders (including non-

governmental organizations) and as a result of complaints of violations of 

these Norms. Further, transnational corporations and other business 

enterprises shall conduct periodic evaluations concerning the impact of their 

own activities on human rights under these Norms. 

 

17. States should establish and reinforce the necessary legal and 

administrative framework for ensuring that the Norms and other relevant 

national and international laws are implemented by transnational corporations 

and other business enterprises. 

 

18. Transnational corporations and other business enterprises shall provide 

prompt, effective and adequate reparation to those persons, entities and 

communities that have been adversely affected by failures to comply with 

these Norms through, inter alia, reparations, restitution, compensation and 

rehabilitation for any damage done or property taken. In connection with 

determining damages, in regard to criminal sanctions, and in all other respects, 

these Norms shall be applied by national courts and/or international tribunals, 
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pursuant to national and international law. 

 

19. Nothing in these Norms shall be construed as diminishing, restricting, or 

adversely affecting the human rights obligations of States under national and 

international law, nor shall they be construed as diminishing, restricting, or 

adversely affecting more protective human rights norms, nor shall they be 

construed as diminishing, restricting, or adversely affecting other obligations 

or responsibilities of transnational corporations and other business enterprises 

in fields other than human rights. 

 

I. Definitions 

 

20. The term “transnational corporation” refers to an economic entity 

operating in more than one country or a cluster of economic entities operating 

in two or more countries - whatever their legal form, whether in their home 

country or country of activity, and whether taken individually or collectively. 

 

21. The phrase “other business enterprise” includes any business entity, 

regardless of the international or domestic nature of its activities, including a 

transnational corporation, contractor, subcontractor, supplier, licensee or 

distributor; the corporate, partnership, or other legal form used to establish the 

business entity; and the nature of the ownership of the entity. These Norms 

shall be presumed to apply, as a matter of practice, if the business enterprise 

has any relation with a transnational corporation, the impact of its activities is 

not entirely local, or the activities involve violations of the right to security as 

indicated in paragraphs 3 and 4. 

 

22. The term “stakeholder” includes stockholders, other owners, workers and 

their representatives, as well as any other individual or group that is affected 

by the activities of transnational corporations or other business enterprises. 

The term “stakeholder” shall be interpreted functionally in the light of the 

objectives of these Norms and include indirect stakeholders when their 

interests are or will be substantially affected by the activities of the 

transnational corporation or business enterprise. In addition to parties directly 

affected by the activities of business enterprises, stakeholders can include 

parties which are indirectly affected by the activities of transnational 

corporations or other business enterprises such as consumer groups, 

customers, Governments, neighbouring communities, indigenous peoples and 

communities, non-governmental organizations, public and private lending 

institutions, suppliers, trade associations, and others. 

 

23. The phrases “human rights” and “international human rights” include 

civil, cultural, economic, political and social rights, as set forth in the 

International Bill of Human Rights and other human rights treaties, as well as 

the right to development and rights recognized by international humanitarian 
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law, international refugee law, international labour law, and other relevant 

instruments adopted within the United Nations system. 

 

____________________ 

* Adopted at its 22nd meeting, on 13 August 2003. 

 
 
 


