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EDITORIAL 

 
A década de 70 teve uma importância fundamental para a temática de 

Direitos Humanos e Empresas. De fato, este período reposicionou a América Latina, 
assim como o restante do posteriormente chamado “Sul Global” na esteira do 
capitalismo transnacional, como um lugar de exportação de matérias-primas, 
commodities, em uma escala diferenciada, a qual deveria contribuir para a expansão 
de novos agentes econômicos capazes de atuar, representando os interesses de suas 
matrizes, em territórios distantes. A transformação dos territórios dos países, antes 
“em desenvolvimento”, e atualmente “mercados emergentes”, nesse pátio de 
exploração e expropriação é um fenômeno que vem se intensificando nos últimos 40 
anos, e que atende à promessa de sua recuperação e reinserção no cenário 
econômico internacional, desde a crise da dívida, após a chamada “década perdida”, 
a partir do Consenso e Pós-Consenso de Washington.  

Um dos aspectos “novos” dessa vocação que não parece tão estranha 
historicamente à região, é que o espaço para o “nacional” como veículo/escala de 
desenvolvimento coloca-se em sério e definitivo questionamento, ou seja, as 
empresas transnacionais passam a ter um papel fundamental na condução de 
empreendimentos de grande importância, tanto com relação a sua magnitude, 
quanto ao seu papel estratégico para a economia das nações. Assim, os Estados 
dedicam-se a esforços variados para tornarem-se mais atrativos para a atividade 
dessas corporações. Tal movimento vem sendo responsável por uma forma de 
transnacionalização dos próprios territórios em si, que passam a figurar como 
espécies de “marcos de exceção” para o atendimento das demandas 
transfronteiriças globais. 

Passou-se, ainda, a observar com mais frequência movimentos que perfazem 
a chamada race to the bottom que aprisiona países mais instáveis economicamente 
numa lógica competitiva entre si, levando-os a garantirem, além das vantagens 
tradicionais de sua mão de obra barata, sua moeda desvalorizada, seus empréstimos 
subvencionados pelo próprio Estado, suas legislações permissivas de evasão fiscal, a 
possibilidade também de diminuição das condicionantes que possam estabelecer 
níveis de contrapartida, econômica, social, e ambiental mais elevados para as 
empresas. Ou seja, disputa-se, em última instância, aonde as violações de Direitos 
Humanos, ou até crimes, podem compensar mais, ou terem sua responsabilização 
dificultada.  

Observa-se, portanto, que na medida em que cresce a atuação de empresas 
transnacionais, aprimorando-se as formas e modalidades de investimento, com 
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maior mobilidade de capital e ocupação de territórios de forma vantajosa às 
corporações, os mecanismos de regulação dessas mesmas atividades não 
acompanham sua maior presença em nossas economias e sua capacidade de 
afetarem a vida das populações presentes nos territórios.  

Ademais, como menciona Juan Zubizarreta1 diversos mecanismos jurídicos 
internacionais contribuem para a denominada “arquitetura da impunidade”, que 
protegem seus investimentos, prevendo-se, por exemplo, contratos de 
investimentos que colocam essas empresas acima de normativas constitucionais e 
até fora do alcance dos tribunais de localidades aonde atuam. Somam-se a esse 
cenário o papel de tribunais de arbitragem que contribuem para a consolidação da 
chamada Lex Mercatoria.  Não se pode deixar de citar a capacidade das empresas de 
mobilizarem recursos jurídicos para defesa de seus interesses, como escritórios de 
advocacia especializados, lobby político, que correntemente não se encontram 
disponíveis para possíveis afetados e afetadas por usas operações. 

Em última instância, constata-se um enorme desequilíbrio entre, de um lado, 
institutos extremamente complexos que dão salvaguarda jurídica à própria 
existência de empresas transnacionais, sua capitalização e capacidade de 
investimento e transferência de lucros, e de outro lado, os instrumentos para defesa 
e proteção de Direitos Humanos violados no curso de suas atividades. Inclusive, até 
mesmo os Sistemas Internacionais de Proteção de Direitos Humanos não estão aptos 
a alcançarem esses entes, mesmo quando, muitas vezes, mais poderosos que os 
próprios Estados nacionais. 

A análise da arquitetura da impunidade, portanto, permite a identificação das 
lacunas no sistema legal internacional que servem de escudo para as empresas 
transnacionais, impedindo sua responsabilização. Alguns dos exemplos de 
mecanismos comumente usados por corporações transnacionais para escapar da 
responsabilização e inviabilizar o provimento de remédios efetivos às vítimas dessas 
violações são: acordos bilaterais e multilaterais de investimento; subcapitalização; 
facilidade na movimentação de ativos, dentre outros.  

Assim, a década de 70 impôs um enorme desafio para a salvaguarda dos 
Direitos Humanos, em uma escala até então impensada, mesmo para os regimes 
Democráticos e seus aparatos constitucionais de defesa da dignidade da pessoa 
humana. Em seu discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), em 4 de 
dezembro de 1972, o ex-presidente assassinado do Chile, Salvador Allende2, já havia 
alertado para esse novo campo de enfrentamento para o qual, até hoje, não 
desenvolvemos armas à altura: 

                                                           
1 ZUBIZARRETA, Juan Hernández; RAMIRO, Pedro. Against the ‘Lex Mercatoria’: proposals and 

alternatives for controlling transnational corporations. Madrid: OMAL, 2016, p.16.b 
2 Salvador Allende: Naciones Unidas. 4 de diciembre de 1972. Disponivel em: 

http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm. Acesso em 27 de julho de 2017, às 20:43. 

http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm
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“En plena década del 70, después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad 
internacional, en los que se reconoce el derecho soberano de cada país de disponer de sus 
recursos naturales en beneficio de su pueblo; después de la adopción de los pactos 
internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el 
segundo decenio del desarrollo, que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una 
nueva manifestación del imperialismo. Más sutil, más artera y terriblemente eficaz, para 
impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano. ” 

E esse novo desafio colocou em pauta nas Nações Unidas, definitivamente, a 
busca por uma regulamentação efetiva das violações de Direitos Humanos 
perpetradas por empresas transnacionais, no âmbito da Organização, a aqui 
chamada “agenda de Direitos Humanos e Empresas”. A evolução dessa agenda, por 
sua vez, contou com o protagonismo, essencial até hoje, de diversos movimentos e 
organizações da sociedade civil, muitas vezes reunidos em torno do apoio a países 
que representavam de forma mais incisiva essa demanda, como Equador e África do 
Sul, nos últimos anos. 

Como bem argumenta o professor da Universidade Federal da Bahia, Daniel 
Mauricio de Aragão, o cenário para a negociação de ditas normas é marcado por 
tensões, historicamente. De um lado, pode-se afirmar existir o anseio por normas 
vinculantes e que respondam aos verdadeiros desafios impostos pela dinâmica 
transfronteiriça de atuação das empresas, e de outro, aqueles interesses, de certa 
forma mais poderosos, que advogam em prol do voluntarismo e da perspectiva da 
responsabilidade social corporativa capaz de manterem, sob o controle das próprias 
empresas, a sua possibilidade de responsabilização.  

Observou-se, nos últimos 40 anos, portanto, avanços e recuos na busca por 
essa maior efetividade nos marcos normativos regulatórios. Passando-se por 
momentos chave como a elaboração do Pacto Global, nos anos 90; a rejeição das 
Draft Norms, pela Comissão de Direitos Humanos, em 2004; a adoção, por consenso, 
dos Princípios Orientadores formulados pelo Professor John Ruggie, em 2011. Até 
então, a perspectiva voluntarista, flagrantemente inócua, parecia prosperar. 
Entretanto, em junho de 2014, foi aprovada a Resolução 26/9 no âmbito do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, dando início, após muita pressão da 
sociedade civil organizada, à negociação de um Tratado Internacional sobre 
Empresas e Direitos Humanos.  

Tal vitória ocorre num contexto em que permanecem impunes violações 
atrozes de Direitos Humanos, como Bhopal, na India, desde 3 de dezembro de 1984; 
o caso Chevron, no Equador, há mais de 20 anos; o desabamento do edifício de oito 
andares conhecido como Rana Plaza, em Bangladesh, em 24 de abril de 2013, e o 
crime ambiental da Bacia do Rio Doce, em 5 de novembro de 2015, com o 
rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O que reforça a 
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certeza de que novas respostas devem ser dadas pela comunidade internacional 
como um todo para enfrentamento de tais questões. Em suma, o processo de 
afirmação histórica dos Direitos Humanos requer incorporar instrumentos capazes 
de responsabilizar devidamente violadores em escala global, como as empresas 
transnacionais. 

Este novo número da Revista Internacional de Direitos Humanos e Empresas, 
portanto, destaca o processo de negociação do Tratado Internacional de Empresas e 
Direitos Humanos, que chega a um momento de extrema importância, às vésperas 
da apresentação pelo governo do Equador do Draft que irá embasar o processo de 
negociação efetivo do texto do tratado, durante a Terceira Sessão 
Intergovernamental de Negociação, em outubro de 2017, nas Nações Unidas, em 
Genebra. Considera-se esse um marco fundamental, tanto para o Direito 
Internacional, mediante a oportunidade de se verem representados, em um 
instrumento internacional, anseios legítimos dos povos, assim como para a os 
Direitos Humanos, que carecem, até hoje, de um aparato factível de proteção face a 
novos e poderosos violadores, no caso, as empresas transnacionais. 

Nesse novo número conta-se com a contribuição de Melik Özden, Diretor do 
Centro Europa Terceiro Mundo, CETIM, que em seu artigo demonstra claramente 
que já existe um forte acúmulo no ámbito do Direito Internacional para subsidiar a 
elaboração de um instrumento vinculante para a responsabilização de empresas 
transnacionais. No que tange ao ambiente efetivo de negociação do tratado 
internacional, e fazer jus ao protagonismo da sociedade civil em processos políticos 
cruciais em curso, hoje, no âmbito internacional para a afirmação dos Direitos 
Humanos, têm-se os artigos do Professor Daniel Maurício de Aragão, da 
Universidade Federal da Bahia; do Professor Esteban Iglesias, titular de Sociologia 
Política da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidad 
Nacional de Rosario; dos membros do Observatório de Multinacionais 
Latinoamericanas, OMAL, Juan Hernández Zubizarreta, Pedro Ramiro e Erika 
Gonzalez e de Luis Espinosa Salas, Conselheiro Permanente da Missão do Equador 
nas Nações Unidas, em Genebra. 

No que poderia ser considerada uma segunda parte da publicação, temos 
experiências e aprendizados concretos que reiteram a luta dos povos e a importância 
de um Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, como a justiça de 
transição; o direito ao acesso a medicamentos e o enfrentamento do poderío das 
empresas transnacionais farmacêuticas; o caso Aguinda vs Chevron; o impacto de 
empreendimentos de mineração sobre o modo de vida de povos tradicionais, assim 
como a atuação de bancos de  desenvolvimento nas Américas. Seguem-se os textos 
de Leigh A. Payne, Gabriel Pereira, Josefina Doz Costa e Laura Bernal-Bermúdez; do 
coordenador de Projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ABIA, 
Pedro Villardi e Pedro Fonseca, membro do GTPI/REBRIP; de Julio Pietro Mendez e 
Gabriela Espinoza Plua; da Professora da PUC-Minas, Denise de Castro Pereira, 
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conjuntamente com Emilene Kareline Marciano dos Santos e Patricia Generoso 
Thomaz Guerra, e por fim, o artigo de Felipe Rodrigues Siston. 

 
Boa Leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 22  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGOS 

Articles 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 23  

 
 

 
 

 

LAS NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES EN EL MARCO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL | MELIK ÖZDEN1 

AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS TRANSNACIONAIS NO 
MARCO DO DIREITO INTERNACIONAL 

 
En la actualidad, no hay ningún instrumento internacional que regule las 

actividades de las empresas transnacionales en su totalidad y de manera vinculante, 
ni que sancione las violaciones de derechos humanos cometidas por dichas 
entidades. Las principales normas específicas existentes aplicables a las ETNs a 
escala internacional son, por orden cronológico en que fueron adoptadas, los 
Principios Rectores de la OCDE relativos a empresas multinacionales (1979), la 
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política 
Social de la OIT (1977), el Global Compact de la ONU (2000) y los Principios Directores 
Relativos a las Empresas y a los Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU (2011). Sin embargo, como ya hemos analizado en nuestras dos 
publicaciones anteriores2, esas normas son sólo códigos de conducta voluntarios y, 
en este sentido, su aplicación se deja a la buena voluntad de las ETNs y no conllevan 
ninguna sanción. Esta es la razón por la que han mostrado ser ineficaces viendo la 
impunidad que continúa reinando en gran medida en materia de violaciones de 
derechos humanos y de delitos cometidos por estas entidades. 

En el marco de este artículo nos contentaremos con presentar las normas 
jurídicamente vinculantes que contienen disposiciones específicas relativas al sector 
privado, entre las que se encuentra las ETNs. Son normas adoptadas por los Estados 
en el campo del medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado, el trabajo y los 
derechos humanos. Como hay muchos convenios en estos campos (adoptados a 
escala internacional y regional), presentaremos aquí una muestra escogida entre los 
más importantes de los que crean obligaciones directas para el sector privado y, por 
lo tanto, las ETNs. 

                                                           
1 Director del Centro Europa Tercer Mundo, CETIM. 
2 Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos, ya citado, y Alejandro Teitelbaum y Melik Özden, 

Sociedades Transnacionales: actores mayores en las violaciones de derechos humanos, ed. CETIM, Ginebra, 2011, 
<http://www.cetim.ch/sociedades-transnacionales-actores-mayores-en-las-violaciones-de-los-derechos-
humanos-2/>. 
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EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE 
El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 

los Desechos Peligrosos y su Eliminación3 se inscribe en un contexto de toma de 
conciencia global por lo que se refiere a la necesidad de proteger el medio ambiente, 
sobre todo tras el descubrimiento en los años 1980, en África, y en muchos países 
del Sur, de depósitos de desechos tóxicos provenientes del extranjero4. 

El objetivo de este convenio es la reducción de la producción de estos 
desechos tóxicos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos) y la 
limitación y la regulación de los movimientos transfronterizos de estos desechos 
(con el fin de limitar sus nefastos efectos sobre la salud humana y el medio 
ambiente). 

Se afirma la necesaria participación del sector privado en la realización del 
objetivo principal del Convenio desde su preámbulo, que alude a las obligaciones que 
incumben a los generadores con relación al transporte y a la eliminación de desechos 
peligrosos respetando el medio ambiente; siendo los Estados los garantes del 
respeto de esta obligación y, en este sentido, obligados a velar por su aplicación. Así, 
el Preámbulo prevé que:  

“Los Estados deben tomar las medidas necesarias para que el manejo 
de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus 
movimientos transfronterizos y su eliminación, sea compatible con la 
protección de la salud humana y del medio ambiente, cualquiera que 
sea el lugar de su eliminación”. 

 
Por otro lado, en el propio cuerpo del Convenio se enuncian otras 

obligaciones con respecto a las empresas designadas con los términos “importador”, 
“persona” (física o jurídica), “exportador” o incluso “generador”. Corresponde al 
Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra la empresa la obligación de velar por el 
cumplimiento de estas obligaciones: 

                                                           
3 Adoptado el 22 de marzo de 1989, en vigor desde el 5 de mayo de 1992, 

<http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf>. 
4 Véase, entre otras, las publicaciones del CETIM tituladas respectivamente Nos déchets toxiques. 

L'Afrique a faim : v'là nos poubelles !, Ginebra, 1989 (también disponible en alemán), 
<http://www.cetim.ch/legacy/fr/publications_ouvrages/50/nos-dechets-toxiques-l-afrique-a-faim-v-la-nos-
poubelles> y Las transferencias transfronterizas de deechos tóxicos y su impacto sobre los derechos humanos, 
Ginebra, 2009, <http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/cuaderno_4.pdf>. 
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“Cada Parte tomará las medidas apropiadas para: velar por que las 
personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros 
desechos dentro del país adopten las medidas necesarias para impedir 
que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 
produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud 
humana y el medio ambiente” (art. 4.2.c, destacado por nosotros). 

 
Ratificado hasta hoy por 182 Estados y la Unión Europea5, con la notable 

excepción de los Estados Unidos6, la supervisión de la aplicación del Convenio se 
confió a la Conferencia de las Partes (art. 15) y a su órgano subsidiario que es el 
Comité de control del respeto del Convenio (art. 15.5.e) formado por 15 miembros. 
Los Estados no miembros, el sector privado y las ONGs pueden asistir a las sesiones 
de la Conferencia de las Partes en calidad de observadores (art. 15.6). 

De acuerdo con el art. 12 del Convenio, la Conferencia de las Partes adoptó, 
el 10 de diciembre de 1999, el Protocolo de Basilea sobre la Responsabilidad e 
Indemnizaciones en caso de Daños Resultantes de Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos7. Este Protocolo va dirigido a establecer un régimen completo 
de responsabilidad e indemnización adecuado y rápido en caso de daños resultantes 
de un movimiento transfronterizo y de la eliminación de desechos peligrosos y otros 
desechos, incluido el tráfico ilícito de dichos desechos” (art. 1).  

Este Protocolo no se limita sólo a las Partes del Convenio de Basilea, sino que 
se aplica a “toda personas”. Esto incluye especialmente a las empresas que causen 
un daño durante la transferencia de desechos peligrosos. Cabe destacar que, a falta 
de suficientes ratificaciones (un mínimo de 20), este Protocolo no ha entrado en 
vigor8.  

Siempre en la estela del Convenio de Basilea, a escala regional, la Convención 
de Bamako sobre la Prohibición de la Importación de Desechos Peligrosos a África y 
sobre la fiscalización de los Movimientos Transfronterizos y el Manejo de Desechos 
Peligrosos producidos en África9 va más allá, ya que responde a las preocupaciones de 
los Estados africanos y de sus poblaciones con la prohibición total de importar a 
África desechos peligrosos provenientes de Partes no contratantes (art. 4.1). 

                                                           
5 Este convenio está abierto a la ratificación “de organizaciones de integración política o económica” 

(art. 21). Esto significa que la Unión Europea como tal tiene las mismas obligaciones que sus Estados 
miembros en virtud de este convenio. 

6 Véase 
<http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx>. 

7Cf. <https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/27-3bsp.htm>. 
8 Cf. 

<http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/TheProtocol/tabid/1345/Default.aspx>. 
  
9 Adoptada el 30 de enero de 1991, entró en vigor en 1998. 
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Esta Convención va dirigida claramente a conseguir que los países industriales 
no exporten más sus desechos peligrosos a los países africanos. Pretende también 
instaurar un control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos en 
África y conseguir que la eliminación de dichos desechos sea respetuosa con el medio 
ambiente. 

La Convención de Bamako recuerda desde su Preámbulo las respon-
sabilidades que pesan sobre los generadores durante el transporte, la eliminación y 
el tratamiento de los desechos peligrosos, que deben ser realizados con respeto 
hacia la salud humana y del medio ambiente, y el deber de vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los Estados. Además de la prohibición total de 
importación al continente africano de todos los desechos peligrosos, la Convención 
prohíbe también “verter desechos peligrosos en el mar; las aguas interiores y las vías 
de agua” (art. 4.2). Además, prevé la rigurosa regulación de la producción de 
desechos peligrosos y de sus movimientos transfronterizos en el continente africano 
en estos términos: 

“a) los generadores deben enviar al Secretariado de la Convención los 
informes relativos a los desechos que generen para que haya una 
contabilidad de los desechos; 

b) se prevé que cada Parte “imponga una responsabilidad estricta, 
ilimitada, conjunta y solidaria a los generadores de desechos 
peligrosos; 

c) las Partes deberán conseguir que la generación de tales desechos se 
límite al mínimo (…) 

e) las personas que se ocupen de la gestión de desechos dentro de un 
territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de una Parte deben 
hacer lo posible para evitar cualquier contaminación resultante de esos 
desechos o, al menos, cuando se produzca dicha contaminación, reducir 
los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente; 

(…) 

m).i. Cada parte prohíbe a toda persona en la que incurra competencia 
nacional transportar, almacenar o eliminar los desechos peligrosos, a 
menos que la persona en cuestión sea autorizada a llevar a cabo este 
tipo de operación” (art. 4.3) 

En cuanto al tráfico ilícito, la Convención de Bamako estipula que: “Cada 
Estado adoptará una legislación nacional apropiada para imponer sanciones penales 
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a toda persona que planifique o efectúe estas importaciones ilícitas o colabore en 
ellas. Dichas sanciones deben ser suficientemente severas como para castigar estas 
acciones y tener un efecto preventivo.” (art. 9.2). 

La violación de esta Convención por parte de cualquier persona y 
especialmente personas jurídicas será sancionada también a nivel nacional por las 
jurisdicciones de las Partes e incluye la sanción penal, cosa que no hace el Convenio 
de Basilea. 

Además, si el tráfico ilícito resulta del comportamiento del exportador o del 
generador, se prevé que el Estado de exportación vele para que los desechos 
peligrosos en cuestión sean recogidos por el exportador o el generador o, si ha lugar, 
por él mismo en su territorio, en un plazo de 30 días a contar desde el momento en 
que el Estado de exportación fue informado del tráfico ilícito. Con este objetivo, los 
Estados afectados no se oponen a que dichos desechos sean devueltos al Estado de 
exportación ni pondrán obstáculos a ello ni lo evitarán, y se prevé una acción judicial 
apropiada contra los infractores.” (art. 9.3) 

Igualmente, si el tráfico ilícito resulta del importador o del eliminador, será 
obligación del Estado de importación velar para que los desechos sean reenviados al 
exportador por parte del importador y que se inicie una acción judicial contra el o los 
responsables del tráfico (art. 9.4). 

Ratificada en la actualidad por 25 Estados y firmada por otros 1010, la 
aplicación de la Convención pasa por la cooperación entre las Partes y las 
organizaciones africanas (art. 10). La Conferencia de las Partes se encargará de crear 
un órgano ad hoc cuya misión será elaborar un “proyecto de Protocolo estableciendo 
los procedimiento apropiados por lo que se refiere a la responsabilidad y a la 
indemnización en caso de daños resultantes de un movimiento transfronterizo de 
desechos peligrosos” (art. 12). La citada Conferencia se reunió por primera vez en 
junio de 2013, pero el órgano ad hoc aún no ha sido creado. Haciendo abstracción de 
la Conferencia de las Partes, la Convención de Bamako no dispone, pues, de un 
procedimiento de aplicación de responsabilidades de los infractores de dicha 
Convención. 

 
 
 
 

                                                           
10 Cf. <http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7774-sl-bamako_convention.pdf>. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 28  

 
 

 
 

 

EN EL ÁMBITO DE LA CORRUPCIÓN 
Se ha aludido a la necesidad de luchar contra la corrupción en el seno de 

Naciones Unidas desde 1975, por parte de la Asamblea General, que condenó todas 
las prácticas de corrupción y especialmente los actos de corrupción cometidos por 
las ETNs11. 

Sin embargo no fue hasta 2013 que la Asamblea General de la ONU adopto 
un instrumento jurídicamente vinculante en materia de corrupción: la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción12. Vigente desde 2005, esta Convención 
pretende no sólo luchar contra la corrupción sino también instaurar una cooperación 
internacional en la materia, ya que la corrupción es un “fenómeno transnacional que 
“afecta a todas las sociedades y economías”, tal como indica su preámbulo. Así, 
acredita un compromiso tomado a escala internacional para prevenir y poner fin a 
esta plaga que amenaza la democracia, la seguridad y la estabilidad de las sociedades 
y obstaculiza el desarrollo de ciertos países. 

Este tratado promulga una serie de normas y de reglas en las que deben 
inspirarse los Estados Partes para mejorar su propio régimen jurídico en materia de 
lucha contra la corrupción en el sector público y privado. El objeto de esta 
Convención se precisa en su artículo primero: 

 

“La finalidad de la presente Convención es: 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción; 

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la 
asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, 
incluida la recuperación de activos;  

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 
gestión de los asuntos y los bienes públicos.” 

Para conseguir sus objetivos, la Convención contra la Corrupción prevé que 
los Estados Parte deberán, por un lado, establecer una política de lucha contra la 
corrupción (artículo 5) y, por otra parte, crear uno o varios órganos que serán los 

                                                           
11 Véase en particular la Resolución 3514 titulada “Medidas contra las prácticas corruptas de las 

empresas transnacionales y otras empresas, de sus intermediarios y de otros implicados en tales prácticas” 
adoptada el 15 de diciembre de 1975. 

12 Véase la Resolución 58/4, adoptada el 21 de noviembre de 2003: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4&Lang=F>. 
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encargados de la prevención contra la corrupción de acuerdo a las disposiciones de 
la citada Convención (artículo 6). 

Por lo que se refiere a la lucha y la prevención de la corrupción en el sector 
privado, la Convención prevé en su artículo 12.1 que los Estados Parte deben tomar 
las medidas necesarias con el fin de prevenir la corrupción implicada en el sector 
privado, promulgar normas de contabilidad y auditoría en ese sector y, si hay 
necesidad de ello, prever “sanciones civiles, administrativas o penales 
proporcionales y disuasorias” en caso de violación de dichas medidas. También 
enumera algunos ejemplos de medidas a tomar como “la promoción y elaboración 
de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las 
entidades privadas pertinentes” (art. 12.2.b) y “la promoción de la transparencia 
entre entidades privadas” (artículo 12.2.c). 

Según el artículo 14.1.a) relativo a la prevención del blanqueo de dinero, se 
alienta a los Estados Parte a establecer un “amplio régimen interno de regla-
mentación y supervisión de los bancos e instituciones financieras no bancarias […] a 
fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero.” El segundo 
párrafo establece que los Estados Parte deben establecer medidas de detección y 
supervisión de los movimientos transfronterizos de efectivo y de títulos negociables, 
imponiendo a particulares y empresas la obligación de que “notifiquen las 
transferencias transfronterizas de cantidades elevadas del efectivo y los títulos 
negociables pertinentes.” 

En materia de sanciones por cualquier acto de corrupción cometido en el 
sector privado, el artículo 21 enuncia que los Estados Parte deberán tomar medidas 
legislativas con el fin de considerar como infracciones penales tales actos cometidos 
de manera intencionada en el marco de las actividades económicas, financieras o 
comerciales. Así, por lo que respecta a la Convención, los actos de corrupción 
cometidos en el sector privado no tendrán el carácter de infracción penal si no han 
sido cometidos de manera intencionada. Este artículo prevé dos tipos de actos: 

“a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indi-
recta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla 
cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su 
propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al 
deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;  

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una per-
sona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier 
función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber 
inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.” 
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Siempre en materia de sanciones, igual que el acto de corrupción, los 
Estados Parte deben erigir la sustracción de bienes en el sector privado 
como infracción penal, adoptando medidas legislativas en este sentido. 
La sustracción debe ser intencionada y ser cometida “en el curso de 
actividades económicas, financieras o comerciales, por una persona 
que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 
ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier 
otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su 
cargo.” (art. 22) 

La asistencia, complicidad o incitación a cometer tales actos (tanto la 
corrupción como la sustracción de bienes) también deben erigirse en infracción 
penal por parte de los Estados Parte (art. 27). 

En materia de responsabilidad de las personas jurídicas, el artículo 26 de la 
Convención dice que: 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en 
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención. 2. Con sujeción a los 
principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 3. Dicha 
responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 4. 
Cada Estado Parte velará en particular para que se impongan 
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, 
incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 
responsables con arreglo al presente artículo.” (el destacado es 
nuestro) 

Por otra parte, en materia de reparación del perjuicio derivado del hecho de 
un acto de corrupción, la entidad o la persona víctima debe beneficiarse del derecho 
de presentar una acción ante la justicia contra los responsables y obtener reparación. 
Los Estados Parte deberán, pues, prever dicha posibilidad para las víctimas en su 
derecho interno (art. 35). 

En esta perspectiva de lucha contra la corrupción y de su represión, el artículo 
39 alienta a los Estados a establecer una cooperación entre las autoridades 
nacionales encargadas de las investigaciones en el sector privado, especialmente las 
entidades financieras, en el curso de la comisión de infracciones penales establecidas 
por la Convención. 
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Con 178 Estados Parte13, la Convención prevé la creación de una Conferencia 
de los Estados Parte a fin de “mejorar la capacidad de los Estados Parte y la 
cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente 
Convención y promover y examinar su aplicación.” (art. 63.1). Entre las tareas 
confiadas a dicha Conferencia se encuentran las de facilitar “el intercambio de 
información entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la 
corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla […]” (63.4.b) ; de 
examinar “periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados 
Parte” (63.4.e) y de formular recomendaciones para mejorar la presente Convención 
y su aplicación” (63.4.f). 

Tras su creación, la Conferencia de los Estados Parte ha celebrado varias 
sesiones. Las decisiones adoptadas por la Conferencia durante estas sesiones tratan 
en particular sobre las recomendaciones hechas a los Estados Parte con el fin de 
garantizar la aplicación de la Convención, como la adecuación de sus legislaciones a 
la Convención, el aliento al mundo de las empresas para que participen activamente 
en la prevención de la corrupción, etc. 

Hay que subrayar que, durante su 3ª sesión realizada en 2009, la Conferencia 
de los Estados Parte creó, de acuerdo con el artículo 63.7 de la Convención, un 
mecanismo de examen de la aplicación de dicha Convención14. Este mecanismo 
permite verificar el estado de su aplicación por parte de los Estados Parte y ayudarlos 
a respetar su compromiso. El proceso de examen comprende dos ciclos de una 
duración de cinco años cada uno. Durante el primer ciclo, se prevé examinar los 
capítulos III (incriminación, detección y represión) y IV (cooperación internacional) y, 
durante el segundo ciclo, los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de 
activos). Se quiere que este mecanismo sea, entre otras cosas, “transparente”, 
“imparcial”, sin carácter “punitivo” o “acusatorio”15. 

A escala regional, la Convención Penal sobre la Corrupción, adoptada en 1999 
en el seno del Consejo de Europa, precede a la de las Naciones Unidas adoptada 
cuatro años más tarde.  

Quiere ser “un instrumento ambicioso encaminado a incriminar de manera 
coordinada un largo abanico de conductas de corrupción y de mejorar la cooperación 
internacional para acelerar o permitir la persecución de los corruptores y los 

                                                           
13 Estado a 9 de febrero de 2016: 

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=fr>. 
14Véase la Resolución 3/1 de la Conferencia de los Estados Parte: 

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V1051988s.pdf> y el Documento de 
base sobre el mecanismo
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-
BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_F.pdf>. 

15 Véase el documento titulado “Proyecto de mandato del mecanismo de examen de la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: texto evolutivo”, CAC/COSP/2009/3, § 2, de 
15 de septiembre de 2009, 
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/V0986379s.pdf>. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 32  

 
 

 
 

 

corrompidos.”16 Esta Convención cubre las formas activas y pasivas de corrupción 
referidas a: funcionarios, parlamentarios y jueces nacionales y extranjeros; el sector 
privado; el tráfico de influencias; el blanqueo del producto de delitos de corrupción; 
las infracciones contables (facturas, escrituras contables, etc.) vinculadas con la 
comisión de infracciones por corrupción17. 

La corrupción en o por parte del sector privado se trata en los artículos 7 y 8 
de la Convención. Según el art. 7, las Partes deberán adoptar medidas legislativas u 
otras dirigidas a erigir en infracción penal el acto cometido intencionadamente “en 
el curso de una actividad comercial, el hecho de permitir ofrecer o dar, directa o 
indirectamente, una ventaja indebida a cualquier persona que dirige o trabaja para 
una entidad del sector privado, para sí mismo o para cualquier otra persona, con el 
fin de que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en violación de sus deberes.” 

En materia de responsabilidad de las personas jurídicas, la Convención, en su 
artículo 18.1, alienta a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas o de otro tipo 
a fin de poder hacer a estas entidades responsables por actos de corrupción activa, 
tráfico de influencias18 y blanqueo de capitales19, cometidos por cuenta de cualquier 
persona física actuando individualmente, o como miembro de un órgano de una 
persona jurídica o que ejerce un poder de dirección en su seno. La responsabilidad 
de la persona jurídica podrá ser exigida también a la persona que actúa por su cuenta 
en calidad de cómplice o instigador durante la comisión de las infracciones antes 
mencionadas. La Convención enuncia, por otra parte, que los Estados Parte deberán 
tomar las medidas necesarias con el fin de poder exigir responsabilidad a la persona 
jurídica si la comisión de las infracciones mencionadas resulta de una ausencia de 
supervisión o de control de una persona física de las mencionadas en el primer 
párrafo actuando por cuenta de la persona jurídica (art. 18.2). Además, afirma que la 
responsabilidad de la persona jurídica no excluye acciones penales que puedan 
iniciarse entre las personas físicas autoras, instigadoras o cómplices de las 
infracciones a las que se alude en el primer párrafo (art. 18.3). 

En materia de sanciones, la Convención dispone que los Estados Parte 
deberán prever “sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
incluyendo, cuando sean cometidas por personas físicas, sanciones privativas de 
libertad que pueden dar lugar a la extradición.” (art. 9.1). Por lo que respecta a la 

                                                           
16 Véase su presentación en el sitio del Consejo de Europa, 

<http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173>. 
17 Idem. 
18 El tráfico de influencias está definido en el artículo 12 de la Convención como sigue: “el hecho de 

proponer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, cualquier ventaja indebida remunerada a cualquiera que 
afirme o confirme ser capaz de ejercer una influencia sobre la toma de decisiones de una persona de las 
previstas en los artículos 2, 4 a 6 y 9 a 11, ya sea la ventaja indebida para uno mismo o para cualquier otro, así 
como el hecho de solicitar, recibir o aceptar el ofrecimiento o la promesa remunerada por dicha influencia, 
tanto si la influencia es o no ejercida o si la supuesta influencia produce o no el resultado buscado.” 

19 Infracción penal prevista en el artículo 13 de la Convención. 
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responsabilidad de las personas jurídicas, estas deberán ser sancionables con 
medidas “eficaces, proporcionadas y disuasorias de naturaleza penal o no penal, 
incluyendo sanciones pecuniarias.” (art. 19.2) 

Vigente desde 2002, el tratado cuenta actualmente con 45 ratificaciones20. El 
seguimiento de la aplicación de esta Convención por los Estados Parte es 
garantizado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de acuerdo con 
el artículo 24 de la Convención. En este sentido, se ha instituido el Grupo vía un 
acuerdo parcial y ampliado21, y su misión consiste en la evaluación de las medidas 
llevada a la práctica por los Estados para luchar contra la corrupción. El GRECO 
cuenta actualmente con 49 Estados miembros. Vela por el respeto y la aplicación no 
sólo de la Convención Penal sobre la Corrupción sino también de otros tratados, 
textos jurídicos, principios adoptados por el Consejo de Europa en el marco de su 
Programa de Acción contra la Corrupción. Este Grupo cuenta con un máximo de dos 
representantes por cada Estado miembro22. 

Esta Convención fue completada en 2003 por un Protocolo Adicional a la 
Convención Penal sobre la Corrupción, con el fin de aplicar de manera más amplia el 
Programa de Acción contra la corrupción de 1996, que se encuentra en el origen de 
la adopción de la Convención Penal sobre la Corrupción. Hasta hoy ha sido ratificado 
por 41 Estados entre los que se encuentra Bielorrusia, no miembro del Consejo de 
Europa. Por lo que se refiere al sector privado, el Protocolo no aporta ninguna 
disposición suplementaria, sólo aumenta las exigencias en materia de 
responsabilidad penal por corrupción pública y añade nuevos agentes susceptibles 
de corrupción (corrupción de árbitros y de jurados nacionales y extranjeros). 

La adopción de la Convención Civil sobre la Corrupción en el seno del Consejo 
de Europa vino motivada por las mismas razones que las de la Convención penal, es 
decir: la realización de una unión más estrecha entre los miembros del Consejo de 
Europa, el refuerzo de la cooperación internacional en materia de lucha contra la 
corrupción y la amenaza que constituye esta plaga para la democracia, los derechos 
humanos, etc. Esta Convención viene a añadirse a la Convención penal sobre la 
corrupción al instaurar normas para permitir que las personas que han sufrido un 
daño como resultado de un acto de corrupción puedan obtener “reparación 
equitativa” para retomar los términos de su Preámbulo. 

La finalidad de esta Convención es incitar a los Estados Parte a instituir en su 
derecho interno recursos eficaces que permitan que las personas que han sufrido un 

                                                           
20 Ente los que figura Bielorrusia, no miembro del Consejo de Europa, y 5 signatarios entre los que 

figuran los Estados Unidos y México: <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/173/signatures?p_auth=aQZ4L5Wa>. 

21 Un acuerdo como este supone que no se limita a la sola adhesión de Estados miembros del 
Consejo de Europa tal como prevén los artículos 32 y 33 de la Convención. 

22 Véase la lista de miembros de este grupo, según datos de 18 de noviembre de 2015: 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/members_en.asp>. 
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“daño resultante de un acto de corrupción puedan defender sus derechos y sus 
intereses” y obtener reparación por daños y perjuicios (art. 1). 

La indemnización del perjuicio se somete a la reunión de unas condiciones que 
cada Estado Parte de la Convención debe introducir en su derecho interno (art. 4). 
Está subordinada a que: 

x el demandado haya cometido o autorizado la comisión del acto de 
corrupción o no haya tomado las medidas razonables para prevenir 
el acto de corrupción; 

x el demandante haya sufrido un daño; y 

x y que haya un vínculo de causalidad entre el acto de corrupción y el 
daño. 

Estos tres criterios son acumulativos y se puede reclamar la responsabilidad 
solidaria de todas las personas responsables de daños resultantes del mismo acto de 
corrupción (art. 4.2, destacado por nosotros). 

Por otro lado, el artículo 8 de la Convención alude al caso en que el acto de 
corrupción empaña la validez de un contrato al enunciar que los Estados Parte deben 
prever en su derecho interno, por una parte, la nulidad de todo el contrato cuyo 
objeto es un acto de corrupción y, por otra parte, la posibilidad de que el contratante 
solicite la anulación de un contrato y la obtención de daños y perjuicios, ya que su 
consentimiento estaba viciado por un acto de corrupción. 

Vigente desde 2003, esta Convención cuenta con 35 ratificaciones y 7 
firmas23. Igual que en la Convención Penal sobre la Corrupción, el GRECO se encarga 
del seguimiento de la aplicación de la Convención Civil sobre la Corrupción (art. 14)24. 

Adoptada el 21 de septiembre de 1997 y vigente desde el 15 de febrero de 
1999, la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra la Corrupción de Agentes 
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales25 instituye 
normas vinculantes para los Estados Parte con el fin de erigir en infracción penal la 
corrupción de agentes extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 
Se encamina a sancionar y, de manera más amplia, a poner fin a la corrupción de los 
agentes públicos extranjeros en el curso de las transacciones comerciales 
internacionales recordando la responsabilidad que incumbe a los Estados de luchar 
contra esta plaga. Este instrumento jurídico es el primero de su género que tiene por 
objetivo especialmente los sobornos pagados a los agentes públicos extranjeros. 
Este tratado instituye un marco común en materia de lucha contra la corrupción en 
los países que lo han firmado e instaura una cooperación internacional en la materia. 

                                                           
23 Bielorrusia, no miembro del Consejo de Europa, también figura entre los Estados que han 

ratificado esta convención <http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/174/signatures?p_auth=AW77ROw8>. 

24 El procedimiento de evaluación es, pues, el mismo que el de la Convención Penal sobre la 
Corrupción. 

25 Cf. <http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf>. 
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De manera parecida a las otras convenciones citadas, la Convención de la 
OCDE también considera infracción penal la complicidad en un acto de corrupción 
(art. 1.2). La responsabilidad de las personas jurídicas se describe en el artículo 2. 

La Convención prevé así mismo el establecimiento de un sistema de se-
guimiento de la aplicación de sus disposiciones por los Estados Parte (art. 12), 
dirigido por el Grupo de Trabajo de la OCDE formado por representantes de sus 
Partes. Cuenta actualmente con 41 Estados signatarios, de los que 7 no son 
miembros de la Convención de la OCDE sobre la corrupción26. 

Cuadro N° 14 

Informe de la OCDE sobre la corrupción 

En su informe sobre la corrupción transnacional, hecho público en 
diciembre de 2014, la OCDE propone un análisis del delito de 
corrupción de los agentes públicos extranjeros…27 Este informe, que 
cubre el periodo entre el 15 de febrero de 1999 y el 1 de junio de 2014, 
cuantifica y describe el cohecho transnacional sobre la base de 
informaciones reveladas en 427 asuntos de cohecho28 transnacional 
terminados tras la entrada en vigor de la Convención de la OCDE. En el 
41% de los asuntos que implicaban empresas, sus dirigentes estaban 
directamente implicados, o al menos al corriente de los actos de 
corrupción internacional. 

El informe desvela estadísticas referidas a los sectores más tocados por 
la corrupción, el origen de los agentes públicos extranjeros (a menudo 
salen de países en los que el nivel de desarrollo humano es elevado o 
muy elevado), la duración media de los asuntos por corrupción 
internacional (más de 7 años), la naturaleza de las sanciones 
pronunciadas contra los autores de actos de corrupción (daños y 
perjuicios, pena de prisión, multas...)... 

                                                           
26 <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGBRatificationStatus.pdf>. 
27 Texto íntegro del informe: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/ 

2814014e.pdf?expires=1463323939&id=id&accname=guest&checksum=E3D1ADF654082CDCF3CFECC5F3E
2BCB5>. 

28 De estos 427 asuntos, 167 concernían a personas jurídicas. En la página 8 del Informe hay otros 
datos numéricos. 
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Se constata que la aplicación de la legislación anticorrupción es 
obstaculizada a veces por dificultades experimentadas en la detección 
de asuntos de corrupción transnacional a menudo construidas entorno 
a un complejo esquema, con numerosas transacciones, la intervención 
de intermediarios, las estructuras de empresas complejas... 

El informe alude a “una intensificación de la represión global del delito 
de cohecho transnacional” y desde esta perspectiva, Estados Unidos es 
el país que ha concluido la mayor cantidad de asuntos de cohecho 
transnacional29. 

El informe también aporta precisiones que se refieren a las empresas 
que han cometido actos de corrupciones: 60% de entre las mismas son 
grandes empresas. El 59% de los asuntos de cohecho concierne a 
cuatro sectores de actividad: extracción, construcción, transporte y 
almacenamiento y, finalmente, información y comunicación. El 69% de 
las sanciones por cohecho transnacional se pronuncian por vía de 
reglamento contra el 31% pronunciadas por vía de una condena. 

Aunque aplaude los progresos realizados por los Estados en materia de 
lucha contra la corrupción transnacional (adopción de una legislación 
adecuada, represión de actos de cohecho...), la OCDE concluye su 
informe diciendo que es necesario“poner presión sobre los Estados 
para incitarlos a reforzar su arsenal legislativo de lucha contra la 
corrupción transnacional y hacer que las sanciones para este delito 
sean eficaces, proporcionales y disuasorias”. Desde esta perspectiva, la 
OCDE formula las siguientes sugerencias en cuanto a los Estados que 
son Parte de su convención: 

Hacer público el máximo posible de información relativa a los asuntos 
de cohecho transnacional; 

Reforzar los mecanismo de detección y denuncia de casos de cohecho 
transnacional por parte de las autoridades públicas; 

Permitir a las autoridades represivas suspender o interrumpir los 
plazos de prescripción para poder llevar a cabo sus pesquisas; 

                                                           
29 Véase el Gráfico 19 del Informe. 
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Imponer sanciones pecuniarias en los casos de cohecho transnacional y 
la confiscación de los productos e instrumentos del cohecho. 

El caso de Francia 

En el curso del seguimiento de la aplicación de la Convención de la 
OCDE, el examen de Francia se encuentra en la actualidad en la fase 3. 
Francia ha adaptado su legislación penal a las disposiciones de la 
Convención, tal como remarca el Grupo de Trabajo en el informe de la 
Fase 1 de seguimiento de Francia (adopción de la ley de 30 de junio de 
2000, relativa a la lucha contra la corrupción y previendo que se añada 
un capítulo V30 en el Código Penal francés relativo a la corrupción 
activa y pasiva y a la responsabilidad de los autores de tales delitos en 
el sector de la administración pública). 

Así, el cohecho transnacional de agentes públicos extranjeros en las 
transacciones comerciales internacionales se regula en los artículos 
435-1 a 435-15 del Código Penal francés. Y en cuanto a las personas 
jurídicas, las penas a las que se exponen por la comisión de un acto de 
cohecho transnacional a los agentes públicos extranjeros son la multa, 
la confiscación de la cosa que haya servido para o haya sido destinada 
a cometer la infracción o la confiscación de la cosa que se haya 
producido, tal como prevé el artículo 435-15 del Código Penal francés. 

Pero, a pesar de la adopción de una legislación de acuerdo con los 
compromisos adquiridos con relación a la lucha contra la corrupción, 
Francia sigue siendo un mal alumno, pues se han pronunciado pocas 
condenas contra los corruptores (personas físicas) y las penas 
pronunciadas no eran lo suficientemente disuasivas, como subraya el 
Grupo de trabajo en su declaración de 23 de octubre de 2014 relativa 
a la aplicación de la Convención en Francia31. Hacen falta, pues, más 
esfuerzos por parte de Francia en la aplicación de su legislación. 

                                                           
30 El Capítulo V del Código Penal se titula “Atentados a la administración pública de las Comunidades 

Europeas, de los Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados extranjeros y de organizaciones 
internacionales públicas”. 

31 <http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/declaration-du-groupe-de-travail-de-l-ocde-sur-la-
mise-en-uvre-par-la-france-de-la-convention-sur-la-corruption-d-agents-publics-etrangers.htm>. 
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He aquí algunas constataciones y recomendaciones del Grupo de 
trabajo sobre la lucha contra la corrupción relativas a la aplicación de 
la Convención por parte de Francia, después de sus tres informes sobre 
las tres fases32. 

Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Grupo de 
trabajo remarca que las condiciones de su aplicación son las mismas 
que las previstas en caso de corrupción de un servidor público francés. 
Sin embargo, estas condiciones, interpretadas estrictamente, podrían 
excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas si el delito es 
cometido por un subalterno. 

En vista de los elementos comentados, el Grupo de Trabajo recomienda 
a Francia, entre otros: 

“alentar el desarrollo y la adopción por parte de las empresas de 
mecanismos de control interno, el establecimiento de comités de ética 
y de sistemas de alerta para los empleados, y de un código de conducta 
aludiendo a la cuestión de la corrupción transnacional”; 

“llamar la atención de los magistrados sobre la importancia de la 
aplicación efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
a las empresas perseguidas por corrupción de servidores públicos 
extranjeros”.  

                                                           
32 Informe de la Fase 1, 1999: <http://www.oecd.org/fr/daf/anti-

corruption/conventioncontrelacorruption/2076569.pdf>; Informe de la Fase 2, 2004: 
<http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventioncontrelacorruption/26243002.pdf>; Informe de la 
Fase 3, 2012: <http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/FrancePhase3FR.pdf>. 
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El Grupo de trabajo lamenta que desde 2000 (fecha de adhesión de 
Francia a la Convención) sólo se hayan abierto 33 procesos y que, entre 
los mismos, sólo uno ha llevado a una condena en primera instancia y 
después a la puesta en libertad en apelación33. Sin embargo, la 
ausencia de condenas definitivas contra empresas francesas por parte 
de las autoridades judiciales francesas no significa que las empresas no 
recurran a la corrupción de servidores públicos extranjeros, vistas las 
numerosas condenas de empresas francesas por tales hechos en el 
extranjero34.  

Aunque aplaude las reformas legislativas de 2007 y 2011 sobre la lucha 
contra la corrupción, el Grupo de trabajo estima que Francia no ejerce 
de manera vigorosa su acción represiva, sobre todo en los asuntos que 
afectan a personas jurídicas. Formula un conjunto de recomendaciones 
a Francia, especialmente con relación a los casos de corrupción que 
afectan a personas jurídicas: 

clarificar las exigencias de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y conseguir que no se libren de ella por haber recurrido a un 
intermediario; 

organizar formaciones continuas para las autoridades judiciales en lo 
que se refiere a poner en juego la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en los asuntos de corrupción; 

aumentar la cantidad máxima de la multa a la que se exponen por 
cohecho las personas jurídicas para que la sanción sea disuasoria y 
eficaz al tiempo que proporcionada; 

                                                           
33 Se trata de un asunto sobre el grupo aeronáutico y de defensa Safran, que fue condenado en 

Septiembre de 2012 por el tribunal correccional de París a 500.000€ en multas por corrupción activa de 
agentes públicos extranjeros (Safran está acusada de haber entregado des pots-de-vin a altos funcionarios 
nigerianos a raíz de un contrato para la fabricación de 70 millones de documentos de identidad en Nigeria). 
La empresa Safran apeló y, en enero de 2015, el Tribunal de Apelación de París invalidó la decisión del tribunal 
de primera instancia promulgando la no responsabilidad de la empresa. La fiscalía general, durante la 
audiencia que tuvo lugar en septiembre de 2014 no había solicitado ninguna pena conta Safran al estimar 
que la responsabilidad de la empresa como persona jurídica no podía ponerse en juego en este asunto. 
[Téngase en cuenta que Safran - ex-Sagem -, es propiedad del Estado francés en un 22%]. 

34 A modo de ejemplo, el Grupo francés Alston estuvo implicado y condenado en varios asuntos de 
corrupción de funcionarios públicos extranjeros en Italia, México, Sambia o incluso Suiza: <http://www.asso-
sherpa.org/corruption-dagent-public-etranger-sherpa-souligne-la-portee-de-la-condamnation-du-groupe-
safran#.VgaNxPntmkp>. 
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sensibilizar a la empresas sobre el delito de cohecho de los servidores 
públicos extranjeros, y sobre las sanciones disuasorias. 

EN EL ÁMBITO DEL CRIMEN ORGANIZADO 
Adoptada en 200035 y vigente desde 2003, la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada está dirigida a promover la cooperación con el fin 
de prevenir y combatir eficazmente la delincuencia transnacional organizada (art. 1). 
Su artículo 10 trata sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Este artículo 
exige a cada Estado Parte que adopte: 

“las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios 
jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas 
por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo 
delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a 
los artículos 5 (penalización de la participación en un grupo delictivo 
organizado), 6 (penalización del blanqueo del producto del delito), 8 
penalización de la corrupción) y 23 (penalización de la obstrucción de 
la justicia) de la presente Convención.” (art. 10.1) 

Siempre según el art. 10. la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser 
de índole “penal, civil o administrativa” (§ 2, destacado por nosotros), sin perjuicio de 
la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido los delitos (§ 3). 
Este artículo también exige que cada Estado Parte vele “por que se impongan 
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas 
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con 
arreglo al presente artículo” (§ 4). 

La aplicación de la Convención se confía a la Conferencia de las Partes “para 
mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la delincuencia organizada 
transnacional y para promover y examinar la aplicación de la presente Convención.” 
(art. 32.1) 

Se pide a cada Estado Parte que tome “las medidas que sean necesarias, 
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de 

                                                           
35 Véase Resolución 55/25 de la Asamblea General, adoptada el 15 de noviembre de 2000. 
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sus obligaciones con arreglo a la presente Convención” y de incluir en su derecho 
interno los delitos enumerados en los artículos 5, 6, 8 y 23 [ya mencionados más 
arriba] de la citada Convención (art. 34.1). 

Esta Convención está completada por tres Protocolos, dirigidos a las 
actividades y manifestaciones específicas de la delincuencia organizada: el Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; 
el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; el Protocolo 
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. Los Estados deberán ser Parte de la Convención antes de poder ser Parte 
de uno de los Protocolos36. 

Desde 1963, se han elaborado varios instrumentos jurídicos (13 en total) en 
el seno de la ONU37. Es conveniente presentar en el marco de la presente publicación 
uno de estos instrumentos titulado la Convención Internacional para la Represión de 
la Financiación del Terrorismo. Adoptada en 199938 y ratificada por 187 Estados39, 
esta Convención va dirigida a prevenir la financiación del terrorismo y a reprimirlo, 
persiguiendo y castigando a sus autores. 

Según esta Convención, el delito de financiación del terrorismo se define 
como sigue: 

“Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio 
que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea 
o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de 
que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: a) Un acto que 
constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados 
enumerados en el anexo40 y tal como esté definido en ese tratado; o b) 
Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales 
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe 
directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, 
cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.” (art. 2.1) 

                                                           
36 <http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/>. 
37 <http://www.un.org/es/counterterrorism/legal-instruments.shtml>. 
38 Véase Resolución 54/109 de la Asamblea General, adoptada el 9 de diciembre de 1999, 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/109&TYPE= 
&referer=http://www.un.org/fr/terrorism/ga.shtml&Lang=S 

39 Estado de las ratificaciones a 4 de diciembre de 2015. 
40 Se trata de las Convenciones: para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970); 

para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971); sobre la prevención y el 
castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973); 
contra la toma de rehenes (1979); sobre la protección física de los materiales nucleares (1980); para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988); para la represión de los 
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En resumen, esta Convención castiga toda tentativa de comisión (art. 2.4), la 
complicidad (art.2.5.a), el/los organizador(es) y/o el/los mandatario(s) de tales actos 
(art.2.5.b). Exige a los Estados que “tipifiquen como infracciones penales” los actos 
citados y que los castiguen (art. 4), incluyendo las personas jurídicas ya sea en el 
ámbito penal, civil o administrativo (art. 5.1). Las sanciones referidas a las personas 
jurídicas deberán ser “eficaces, proporcionadas y disuasorias” y pueden ser “de 
índole pecuniario” (art. 5.3) 

Esta Convención impone además obligaciones a las instituciones financieras 
y entidades que intervienen en las operaciones financieras en la identificación “de 
sus clientes habituales u ocasionales, así como de los clientes en cuyo interés se 
abran cuentas”, con la intención de detectar “operaciones inusuales o sospechosas” 
y de informar sobre “transacciones que se sospeche provengan de una actividad 
delictiva” (art. 18.1.b) 

De acuerdo con esta Convención, los Estados deberán prohibir “la apertura 
de cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados” (art. 
18.1.b.i), y las instituciones financieras deben tomar todas las medidas necesarias 
para “la identificación de las personas jurídicas”. 

Esta Convención contiene toda una serie de artículos que precisan la 
cooperación entre los Estados para prevenir y reprimir los actos terroristas, en el 
sentido del artículo 2 ya citado, llegando por ejemplo de la congelación, de la 
incautación de los fondos afectados (art. 8.1) a la persecución y extradición de las 
personas implicadas (art. 9.2). 

Otro elemento interesante de esta Convención trata sobre la obligación 
“extraterritorial” de los Estados. En efecto, esta exige a los Estados tomar “todas las 
medidas posibles (…) para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la 
comisión de esos delitos tanto dentro como fuera de ellos (...)”. (art. 18..1, destacado 
por nosotros). 

Adoptada en 1989, pero en vigor desde… 12 años más tarde (2001), la 
Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y la 
Instrucción de Mercenarios41 prevé tres tipos de infracción: 1) el reclutamiento, la 
utilización, la financiación y la instrucción de mercernarios (art. 2); 2) los delitos 
cometidos por el propio mercenario cuando participa directamente en hostilidades 
o comete un acto acordado de violencia (art. 3.1); 3) la tentativa y la complicidad 
constituyen también un delito (art. 4). Además, la Convención dice a los Estados 
Parte que “reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrenarán mercenarios y prohibirán 

                                                           
atentados terroristas cometidos con bombas (1997) y los Protocolos para la represión de actos ilícitos de 
violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1988); para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (1988). 

41 Véase Resolución 14/34 de la Asamblea General de la ONU. 
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ese tipo de actividades de conformidad con las disposiciones de la presente 
Convención” (art. 5). 

Si bien en la actualidad esta Convención sigue siendo el principal instrumento 
jurídico vinculante a nivel internacional sobre esta cuestión, tiene dos in-
convenientes: 1) no prevé ningún mecanismo de control, 2) el hecho de que la 
Convención esté firmada y ratificada a día de hoy por 33 Estados solamente (ningún 
Estado poderoso, ni Estados Unidos, ni los que con frecuencia han recurrido a los 
mercenarios, lo han ratificado) limita su campo de aplicación. Además, entre la 
adopción de esta convención y su entrada en vigor (¡12 años!), la definición de 
mercenario que figura en ella ha sido superada con la creación de las sociedades 
militares y de seguridad privadas (SMSP). 

EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO 
Por definición, todas los Convenios de la OIT (189 a día de hoy) son aplicables 

al sector privado, y por tanto a las ETNs, dado el carácter tripartito de esta 
organización42. Cubre prácticamente todos los ámbitos del trabajo como: el salario 
mínimo (Convenio nº 131); el trabajo de la mujer (Convenios nº 45, 89 y 103), la 
duración del trabajo (Convenios nº 1, 30, 31, 43, 47 de 40 horas, 49 y 153), la 
seguridad y la salud en el trabajo (Convenios nº 155 y 161), la seguridad social 
(Convenios nº 102, 118 y 157), la política de empleo (Convenio nº 122), el despido 
(Convenio nº 158), los trabajadores migrantes (Convenios nº 97 y 143), la libertad 
sindical y la protección del derecho sindical (Convenios nº 87), el derecho a la 
organización y a la negociación colectiva (Convenio nº 98), el trabajo forzado 
(Convenio nº 30 y 105), las peores formas de trabajo infantil (Convenio nº 182), la 
discriminación en materia de empleo y de profesión (Convenio nº 111)43, etc. 

Además de los Convenios, el sector privado y, en consecuencia, las ETNs, 
tienen que respetar el espíritu y la letra de la Declaración de Filadelfia44 que trata 

                                                           
42 En la Conferencia Anual de la OIT, durante la que se toman las decisiones (incluida la adopción de 

Convenios y Recomendaciones), cada Estado miembro está representado por cuatro delegados: dos 
gubernamentales, uno de los trabajadores y uno de la patronal (art. 3.1 de la Constitución de la OIT), en el 
bien entendido que cada delegado/a dispone de un derecho de voto individual (art. 4.1). En cuanto a su 
Consejo de Administración (órgano ejecutivo de la organización), está formado por 56 miembros: 28 
gubernamentales, 14 representantes de los trabajadores y 14 representantes de la patronal. Los 10 Estados 
más industrializados (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, India, Italia, Japón, Rusia y Reino Unido) 
disponen de un lugar permanente en él, los otros son elegidos pormandatos de tres años. 

43 Véase <http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12000:0::NO:::>. 
44 Adoptada en la 26ª sesión de la Conferencia General de la OIT, celebrada en Filadelfia el 10 de 

mayo de 1944. 
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sobre los fines y objetivos de la OIT. Conviene incluir aquí un extracto de esta 
Declaración que precisa entre otras cosas que: 

a) el trabajo no es una mercancía; b) la libertad de expresión y de 
asociación es esencial para el progreso constante; c) la pobreza, en 
cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; d) 
la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 
dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo 
y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los 
representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en 
decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar 
común.” (§ I)45 

Otra originalidad de la OIT consiste en que esta organización considera que, 
al contrario de otros tratados internacionales, sus Convenios deben ser respetados 
incluso por los Estados que aún no los han ratificado formalmente, exigiéndoles 
informes periódicos46. Además, esta organización adoptó en 1998 una Declaración 
por la que exige al conjunto de sus miembros que “respeten, promuevan y realicen” 
ciertas convenciones47, los hayan ratificado o no48. 

EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
Varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos in-

cluyen artículos específicos relativos al sector privado como las ETNs. 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer49 prevé entre otras, la eliminación de “la discriminación contra la mujer en la 

                                                           
45 Véase el anexo de la Constitución de la OIT, 

<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/download/constitution.pdf>. 
46Véase el art. 19.5.e) de la Constitución de la OIT. 
47 Se trata de: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva, la eliminación de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y de profesión. Se entiende que el hecho 
de que la OIT favorezca ciertos Convenios en lugar de promover la totalidad de los mismos es criticable 
(véase en este sentido, el derecho al trabajo, ya citado). 

48 Véase <http://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm>. 
49 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, por la Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 

1979 y ratificada a día de hoy por 189 Estados (estado a 11 de diciembre de 2015). 
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esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, los mismos derechos, en particular: a) el derecho al trabajo como derecho 
inalienable de todo ser humano (art. 11.1.a); la igualdad de remuneración (art. 
11.1.d); la prohibición “bajo pena de sanciones, [d]el despido por motivo de 
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base 
del estado civil” (art. 11.2.a); la nulidad de “todo contrato o cualquier otro 
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de 
la mujer” (art. 15.3), etc.  

Por otra parte, esta Convención impone a los Estados la obligación de “Tomar 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.” (art. 2.e, destacado 
por nosotros). Es de destacar que esta Convención enumera los derechos específicos 
de las mujeres campesinas, que comportan entre otros el trabajo (asalariado o 
independiente) y la seguridad social (art. 14). 

La Convención de los Derechos del Niño50 fija el objetivo de la protección del 
niño “contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (art. 32.1), y prevé que se 
fije “una edad o edades mínimas para trabajar, una reglamentación apropiada de los 
horarios y condiciones de trabajo y penalidades u otras sanciones apropiadas para 
asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.” (art. 32.2) 

Hay que destacar que el Comité de los Derechos del Niño, órgano de la ONU 
encargado de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, 
adoptó en 2013 una Observación General sobre las obligaciones de los Estados en 
relación con el Impacto del Sector Empresarial sobre los Derechos del Niño51. Entre 
estas obligaciones figuran medidas a tomar por parte de las ETNs teniendo en cuenta 
su estructura “separada en entidades distintas” lo que hace difícil la atribución de 
“responsabilidades jurídicas individuales” (§ 67). 

En este sentido, el Comité pide a los Estados entre otras cosas “la eliminación 
de las barreras sociales, económicas y jurídicas” en el acceso a mecanismos judiciales 
para los niños, la instauración de procedimientos de “denuncias colectivas, como 
acciones colectivas o litigios de interés público”, la prestación de “asistencia especial 
a los niños que encuentran obstáculos para acceder a la justicia, por ejemplo por 
motivos de idioma o de discapacidad o porque son muy pequeños” (§ 68) y la 
promulgación de “legislación penal que también se aplique a las personas jurídicas, 
incluidas las empresas.” (§ 70) 

                                                           
50 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, por la Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 

1989 y ratificada a día de hoy por196 Estados, con excepción de Estados Unidos que la ha firmado. Esto le 
confiere un carácter de casi universal. 

51 Observación General n° 16, CRC/C/GC/16, adoptada el 17 de abril de 2013. 
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Teniendo en cuenta que “los proveedores pueden utilizar mano de obra in-
fantil, las filiales pueden intervenir en desposesiones de tierras y los contratistas o 
titulares de licencias pueden participar en la comercialización de bienes y servicios 
perjudiciales para los niños” (§ 38), el Comité estima que las actividades 
extraterritoriales de las ETNs deben ser reguladas por los Estados de origen (o de 
sede): 

“Los Estados receptores tienen la responsabilidad primordial de 
respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño dentro de su 
jurisdicción. Deberán velar por que todas las empresas, incluidas las 
empresas transnacionales que operen dentro de sus fronteras, estén 
debidamente reguladas por un marco jurídico e institucional que 
garantice que sus actividades no afecten negativamente a los derechos 
del niño ni contribuyan o secunden violaciones de los derechos en 
jurisdicciones extranjeras.” (§ 42)  

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares52 prohíbe: la esclavitud, la servidumbre y 
el trabajo forzado (art. 11.1 y 11.2), toda discriminación en relación con, entre otros, 
la remuneración y las condiciones laborales (art. 25); reconoce el derecho de 
asociación (art. 26 y 40) la igualdad de trato en relación con los despidos o las 
prestaciones de desempleo (art. 54), pero permite a los Estados restringir -en ciertas 
condiciones- la libre elección de empleo (art. 52). 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad53, los Estados Parte a esta convención “reconocerán el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad” (art. 27.1) Obliga a 
todos los Estados a “tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 
organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad” (art. 4.1.e, 
destacado por nosotros). 

Pide “a las entidades privadas que presten servicios al público en general, (...) 
a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con 
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso” (art. 21.c). Esta Convención 

                                                           
52 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, por la Resolución 45/158 de 18 de diciembre de 

1990 y ratificada en este momento por 48 Estados (estado a 11 de diciembre de 2015). 
53 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, por la Resolución 61/295 de 13 de septiembre de 

2007. Aunque para algunos Estados (Estados Unidos, por ejemplo), esta Declaración no sea considerada 
como vinculante jurídicamente,se ha convertido en LA referencia principal en relación con los derechos de 
los pueblos indígenas. 
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pide, por otra parte, a los Estados que prohíban “la discriminación contra las 
personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida (...), y 
velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable.” (art. 25.e) 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas54 reconoce extensos derechos a los pueblos indígenas en relación con todo 
tipo de actividades, incluyendo las económicas, sobre sus territorios y todas la 
decisiones que les afecten.  

La Declaración, por ejemplo, solicita a los Estados que se pongan de acuerdo 
y cooperen “de buena fe con los pueblos indígenas interesados” -por mediación de 
sus propias instituciones representativas- antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, con el 
fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado” (art. 19) 

También pide a los Estados que tomen “medidas eficaces para asegurar que 
no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.” (art. 29.2) 

Además, prevé que los Estados consulten a “los pueblos indígenas intere-
sados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a 
sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el 
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo.” (art. 32.2) 

Esta Declaración también reconoce a los pueblos indígenas el derecho “a la 
reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea 
posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los 
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, 
previo e informado.” (art. 28.1) 

 
 
 
 
 

                                                           
54 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, por la Resolución 61/295 de 13 de septiembre de 

2007. Aunque para algunos Estados (Estados Unidos, por ejemplo), esta Declaración no sea considerada 
como vinculante jurídicamente, se ha convertido en LA referencia principal en relación con los derechos de 
los pueblos indígenas. 
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CONCLUSION 
En conclusión, se puede afirmar que las normas aplicables a las personas 

jurídicas y en consecuencia a las ETNs están fragmentadas (cada norma sólo afecta a 
un ámbito bien específico como los productos tóxicos o el crimen organizado); no 
tratan los derechos humanos en su globalidad (exceptuando ciertos aspectos de los 
derechos de grupos llamados vulnerables (como las mujeres o los niños); no son 
universales (no están ratificadas por todos los Estados) y su aplicación es aleatoria 
(falta de mecanismos de aplicación para algunos de ellos y/o falta de medios 
adecuados para dichos mecanismos). 
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CONTROVÉRSIAS DA POLÍTICA MUNDIAL EM DIREITOS 
HUMANOS: O CONTEXTO EM QUE SE DISCUTE O 

TRATADO SOBRE CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS | 
DANIEL MAURÍCIO DE ARAGÃO1 

CONTROVERSIES IN HUMAN RIGHTS WORLD POLITICS: THE CONTEXT 
IN WHICH THE TREATY’S PROCESS TAKES PLACE 

ABSTRACT 
The United Nations Human Rights Council approved in 2014 a challenging 

Resolution on human rights and business after decades of controversy and initiatives 
without effective results. The Resolution establishes an Intergovernmental Working 
Group to elaborate a Treaty to hold transnational corporations responsible for their 
human rights violations. This binding instrument is being negotiated in a world context 
marked by tensions that entail threats and opportunities to the Treaty process itself. 
The article recovers the history of the human rights and business agenda at the UN and 
then analyzes three key issues on contemporary world politics and how they relate to 
the negotiations of the Treaty. 

KEYWORDS : Human Rights and Business. United Nations. Neoliberalism. 

Legitimacy. North-South conflict. 

 

RESUMO  
Depois de décadas de controvérsias e iniciativas sem resultados efetivos na 

agenda de direitos humanos e empresas, a Organização das Nações Unidas, através de 
seu Conselho de Direitos Humanos, aprovou em 2014 uma Resolução que deu início a 
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um Grupo de Trabalho Intergovernamental para elaborar um Tratado que responsabilize 
corporações transnacionais por violações de direitos humanos. O contexto em que se 
discute tal instrumento vinculante é marcado por tensões que implicam em ameaças e 
oportunidades para o próprio processo de construção do Tratado. O artigo resgata a 
história da agenda de direitos humanos e empresas na ONU e, em seguida, analisa três 
questões-chave da política mundial contemporânea e como elas podem incidir nas 
negociações do Tratado. 

PALAVRAS-CHAVE : Direitos Humanos e Empresas. Nações Unidas. 

Neoliberalismo. Legitimidade. Conflito Norte-Sul. 

INTRODUÇÃO 
O difícil processo de concertação entre Estados em torno de normas no âmbito 

internacional sempre teve reflexos nos limites para a produção de declarações, pactos 
e outras normas no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Se há 
controvérsias intensas em agendas que envolvem questões culturais, religiosas, sociais, 
entre outras, mais crítica se torna a questão quando se busca desafiar o poder 
econômico, enfrentar as corporações transnacionais e a centralidade de seu poder em 
tempos de globalização capitalista. É assim que, desde a segunda metade do Século XX, 
a agenda de direitos humanos e empresas vem se desenvolvendo na ONU a passos 
lentos, em um processo marcado por desentendimentos, demandas frustradas, 
pesquisas interrompidas, propostas arquivadas, iniciativas desviantes e atores 
cooptados. 

O artigo visa a discutir como o contexto de mundo das últimas décadas 
influenciou a agenda de direitos humanos e empresas na ONU e segue exercendo 
influência nas negociações no Conselho de Direitos Humanos por um Tratado sobre a 
responsabilidade das corporações transnacionais. Inicialmente, apresenta-se um breve 
histórico do processo de construção dessa agenda na ONU, evidenciando como as 
mudanças refletiam a conjuntura mundial em cada período. Nas sessões seguintes, o 
artigo analisa três tensões presentes na política mundial que incidem sobre o processo 
de negociações de um Tratado: o deslocamento político-ideológico da esfera normativa 
internacional de uma base liberal para outra associada ao neoliberalismo; a legitimidade 
da ONU entre os interesses globalistas do capital transnacional e as demandas por 
direito e justiça de organizações e movimentos sociais; a retomada de um conflito entre 
o Norte e o Sul global como reflexo da recente crise econômica global e da resistência 
aos impactos causados pela acelerada globalização econômico-financeira. Ao final, tem-
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se uma síntese do exposto e uma reflexão sobre as limitações e potencialidades da 
agenda na atualidade.  

É sempre um risco escrever sobre processos ainda não concluídos de complexa 
negociação entre atores que operam globalmente. Ainda que a realidade seja cambiante 
e outras transformações políticas e econômicas possam incidir no processo em tela, as 
tensões aqui consideradas refletem transformações essenciais da política global nas 
últimas décadas, todas elas associadas à aceleração da globalização do capital e suas 
dimensões ideológicas, políticas, organizacionais e geopolíticas. Nesse sentido, a 
reflexão aqui pretendida busca responder a um dos principais desafios do tempo 
presente: analisar a viabilidade e o potencial de estratégias de enfrentamento do poder 
das corporações transnacionais em um contexto de mundo que oferece ao mesmo 
tempo constrangimentos e oportunidades. 

PARADOXOS NO PROCESSO HISTÓRICO DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA EM DIREITOS 
HUMANOS E EMPRESAS NO ÂMBITO DA ONU 
Em junho de 2014, os olhos de diversas organizações sociais de todo o mundo 

estavam voltados para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas. Para as organizações que lutam por direitos humanos e contra o poder das 
corporações, a aprovação da Resolução 26/9 representava enfim uma oportunidade de 
construção de um marco vinculante na ONU para as empresas com respeito aos direitos 
humanos. Tal oportunidade remete a uma dívida histórica da ONU em lidar de forma 
efetiva com a responsabilização das corporações transnacionais, demanda que surge 
desde a década de 1960 e que em seu percurso apresentou diversas contradições. Essa 
seção se dedica a expor ainda que brevemente os principais contornos do processo 
histórico de construção da agenda de direitos humanos e empresas na ONU, 
evidenciando como os avanços e retrocessos remetem aos contextos históricos em que 
se inserem.  

O CONTEXTO DA NOVA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL 

(GUERRA FRIA E DESCOL ONIZAÇÃO) 
O estabelecimento da ONU em 1945 no cenário de final da Segunda Guerra 

Mundial representou o surgimento da primeira grande organização política 
internacional com um mandato centrado na manutenção da paz e da segurança no 
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mundo. Fundada por um grupo inicial de 51 Estados, a ONU triplicaria seu número de 
membros nas décadas seguintes, em decorrência, sobretudo, do processo de 
descolonização na África e na Ásia. 

Desde a década de 1950 que o Conselho Econômico e Social da ONU já discutia 
questões como as restrições ao comércio e à formação de cartéis, ambas relacionadas à 
preocupação com a expansão do investimento direto estrangeiro (Sagafi-Nejad, 2008). 
Mas foi com a constituição do Grupo dos 77 (G-77), a partir da primeira Conferência das 
Nações Unidas para Acordos de Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) que surgiram 
demandas voltadas de forma mais sistemática para o controle das corporações 
transnacionais. O próprio contexto em si de afirmação da década de 1960 como a década 
de desenvolvimento na ONU já refletia as demandas advindas dos Estados latino-
americanos somados então aos Estados asiáticos e africanos em processo de 
descolonização. Os anseios independentistas das ex-colônias e o temor por parte dos 
Estados em desenvolvimento de uma espécie de recolonização pelo investimento 
estrangeiro, assim como as tensões da bipolaridade da Guerra Fria, convergiram para 
uma declaração do G-77 por uma “Nova Ordem Econômica Internacional” com 
reivindicações relacionadas inclusive ao enfrentamento do poder das corporações 
transnacionais.  

É nesse contexto que se dá a aprovação, em 1972, da Resolução 1721 pelo 
Conselho Econômico e Social da ONU dispondo sobre “a formação de um grupo de 
notáveis ‘para estudar o impacto das corporações multinacionais no desenvolvimento 
econômico e nas relações internacionais’” (Sagafi-Nejad, 2008, pp 54-55). Em 1974, como 
desdobramento do relatório final desse Grupo, foram criadas duas estruturas: uma 
Comissão (mais política) e um Centro (mais técnico) da ONU sobre Corporações 
Multinacionais. No ano seguinte, a Comissão já propunha a elaboração de um Código de 
Conduta para as corporações multinacionais, processo que passou a ser central nos anos 
seguintes com vistas à regulação das atividades empresariais (Sagafi-Nejad, 2008; 
MUCHLINSKI, 2007) 

O CONTEXTO DE ESVAZIAM ENTO DECORRENTE DA CRISE DE 

1970 
Desde o início da constituição de um Grupo de Trabalho Intergovernamental (GTI) 

para elaborar uma versão inicial de Código de Conduta para as corporações que foram 
evidenciadas as controvérsias entre os Estados desenvolvidos e os em desenvolvimento 
(então chamados de Terceiro Mundo). As tensões produzidas nesse processo 
terminaram por levar a um gradativo esvaziamento que culminaria em concessões dos 
Estados em desenvolvimento à pressão dos desenvolvidos por um instrumento em duas 
partes e, por fim, à apresentação por parte do GTI à Comissão no começo da década de 
1980 de um projeto de Código de Conduta fragmentado e inconclusivo (BAIR, 2007). 
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A crise econômica do início da década de 1970 impactou no processo de 
esvaziamento da demanda por um código de conduta. A redução do investimento direto 
estrangeiro no fim dos anos 70 e durante os anos 80 fez com que os Estados em 
desenvolvimento adotassem uma postura de maior pragmatismo diante da economia 
global e do poder das corporações (MUCHLINSKI, 2007). Assim, a década de 1980, em 
decorrência da crise econômica da década anterior, foi marcada pela crise do 
multilateralismo e por um desinteresse dos Estados Unidos e de outras nações 
desenvolvidas quanto à centralidade da ONU nos processos políticos internacionais 
(COX, 1996, p. 498). Como discorre Robert Cox: 

“o contexto em que esta mudança ocorreu foi o da crise econômica de 
meados dos anos 70, a qual levou, entre outras coisas, a uma redução da 
vontade dos países ricos de financiar a ajuda ao Terceiro Mundo, assim 
como a uma tendência por parte deles a insistirem em livre mercado, 
desregulamentação, políticas econômicas de privatização, tanto em casa 
quanto no estrangeiro. Isto foi acompanhado pela suspeita de que o 
sistema das Nações Unidas era um fórum político hostil e um obstáculo 
potencial à liberalização econômica” (COX, 1996, p. 498, tradução nossa) 

Com o fim da Guerra Fria, a conjuntura se complicava ainda mais para possíveis 
demandas que fizessem frente à expansão descontrolada do capital transnacional. Com 
a posse de Boutros-Ghali, em 1992, como Secretário-Geral da ONU, foram arquivadas ou 
esvaziadas as estruturas e iniciativas existentes na ONU que sofriam oposição por parte 
das corporações transnacionais. Encerrava, assim, oficialmente os debates em torno de 
um Código de Conduta para as corporações.  

 

O CONTEXTO DE ADESÃO À  GLOBALIZAÇÃO NEOLIBE RAL 
Apesar do arquivamento oficial do projeto de Código de Conduta no início da 

década de 1990, nessa mesma década a construção de direitos humanos internacionais 
era celebrada e parecia tender a se aprofundar. Conferências sobre Meio Ambiente (Rio, 
1992), Direitos Humanos (Viena, 1993), Direitos das Mulheres (Pequim, 1995), 
Assentamentos Humanos (Istambul, 1996), entre outras, refletiam os esforços da ONU 
em articulação desde a década anterior com diversos atores para consolidar uma cultura 
de direitos em âmbito internacional. No entanto, diante da aceleração da globalização 
neoliberal e a abertura agressiva de vários territórios do mundo para os investimentos 
de corporações transnacionais, tornou-se evidente a necessidade de um marco 
normativo que submetesse o poder corporativo aos direitos humanos, desafiando a 
lógica anterior centrada apenas na responsabilidade dos Estados. 
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A pressão exercida por organizações e movimentos sociais de todo o mundo teve 
impacto na então Comissão de Direitos Humanos quando em 1998 um Grupo de 
Trabalho foi instituído pela Sub-Comissão de Direitos Humanos para produzir um 
documento que passou a ser conhecido como o “Rascunho de Normas” quando levado 
ao debate público e levado à Comissão de Direitos Humanos que enfim o rejeitou em 
2003. 

Ao tempo em que se redigia o “Rascunho de Normas”, o Secretário-Geral da ONU 
encaminhava outro processo em articulação com lideranças empresariais, o Pacto 
Global, resultando no desvio da ONU por mais de uma década da perspectiva de 
construir um instrumento efetivo na agenda de direitos humanos e empresas. Lançado 
oficialmente no ano 2000, O Pacto Global era composto de diretrizes gerais às quais as 
empresas buscavam se comprometer voluntariamente em um modelo de auto-
monitoramento flexível. Utilizado como um instrumento de legitimação recíproca entre 
a ONU e as empresas, o Pacto Global foi perdendo gradativamente nos anos seguintes 
o mínimo de credibilidade de que gozava a princípio por conta da novidade com que se 
apresentava.  

No âmbito do Conselho (antes com status de Comissão) de Direitos Humanos da 
ONU, com a rejeição ao Rascunho de Normas, optou-se por um enfoque também 
marginal voltado à pesquisa sobre a agenda com a nomeação de um Representante 
Especial do Secretário-Geral da ONU para Empresas e Direitos Humanos. John Ruggie, 
que também havia redigido o documento fundacional e as diretrizes do Pacto Global foi 
indicado por Kofi Annan para a posição. O mandato de Ruugie durou de 2005 a 2011 com 
duas renovações nesse ínterim. Ainda que Ruggie tenha de fato realizado inúmeras 
consultas a diversos atores sobre o tema, seu mandato bloqueava a possibilidade de 
alternativas no âmbito do Conselho nos anos em que se desenrolou. Ruggie conclui o 
mandato apresentando Princípios Orientadores como recomendação aos Estados de um 
framework centrado no dever dos Estados de proteger, das empresas de respeitar e de 
remédios às vítimas. Tanto o Pacto Global como o enfoque dos Princípios Orientadores 
de Ruggie evidenciavam o caráter de “responsabilidade como legitimação” (ARAGÃO, 
2010) com que a agenda seguia sendo tratada. O clamor por responsabilização das 
empresas seguia sendo desviado para um modelo dialógico e educativo, remetendo no 
caso dos Princípios aos Estados a incorporação dos mesmos por planos de ação.  
Tornava-se clara a insuficiência de modelos flexíveis, voluntários ou meramente 
sustentado em princípios para lidar com as violações de direitos humanos. Nesse 
contexto é que surge a Resolução 26/9 e iniciam-se as sessões em que se discute a 
elaboração de um Tratado. 

Nas negociações do Tratado, estão em jogo diversas questões de cunho jurídico-
político. Em grande parte essas questões remetem ao contexto da política mundial 
contemporânea. Para compreender mais a conjuntura de mundo em que se discute o 
Tratado, o artigo destaca três tensões ou conflitos presentes na política mundial 
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contemporânea que incidem direta ou indiretamente nos debates das sessões da ONU 
em que se busca elaborar o Tratado. 

OS DIREITOS HUMANOS NA GLOBALIZAÇÃO 
DO CAPITAL: DE UM MARCO LIBERAL A UM 
MODELO NEOLIBERAL?  
O direito internacional dos direitos humanos foi construído como parte de uma 

visão liberal da arquitetura das relações internacionais. Da Declaração de 1948 à 
ratificação de dois grandes Pactos no fim dos anos 70, marcos normativos foram 
construídos na ONU vinculando os Estados a direitos contraídos diante da comunidade 
internacional. 

A intensificação da globalização do capital no contexto do pós guerra fria foi 
acompanhada de mudanças no caráter do direito. De um marco normativo liberal ou 
liberal-social, os Estados passaram a adotar um modelo normativo de base neoliberal 
com perfil flexível, auto-referente, programático e pragmático. O direito internacional 
e, o que aqui nos interessa em particular, a agenda de direitos humanos e empresas foi 
também atingida por esse enfoque. Trata-se da emergência do caráter do que Faria já 
descrevia na década de 1990 como um “direito reflexivo”, analisando que  

como se limita a estabelecer premissas para decisões, a facilitar 
entendimentos, a estimular negociações e a viabilizar soluções adaptáveis 
para cada situação específica, introduzindo na ordem jurídica uma 
flexibilidade inédita e desconhecida pelos padrões legais prevalecentes 
tanto no Estado liberal quanto no Estado intervencionista, essa norma 
nem estabelece a priori a regra do jogo nem, muito menos, impõe a 
consecução de resultados com base numa racionalidade substantiva ou 
material. (...) Expressando-se sob a forma de indicações não-coativas, 
quando muito aspira promover uma regulação indireta e descentralizada 
da vasta gama de centros de poder e autoridade existentes no âmbito da 
‘sociedade de organizações’” (FARIA, 1999, 184-185). 

 O Pacto Global e os Princípios Orientadores decorrem desse contexto normativo 
que pretende se justificar em uma visão de maior complexidade da sociedade 
contemporânea. Há de tal modo uma tendência à fragmentação do direito a fim de 
possibilitar arranjos funcionais para cada caso e cada ator. Esse pragmatismo remete à 
influência da cultura empresarial, da lógica de mercado, para outras dimensões até 
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então centradas em uma lógica público-estatal. É o domínio da Lex Mercatoria (FARIA, 
1999) nas diversas esferas do direito estatal e internacional. O próprio conceito de 
governança global já aponta para esse novo viés de uma “civilização de mercado” (GILL, 
2003) ou de um “multilateralismo de mercado” (BULL & MCNEILL, 2007)  

A ironia oferecida pela influência da Lex Mercatoria nos ramos do direito sob a 
tutela dos Estados é que o processo de adequação da legislação para um perfil flexível 
e ambíguo que interesse ao capital estrangeiro não se aplica justamente no caso do 
direito criminal o qual segue o caminho oposto com vistas ao controle social essencial à 
reprodução capitalista. Assim, Faria indaga até que ponto esse “direito reflexivo” 

não passa de uma resposta imprecisa, difusa e tópica a uma legalidade cuja 
crescente fragmentação (..) reflete apenas e tão-somente os interesses dos 
grupos econômicos e setores sociais com maior poder de articulação, 
organização e  mobilização? Uma legalidade ambígua e perversa que 
relega para segundo plano a tutela dos direitos individuais e dos direitos 
sociais dos cidadãos, grupos, setores, coletividades e regiões não-
integrados na economia globalizada, ao mesmo tempo em que em nome 
da ordem e da disciplina, da segurança e da prevenção, os enquadra em 
suas prescrições normativas e os sujeita a suas estruturas punitivo-
repressivas? (FARIA, 1999, p. 287) 

Deve-se acrescentar que, no caso da responsabilidade das empresas em matéria 
de direitos humanos, a questão tornou-se ainda mais alienante, pela difusão do conceito 
de “responsabilidade social empresarial” (RSE) como o meio adequado para trazer as 
empresas para uma inserção em questões sociais. Assim, como no caso do Pacto Global, 
em diversas esferas as empresas têm se utilizado desse discurso com pequenas ações 
assistencialistas voltadas a divulgar uma imagem de empresa “cidadã” em detrimento 
de um efetivo marco regulatório.  

A reivindicação de um instrumento vinculante para as corporações transnacionais 
contesta, portanto, um modelo de direito em sintonia com a globalização neoliberal. A 
expectativa de regular as corporações transnacionais com um marco normativo 
vinculante visa a confrontar o próprio poder normativo por elas exercido globalmente 
por meio de um marco legal que as submeta aos direitos humanos. 
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TENSÕES DE LEGITIMIDADE DA ONU: ENTRE 
O PODER E O FINANCIAMENTO 
CORPORATIVO E AS DEMANDAS DE 
ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS 
A influência da ideologia neoliberal em processos normativos flexíveis, 

anteriormente voltada para uma cultura de direitos humanos traduzida, sobretudo, em 
instrumentos vinculantes, é acompanhada pelo poder exercido por empresas 
transnacionais, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do político, nas 
organizações internacionais. Com a crise econômica do início da década de 1970, 
observa-se uma multiplicação quantitativa e qualitativa da participação de atores não 
estatais nas agendas globais (pobreza, meio ambiente, desenvolvimento, direitos 
humanos, HIV-AIDS, etc.). Com o fim da guerra fria, a própria ONU nas gestões do 
Secretário-Geral Boutros-Ghali e, particularmente, na do Secretário-Geral Kofi Annan 
buscou se aproximar do setor privado com vistas a uma maior legitimidade junto às 
forças hegemônicas do capital globalizante na busca de garantir o financiamento para 
manter e ampliar suas atividades. As corporações transnacionais, por outro lado, se 
utilizaram da aproximação à ONU para, por meio de parcerias e instrumentos voluntários 
e flexíveis (como visto anteriormente aqui) legitimarem-se no que foi chamado por 
ativistas e acadêmicos críticos de uma estratégia de bluewashing – de lavar a imagem 
maculada de suas ações na bandeira azul da prestigiada Organização das Nações Unidas.  

O poder das corporações na governança global como um todo (MAY, 2015) e no 
caso particular da ONU mais especificamente se dá por via da pressão política exercida 
pelos Estados-sede de tais empresas, a vasta maioria do Norte global, e pela própria 
influência direta dessas empresas por meio do financiamento de programas, fundos e 
projetos. Nesse sentido, deve-se observar as transformações no sistema de 
financiamento da estrutura e das atividades da ONU: 

“Four important trends can be observed in UNDS funding over time: a 
decentralization of funding structures; a decline in the share of specialized 
agencies; an increase in non-core contributions; and an increase in 
nongovernment funding. The first two trends took place in the early years 
while the latter two are relatively recent.” (WEINLICH, 2015, pp.78) 

 
A ONU, com necessidade de financiamento para cobrir as atividades crescentes 

que compõem o conjunto de suas várias atribuições, converte-se em espaço privilegiado 
para a incidência de empresas, associações empresariais e, sobretudo, de organizações 
filantrópicas de base empresarial sobre suas ações.  
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Ocorre que ainda que as empresas tenham se aproximado da ONU nas duas 
últimas décadas com uma perspectiva de legitimação recíproca, também as 
organizações e movimentos sociais aprofundaram a aposta na ONU como o espaço 
privilegiado de avançar em demandas de direitos humanos e desenvolvimento. Mais de 
500 organizações não governamentais, movimentos sociais e redes que articulam essas 
organizações e movimentos participaram de uma chamada global por um Tratado de 
responsabilidade das empresas em direitos humanos. O investimento dessa esfera de 
sociedade civil global na ONU e sua articulação com funcionários, relatores, experts e 
outros vinculados à ONU e suas iniciativas se desenvolveu, sobretudo, nas grandes 
conferências temáticas da década de 1990 e nas ações e atividades do Fórum Social 
Mundial na década de 2000.  

Trata-se, como visto, de uma contradição presente na dinâmica da ONU cujo 
caráter legitimador da hegemonia do capital também apresenta um potencial de 
brechas para expectativas contra-hegemônicas (ARAGÃO; ROLAND, 2017). No processo 
de construção da proposta do Tratado, destaca-se a Campanha Para Desmantelar o 
Poder Corporativo. Além dos pontos-chave apresentados pela Campanha diante do 
processo do Tratado, lideranças de organizações envolvidas desenvolveram um Tratado 
dos Povos, o qual também deveria servir de subsídio para as negociações do Grupo de 
Trabalho intergovernamental nas sessões referentes à elaboração do Tratado 
(ARAGÃO; ROLAND, 2017). 

É em processos como o de negociação do Tratado que se observa de forma mais 
claro a oposição entre diferentes buscas de legitimidade: a ONU se arriscaria a ser vista 
de novo como uma ameaça “vermelha” ao poder corporativo podendo perder 
legitimidade junto ao capital transnacional e, com isso, também financiamento privado 
e de Estados centrais?; Assim como surpreendeu a aprovação da Resolução 26/9, em 
2014, a ONU poderia, assim como ocorreu em processos anteriores, enfim chegar a 
oferecer respostas mais efetivas às demandas de Estados em desenvolvimento e de 
centenas de organizações e movimentos sociais por meio do Tratado? Diferentemente 
do tom de recomendações dos Princípios Orientadores e de sua facilidade de aprovação 
por unanimidade na Assembleia Geral, observa-se com o Tratado um processo que 
evidencia as próprias tensões internas na ONU, processo que exigirá sacrifícios em sua 
legitimação diante de atores tanto estatais quanto não estatais. 
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O CONFLITO NORTE-SUL COMO AMEAÇA E 
OPORTUNIDADE 
A Resolução proposta por Equador e África do Sul foi aprovada com votos do Sul 

global contra votos do Norte global, além de um elevado número de abstenções. Em 
contraste com processos lapidados para gerar consenso e unanimidade como no caso 
dos Princípios Orientadores, a divisão observada na aprovação da Resolução 26/9 no 
Conselho de Direitos Humanos em 2014 remete às demandas dos países em 
desenvolvimento nos anos 60 e 70.  

É justamente em torno dos Princípios Orientadores como caminho único a ser 
perseguido que se explicita o conflito em 2014. De um lado, a Noruega como principal 
sponsor da Resolução que trata da continuidade dos esforços de um grupo de experts 
em torno dos Princípios. Do outro lado, o Equador como principal sponsor de uma 
Resolução proposta de um Tratado sobre a responsabilidade das corporações 
transnacionais em direitos humanos. Cumpre ressaltar que no breve debate permitido 
na última meia hora antes de aprovação da Resolução 26/9, delegações como as da China 
e da Índia falaram em defesa do Tratado e o representante da União Europeia ameaçou 
os Estados que votassem a favor da Resolução, alertando que perderiam investimento 
estrangeiro se um Tratado como esse viesse a ser aprovado. 

Na primeira sessão (2015), assim como na segunda (2016), o conflito mais uma 
vez se apresentou explicitamente com a União Europeia desde longo condicionando à 
participação de seus Estados no processo a inclusão dos Princípios Orientadores como 
base para as discussões do Tratado e a ampliação das empresas que seriam atingidas 
pelo instrumento para além de somente as transnacionais. Por trás das duas 
reivindicações, uma agenda que buscava desestabilizar claramente os alicerces nos 
quais a Resolução foi aprovada. 

Ora, por um lado, a divisão Norte-Sul se coaduna com a própria divisão 
internacional do trabalho e o fato de a vasta maioria das corporações transnacionais 
serem oriundas dos Estados centrais tendo instalado nas últimas décadas suas plantas 
de produção no território de Estados periféricos na busca de obter mais lucro pela mão-
de-obra barata, pelas concessões fiscais e pela ausência de rigidez em normas 
ambientais, trabalhistas, entre outras. Contudo, a própria lógica da cooperação para o 
desenvolvimento permitiu um sistema coeso Norte-Sul de cooperação para o 
desenvolvimento, o qual interessava tanto aos Estados centrais quanto aos periféricos, 
e contribuía para manter um bloco com pequenas rachaduras (MURPHY, 2005, pp. 118-
132). A divisão nas negociações do Tratado demonstra como esse bloco apresenta seus 
limites diante da insuficiência dos processos de concertação como no caso dos Princípios 
Orientadores como resposta às demandas de Estados periféricos.  Entretanto, observa-
se a todo o tempo que sem o apoio dos Estados da União Europeia será difícil aprovar 
uma versão final de Tratado na ONU, o que indica mais uma vez a necessidade de 
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negociação com o risco de concessões que inviabilizem a força de um instrumento 
vinculante. 

O contexto da divisão Norte-Sul em torno de um futuro Tratado permite dar 
maior vitalidade aos debates sobre esse possível instrumento, evidenciando o caráter 
predatório das corporações dos Estados centrais nos periféricos e, deste modo, 
questionando a base de um sistema desigual de distribuição de direitos. Todavia, a 
divisão representa uma ameaça ao avanço das negociações, já que parte dos Estados 
periféricos segue com uma lógica de subserviência às chantagens dos Estados centrais, 
optando muitas vezes por se abster de processos a fim de seguir uma orientação mais 
alinhada com os interesses do capital transnacional. Há que se observar, ainda, como 
Estados semiperiféricos como a China e a Rússia seguirão se posicionando durante as 
negociações, já que interesses de corporações oriundas desses Estados também estarão 
em jogo com a aprovação do Tratado. 

No âmbito das negociações do Tratado, nota-se que além do Equador, outros 
Estados que compõem a Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA) vêm dando suporte 
político e substancial nos debates das primeiras sessões. No âmbito das economias 
emergentes dos BRICS, China, Rússia e Índia, votaram na Resolução 26/9 e têm intervido 
nas Sessões de negociação do Tratado. Outras nações asiáticas e africanas ainda que de 
forma tímida têm apoiado as negociações. O caso do Brasil merece atenção particular: 
em que pese o fato de ser latino-americano e membro dos BRICS, o Brasil se absteve na 
votação da Resolução e tem jogado um papel participativo, mas sem um posicionamento 
firme pelo Tratado. As intervenções técnicas ou consultivas nas sessões parecem refletir 
mais a pressão de organizações não governamentais sobre a Missão do que uma visão 
clara e consequente da visão do Brasil no processo. Argentina e México parecem seguir 
pelo mesmo caminho. A atitude desses Estados reflete as contradições observadas no 
próprio Sul global nas negociações pelo Tratado diante da pressão exercida, sobretudo, 
pela União Europeia. Os desdobramentos das relações entre Norte e Sul globais nos 
próximos anos podem levar tanto a avanços quanto a retrocessos nessa agenda na ONU.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As negociações em torno de um Tratado sobre a responsabilidade de 

corporações transnacionais em direitos humanos avançam para uma terceira sessão em 
outubro de 2017. Trata-se de um momento crucial para estabelecer as bases em que se 
assentará o Tratado ou mesmo de já lograr um primeiro rascunho de texto. A 
continuidade das negociações em torno a um instrumento vinculante efetivo depende 
do grau de participação dos Estados na terceira sessão e de adesão dos Estados em 
decisões essenciais para o andamento do processo, o que pode implicar em concessões 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 61  

 
 

 
 

 

perigosas. Espera-se que as adversidades do contexto (enfoque normativo de cunho 
neoliberal, aproximação crescente da ONU com o setor corporativo, tensão entre 
Estados do Norte e do Sul globais) não superem a vocação histórica da ONU de estar à 
frente dos desafios em direitos humanos no mundo e a confiança depositada por tantas 
organizações e movimentos sociais nessa esfera de organização internacional para lidar 
com a complexidade dessa agenda em tempos de globalização do capital. 

O artigo buscou destacar questões que permeiam o contexto de mundo em que 
se discute o Tratado. Ainda que se perceba uma divisão entre Estados do Norte e do Sul 
Global com respeito ao tema, observa-se que não está claro o papel que será 
desempenhado pelo Sul Global, sobretudo o que será jogado pelas economias 
emergentes, no apoio a um instrumento vinculante para as corporações transnacionais 
em matéria de direitos humanos. Com o surgimento de iniciativas requentadas na ONU 
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) para 2030 e sua celebração 
das parcerias público-privadas e do papel das empresas no desenvolvimento mundial, o 
cenário segue apontando para um enfoque neoliberal em oposição à perspectiva 
aspirada por diversas organizações e movimentos sociais de normas obrigatórias com 
potencial de constranger o poder descontrolado das corporações transnacionais. No 
entanto, está também claro que a ONU não respondeu até então às demandas de povos 
de todo o mundo por instrumentos contundentes e consequentes para coibir, julgar e 
punir as violações de direitos humanos perpetradas por corporações transnacionais.  

Se o contexto da política mundial é contraditório, os caminhos que serão 
tomados pela ONU também podem o ser, o que não é novidade no processo histórico 
da organização. Faz-se necessário investir em mais produção conceitual e textual em 
torno do tema como parte de pesquisas que discutam os desafios estratégicos políticos, 
econômicos, jurídicos e organizacionais que incidem nas negociações de elaboração do 
Tratado. Essa produção é tarefa essencial daqueles acadêmicos, ativistas e organizações 
engajados em lutas diante da impunidade do poder corporativo e contra a captura 
corporativa das agendas de governança global. Disputar essas agendas é apostar nas 
contradições das organizações internacionais e nas chances que possam apontar para 
avanços contra-hegemônicos.  
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA 
CONTEMPORÁNEA: LOS ALCANCES DE SU 

PROTAGONISMO POLÍTICO | ESTEBAN IGLESIAS1 

SOCIAL MOVEMENTS IN CONTEMPORARY LATIN AMERICA: THE 
EXTENT OF ITS POLITICAL ROLE 

OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA: 
OS ALCANCES DO SEU PROTAGONISMO POLÍTICO 

   

ABSTRACT 
At the beginning of this century, a political cycle was inaugurated characterized 

by a strong influence of political parties and their link with social movements. Thus, this 
research presents a panoramic analysis of the political behavior and the incidence of 
these actors in the decision-making processes and the relations they maintained 
between themselves and, in turn, with the governments of the region. The set of 
interactions between political forces that acceded to the government and social 
movements account for the way in which Latin American political reality has been 
shaped. The cases of Brazil, Bolivia, and Argentina constitute witness cases of the 
institutionalist, rupturist and intermediate pathways of political transformation. 

KEYWORDS : Social movements. Political parties. State and left. 

 

RESUMO   
No início deste século é inaugurado um ciclo político caracterizado por uma forte 

influência dos partidos políticos e sua ligação com os movimentos sociais. Assim, esta 
pesquisa apresenta de forma panorâmica uma análise sobre o comportamento político 
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e a incidência desses atores em processos de tomada de decisões e nas relações que 
mantiveram entre si e, por sua vez, com os governos da região. O conjunto de interações 
entre as forças políticas que acederam ao governo e movimentos sociais dão conta da 
forma que foi moldada a realidade política latino-americana. Os casos do Brasil, Bolívia 
e Argentina constituem casos testemunhas de vías institucionalista, rupturista e 
intermediária de caminhos de transformação política. 

 PALAVRAS-CHAVE:  Movimentos Sociais. Partidos políticos. Estado e 

esquerdas. 

RESUMEN  
A comienzos del presente siglo se inaugura un ciclo político caracterizado por una 

fuerte influencia de los partidos políticos y su vínculo con movimientos sociales. Así, esta 
investigación presenta de forma panorámica un análisis sobre el comportamiento 
político y la incidencia de estos actores en los procesos de toma de decisiones y de las 
relaciones que mantuvieron entre ellos mismos y, a su vez, con los gobiernos de la 
región. El conjunto de interacciones entre fuerzas políticas que accedieron al gobierno 
y movimientos sociales dan cuenta del modo en que se ha moldeado la realidad política 
latinoamericana. Los casos de Brasil, Bolivia y Argentina constituyen casos testigos de 
las vías institucionalista, rupturista e intermedia de vías de transformación política.  

PALABRAS CLAVE:  Movimientos sociales. Partidos políticos. Estado e 

izquierdas. 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se inscribe en el marco de tres proyectos de investigación. Por un 

lado, el PIP-CONICET dirigido por el Dr. Arturo Fernández “Viraje ideológico y 
emergencia de formas políticas alternativas. Partidos y movimientos de la nueva 
izquierda en Sudamérica”. Por otro lado, el dirigido por las Dras. Consuelo Iranzo y 
Cecilia Senén González “Trabajo, heterogeneidades políticas, modelos productivos y 
actores sociales”, cuya unidad ejecutora es CLACSO. Y, finalmente, el dirigido por Cintia 
Pinillos y Juan Lucca “Itinerarios de la democracia en el siglo XXI en Argentina, Brasil y 
Uruguay”.   
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El propósito será analizar el tipo de protagonismo político que tuvieron 
movimientos sociales en determinados países de América Latina, teniendo como 
principal criterio el modo en que han modificado e incidido en las pautas de interacción 
política del proceso de toma decisiones en la esfera gubernamental. 

América latina está experimentando una formidable transformación política en 
diversas esferas de la sociedad y la génesis de esta transformación se encuentra en el 
vínculo construido entre partidos políticos que asumieron el gobierno a comienzos de 
siglo XXI y movimientos sociales que los apoyaban previamente o posterior a su 
asunción. El supuesto de trabajo radica en que el análisis de estas relaciones explica 
buena parte del presente político de América Latina. 

Hemos seleccionado el análisis de Argentina, Brasil y Bolivia debido a que 
entendemos constituyen casos paradigmáticos acerca del modo en que partidos y 
movimientos sociales han construido un tipo de relación política. En efecto, en el 
concierto político latinoamericano es posible distinguir tres vías de transformación 
política. Por un lado, la vía institucionalista –Brasil, Chile y Uruguay–; por otro lado, la vía 
rupturista –Venezuela, Ecuador y Bolivia– y; finalmente, los casos intermedios –
Argentina y Paraguay. De este modo, el análisis de los países seleccionados representan 
y expresan un modo de transformación política y social, lo cual suponemos que 
colaborará con la caracterización de la situación política latinoamericana actual.  

BRASIL, LA VÍA INSTITUCIONALISTA 
Se denomina vía institucionalista ya que el Partido de los Trabajadores y la 

Central Única de los Trabajadores en sus inicios tuvieron una identidad clasista, que, a lo 
largo del tiempo y con sucesivas transformaciones en su dimensión identitaria optaron 
por una estrategia de cambio político legal e institucional en el marco de la política 
electoral. En efecto, el PT inscribe su identidad política en las corrientes clasistas de la 
izquierda, entendiendo que este partido no sólo vino a ganar las elecciones sino, 
principalmente, a transformar la sociedad desde sus cimientos (Jakobson, 2011). La CUT 
también tenía un carácter clasista. Su identidad política remitía la modificar la estructura 
del modelo sindical heredado desde la época de Getulio Vargas, anclado en el “impuesto 
sindical” y en el monopolio de la representación política.  

Dos poderosos factores intervinieron en la transformación política de las 
organizaciones que surgieron en la década del `80 del siglo XX, por un lado, la política 
electoral y, por el otro, las modificaciones en el régimen de acumulación económica. En 
este marco el PT en términos electorales siempre tuvo una “estrategia coalicional”, 
particularmente para las presidenciales (Avritzer, 2010). En 1989 se presentó bajo el 
“Frente Brasil Popular” con el que agrupaba movimientos sociales y partidos de 
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izquierda. A diferencia de las anteriores estrategias, en 2002 se incorporó el Partido 
Liberal a la fórmula presidencial, ocupando el cargo a la vicepresidencia José Alencar. 
Este proceso implicó transformaciones identitarias, cuyo giro se expresó en la consigna 
“gobernar de otro modo” por parte del PT. En efecto, los gobiernos de Lula Da Silva 
estuvieron impregnados por una idea de “continuidad con cambio”.  

La CUT en un contexto de políticas neoliberales modificó su estrategia política 
con el objeto de continuar concitando adhesiones. El período de la década del noventa 
en Brasil fue conocido como “sindicalismo ciudadano”, cuyo foco no consistía en la 
organización política de la “clase obrera” sino en organizar las demandas del 
“ciudadano”. Esto le permitió a la CUT interpelar a la sociedad brasilera desde otro lugar, 
específicamente desde los problemas propios que traían aparejado las políticas 
neoliberales: el desempleo, la salud, la precarización laboral, etc.  

Entonces, modificadas las organizaciones que estudiamos, producto de factores 
políticos y sociales, cabe preguntarse cuál fue el protagonismo político de la CUT y del 
MST durante los gobiernos del PT bajo el liderazgo de Lula Da Silva.  

Para la CUT el principal problema remitía al espacio político a ocupar en un 
contexto de afinidad con el partido en el gobierno. El PT promovió, desde el gobierno, 
instancias institucionales de participación política, consagradas en la realización de 
Foros Nacionales y, además, en las instancias propiciadas por los distintos ministerios en 
los Consejos. De la cantidad de Foros realizados el más relevante para el análisis fue el 
Foro Nacional del Trabajo, que tuvo lugar desde 2004 hasta 2008. En esta instancia se 
activaron culturas políticas precedentes en las organizaciones sindicales. Para los 
dirigentes sindicales fue un gran desafío político: “Os empresários todos bonitinhos, 
sentadinhos, empresários da indústria, do comercio, da agricultura, das finanças, como 
se não tivessem problemas entre eles, mas todos se comportando unitariamente e nós 
brigando na mesa.” (Entrevista en profundidad a Arthur Henrique, presidente de la CUT) 
Lo más relevante de esta iniciativa política fue el reconocimiento por parte del Estado 
de las centrales sindicales más importantes en cantidad de afiliados y afincamiento 
territorial: CUT, Fuerza Sindical (FS), Unión General de los Trabajadores (UGT), Central 
de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Confederación Central de los 
Trabajadores (CGT) y Nueva Central Sindical (NCS)2. 

El MST a pesar de haber asistido a las instancias institucionales de participación 
los resultados no fueron los esperados. El Plan Nacional de Reforma Agraria no dio 
resultados. De las 800 mil hectáreas de tierras que se había pactado con el PT sólo se 
llegaron a 100 mil a lo largo de los dos períodos de gobierno. Así las tensiones políticas 
generadas con el MST, por un lado, consagraron modificaciones en la sociología 
electoral del PT que se iniciaron en 2005 (Tible, 2013) y, por otro lado, anticiparon la 
modificación del esquema de apoyos políticos realizados por Dilma Rousseff. 

                                                           
2 CONLUTAS no reunió los requisitos para el reconocimiento estatal.  
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Los gobiernos de Lula modificaron la sociedad brasilera en el marco de un 
capitalismo de “compromiso” donde el partido gobernante establecía equilibrios entre 
los intereses de los empresarios, por ejemplo, los del agro-negocio y bancos y la 
ciudadanía en general. El ascenso social que involucró a millones de brasileros fue un 
impacto político y, a su vez, en el mundo académico ha generado una literatura acerca si 
esta movilidad ha constituido “nuevas clases medias” o un “sub proletariado”. 
Ciertamente, estos cambios implicaron transformaciones en la representación política 
de la sociedad brasilera y, en la actualidad, el principal desafío consiste en observar en 
qué medida las organizaciones que surgieron en los 80 y que gobiernan el país en la 
actualidad pueden conducir este proceso de cambio.  

BOLIVIA, LA VÍA RUPTURISTA 
Se denomina vía rupturista debido a que lo que posibilitó la llegada al gobierno 

al Movimiento al Socialismo fue una crisis terminal de los partidos políticos más 
influyentes desde el período que se inicia con la transición democrática y, además, 
porque el gobierno presidido por Evo Morales se adjudicó el rótulo de “el gobierno de 
los movimientos sociales”, identificación que excluía en su esquema de apoyos políticos 
a los partidos tradicionales y a la Central Obrera Boliviana. 

Las iniciativas estatales a lo largo de sus dos primeros períodos gubernamentales 
fueron cambiantes y variables. Es posible observar con nitidez que el primer gobierno 
tuvo mayor afinidad con las peticiones del heterogéneo abanico de los movimientos 
sociales mientras que en el segundo fue ambivalente en lo económico y en lo político.  

Durante el primer período de gobierno la marca distintiva fue la combinación de 
“nacionalismo” con “indigenismo” (Mayorga, 2009). Por su parte, el nacionalismo remitía 
a una política de estatización de empresas. Así, el 1 de mayo de 2006 Evo Morales emitió 
un decreto por el cual se estatizó la explotación hidrocarburífera, otorgándole un 
“período de transición”, seis meses, a las empresas extranjeras para que renegocien el 
contrato. Sin dudas resultó ser excesiva la imagen de Evo Morales junto a militares e 
ingenieros al momento de firmar el decreto así como la presencia de militares rodeando 
las plantas de explotación de petróleo. A diferencia de nacionalizaciones de otros 
períodos y de las experiencias de la izquierda clásica no se trató de una “confiscación” o 
“expropiación” sino de una renegociación contractual que mejoraba notablemente las 
condiciones para el Estado boliviano. Por otra parte, el “indigenismo” se expresó 
nítidamente en la reforma constitucional, coyuntura que marcó el fuerte protagonismo 
político de los movimientos sociales. En efecto, la Nueva Constitución Política del 
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Estado3 hizo que demandas étnico-culturales del mundo indígena asumieran rango de 
estatalidad. Bolivia ahora es reconocido como un “Estado plurinacional comunitario”, el 
que reconoce a las “naciones y pueblos indígena originario campesino”, que según 
Mayorga (2014), este sujeto plurinacional, donde no está expresado el término 
“boliviano”, se corresponde con el sistema de apoyos políticos del MAS. En este sentido, 
se señala que el término “naciones” alude a las comunidades indígenas de tierras altas; 
el término “pueblos originario” a las comunidades de tierras bajas y lo “campesino” a las 
organizaciones campesinas. Además, la forma de gobierno que reconoce como forma de 
gobierno la “democracia participativa, representativa y comunitaria”. Finalmente 
establece cuotas de representación institucional y política en base a la condición 
indígena y de género. 

El segundo mandato de gobierno, en el que supuestamente las oposiciones 
políticas que hasta ese momento provenían de la Cámara Alta y de los departamentos 
de la Media Luna se neutralizaron, la conflictividad social provino desde los mismos 
apoyos políticos que sustentaban el gobierno del MAS. En efecto, apenas haber 
asumido, en diciembre de 2010, vía decreto, se quitó el subsidio a los combustibles. La 
medida se conoció como “gasolinaso” y constituyó el primer resquebrajamiento de 
envergadura de los apoyos que provenían de los movimientos sociales, a los que se 
sumaron descontentos en la COB, las organizaciones sociales y en buena parte de la 
población. La medida repercutía en los costos de alimentos de primera necesidad. Sin 
embargo, el conflicto emblemático de los gobiernos de Evo Morales fue el del Territorio 
Indígena Parque Nacional Isidoro Secure (TIPNIS)4. En este conflicto el gobierno fue 
dubitativo, tuvo avances y retrocesos de forma contradictoria. Desde la esfera 
gubernamental se promovió el enfrentamiento entre movimientos sociales que 
formaron parte del proceso de construcción del MAS y protagonizaron su llegada al 
gobierno nacional. El conflicto no fue resuelto.  

Sintéticamente, lo que hay que destacar es que luego de ambos conflictos los 
apoyos políticos en que se sustentaba el gobierno de Evo fueron reducidos a la mínima 
expresión, quedando en pie el sustento de las organizaciones de trabajadores 
campesinos, en particular, la federación sindical del cocaleros (Viaña, 2012). Cabe 
destacar que el gobierno de Evo no dejó de tener su impronta “indigenista”, pero, este 
ya no constituye un “actor estratégico” al cual el gobierno interpela (Mayorga, 2014). 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Para consultar un desarrollo destallado del proceso de reforma constitucional Schavelzon (2012).  
4 Desatado por los planes gubernamentales de construir una carretera que parte en dos este parque 

nacional y territorio indígena, decisión tomada sin previa consulta a las organizaciones que habitan esas tierras.   
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ARGENTINA, LA SITUACIÓN INTERMEDIA 
A diferencia de Bolivia, en Argentina la oposición al neo-liberalismo no derivó en 

procesos de refundación política; y, en contraste con Brasil el apoyo recibido por los 
movimientos sociales y organizaciones sindicales se dio una vez llegado al gobierno y no 
previamente. En este espacio intermedio se desarrolló el vínculo entre PJ, sindicalismo 
peronista y organizaciones piqueteras, el cual estuvo signado por la no correspondencia 
entre “condición obrera” e “identificación política de clase”, rasgo que había definido a 
la identidad del peronismo hasta la transición democrática (Torre, 2004). 

Luego de la crisis política de diciembre de 2001 y con la constitución del 
“kirchnerismo” el protagonismo político de las organizaciones sindicales estuvo 
circunscripto al ámbito institucional mientras que el accionar de los movimientos 
sociales estuvo deambuló entre el apoyo político mediante la aceptación de cargos 
gubernamentales y la protesta en el espacio público.  

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo como principal tarea reconstruir un conjunto 
de relaciones entre actores socio-políticos que hasta ese momento se encontraban 
resquebrajadas o fragmentadas. Este movimiento estuvo acompañado por un conjunto 
de iniciativas estatales cuyo propósito era reparar socialmente situaciones que antes se 
caracterizaban por la exclusión y precarizaciones laboral y de las condiciones de vida. En 
efecto, se convocó a las organizaciones del espacio piquetero con el objeto de que 
manejen programas del gobierno nacional5. La respuesta de las organizaciones fue 
dispar y explicable a partir de las diferentes culturas políticas con las se identificaban. La 
Federación de Tierra y Vivienda y Barrios de Pie, con su impronta sindical, no sólo 
respondieron afirmativamente al manejo de programas sino también al ofrecimiento de 
cargos gubernamentales, desafío que se enfrentó bajo la consigna de “militar el Estado”. 
La Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, etc. no aceptaron con lo cual 
decidieron mantener el ritmo de la protesta. Y, el espacio intermedio constituido por 
diferentes organizaciones enroladas en Coordinadoras y Frentes respondió 
parcialmente en la medida que decidieron gestionar programas sólo de carácter 
productivo, como el Plan Arraigo. 

En 2004 las iniciativas sobre reunificación sindical en una Confederación General 
de los Trabajadores, también rindió sus frutos. La afinidad y alianza política entre 
kirchnerismo y sindicalismo peronista bajo el liderazgo del camionero Hugo Moyano se 
hizo al compás de los espacios institucionales de diálogo político que propició el 
gobierno nacional -Convenciones Colectivas de Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo 
Vital y Móvil6. En 2006 ambas instituciones no sólo tenían dinámica propia sino que se 
vislumbraba rasgos distintivos de una época. En efecto, la acción colectiva comenzó a 

                                                           
5 Se trataba de tres programas: “El más urgente”, “Manos a la obra” y “Plan arraigo”.  
6 Ambas instituciones ya estaban creadas. Sin embargo, funcionaban parcialmente en el caso de las 

Convenciones Colectivas para los sectores más competitivos de la economía o estaban inactivas desde 1993 como 
el caso del Consejo del Salario.   
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girar en torno a lo institucional. Las huelgas se desarrollaban hasta el momento en que 
se cerraba la negociación colectiva (Etchemendy y Colliers, 2008) mientras que la 
negociación entre las autoridades gubernamentales con el sindicato de camioneros 
funcionaba como “pauta” de aumento salarial anual para las restantes organizaciones 
gremiales. 

Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la crisis 
internacional y el conocido “conflicto del campo”7 signaron la suerte de los actores 
colectivos y de las alianzas que hasta ese momento se entretejieron. Era el primer 
conflicto que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner y su resolución favorable era 
una señal que podía gobernar con autonomía política de Néstor Kirchner. Desde el 
gobierno se decidió agudizar la situación política, dividiendo el campo político entre lo 
“nacional y popular” contra la “oligarquía” del campo y sus aliados. Esta supuesta 
oligarquía terrateniente estaba acompañada por Federación Agraria, que es la 
representación política de los pequeños productores. Finalmente, la resolución de este 
conflicto, que se prolongó durante 2008, fue contrario a los intereses del gobierno 
nacional. Y, entre sus consecuencias, se pudo consignar el resquebrajamiento de algunas 
lealtades del sindicalismo peronista que había conseguido el partido gobernante 
previamente.  

Este escenario fue anticipatorio de la coyuntura política que se dio en el marco 
de la re-elección de Cristina Fernández de Kirchner. Así, en un intento de influenciar al 
próximo gobierno y más precisamente a la candidata presidencial y en ocasión de la 
celebración del día del trabajador del 1 de mayo Moyano disparó ante los medios de 
comunicación: “A nosotros nos gustaría que acompañe a la presidente un hombre de 
extracción sindical…” (Diario, La Nación, 22/3/2011) en referencia a la fórmula 
presidencial que encabezaba Cristina Kirchner en 2011. Y, el día del acto Moyano planteó 
ante el público “Los trabajadores no estamos solo para votar. También podemos 
reclamar algún cargo en las listas. Los trabajadores  tenemos el derecho y la obligación 
de asumir responsabilidades.” (Diario, Clarín, 29/4/2011) Ante esta situación la entonces 
candidata presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, le recordó que eso no era 
necesario ya que ella misma era una “trabajadora”. La posición del gobierno nacional era, 
ciertamente, diferente a la de Hugo Moyano. En palabras de Agustín Rossi, presidente 
del bloque de diputados peronistas, el de Moyano “…es un sindicalismo con 
protagonismo político”, “… tiene su poder, si critica a Cristina sale en los diarios”. Sin 
embargo, esta situación dista mucho de pensar que los líderes sindicales se constituyan 
en la “columna vertebral de un movimiento nacional” (Entrevista en profundidad a 
Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria) 

                                                           
7 Desatado por la decisión de aumentar nuevamente el impuesto a las retenciones a la exportación de 

soja, girasol y trigo.  
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REFLEXIONES FINALES 
Los partidos que asumieron el gobierno a comienzos del presente siglo han sido 

denominados y enrolados en “la nueva izquierda”. Una amplia literatura ha intentado 
definirla y ha entendido que se trata de culturas políticas en la que se respetan los 
marcos legales e institucionales y no se reniega de la inserción en la economía 
internacional. Un conjunto de criterios que asumen un cariz específico en una 
redefinición de las concepciones políticas, en su inflexión revolucionaria, y en un marco 
político signado por el respeto del pluralismo y de la soberanía popular vía democracia 
representativa. 

Con la asunción de estos partidos al gobierno el carácter de las iniciativas 
estatales se ha modificado. Desde el Estado no se implementaron políticas tendientes a 
excluir amplios sectores de la sociedad sino, más bien, a reparar este tipo de situaciones. 
El accionar de los movimientos sociales y del movimiento obrero ha sido relevante. Sin 
embargo, su participación e incidencia ha reconocido diferencias notables. Como se ha 
observado, en Brasil las instancias de diálogo político y participación institucional fueron 
bien recibidas por los representantes de los movimientos sociales, el descontento 
provino por los resultados, poco satisfactorios, que generaron estas instancias. En 
Bolivia las transformaciones han tenido mayor profundidad, los representantes de los 
movimientos sociales campesinos e indígenas ocuparon cargos gubernamentales y, por 
sobre todas las cosas, se reformó la constitución, cuyas implicancias políticas y sociales 
podrán mensurarse en 10 años. Finalmente, Argentina da cuenta de cómo se intenta 
recuperar el viejo modelo sindical y se lo mixtura con la presencia política de 
organizaciones de trabajadores desocupados.  

Estos últimos diez años dejaron una nueva agenda de investigación. Por un lado, 
porque para los movimientos sociales el Estado no es un problema, una instancia con la 
cual plantear una disputa. En la actualidad la mayor parte de las tensiones políticas que 
experimentan los movimientos sociales no provienen de su vínculo con el Estado sino 
con los partidos políticos que asumieron el gobierno. Por otro lado, la organización 
política de la sociedad ha cambiado. Las expresiones de protesta tiene una 
espontaneidad inusitada y esto impacta en el modo en que la clase política se vincula 
con la ciudadanía. 
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LAS NACIONES UNIDAS Y EL TRATADO VINCULANTE 
SOBRE EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS 
HUMANOS. UN ANÁLISIS DESDE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES | JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA1 | PEDRO 
RAMIRO2 | ERIKA GONZÁLEZ3 

ABSTRACT  

The adoption of Resolution 26/9 in 2014, by the Human Rights Council of United 
Nations, changes the trend developed until now in that body; It establishs the debate 
on the need for binding rules against the logic of voluntaries codes. This article reviews 
the evolution of control instruments over transnational corporations and human rights 
in United Nation, from the perspective of human rights organizations, social 
movements, critical sectors of academia and affected communities. In turn, it analyzes 
the current mandate, which opens a process to create a binding instrument, also from 
the approach of these same actors. One of the main evaluations is that Resolution 26/9 
is an opportunity to establish measures to stop the impunity of large corporations and, 
based on this consideration, have made concrete proposals for the elaboration of the 
binding instrument. Other important aspects to be emphasized in the analysis of the 
current context are the barriers that can restrain the binding instrument given the 
asymmetry in power relations between transnational corporations and social majorities. 
Based on the evaluation of both issues, they consider it essential to accompany the UN 
process and to bring forward the proposals generated collectively in the construction of 
a right "from below" to guarantee the fulfillment of human rights against the impacts 
of the transnational companies. 

KEYWORDS:  Binding Treaty. Human Rights. Transnational Corporation. 

United Nations. 
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RESUMO  

A aprovação da Resolução 26/9 no ano de 2014 por parte do Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas troca a tendencia que até então estava desenvolvendo-se 
em tal organismo; establece o debate sobre a necessidade de normas vinculantes frente 
à lógica da voluntariedade. O presente artigo revisa a evolução dos mecanismos de 
controle sobre empresas transnacionais e direitos humanos nas Nações Unidas a partir 
da perspectiva das organizações de direitos humanos, movimentos sociais, setores 
críticos da academia e comunidades afetadas. Por sua vez, analisa o atual mandato, pelo 
qual se abre um proceso para criar um instrumento vinculante, também a partir da 
perspectiva desses mesmos atores. Uma das principais avaliações é de que a Resolução 
26/9 é uma oportunidade para establecer medidas que freiem a impunidade das grandes 
corporações e, com base nesta consideração, tenham realizado propostas concretas 
para a elaboração do instrumento vinculante. Outros aspectos importantes a ressaltar 
da análise do atual contexto são as barreiras que podem freiar o instrumento vinculante, 
dada a assimetria nas relações de poder entre as empresas transnacionais e as maiorias 
sociais. A partir da avaliação de ambas as questões, considera-se fundamental 
acompanhar o proceso da ONU e trazer as propostas geradas coletivamente na 
construção de um direito “de baixo” para garantir o cumprimento dos direitos humanos 
frente aos impactos das empresas transnacionais. 

PALAVRAS-CHAVE:  Tratado vinculante. Direitos Humanos. Empresas 

transnacionais. Nações Unidas. 

RESUMEN  

La aprobación de la Resolución 26/9 en el año 2014 por parte del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas cambia la tendencia que hasta ahora se 
estaba desarrollando en dicho organismo; establece el debate sobre la necesidad de 
normas vinculantes frente a la lógica de la voluntariedad. El presente artículo revisa la 
evolución de los mecanismos de control sobre empresas transnacionales y derechos 
humanos en las Naciones Unidas desde la perspectiva de las organizaciones de derechos 
humanos, movimientos sociales, sectores críticos de la academia y comunidades 
afectadas. A su vez, analiza el actual mandato, por el cual se abre un proceso para crear 
un instrumento vinculante, también desde el enfoque de estos mismos actores. Una de 
las principales evaluaciones es que la Resolución 26/9 es una oportunidad para 
establecer medidas que frenen la impunidad de las grandes corporaciones y, en base a 
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esta consideración, han realizado propuestas concretas para la elaboración del 
instrumento vinculante. Otros aspectos importantes a resaltar del análisis del actual 
contexto son las barreras que pueden frenar el instrumento vinculante, dada la 
asimetría en las relaciones de poder entre las empresas transnacionales y las mayorías 
sociales. A partir de la evaluación de ambas cuestiones, consideran fundamental 
acompañar el proceso de la ONU y hacer llegar las propuestas generadas de forma 
colectiva en la construcción de un derecho “desde abajo” para garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos frente a los impactos de las empresas 
transnacionales. 

PALABRAS CLAVE : Tratado vinculante. Derechos Humanos. Empresas 

transnacionales. Naciones Unidas. 
 
 
“El creciente número de casos de abusos y violaciones de los derechos humanos 

cometidos por las empresas transnacionales, nos recuerda la necesidad de avanzar hacia 
un marco jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas 
transnacionales4 y para proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las 
víctimas”. Era la declaración de 80 países, encabezados por Ecuador, en la que solicitaban 
al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas iniciar un proceso para crear leyes 
que obliguen a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos5.  

El texto presentado en el año 2013 se hacía eco de la reclamación que durante 
mucho tiempo han sostenido numerosas organizaciones y movimientos sociales, así 
como centros de estudio, comunidades afectadas y sectores críticos de la academia. Hay 
una amplia bibliografía que documenta el carácter sistemático de los impactos de las 
empresas transnacionales sobre la población y el medio ambiente, como también de la 
impunidad con la que actúan estas corporaciones (SALES I CAMPOS, 2011; INGENIERÍA 
SIN FRONTERAS, 2011; CALVO RUFANGES, 2013; TRAIDCRAFT, 2015; JUSTICIA 
ALIMENTARIA GLOBAL-VSF, 2015; VARGAS Y BRENNAN, 2012, RAMIRO Y GONZÁLEZ, 
2013). Como reconocía el Tribunal Permanente de los Pueblos en una de sus sesiones, 
donde juzgaba la actividad de empresas multinacionales en relación a los derechos 
humanos, todos los casos que se presentaron “deben ser considerados no aisladamente 

                                                           
4 A lo largo del texto, se emplearán indistintamente los términos transnacional y multinacional para 

hacer referencia a aquellas empresas que, teniendo su sede en un determinado país, controlan una parte o el 
total de la propiedad de una o varias empresas en un país diferente al de su casa matriz. Definiremos, así pues, a 
la empresa transnacional —o multinacional— como aquella empresa que está constituida por una sociedad matriz 
creada de conformidad con la legislación del país en que se encuentra instalada, que se implanta a su vez en otros 
países mediante inversión extranjera directa, sin crear empresas locales o mediante filiales que se constituyen 
como sociedades locales, conforme a la legislación del país destino de la inversión. 

5 “Declaración en nombre de un grupo de países en la 24ª edición de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos” Grupo Africano, Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Perú 
y Ecuador, Septiembre de 2013. 
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en su significación individual, sino como expresión de un muy amplio espectro de 
violaciones y responsabilidades, que, por el carácter sistemático de las prácticas 
correspondientes, configuran toda una situación” (TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS, 2010, p. 7).  

Casos como el de la petrolera Chevron-Texaco en el que la compañía causó la 
destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico en Ecuador y, a 
pesar de haber sido sancionada con 9.500 millones de dólares por el daño ambiental y a 
la salud de las poblaciones indígenas que causó, la multinacional no sólo no ha pagado 
un dólar sino que ha interpuesto una demanda a Ecuador en un tribunal de arbitraje 
internacional (FAJARDO MENDOZA, 2016). O como el de la minera Glencore en Filipinas, 
Zambia, República Democrática del Congo, Perú y Colombia donde ha sido denunciada 
por destrucción ambiental, desplazamiento, contaminación con sustancias tóxicas, que 
ponen en riesgo la salud de las comunidades cercanas, corrupción, evasión fiscal y el uso 
de la seguridad privada para perseguir y amenazar a la oposición social (TRIBUNAL 
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, 2014). Son dos ejemplos, entre muchos otros, donde 
las víctimas no han obtenido justicia y reparación, más bien al contrario; quienes han 
liderado las denuncias sufren procesos de criminalización y hostigamiento. Frente a la 
impunidad con la que actúan las empresas transnacionales, los movimientos sociales y 
las comunidades afectadas, exigen medidas eficaces que obliguen a las corporaciones a 
respetar los derechos humanos. 

Tras la declaración de los 80 países, el siguiente paso fue lograr un cambio en la 
dirección de las Naciones Unidas (ONU) en relación al control de las empresas 
multinacionales en derechos humanos; pasar de la lógica de la voluntariedad a plantear 
la necesidad de normas vinculantes. El paso fue dado el 26 de junio de 2014, cuando el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución 26/9 presentada por 
Ecuador y Sudáfrica sobre empresas y derechos humanos. El texto establece la creación 
de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de “elaborar un instrumento 
internacional legalmente vinculante en derechos humanos para las corporaciones 
transnacionales y otras empresas” (CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, 2014).  

Un total de 20 países estuvieron a favor de la resolución, que contó con 14 votos 
en contra y 13 abstenciones (RAMIRO Y HERNÁNDEZ, 2015). Entre los votos en contra 
se encontraban las principales sedes de las grandes corporaciones; la Unión Europea, 
Canadá, Japón y EEUU rechazaban iniciar un proceso que puede dar como resultado la 
creación de normas vinculantes. La oposición no sólo se manifestó con los votos en 
contra, previamente, las potencias económicas habían intentado frenar la iniciativa 
presionando a los representantes de los países periféricos y su argumento era el freno 
que supondría para la inversión extranjera, el comercio y la cooperación técnica en esos 
países (CALLE y GONZÁLEZ, 2016). En cambio, más de 600 organizaciones de todo el 
mundo que representan a víctimas de las prácticas de las multinacionales, movimientos 
sociales, comunidades locales y colectivos de derechos humanos trabajaron para que la 
resolución saliera adelante. Pues representaba un primer paso para empezar a 
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desmontar lo que podríamos denominar “la arquitectura de la impunidad” (BERRÓN, 
2014, p.61). Se abría la posibilidad de cuestionar en la ONU el nuevo Derecho 
Corporativo Global que han construido en los últimos cuarenta años las grandes 
corporaciones y los Estados que las apoyan —a través de un sinfín de tratados 
comerciales y acuerdos de protección de inversiones, miles de normas en la 
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, tribunales internacionales de arbitraje y mecanismos de resolución de disputas 
inversor-Estado—. Hasta el momento, el enorme poder político, económico y jurídico de 
las empresas transnacionales y la fuerza de la lex mercatoria no ha contado con 
contrapesos suficientes y mecanismos efectivos para el control de sus impactos sociales, 
laborales, culturales y ambientales. 

¿CÓMO CONTROLAR A LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES? EVOLUCIÓN DE LOS DEBATES 
EN NACIONES UNIDAS  
La discusión sobre una regulación que obligue a las corporaciones 

multinacionales a respetar los derechos humanos viene produciéndose en la ONU desde 
hace más de cuatro décadas. Ya en los años setenta se llegó a fijar entre sus prioridades 
la elaboración de un código de conducta internacional para estas compañías y se puso 
en marcha la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales. Sin embargo, la 
oposición frontal de las grandes potencias y de los lobbies empresariales a la creación 
de normas que pudieran poner en riesgo sus perspectivas de negocio hizo que, veinte 
años más tarde, ambas instancias fueran desmanteladas y que ese código internacional 
nunca llegara a concretarse (TEITELBAUM, 2010). En su lugar, a finales de los noventa, 
aparecieron la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el Global Compact, símbolos 
de cómo el discurso oficial de la ONU fue evolucionando desde la lógica de la 
obligatoriedad hacia la filosofía de la voluntariedad. Así, mientras el cuerpo normativo 
relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal iba perfeccionándose 
cuantitativa y cualitativamente —reforzando la extraordinaria influencia sobre la 
sociedad que, tanto en términos económicos y jurídicos como desde un punto de vista 
político y cultural, tienen las corporaciones transnacionales—, se abandonaba la 
posibilidad de ejercer un control real sobre sus actividades, dejando sus obligaciones, en 
materia de derechos humanos, en manos de la ética de los negocios y la RSC 
(HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y RAMIRO, 2009). 

La lógica de la voluntariedad ha colonizado y atrofiado la evolución normativa en 
el seno de las instituciones internacionales a favor del control efectivo de las empresas 
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transnacionales y, por tanto, de la defensa de los derechos humanos (HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA, 2009). Como demuestra el resultado del trabajo de la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que, en el año 
2003 adoptó una resolución aprobando un proyecto de Normas para las Empresas 
Transnacionales y otras empresas comerciales. Una vez que, siguiendo el procedimiento 
correspondiente, lo recibió la Comisión de Derechos Humanos, los lobbies empresariales 
no tardaron en reaccionar e iniciaron una campaña liderada por asociaciones 
empresariales y grandes corporaciones, como Shell, con la que exhortaban a la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión 
(HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y RAMIRO, 2014). Y así fue: en 2005, la Comisión de 
Derechos Humanos aprobó la Resolución 2005/69, en la que invitaba al secretario 
general de Naciones Unidas a designar un representante especial sobre empresas y 
derechos humanos. No se tuvo en cuenta en ningún momento el proyecto de normas 
adoptado dos años antes por la Subcomisión.  

Quien asumió el cargo de representante especial sobre empresas y derechos 
humanos fue John Ruggie, precursor del Global Compact, cuyo mandato concluyó en 
2011 con la publicación de un informe en el que abogaba por poner en práctica el marco 
de “proteger, respetar y remediar”. En ese mismo año se plasmó el marco creado por 
Ruggie en los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, que fueron 
aprobados por el Consejo de Derechos Humanos. El elemento central de dicho 
documento es que las empresas no tienen deberes u obligaciones sino sólo 
responsabilidades y, por tanto, no hay ninguna propuesta de norma obligatoria para 
estas compañías (TEITELBAUM, 2011). Es, por otra parte, la tesis defendida por la 
Cámara Internacional de Comercio y por la Organización Internacional de Empleadores. 
Se dio continuidad, de esta manera, a la lógica que ha ido articulando las diferentes 
propuestas de Naciones Unidas en los últimos años: la responsabilidad de respetar sería 
adicional a la de cumplir las leyes y las normas nacionales de protección de los derechos 
humanos; es decir, que mientras la responsabilidad de proteger proviene del 
ordenamiento internacional, la de respetar no (TEITELBAUM y ÖZDEM, 2011). El 
problema es que uno de los grandes obstáculos para erradicar las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales consiste, precisamente, 
en que no se apuesta por la creación de nuevas obligaciones en el Derecho Internacional. 

Se trata, entonces, de meras orientaciones que carecen de naturaleza vinculante 
tanto para los Estados como para las empresas, por lo que no pueden ser de exigible 
cumplimiento. A pesar de que pudiera ser presentado como un paso más comprometido 
y como un cierto grado de avance, la realidad es que el marco Ruggie reproduce la lógica 
seguida en las últimas décadas: sigue apostando por la voluntariedad; no genera nuevas 
obligaciones en el Derecho Internacional; continúa sosteniendo que únicamente existe 
violación de derechos humanos por parte de las empresas cuando surge la 
responsabilidad del Estado; no acepta que las empresas transnacionales, como todas las 
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personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y, si no lo hacen, deben sufrir 
sanciones civiles y penales, también a escala internacional. 

Además, no permite la recepción de las denuncias de las víctimas de las prácticas 
de las transnacionales; el representante especial se negó expresamente a recibir dichas 
denuncias, negando así a las víctimas de dichas violaciones el derecho a ser oídas y 
reconocidas, tener acceso a la justicia, y excluyéndolas del proceso (VV.AA., 2011). 
Aunque es cierto que para la elaboración del informe final se llevaron a cabo diferentes 
consultas a la sociedad civil, la realidad es que sólo se ha contado, como únicos 
interlocutores válidos, con las grandes empresas y las asociaciones empresariales.  

LA CREACIÓN DE UN MARCO JURÍDICAMENTE 
VINCULANTE PARA TRANSNACIONALES EN 
DERECHOS HUMANOS 
Un año después de aprobar la Resolución 26/9 se desarrolló la primera reunión 

del grupo de trabajo intergubernamental y se inauguró con el intento de frenar el 
proceso por parte de la Unión Europea (UE): tras permitir que la embajadora de Ecuador, 
María Fernanda Espinosa, fuera elegida presidenta de la mesa, el representante de la UE 
propuso que no se hablara solo de las transnacionales, sino de todas las empresas; 
además, pidió que la agenda de discusión se modificase para abordar la implementación 
de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Quitando el único apoyo de México, el 
resto de países que intervinieron —Cuba, Sudáfrica, Pakistán, Bolivia, Rusia, El Salvador, 
China, Egipto, Venezuela e Indonesia— expresaron su oposición a la postura de la Unión 
Europea, ya que el mandato de la ONU en su resolución hace referencia a las empresas 
de carácter transnacional y no habla de tratar el marco Ruggie (HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA y RAMIRO, 2015b). Finalmente, el proceso pudo continuar según lo 
previsto, la UE se retiró de los debates y no volvió a aparecer.  

La situación cambió en la segunda reunión del grupo de trabajo 
intergubernamental que tuvo lugar en octubre de 2016, acudieron un mayor número de 
países de la UE. Según la presidenta del grupo de trabajo, como resultado de un “intenso 
trabajo de consultas, actividades y eventos, no sólo en Ginebra, sino también en otras 
ciudades del mundo” (ESPINOSA GARCÉS, 2016). En los debates intervinieron personas 
de la academia, de las instituciones multilaterales, de las organizaciones sociales, 
sindicales y centros de estudio que exponían los desafíos legales para frenar los 
impactos socioecológicos de las empresas transnacionales, las obligaciones de los 
Estados, incluidas las extraterritoriales para la protección de los derechos humanos 
frente a la actividad de las corporaciones, las obligaciones y responsabilidades que 
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tienen las empresas multinacionales en relación a los derechos humanos y las 
propuestas para que las víctimas puedan acceder a la justicia. Con todo, la UE mantuvo 
inamovible la defensa de los Principios Rectores y su oposición a un futuro instrumento 
vinculante. 

Los debates y las propuestas para avanzar en la creación de nuevas obligaciones 
para empresas transnacionales en derechos humanos provenían mayoritariamente de 
las organizaciones sociales, entidades de defensa de los derechos humanos y 
comunidades afectadas. Entre ellas la Campaña Global Desmantelemos el poder 
corporativo y pongamos fin a la impunidad, una coalición de 200 organizaciones y 
movimientos sociales que permitió la participación de un centenar de activistas dentro 
y fuera del espacio de la ONU, dando visibilidad a las víctimas de las transnacionales 
(TRUMBO, 2017). En los diferentes paneles en los que se desarrolló la sesión la Campaña 
trasladó una serie de propuestas concretas para la elaboración del instrumento 
internacional jurídicamente vinculante que consideraba imprescindibles (VV.AA, 2016). 

 
1. Poner el foco en las empresas transnacionales. Las grandes 

corporaciones se han convertido en actores poderosos en el marco de la 
globalización económica y sus actividades son fuente, directa o 
indirectamente, de numerosos impactos negativos sobre los derechos 
humanos. Las empresas transnacionales escapan de todo control gracias 
al poder económico, financiero y político sin precedentes que poseen, a 
su carácter transnacional, su versatilidad económica y jurídica, y a las 
complejas estructuras que utilizan para evadir las leyes y las 
regulaciones nacionales e internacionales. Generalmente, deciden 
establecer su base en los países con leyes más débiles en materia de 
impuestos, rendición de cuentas y transparencia, lejos de donde 
desempeñan el grueso de sus actividades económicas y donde sus 
operaciones pueden tener impactos adversos para los derechos 
humanos. Existe, por tanto, un vacío legal en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos que ha de ser subsanado con el fin de 
terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos 
cometidas por estas empresas (CETIM, 2016). Por otro lado, son 
personas jurídicas y, en consecuencia, sujetos y objetos de derechos. Por 
eso, las reglas jurídicas son igualmente obligatorias para ellas y sus 
directivos. 

2. Obligar a los Estados a proteger los derechos humanos. El futuro 
tratado vinculante de las Naciones Unidas debe afirmar la obligación de 
los Estados de proteger los derechos humanos contra las violaciones 
cometidas por las empresas transnacionales, detallando las medidas 
específicas que los Estados han de asumir al respecto. En concreto, estas 
deberían incluir el establecimiento de mecanismos efectivos a nivel 
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nacional para posibilitar el acceso a la justicia y la reparación a las 
víctimas y las comunidades afectadas. Igualmente, los Estados deben 
garantizar que las grandes corporaciones que tienen su sede principal 
en su territorio respeten todos los derechos humanos cuando operan en 
el exterior; el tratado tendrá que especificar cuándo surgen tales 
obligaciones extraterritoriales, pero los Estados deberían, como 
mínimo, asumir el principio de extraterritorialidad cuando la 
transnacional tenga su centro de actividad, esté registrada, tenga su 
sede o desarrolle actividades económico-financieras en el Estado en 
cuestión. Estas obligaciones son contempladas por los Principios de 
Maastricht que recoge la obligación de los Estados de proteger los 
derechos humanos contra actores no estatales tanto dentro como fuera 
de sus fronteras (FIAN, 2013) 

3. La creación de un tribunal sobre empresas transnacionales y derechos 
humanos. Un elemento central para poder poner fin a las violaciones de 
derechos humanos cometidas por estas empresas es la ausencia de 
mecanismos internacionales de control y aplicación. En este sentido, es 
necesaria la existencia de un Tribunal Internacional sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los 
mecanismos universales, regionales y nacionales, garantice que las 
personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia 
judicial internacional independiente para la obtención de justicia por 
violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, 
culturales y medioambientales. Dicha instancia estaría encargada de 
aceptar, investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra las 
empresas transnacionales, las Instituciones Internacionales Económico-
Financieras y también los Estados, en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones, por violaciones de derechos humanos (HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA, 2016). Esto permitiría también reconocer la 
responsabilidad civil y penal de estas empresas para los crímenes 
económicos, industriales y ecológicos internacionales. El tribunal 
Internacional dispondría de una organización y funcionamiento 
autónomo y totalmente independiente respecto a los órganos 
ejecutivos de las Naciones Unidas y de los respectivos Estados. Sus 
sentencias y sanciones serian ejecutivas y de obligado cumplimiento. 

4. Responsabilidad solidaria y mancomunada de las empresas 
transnacionales con sus directores y sus cadenas de valor. La disolución 
de las responsabilidades de la empresa matriz en su cadena de valor, a 
través del establecimiento de contratas y subcontratas y bajo la 
apariencia de la existencia de personas jurídicas independientes es uno 
de los problemas a los que debe hacer frente la redacción de un tratado 
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vinculante respecto de las transnacionales. Para ello, hay que romper la 
lógica según la cual se externalizan las responsabilidades sociales, 
laborales y ambientales aunque a la vez, se obtengan grandes beneficios 
a lo largo de esta cadena de valor. La solución pasa por afirmar la 
existencia de una responsabilidad solidaria por acción u omisión de las 
empresas matrices en relación a las violaciones de los derechos 
humanos a lo largo de la cadena de valor. Se propone, en este sentido, 
que todos los agentes económicos que se lucren con una actividad 
mercantil deben ser responsabilizados de las consecuencias que esta 
actividad genera. De esta manera, la víctima debe tener derecho a la 
reparación y poder reclamar la misma a todos los responsables 
conjuntamente o uno a uno, o a algunos de ello. 

5. Incluir obligaciones para las instituciones internacionales económico-
financieras. Las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros bancos regionales 
contribuyen a la impunidad de las empresas transnacionales. Y es que 
las políticas de ajuste estructural y las condiciones exigidas por las 
instituciones financieras regionales e internacionales operan como una 
camisa de fuerza que obliga a los Estados a abrir sus países a las grandes 
empresas. Por tanto, estos organismos tienen una importante 
responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por 
las compañías multinacionales (HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y RAMIRO, 
2015c). Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial son instituciones 
especializadas del sistema de Naciones Unidas, y como tales sus 
decisiones han de ajustarse a la Carta de la ONU y respetar los derechos 
humanos. Así pues, resulta central que el instrumento internacional 
vinculante incluya disposiciones relativas a la obligación de esas 
instituciones económico-financieras regionales e internacionales, 
exigiéndoles que contribuyan a la aplicación del tratado y que no 
adopten medidas contrarias a sus objetivos y disposiciones (VV.AA, 
2015). 

6. Derechos de los afectados y afectadas. Las comunidades afectadas 
consideran que sería un logro importante la creación de un marco que 
reconozca el derecho al remedio ante los daños ambientales, sociales, 
económicos y culturales causados por las empresas. Si bien ya existen 
principios establecidos en el derecho internacional que se relacionan 
con la propuesta —el derecho a saber, el derecho a la justicia, el derecho 
a la reparación, el derecho a las garantías de no repetición etc.—, es 
esencial contemplar algunos aspectos clave para garantizar el 
cumplimiento de estos principios y el acceso a la justicia por parte de las 
víctimas de las grandes corporaciones (MARULLO, 2015). Se trata de 
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establecer “la gratuidad del proceso judicial; la posibilidad de recursos 
colectivos; la celeridad en los procesos y la limitación de las soluciones 
transaccionales” (VV.AA, 2016, p.28). 

Cada una de estas medidas ha sido trabajada a partir del Tratado internacional de 
los pueblos para el control de las empresas transnacionales (en adelante Tratado de los 
Pueblos)6: “Una propuesta alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un 
lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos 
cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el 
intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para 
reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos” (HERNÁNDEZ 
ZUBIZARRETA, GONZÁLEZ y RAMIRO, 2014, p.13). El Tratado ha sido el resultado de un 
trabajo colectivo en el que han participado diferentes movimientos sociales, pueblos 
originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las 
multinacionales. Y recoge la experiencia acumulada en la última década, a partir de las 
diferentes luchas contra las empresas transnacionales y las instituciones estatales e 
internacionales que las apoyan. Según contempla este documento, trata de “construir y 
analizar el Derecho Internacional ‘desde abajo’, desde los movimientos sociales y desde 
las resistencias de hombres y mujeres, y no desde las élites económicas y políticas 
centradas en los Estados” (HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, GONZÁLEZ y RAMIRO, 2014, 
p.13). Por eso, la participación de la Campaña Global en el proceso de creación de un 
tratado vinculante se alimenta de su Tratado de los pueblos, pues es la herramienta que 
ha configurado de forma colectiva y que expresa el marco normativo internacional que 
las comunidades afectadas y los movimientos sociales consideran necesario para frenar 
la impunidad de las empresas transnacionales. 

Hasta ahora las sesiones del grupo de trabajo eran deliberativas y abrían un 
espacio para aportar propuestas a tener en cuenta en el diseño de un futuro 
instrumento vinculante. La tercera reunión, que tendrá lugar en octubre de 2017 en 
Ginebra, da un paso más y debatirá en torno a las líneas centrales del tratado que se 
hayan definido. Será el momento de valorar si el proceso se dirige a invertir la actual 
pirámide normativa, situando en el vértice los derechos de las mayorías sociales, en lugar 
de los intereses privados de las elites económicas y políticas.  

                                                           
6 Berrón (2014, p. 65) considera que “las organizaciones reunidas en la Campaña Global Desmantelemos 

el Poder Corporativo realizaron un primer trabajo de consulta entre sus miembros (más de 15 organizaciones a 
nivel mundial, entre ellas la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, Marcha Mundial de las Mujeres, 
Internacional de los Servicios Públicos, Jubileo Sur, Seattle to Brissels Network, OMAL y Ecologistas en Acción) y 
expertos vinculados a cusas del campo popular, a fin de producir este texto que será sometido a una amplia 
consulta global”. 
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PERSPECTIVAS PARA UN TRATADO VINCULANTE EN 
LAS NACIONES UNIDAS 
El proceso de elaboración de una normativa internacional para garantizar el 

respeto a los derechos humanos por parte de las grandes empresas va a ser largo y 
costoso. El resultado de anteriores iniciativas para crear normas vinculantes, y lo 
acontecido hasta ahora en el grupo de trabajo intergubernamental, apunta un horizonte 
con numerosas complicaciones. Y es que las grandes potencias y los lobbies 
empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir este proceso. Para ello, 
desplegarán estrategias como bloquear la discusión, deslegitimar el debate, eternizar el 
proceso, aprovecharse del pluralismo y favorecer la captura corporativa de una 
institución como la ONU. 

La propia dinámica que sigue Naciones Unidas a la hora de abordar cualquier 
iniciativa es, en sí misma, una forma de demorar —casi indefinidamente, o al menos por 
largos periodos de tiempo— la posibilidad de establecer nuevas normas. Han pasado 
casi tres años desde que se aprobó la Resolución 26/9, es en este año 2017 cuando se 
tendrá una propuesta inicial de estructura del tratado y habrá que esperar hasta 2018 
para disponer de un borrador del texto. Eso sin contar con que pueda haber nuevos 
intentos de bloqueo, junto con el hecho de que, cuando empiecen a circular documentos 
con propuestas concretas, el proceso se alargará al tener que introducir enmiendas y 
disposiciones adicionales.  

De nuevo, la asimetría entre la fortaleza de la lex mercatoria y la fragilidad del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: frente a la rapidez con que la Unión 
Europea ha negociado los acuerdos comerciales y de inversión —con un tratado de “libre 
comercio”7 entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) aprobado con una fuerte 
oposición social y con los acuerdos comerciales que han sido rápidamente negociados 
en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica…)—, las normas de derechos 
humanos siguen un proceso mucho más lento y plagado de complicaciones.  

Resulta habitual que, cuando la responsabilidad de organizar comisiones y grupos 
de trabajo recae en quienes controlan el poder político y económico, no inviten a las 
personas y colectivos contrarios a sus posiciones. El ejemplo de los foros oficiales sobre 
“responsabilidad social” que se han hecho en la última década y media son clarificadores: 
mientras las escuelas de negocios, los think tanks empresariales y las organizaciones 
sociales que no veían con malos ojos la RSC han copado las mesas y los debates, quienes 
han tenido una postura crítica con ese nuevo paradigma de relaciones empresa-sociedad 
no han tenido la oportunidad de expresar sus argumentos en igualdad de condiciones. 
Sin embargo, cuando la organización de los debates corre a cargo de las instituciones y 
gobiernos “progresistas” —en este caso, la misión permanente de Ecuador ante las 

                                                           
7 Se entrecomilla libre comercio porque se cuestiona su carácter libre, las reglas del mercado capitalista 

impide que se negocien en igualdad de condiciones. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 85  

 
 

  

Naciones Unidas en Ginebra—, suele invitarse a representantes de todas las posturas. 
Pero este pluralismo político, indudablemente necesario para no caer en las mismas 
prácticas que se critican, es ahora aprovechado por las grandes potencias para 
incorporar a sus “técnicos” y “expertos” a la discusión y así poder dilatar todo el 
procedimiento (HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y RAMIRO, 2015a). 

Se ha venido insistiendo mucho en el amplio consenso obtenido por los Principios 
Rectores y el marco «proteger, respetar y remediar» en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, así como en la buena acogida que tuvo por parte de los lobbies y 
las asociaciones empresariales. Pero este consenso, en la práctica, se sostiene en el 
carácter voluntario del marco Ruggie y en su proximidad con todo el conjunto de 
mecanismos vinculados a la RSC. Por eso, lo que debería valorarse es si el rumbo 
emprendido sirve para controlar de manera efectiva a las empresas transnacionales y, 
de este modo, disminuir la sistemática violación de los derechos humanos, sociales, 
culturales y medioambientales que estas cometen con sus prácticas cotidianas. Alfred 
M. de Zayas, experto independiente de la ONU, afirma en este sentido que “es mucho 
más importante adoptar un texto legal fuerte y completo, que sea votado, que tratar de 
lograr lo imposible. Es mejor tener alguna abstención y algún voto en contra que tener 
un texto que no dice nada” (RAMIRO y GONZÁLEZ, 2016).  

Según afirmó el año pasado el representante de EE.UU. ante el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, las resoluciones que por mayoría pudiera emitir 
este grupo de trabajo no serían de cumplimiento obligatorio para los países que votaron 
en contra de su creación. Es decir, que las grandes potencias se oponen a cualquier 
proyecto de resolución, sea el que sea, sobre normas vinculantes para el control de las 
transnacionales. Es lo que viene a ser una reinterpretación del Derecho Internacional 
desde las relaciones de poder, construyendo un concepto muy particular del consenso y 
colocando en el centro de las normas internacionales a las grandes empresas, 
subordinando a su vez los derechos de la mayoría de la población a los intereses privados 
de estas. 

El consenso suele ir muy vinculado al “realismo”; esta suele ser una exigencia muy 
habitual que deriva en aconsejar a los movimientos sociales que actúen con 
“pragmatismo” y altura de miras. Conviene precisar, sin embargo, que la idea de realismo 
de las comunidades afectadas y organizaciones sociales no es la misma que tienen los 
gobiernos de los países centrales y las empresas transnacionales: el realismo y el 
pragmatismo en los tiempos que corren suelen derivar en procesos vacíos y poco 
precisos; hay que tener claro que las relaciones asimétricas de poder son contradictorias 
con las prácticas de consenso (HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA y RAMIRO, 2015a). El 
objetivo de frenar la impunidad de las empresas transnacionales no se conseguirá con 
un tratado a cualquier precio, sino un tratado con contenidos que suponga un avance 
real respecto a los acuerdos anteriores. 

El poder de los lobbies empresariales sobre las decisiones de los gobiernos, la 
demora en el tiempo de los procesos de Naciones Unidas, la fragilidad de los derechos 
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humanos frente a la lex mercatoria, la dificultad en posicionar las propuestas de 
organizaciones sociales calificándolas de poco técnicas, el pragmatismo que fortalece el 
actual marco que deja en la impunidad la violación de los derechos humanos. Estas son 
las dificultades que enfrentan los movimientos sociales, centros de estudio, 
comunidades afectadas, los sectores críticos de la academia y organizaciones de 
derechos humanos a la hora de avanzar hacia un instrumento vinculante para empresas 
transnacionales en derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Siendo 
conscientes de estas barreras, que ya existieron en procesos previos abiertos en el 
organismo multilateral —en la década de los setenta con la creación del Código y el 
Centro de empresas transnacionales y a principios del siglo XXI con el proyecto de 
Normas para las Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales—, consideran 
que es un valioso proceso por el que hay que seguir apostando.  

La reunión del grupo de trabajo intergubernamental de Naciones Unidas para la 
creación de un instrumento vinculante en octubre de 2017 es un momento clave para la 
incidencia política. Pues es en este marco donde se definirán los elementos que debe 
tener ese instrumento y, por lo tanto, se establecerán las medidas necesarias y 
eficientes para garantizar los derechos de las mayorías sociales. Las organizaciones y 
movimientos sociales, han reforzado su trabajo para hacer llegar a los representantes 
gubernamentales la importancia de incluir aspectos fundamentales para garantizar los 
derechos humanos y debilitar la “arquitectura de la impunidad”. Aspectos que están 
recogidos en el Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las Empresas 
Transnacionales y que se pueden sintetizar en 6 puntos: Poner el foco en las empresas 
transnacionales; Obligar a los Estados a proteger los derechos humanos; La creación de 
un tribunal sobre empresas transnacionales y derechos humanos; Responsabilidad 
solidaria y mancomunada de las empresas transnacionales con sus directores y sus 
cadenas de valor; Incluir obligaciones para las instituciones internacionales económico-
financieras; Derechos de los afectados y afectadas.  

El Tratado de los Pueblos y las propuestas resumidas en 6 puntos representan, al 
fin y al cabo, la necesidad de crear un derecho “desde abajo”, rompiendo el debate que 
prioriza lo técnico a lo político. Porque consideran esencial evitar que los conocimientos 
especializados de los abogados suplante o tergiverse la participación de las 
organizaciones sociales, movimientos y comunidades en la creación de las normas 
necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos por actores tan 
poderosos como las empresas transnacionales. 
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THE WAY AHEAD FOR THE TREATY PROCESS ON 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH RESPECT TO 

HUMAN RIGHTS | LUIS ESPINOSA SALAS1 

O CAMINHO A SER PERCORRIDO PELO PROCESSO DO TRATADO EM 
CORPORAÇÕES TRASNANCIONAIS E DIREITOS HUMANOS 

 

In June 26th, 2014, the Human Rights Council of the United Nations (HRC) 
adopted resolution A/HRC/RES/26/92 (resolution 26/9), which established an open-
ended intergovernmental working group with the mandate to elaborate an 
international legally binding instrument on transnational corporations (TNCs) and 
other business enterprises with respect to human rights.  

Notwithstanding the fact that the debate on how to better control the actions 
of transnational corporations regarding human rights has been included in the 
multilateral agenda for more than forty years in different fora, and the fact that in this 
period some attempts have failed in the purpose to issue general international rules 
on this respect, such as the United Nations Code of Conduct3 and the Norms on the 
responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with 
regard to human rights,4 until now the only proposals have restricted to the adoption 
of non-binding rules, such as the United Nations Guiding Principles on business and 
human rights (UNGPs), endorsed by the same HRC,5 or the International Labour 
Organization (ILO) Tripartite declaration of principles concerning multinational 
enterprises and social policy (MNE Declaration).6 These efforts have included regional 

                                                           
1 Counselor, Permanent Mission of Ecuador to the United Nations in Geneva, Ecuadorian head negotiator 

to the open-ended intergovernmental working group with the mandate to elaborate an international legally 
binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. 

2 Human Rights Council, resolution A/HRC/26/9 “Elaboration of an international legally binding 
instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights”, adopted 
on 26 June 2014. Link: <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9>.  

3 For a detailed reference about the Code of Conduct process of negotiation, see: Khalil Hamdani and 
Lorraine Ruffing: “United Nations Centre on Transnational Corporations. Corporate conduct and the public 
interest”, Routledge, Taylor and Francis Group publishers, London and New York, 2015. 

4 The Norms were adopted by the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights 
on 13 August 2013 via document E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, but later, in its resolution 2004/116, adopted on 
20 April 2004, the then Commission on Human Rights decided that such document “has not been requested by 
the Commission and, as a draft proposal, has no legal standing, and that the Sub-Commission should not perform 
any monitoring function in this regard.” 

5 Human Rights Council, resolution A/HRC/17/4 “Human rights and transnational corporations and other 
business enterprises”, adopted on 6 June 2011. 

6 This Declaration was adopted by the ILO Governing Body in November 1977, and has been amended in 
2000 and 2006. Currently, a new process of amendments is taking place, and a renewed version will be delivered 
during 2017.  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
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or other initiatives limited to groups of countries, such as the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational 
Enterprises.7   

In this very general framework, Ecuador, together with South Africa and other 
co-sponsors, presented resolution 26/9 to the consideration of the HRC members at 
the twenty-sixth session of the Council (Geneva, 10 to 27 June, 2014), based on the 
need to work on common binding rules to provide better options of justice for those 
who are or have been real or potential victims of corporate abuses of human rights.  

Due mainly to political considerations, resolution 26/9 was adopted by 20 votes 
in favor, 14 against, and 13 abstentions. Comments have been raised about this fact, as 
it is said that there was no consensus to reach this adoption, and this argument has 
been used to try to undermine the mandate contained in resolution 26/9. In this regard, 
it is important to underline that the forty-seven Members of the HRC have two 
democratic mechanisms to adopt resolutions: either by consensus or by vote. It must 
also be taken into account that in the HRC language and procedures, consensus does 
not mean “unanimity”, but only the lack of a public and official opposition to support 
an initiative. At the HRC, consensus reflects a common feeling of comfort of its 
Members, and if it is not reached, HRC members may vote a resolution and a single 
majority is needed for its adoption. Moreover, around thirty percent of resolutions are 
adopted by vote at the HRC,8 and they have the same treatment as those adopted by 
consensus. Apart from resolution 26/9, other important resolutions adopted by vote 
include for instance, 32/2, on the “Protection against violence and discrimination based 
on sexual orientation and gender identity”9 (SOGI resolution) or 31/32, “Protecting 
human rights defenders, whether individuals, groups or organs of society, addressing 
economic, social and cultural rights”,10 both of them which have been duly 
implemented by the HRC. 

Among the triggers for resolution 26/9, evidence showed – and still does – the 
existence of gaps and imbalances in the current international human rights legal rules 
with respect to the relationship between human rights and corporations, particularly 
when dealing with victims’ access to justice and effective remedy in cases of human 
rights abuses perpetrated by corporations. As evidence shows, a big part of those 
abuses remain in impunity, and non-binding rules, while useful, have not been enough 

                                                           
7 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises were adopted in 1976, and have been updated many 

times, the last one in 2011. Currently, 35 countries are members of the OECD. 
8 To confirm this number, since session 22 (25 February to 22 March 2013) to session 31 (29 February to 

24 March 2016) of the HRC, a total of 341 resolutions were adopted; 107 by vote (31.06%) and the rest by 
consensus. Data obtained by the author from the HRC webpage, <http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx>.  

9 Human Rights Council, resolution A/HRC/RES/32/2: “Protection against violence and discrimination 
based on sexual orientation and gender identity”, adopted on 30 June 2016, by 23 votes in favor, 18 against and 
6 abstentions. 

10 Human Rights Council, resolution A/HRC/RES/31/32: “Protecting human rights defenders, whether 
individuals, groups or organs of society, addressing economic, social and cultural rights”, adopted on 24 March 
2016, by 33 votes in favor, 6 against and 8 abstentions. 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
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to bring justice to victims. This reality contrasts with the broad protection provided to 
transnational corporations and other business enterprises via trade or investment 
treaties, which allow the corporate sector to claim against States for any measure they 
consider a real or potential menace to their profits, no matter if the measure was taken 
on behalf of the protection of the rights of the population, as it happened when 
Uruguay adopted tobacco-control measures regulating the tobacco industry, in order 
to protect the health of its population, and was sued by the transnational Philip 
Morris.11 

Following resolution 26/9, the open-ended intergovernmental working group 
was established at the beginning of its first session, held at Geneva, from 6 to 10 July 
2015,12 and the second session took place from 24 to 28 October 2016,13 both under 
the chairmanship of Ambassador María Fernanda Espinosa, Permanent Representative 
of Ecuador to the United Nations in Geneva. The two Sessions were structured in 
different panels covering the possible principles for a legally binding instrument, the 
implementation of the UNGPs, the coverage of the instrument with respect to the 
objective and subjective scope, the obligations of States, the responsibilities an liability 
of TNCs and other business enterprises, and the design of national and international 
mechanisms for access to remedy for victims of human rights abuses perpetrated by 
TNCs and other business enterprises. 

The first and second sessions allowed participants to engage in constructive 
deliberations on the content, scope, nature and form of the future international 
instrument, as provided by operative paragraph 2 of resolution 26/9. This experience 
was not free of challenges, such as the absence of some Parties during the first session, 
due mainly to concerns on the way in which the UNGPs would be taken into account in 
the treaty process, and based on issues such as the subjective scope of the legally 
binding instrument. As for the first one, there is a growing convergence towards the 
view that both processes are mutually reinforcing and complementary, as the existence 
of binding regulations can be complemented by non-binding guidelines. Regarding the 
scope, the debate is based in the contents of the footnote of resolution 26/9, which 
expressly states that “Other business enterprises” refers to “all business enterprises 

                                                           
11 The claim was presented by Philip Morris on the basis of Article 10 of the Agreement between the 

Swiss Confederation and the Uruguay on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, dated 7 
October 1998. Due to the merits of the case, the arbitral tribunal decided on behalf of Uruguay. See: International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), award on Philip Morris Brands SÀRL, Philip Morris Products 
S.A. and Abal Hermanos S.A. versus Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, 28 June 2016. 

12 See: Human Rights Council: “Report of the first session of the open-ended intergovernmental working 
group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the 
mandate of elaborating an international legally binding instrument”, document A/HRC/31/50, distributed on 5 
February 2016, link: <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/22/PDF/G1601822.pdf?OpenElement>.  

13 See: Human Rights Council: “Report on the second session of the open-ended intergovernmental 
working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights”, 
document A/HRC/34/47, distributed on 4 January 2017, link: <https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/000/94/PDF/G1700094.pdf?OpenElement>.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/22/PDF/G1601822.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/018/22/PDF/G1601822.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/000/94/PDF/G1700094.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/000/94/PDF/G1700094.pdf?OpenElement
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that have a transnational character in their operational activities, and does not apply 
to local businesses registered in terms of relevant domestic law.” While some Parties 
support this view, others would like the inclusion of all business enterprises, without 
distinctions. Scholars and experts have contributed actively to provide possible ways 
out to these concerns, but as usual in this kind of negotiating processes, together with 
a reasonable legal technical proposal, political will of Parties will play a major role to 
overcome this challenge.  

Other issues have also captured attention in the debate and will need more 
reflection and discussion. They refer to the scope of human rights to be included; the 
obligations of States, including extraterritorial obligations; the legal liability and 
responsibility of TNCs towards human rights; and the need for national and 
international mechanisms for access to remedy. These are also challenges that lie 
ahead and will need a careful management in the negotiations. 

The second session had a broader and significant participation, showing that the 
process has gained momentum and traction, and the expectancies have grown, as the 
Chairperson-Rapporteur of the working group “should prepare elements for the draft 
legally binding instrument for substantive negotiations at the commencement of the 
third session”, as provided in paragraph 3 of resolution 26/9. In fact, the third session 
has been scheduled to take place in Geneva, from 23 to 27 October 2017, and while the 
mandate is “open-ended” in nature, and therefore there is not a specific date or period 
to achieve its objective, it is foreseeable that the process will last as long as the political 
will of Parties may want to find common grounds of understanding.  

It is worth to mention that besides the support of States, civil society, 
particularly through the Treaty Alliance, has played a crucial and active role on behalf 
of the process, showing conviction and hope in the contribution that a legally binding 
instrument may mean to avoid or reduce cases of corporate impunity. In this field, 
strong attention has been put in the protection to be provided to vulnerable groups, 
such as women and girls, children, persons with disabilities, indigenous peoples, among 
others, as they are usually the most affected by business enterprises’ abuses. Among 
the many actions taken by the civil society organizations on behalf of the process, they 
have advocated for a binding treaty, raising awareness among governments, but they 
have also contributed substantively to the debate with sound legal and theoretical 
proposals which have been shared publicly in the first and second sessions of the 
Working Group, as well as in other events organized in all the continents.  

Other stakeholders in this process have been international organizations, 
intergovernmental organizations, national institutions of human rights, trade unions, 
business enterprises, victims of corporate abuses and their lawyers, scholars, experts 
and students. All of them have participated in accordance to the rules of the HRC for 
this kind of working groups, and their voices have enriched the discussions.  

It is also worth to clarify that the treaty process does not have any intention to 
affect neither investment, nor trade, nor any way in which the private sector may 
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contribute to the economy of countries. The purpose on the contrary, is to provide a 
set of clear, general and common rules which will provide predictability and 
transparency when making businesses, respecting human rights at the same time, 
everywhere the activities take place. As evidence shows, serious business enterprises 
are not against a binding treaty,14 as it is in their interest to play with the same rules, 
and to avoid an unfair competition with those who increase their profits at the expense 
of child labor, labor exploitation, environmental damage, slavery or semi-slavery 
working conditions, forced land evictions, menaces, tortures and even killings, among 
many other violations to human rights.15 

Under this very general framework, the way forward is envisaged as a needed, 
timely, constructive and inclusive exercise where States and other relevant 
stakeholders will participate in a democratic manner, and will contribute to fill in the 
current gap in the international rules of human rights, but moreover, it will contribute 
with options to better protect internationally those who historically have been 
affected by the abuses of transnational corporations and other business enterprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 See: The Economist Intelligence Unit: “The Road from Principles to Practice. Today’s challenges for 

business in respecting human rights”, 2015. 
15 Among the many books and documents about human rights abuses perpetrated by transnational 

corporations, a recommended book is “Juger les Multinationales”, Éditions Mardaga, Brussels, 2015, written by 
Eric David and Gabrielle Lefèvre. This book includes short summaries and legal commentaries of cases involving 
transnational corporations such as Monsanto, DoeRun/Renco, Pacific Rim, Glencore, Chevron/Texaco, Shell, 
Union Carbide, Samsung, Syngenta, Nestlé, Coca-Cola, among others. 
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CAN A TREATY ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS HELP 
ACHIEVE TRANSITIONAL JUSTICE GOALS? | LEIGH A. 
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BERNAL-BERMÚDEZ4 

PODE UM TRATADO EM EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS AJUDAR A 
ATINGIR OBJETIVOS DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO? 

 
 
 

ABSTRACT  
Although the definition and purpose of transitional justice (TJ) does not preclude 

the inclusion of non-state business actors’ involvement in past authoritarian state or 
armed conflict violence, these types human rights violations (HRVs) are not included in 
formal TJ mandates. Nonetheless, in practice, TJ processes have included ad hoc 
measures to hold economic actors responsible for those violations. This article seeks to 
participate in the ongoing discussions and design of a UN-initiated proposal for a treaty 
on business and human rights by adding the TJ dimension. It draws on the Corporate 
Accountability and Transitional Justice (CATJ) data base to show that TJ initiatives have 
already incorporated economic actors in the investigations of past human rights abuses 
and how they have done so. It further explores what is missing from these processes and 
how a treaty on business and human rights could help fill those voids and advance 
victims’ rights to truth, justice, and reparations. 

KEYWORDS : Business, Human Rights, Transitional Justice, Treaty 
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RESUMO 
Embora a definição e o propósito da justiça de transição (JT) não impeçam a 

inclusão do envolvimento dos atores comerciais não-estatais no estado autoritário ou 
violência de conflitos armados passados, esses tipos de violações de direitos humanos 
(VDH) não estão incluídos nos mandatos formais de JT. No entanto, na prática, os 
processos de JT incluíram medidas ad hoc para responsabilizar os atores econômicos por 
essas violações. Este artigo procura participar das discussões em andamento e do 
projeto de uma proposta de um tratado sobre empresas e direitos humanos, iniciada 
pela ONU, adicionando a dimensão da JT. A partir da base de dados de Responsabilidade 
Corporativa e Justiça Transitória (CATJ) busca-se mostrar que as iniciativas de JT já 
incorporaram atores econômicos em investigações passadas de abusos de direitos 
humanos e como eles o fizeram. Além disso, explora-se o que falta nesses processos e 
como um tratado sobre direitos humanos e empresas poderia ajudar a preencher essas 
lacunas e promover os direitos das vítimas à verdade, à justiça e às reparações. 

PALAVRAS-CHAVE:  Empresas, Direitos Humanos, Justiça de transição, 

Tratado 

 

INTRODUCTION 

In the aftermath of the resolution of the United Nations Human Rights Council 
establishing a Working Group on Business and Human Rights (WG) to draft a treaty on 
the topic, practitioners and academics have engaged in a lively debate over the 
usefulness, content, scope, and elements of such an instrument5. This article attempts 
to advance that discussion by exploring elements of the treaty that could achieve 
transitional justice (TJ) goals regarding economic actors’ complicity with systematic or 
widespread HRVs.  

Transitional justice (TJ), as defined by the United Nations, is the “the full range 
of processes and mechanisms associated with a society’s attempt to come to terms with 
a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice and 
achieve reconciliation” (Secretary General 2004:8). TJ mechanisms have been 
implemented in societies aimed at addressing massive HRVs both in cases of peace 
processes seeking to end internal armed conflicts and in cases of new governments 

                                                           
5 The process aimed to elaborate a business and human rights treaty was established by the United 

Nations Human Rights Council Resolution 26/9 of June 2014. The resolution established an open-ended 
Intergovernmental Working Group with a mandate to elaborate an international legally binding instrument to 
regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business 
enterprises (United Nations Human Rights Council, Resolution 26/9, 25 June 2014, A/HRC/26/L.22/Rev.1) 
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replacing repressive regimes. Its main goals are the recognition of the dignity of 
individuals; the redress and acknowledgment of violations; and the aim to prevent them 
from happening again.  Rooted in accountability and redress for victims of past human 
rights abuses, the mechanisms most commonly associated with TJ are criminal 
prosecutions, non-judicial “truth-seeking” processes to expose HRVs, and reparations to 
victims of HRVs.  

One particular form of past abuse has not formally received attention in TJ 
mandates: that carried out by non-state business actors during periods of state 
repression and armed conflict.  This is not because of a lack of information; the operation 
of companies in countries with armed conflict or authoritarian regime is well-known. It 
is also not explained by the definition and purpose of TJ; neither the wording nor the 
goals of TJ preclude the inclusion of businesses in accountability efforts. Moreover, TJ 
processes have included what has been termed “corporate complicity” in the human 
rights violations of repressive states and in armed conflict. Indeed, the very origin of TJ 
in the post-Holocaust Nuremberg Trials included recognition of the role businesses had 
played in HRVs, leading to the “industrialist trials” carried out by Allied Forces. 
Nonetheless, scholars and practitioners have failed to recognize the efforts to include 
past involvement of economic actors in human rights violations as an integral part of TJ 
(Payne and Pereira 2015).  

The lack of visibility of the TJ projects may result from the fragmented nature of 
the study of business and human rights. Over the past several years, two sets of 
scholarship have emerged and evolved separately (Payne and Pereira 2016). One – 
business and human rights -- looks at contemporary issues; the other – transitional 
justice -- examines accountability for past perpetrators of state violence without 
considering businesses’ role in those HRVs. Scholars and practitioners working in these 
two areas have not traditionally engaged in dialogue and, as a result, have failed to 
establish the substantive links between these sets of problems. As a result, these 
literatures fail to recognize enduring patterns: the thread that links past and current 
abuses by businesses; the role that business has played in financing, sustaining, and 
collaborating in state violations and armed conflict over time; and the impunity that has 
protected businesses from accountability for HRVs.  

The literature on business and human rights in the current global context aims to 
investigate the patterns of current abuses or how to prevent them. Also, it looks at 
which sectors of industry, countries, or regions are most likely to perpetrate these 
violations; and what corporate, state or global policies or practices are most likely to 
prevent or reduce them. These studies are mainly focused on current dynamics of 
corporate wrongdoings but do not look at the origins and patterns of corporate violence 
during non-democratic times. Meanwhile, the transitional justice literature that has 
sprung up to deal with accountability for past human rights abuses in dictatorships and 
armed conflict has focused almost exclusively on violence carried out by state forces 
and their paramilitary allies or rebel groups. Accountability for corporate complicity in 

https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/criminal-justice
https://www.ictj.org/gallery-items/truth-commissions
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authoritarian and civil conflict situations has been referred to as the “missing piece of 
the puzzle, to pursue the full spectrum of justice and remedy for authoritarian and civil 
conflict periods.” (Bohoslavsky and Opgenhaffen 2010:160). The lack of scholarly 
dialogue is replicated among human rights and transitional justice practitioners. In the 
deliberations over the content, scope, nature and form of a future international 
instrument of international human rights law regulating the activities of transnational 
corporations and other business enterprises (TNCs and OE),6 scant attention has been 
paid to past patterns of corporate complicity in gross violations of human rights during 
dictatorships and armed conflict.   

Attempts to bridge the gap between transitional justice studies and business and 
human rights are fairly recent, and they have focused particularly on ways to include 
corporate complicity in transitional justice contexts. Although TJ practitioners and 
academics have mainly focused on state actors and their associates (such as 
paramilitaries) or rebel forces, an emergent wave of studies has targeted business 
complicity. As we discuss in several sections of this paper, our research has revealed 
efforts by human rights practitioners to implement groundbreaking strategies to 
advance accountability mechanisms for business human rights violations in all regions 
of the world. In addition, scholars such as Carranza (Carranza 2008), Gray (Gray 2007) 
Michalowski (Michalowski 2013), Verbitsky and Bohovslasky (Verbitsky and Bohoslavsky 
2013, 2015), and Payne and Pereira (Payne and Pereira 2015, 2016, 2018) have begun 
documenting accountability efforts for business human rights complicity in academic 
publications. This paper attempts to further connect the heretofore disparate business 
and human rights and transitional justice fields through the exploration of an 
international binding instrument.  

It does so by introducing the Corporate Accountability and Transitional Justice 
(CATJ) database7 (Part II).  The article is grounded in empirical evidence derived from 
this database that reveal certain aspects of corporate complicity with HRVs in the 
context of authoritarian regimes and civil conflicts8. The data collected by both 
practitioners and academics in the CATJ suggests that business complicity has been a 
key component of the violence used during authoritarian regimes and civil conflicts.  

                                                           
6 Business complicity in TJ received some attention only in the second session of the WG in October 

2016. Alfred de Zayas, UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International 
Order, addressed the need of the new treaty to regulate business behavior in the context of conflict and 
authoritarian regimes.  See also contributions by ANDHES, CELS and Dejusticia to the discussion: 
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/WrittenContributions.aspx>; 
<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session2/PanelVI/CentrodeEstudios_L
egales_y_Sociales.pdf>; 
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/PanelIV.aspx>. 

7 The CATJ database includes cases where businesses have been named in non-judicial and judicial 
transitional justice mechanisms (truth commissions, justice and peace process in Colombia and judicial actions) as 
being complicit with abuses committed in the course of an armed conflict or an authoritarian regime.  

8 Most of the evidence presented in this document are preliminary results of three action research 
projects implemented by the University of Oxford with the human rights organizations Andhes, Cels and 
Dejusticia. This paper builds on Andhes’s written submission to WG’s second session, mentioned in footnote 6. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/WrittenContributions.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session2/PanelVI/CentrodeEstudios_Legales_y_Sociales.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session2/PanelVI/CentrodeEstudios_Legales_y_Sociales.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/PanelIV.aspx
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The findings from the database suggest that current developments in corporate 
complicity in TJ contexts can inform the discussion on the scope and content of the 
international binding instrument. In section III of the article we look at the main 
principles of transitional justice to achieve its goals. We focus on states’ obligations 
arising from their duty to protect against, respect, and remedy the HRVs by state and 
non-state business entities. Our proposals are elaborated in the form of general 
elements rather than specific provisions to be included in the treaty9. Specifically, we 
promote: judicial accountability and access to justice; non – judicial forms of 
accountability; inclusion of domestic companies along with TNCs; collective reparations; 
extraterritorial accountability; and the establishment of a monitoring and supervisory 
body.  

CORPORATE ACCOUNTABILITY AND TRANSITIONAL 
JUSTICE: THE DATABASE 

 The Corporate Accountability and Transitional Justice database is the result of 
a joint project between academics and practitioners10. The University of Oxford, the 
University of Minnesota, ANDHES and CELS in Argentina and Dejusticia in Colombia have 
collaborated to identify and code cases of corporate complicity in HRVs during 
dictatorships and armed conflicts throughout the world. The project aims to track 
judicial and non-judicial responses to corporate complicity, and includes the so-called 
“industrialist” and slave labor cases in Nazi Germany up to the current conflict in 
Colombia. In addition to mapping where accountability has occurred, the project further 
considers the type of accountability, and the outcome of those accountability processes 
for victims. In addition to generating statistical analysis to consider when, where, why, 
and how accountability for past corporate abuses is possible, the project aims to identify 

                                                           
9 Our focus on state obligations regarding business accountability in transitional justice does not mean 

that we propose that the treaty should exclusively regulate state obligations in contexts of gross human rights 
violations. We are aware that there is an intense debate as to whether a binding instrument should establish 
obligations only for States or duties that would be directly incumbent on companies themselves (ICJ 2016: 7). 
Similarly, there is an important debate on the type of rights the global treaty should cover. Particular, some actors 
such as Ruggie (Ruggie 2013)) proposes that it should address only gross human rights violations. We do not 
address these debates here as they are beyond the scope of this piece. However, we should clarify that we do 
not necessarily agree with these restrictive views. 

10 The authors acknowledge the funders of the Project for their invaluable support: Open Society 
Foundation and the ESRC Knowledge Exchange Impact Acceleration Account. In addition, a number of individuals 
provided assistance in finding and coding cases for the CATJ. This list includes: Andhes Research Assistant Cynthia 
Cisneros; Oxford University researchers Kathryn Babineau and Julia Zulver; University of Minnesota Mondale 
School of Law students Mary Beale and Ami Hutchinson; and Dejusticia researcher Lina Arroyave, and Dejusticia 
interns: Paula Szy, Sarah Dorman and Lyndsi Allsop.    
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a set of models that could be adapted to gaining victims of such abuses remedy in other 
contexts.  

The database has four subsets of data: (i) a global dataset that includes all judicial 
actions cases involving corporate complicity in HRVs in past authoritarian regimes and 
armed conflicts; (ii) a global dataset of final truth commission reports that include 
reference to corporate complicity in past human rights violations; (iii) a country dataset 
for Argentina that includes Allegations of business complicity found on judicial actions 
against state actors in four provinces of Argentina; and (iv) a country dataset for 
Colombia, including allegations of business complicity derived from paramilitary 
leaders’ testimony in the Justicia y Paz prosecutorial process.11 

The CATJ includes a total of 874 observations of companies identified for their 
involvement in HRVs in 37 countries that transitioned from authoritarian rule or armed 
conflict between 1945 and 2017. Certain countries, owing to the particular mechanisms 
used, register a high concentration of observations: Colombia (460), Brazil (123), 
Guatemala (47), Liberia (37), South Africa (36), and Chile (23). Three types of TJ 
mechanisms were coded: (i) truth commissions (335 cases); (ii) judicial actions (112 
cases); and (iii) the justicia y paz process in Colombia (460 cases).   

The CATJ limits the definition of complicity to the four types emerging from 
existing case law (Maassarani 2005):   

x Joint criminal enterprise (Direct company involvement in the 
abuse), e.g. use of violence by security personnel inside the 
company’s factories; forced displacement 

x Slave work and other labor-related HRVs 
x Funding or indirectly participating in the abuses (with 

knowledge of results) e.g. Bruno Tesch and Zyklon B in 
Nuremberg; Swiss Banks in South Africa during Apartheid 

x Creating an illegal enterprise, e.g. “blood diamonds” in Sierra 
Leone 

The CATJ reveals business participation in all four types of complicity, with more 
than half (54%) of the recorded cases identified as indirect involvement in the violations, 
and 39% as a joint criminal enterprise (direct involvement) between business and state 
actors (or paramilitary forces).  

 
 
 
 
 

                                                           
11 The research team is in the process of including a fifth subset of cases: a multi-country dataset of 

judicial actions involving corporate complicity in Holocaust HRVs. Although the cases have been coded, the team 
is in the process of cleaning and analyzing the data and thus did not include the results in this article. 
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Graph 2. Type of complicity 

Source:  Corporate Accountability and Transitional Justice database, 2017 
 
Although a high proportion of cases involve gross HRVs (mainly physical integrity 

rights, or crimes against humanity), the database also reveals environmental 
degradation as part of the atrocities suffered by people in the course of a conflict or 
authoritarian regime. This dimension of atrocities affects the social, economic and 
cultural rights of peoples. Further exploration will be required in the future to consider 
the implications of business behavior in the fulfillment of these human rights. The 
distribution of violations is summarized in Graph 2 below. 
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Graph 2. Distribution of cases of corporate complicity by type of abuse 

Source: Corporate Accountability and Transitional Justice Database, 2017. 
 
In its initial phases, the CATJ has focused in-depth on cases of corporate 

complicity in Colombia and Argentina12. In Colombia, business complicity has occurred 
in the midst of the internal armed conflict and has involved abuses committed by two 
parties in the conflict: the official armed forces (e.g. Occidental Petroleum and the Santo 
Domingo massacre13) and paramilitary groups (e.g. Chiquita Brands and Dole)14. The 
Justicia y Paz rulings showed a particular concentration of cases in the northern part of 
the country (the Departments of Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander and 
Cesar), and in one particular sector of the economy (cattle ranchers), allegedly involved 
in 25% of the cases. A total of 439 businesses were mentioned by paramilitaries as being 
allegedly involved in forced displacement, homicide, the creation and provision of 
logistic assistance to paramilitary groups. Surprisingly, from the 186 cases with 
prosecutorial activity, 31 judicial actions concentrate in Colombia. However, these 
actions have rarely resulted in convictions and accountability.   

In Argentina, business complicity in HRVs occurred during the last dictatorship 
(1976-1983) as documented from the very beginning of the democratic transition by the 
CONADEP (National Commission on the Disappearance of Persons) in its Nunca Mas 

                                                           
12 Argentina and Colombia are the two countries in the database with the highest number of judicial 

actions against businesses (18 and 26 respectively).  
13 See <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-997669>.  
14 The links between businesses and the left wing FARC guerrilla group are still to be determined as part 

of the TJ mechanisms that are under design in Congress during the writing of this article.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-997669
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report. The report identified eleven companies involved in killing, kidnapping, 
disappearance, arbitrary detention, and torture. Moreover, research conducted by 
academics and practitioners suggests that the CONADEP underrepresented the level of 
corporate complicity, by identifying at least 47 companies that appear to have been 
involved in gross violations of human rights during that period15. A report generated by 
the National Ministry of Justice, the human rights organization CELS, and FLACSO 
University, claims that killing, torture, and disappearance of workers was a systematic 
practice in which businesses and the state were engaged during the dictatorship16.  
Despite this knowledge, the memory, truth and justice process in the country has mainly 
focused on the prosecution of state and not non-state economic actors. 

The CATJ reveals the particular forms that corporate complicity took form in 
particular regions of Argentina. The CELS Report shows important national patterns of 
business complicity. For example, it reveals that companies involved in HRVs operated 
in a wide range of sectors of the economy. Also, it reveals corporate violence occurred 
in both rural and urban areas. Meanwhile, our in-depth research on the Northwestern 
region suggests business complicity was mainly concentrated on both a reduced number 
of industries and in rural areas. For example, in Tucumán, 14 of the 22 companies in the 
database are sugar mills. In Jujuy, three of four companies identified as complicit in 
HRVs are from the sugar production sector. In these provinces, violence targeted 
workers in rural areas in which large extensions of land and the small villages on it were 
fully controlled by the dictatorship’s repressive apparatus.  

This overview of the CATJ provides the background to the empirical study. In the 
next section of the paper, we examine particular elements of a binding treaty that could 
advance the TJ efforts already underway in piecemeal fashion. Underlying our analysis 
is the argument that a binding agreement would force businesses to recognize their 
obligations under international human rights law. It would further engage TJ 
practitioners and scholars in the systematic investigation and documentation of abuses 
in which businesses engaged during periods of weak rule of law (authoritarian regimes 
and armed conflict). A binding treaty would thereby advance efforts at accountability to 
promote non-recurrence of violence and to address the rights of victims to truth, justice, 
and reparations. We incorporate findings from the CATJ below in making these 
arguments. 

                                                           
15 The report “Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad: Represión a Trabajadores 

Durante el Terrorismo de Estado" conducted by the National Ministry of Justice, the Center for Legal Studies and 
FLACSO, accounts for business complicity of 22 companies. In the meantime, our own database contains business 
complicity allegations of 29 companies which are included in the paper “Un modelo de investigación para avanzar 
en la rendición de cuentas por complicidad corporativa en violaciones de derechos humanos en regímenes 
autoritarios. Estudio de caso sobre Argentina” (ANDHES, Oxford, CELS). Four companies are duplicated in both 
studies (Ledesma, Minera Aguilar, Ingenio Fronterita e Ingenio Concepción).   

16 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJDDHH), Centro de Estudios Legales y 
Sociales (Cels) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso - Argentina). Responsabilidad empresarial 
en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomo I y II. Ed Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Noviembre 2015. 
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ELEMENTS FOR A BINDING TREATY 
In this section, we discuss a series of elements that the binding instrument should 

incorporate to achieve accountability for business complicity in TJ contexts. The 
elements presented in this work aim to reaffirm the general duty of the state to respect 
human rights. In particular, they refer to the State’s obligation to investigate and 
prosecute alleged perpetrators of massive HRVs and to punish those found guilty; to 
the right to know the truth about past abuses and the fate of disappeared persons; and, 
the right to reparations for victims of systematic HRVs. 

This general duty means that states should take all necessary and adequate 
measures to ensure accountability for business complicity with massive. We are not 
using here the term complicity in a strictly legal sense, which refers, in general terms, to 
the position of the criminal accomplice. We use the term complicity in a broader sense 
to refer to the different ways in which companies and/or their top officials are 
implicated, directly or indirectly, in the perpetration of massive HRVs17. That approach 
has been used in previous developments of business and human rights regulations. The 
UNGPs, and earlier initiatives such as the UN Global Compact18, recognize that it is not 
enough for businesses to avoid causing adverse human rights impacts, but they also 
need to avoid contributing to HRVs (UN Global Compact 2000; United Nations 2011). 
According to Principle 2 of the UN Global Compact “[c]omplicity basically means being 
implicated in a human rights abuse that another company, government, individual, 
group, etc is causing.”  

We contend that without binding instruments, and the reliance instead on soft-
law or voluntary principles, states have failed to address systematic patterns of abuses 
by business. A treaty would recognize the duty of states to address the rights of victims 
of atrocity – whether carried out by non-state business or state actors – to truth, justice, 
reparation, and guarantees of non-recurrence. The key elements to be emphasized in a 
binding agreement that emerge from our empirical study that advance TJ goals include: 
examined in this article are: 1) judicial accountability and access to justice; (2) non-
judicial forms of accountability; (3) non-discrimination in terms of company ownership; 
(4) collective reparations; (5) extra-territorial enforcement duty; and (6) monitoring. 
These six elements also link the two existing approaches to corporate complicity in 
human rights violations in TJ and non-TJ contexts. 

 

                                                           
17 For a discussion on the advantages of using the term in a non-legal sense, see for example ICJ 2008 

Vol 1: 3 <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Vol.1-Corporate-legal-accountability-thematic-
report-2008.pdf>. 

18 “The Global Compact (GC) is a voluntary initiative [launched in 2000] intended primarily for 
corporations to pledge commitment to human/labour rights and environmentalism (and anti-corruption after 
2004)” (Lim and Tsutsui 2012). It is part of the global effort to affect corporate behaviour. 
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JUDICIAL ACCOUNTABILITY AND ACCESS TO JUSTICE 
According to International Human Rights law, any victim of human rights 

violations has the right to an effective remedy, to know the truth and obtain fair 
compensation. The fulfillment of this right depends, in general terms, on the existence 
of a legal framework establishing legal accountability of human rights perpetrators and 
the availability and effectiveness of legal remedies to provide redress to victims of HRVs 
and their relatives.  

In the TJ field, trials for serious violations of human rights have been a 
fundamental tool in the reconstruction of democracy after authoritarian rule and armed 
conflict. Particularly, the investigation and prosecution of HRVs arise from international 
legal obligations that can be traced back to the Nuremberg trials (Anon n.d.; Bernaz 
2017; Teitel 2003). However, judicial corporate accountability has been marginal in TJ 
contexts.  

The evidence included in our database of judicial actions against both companies 
and individuals acting on behalf of companies suggests a low level of both judicial 
activity and judicial accountability. Of the 874 cases recorded in the CATJ, we found 
prosecutorial activity in only 136 cases (13%).  Only 23% (37) had significant 
accountability results in terms of convictions of either companies or individuals working 
for a company. Settlements, arguably another form of accountability, have occurred in 
17% (27) of the cases.  Although there are only 4% (7) of cases with acquittals, the lack 
of business accountability is observed in the small number of cases mentioned above in 
which any prosecutorial activity occurred, as well as the outcomes of those that were 
taken to court: 28% (48) of judicial actions were dismissed, and in 21% (35) of the cases 
a final decision is still pending.  

Notably, scarce judicial investigations against companies and individuals working 
for companies exist in contexts of intense judicial activity against state and paramilitary 
actors. For example, in Chile as of December 1, 2015, there are 1,373 state officers on 
trial, indicted and convicted. In sharp contrast, only one Chilean businessman has faced 
conviction despite 16 companies listed in the two truth commission processes as being 
involved in violations. Similarly, Argentina, another judicial accountability country 
leader, only 19 judicial actions have been put forward and only two companies and one 
top officer of another company have been convicted for their involvement in 
atrocities19.  

                                                           
19 Research conducted by academics and practitioners suggests that at least 47 companies might have 

been involved in gross violations of human rights. The report “Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa 
Humanidad: Represión a Trabajadores Durante el Terrorismo de Estado" conducted by the National Ministry of 
Justice, the Center for Legal Studies and FLACSO, accounts for business complicity of 22 companies. In the 
meantime, our own database contains business complicity allegations of 29 companies which are included in the 
paper “Un modelo de investigación para avanzar en la rendición de cuentas por complicidad corporativa en 
violaciones de derechos humanos en regímenes autoritarios. Estudio de caso sobre Argentina” (ANDHES, Oxford, 
CELS). Four companies are duplicated in both studies (Ledesma, Minera Aguilar, Ingenio Fronterita e Ingenio 
Concepción).   
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This lack of legal accountability also occurs in countries where prosecutorial 
activity has provided evidence suggesting the involvement of companies in massive 
violations of human rights.  

This context of impunity for the corporations is compounded by shortcomings of 
the legal systems of several states (Oxford Pro Bono Público 2008). As the International 
Commission of Jurists (International Commission of Jurists 2015:19) argues in relation 
to corporate accountability, many states do not establish provisions in their legal 
frameworks establishing legal liability of legal persons and clear provisions of liability 
for top company officers, including main shareholders, CEOs, managers of companies 
and other executives like chiefs of security.   

Regarding criminal responsibility of companies, in most countries, this does not 
exist and where it does it only covers a heterogeneous set of serious human rights 
abuses and not others (International Commission of Jurists 2015:20). Also, the rules or 
hurdles set in jurisprudence to attribute criminal responsibility to a corporation differ 
across jurisdictions (International Commission of Jurists 2015:20). Although criminal 
responsibility of individuals such as company CEOs and top officers fall within the scope 
of criminal law, how to legally attribute criminal responsibility to those individuals on 
account of corporate crimes remains unclear and subject to insufficient state practice 
(International Commission of Jurists 2015:20). TJ contexts pose further challenges to 
criminal responsibility of both corporations and company officers. The connection of the 
individual crimes with a broader and systematic situation of HRVs has to be 
demonstrated. Such factual linkages should be elaborated under a legally sound 
doctrine of criminal responsibility.  

Another feature that a legal accountability framework should incorporate is civil 
liability of companies for their involvement in human rights violations in TJ contexts. 
Although laws providing for civil remedies are common to most legal systems in the 
world, some substantive, procedural and practical obstacles often undermine the 
potential of civil remedies as an effective accountability mechanism (International 
Commission of Jurists 2015:22). As discussed above, some civil actions have attempted 
to make businesses accountable, but their overall outcome is not positive. That outcome 
is in part due to the inadequacy of private law regimes to address HRVs but also due to 
the imbalance of rights and privileges granted to corporations, particularly TNCs, and 
the relatively weak regime of private law to be used in holding them accountable, as the 
ICJ has pointed out.  

There is one particular aspect of private law that represents an obstacle for 
accountability in TJ contexts. Usually, civil legal remedies are subject to statutes of 
limitations, which in practice operate as temporal barriers to access to justice. Both the 
nature of systematic HRVs and the complexity to investigate them call for the removal 
of such a barrier. The inapplicability of statutes of limitations in international law has 
been established by some instruments and human rights bodies such as the Convention 
on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against 
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Humanity. Traditionally, this mandate has been incorporated into domestic criminal 
legal systems but not private law systems. One of the few states that has incorporated 
this international prescription to its private law regime is Argentina. In 2015 a new civil 
code came into force and established, among other substantial modifications, that any 
civil actions connected to crimes against humanity against natural and legal persons are 
not subject to the statute of limitations. 

The prohibition of the statute of limitations should also be expanded to other 
public law regimes. As discussed by the ICJ (International Commission of Jurists 2015) 
specific laws on consumer protection, environmental harm and labor relations also 
generally establish grounds of legal liability for corporations, which may also be used to 
pursue business accountability. In fact, labor laws have been used as an accountability 
mechanism in Argentina in TJ contexts (Payne and Pereira 2016). In February 2012 in the 
“Ingegnieros” case, an Appeals Labor Court dismissed the statute of limitations claims 
of a legal action brought to the court. Maria Gimena Ingegnieros, the daughter of 
Enrique Roberto Ingegnieros, brought the case. She requested financial compensation 
for her father’s disappearance during the civil-military dictatorship. She claimed that 
Techint SA should pay compensation given its role as co-author of the crime of 
disappearance on the company’s grounds. The company has denied the claim and 
further contends that the worker safety law, under which the case was brought, has a 
two-year statute of limitations that had long ago run out. The Appeals Court rejected 
that claim, declaring that statutes of limitation do not apply to compensation claims 
linked to crimes against humanity.20 The April 2007 SIDERCA case, brought by Ana María 
Cebrymsky, the wife of Oscar Orlando Bordisso, heard by the Supreme Court of the 
Province of Buenos Aires follows a similar logic. Bordisso disappeared shortly after he 
left work in 1977. In 1995, his wife claimed compensation from his employer – SIDERCA 
– under Argentine labor law, arguing specifically that the country’s work safety law 
obliged the company to protect her husband from entering and exiting the work site. 
The company rejected the claim and argued for the dismissal of the legal action due to 
the statute of limitations. The first instance tribunal accepted the claim against the 
company. On appeal, the company lost again in the Provincial Supreme Court. The Court 
ordered compensation for Bordisso’s widow. 

It should be noted that the implementation of effective legal remedies does not 
depend only on adequate legal accountability frameworks in TJ contexts. According to 
academic studies and human rights organizations reports, structural conditions also 
facilitate impunity regarding business involvement in human rights violations (Payne 
and Pereira 2016). In many countries, corporate elites are part of the ruling and judicial 
elite structure, recreating a context of impunity (Payne and Pereira 2018). Also, the 
economic sustainability and development of some states depend on corporate actors 

                                                           
20 See latest developments here <http://www.diariojudicial.com.ar/fuerolaboral/Se-le-vino-la-noche-a-

empresas-donde-hubo-desaparecidos-20120215-0002.html>. 
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linked to massive human rights violations (Abrahams 2013). Corporations use their 
economic power to influence directly or indirectly the justice system to secure impunity 
(Paul and Schönsteiner 2013:85; Sánchez 2013:115). Businesses, particularly TNCs or 
large domestic firms, have resources to hire expensive law firms and legal teams that 
can draw out cases and engage in jurisdictional forum shopping and other lengthy 
judicial processes; these resources are usually unavailable to the victims of abuse or 
their legal representatives. Finally, some TNCs and OE have used illegal means to ensure 
impunity by intimidating, threatening or paying victims and their families and bribing 
members of the judiciary (Payne and Pereira 2016).   

The binding instrument should incorporate the obligation of states to create an 
effective legal framework of business accountability in TJ contexts. The framework 
should incorporate the obligation of States to establish criminal liability of both natural 
and legal persons, as well as clear standards to attribute such criminal responsibility to 
both types of persons. Also, the state should be mandated to adapt their private law 
regimes to serve as a useful mechanism for accountability. Particularly, states should 
remove statues of limitations of both civil and criminal actions connected to crimes 
against humanity. Finally, state obligations should include the establishment of any 
positive measure to remove structural barriers to access to justice and remedies that 
victims and their relatives might face. 

NON –  JUDICIAL ACCOUNTABIL ITY 
Citizens in societies affected by massive and systematic HRVs have the right to 

know what happened to victims during violent times. Although it has not been an object 
of a specific international convention, it is included in a wide range of international and 
regional human rights instruments, and it has been developed by monitoring bodies of 
some human rights treaties (Paterson 2016). The right to truth has an individual and a 
collective dimension. It entitles both victims and their relatives to know the facts and 
circumstances of the specific crimes that affected them and society in general to know 
the truth about violence and HRVs 21. Although it has not been the object of a specific 
international convention, this right is considered either derived from other well-
established rights in international human rights law, such as the right to a remedy; or, to 
be an autonomous right, independent of or in addition to these other rights. 
Nevertheless, the core elements of the right are well accepted.  

Truth Commissions (TCs) are one of the most frequently non-judicial tools used 
to address the right to know about massive human rights violations. TCs are generally 

                                                           
21 The Inter-American Commission on Human Rights defines this as “a collective right that ensures 

society’s access to information that is essential for the workings of democratic systems, and it is also a private 
right for relatives of the victims, which affords a form of compensation, in particular, in cases where amnesty laws 
are adopted.”() Cited in Engstrom 2016: 11. 
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aimed to clarify and officially acknowledge the truth about massive HRVs (Hayner 2001). 
In that regard, they seek to determine “the facts, root causes, and societal consequences 
of past human rights violations” (The International Center for Transitional Justice n.d.). 
Their finding and recommendations might be used for criminal justice, reparations, and 
institutional reform processes to redress past abuses and prevent new ones from 
occurring.  

It is generally argued that TCs have not addressed the involvement of corporate 
actors in human rights violations. However, in our research, we reviewed all of the 
available final reports produced by truth commissions around the world and found that 
just over half of them (56%; or 22 out of 39 final reports) identify the role of economic 
actors in human rights violations. The distribution of these mechanisms is not uniform 
across the world. There is a high concentration in Latin America with 12 TCs in 10 
countries.  

The evidence collected in our research suggests three crucial barriers to the 
implementation of strong TCs that can account for business complicity. First, no national 
truth commission has included the role of business in human rights violations of former 
authoritarian regimes or armed conflict as part of the official mandate. When truth 
commissions have investigated corporate complicity, this has occurred in a more ad hoc 
manner. A treaty would no doubt encourage future truth commissions to include human 
rights violations by business as a significant area for addressing the rights of victims to 
truth, justice, and remedy. 

Although truth commissions have not included corporate complicity in their 
formal mandates, over half (56%) have not only carried out investigations but have also 
named names of companies and economic actors involved in violations. The CATJ 
contains a list of 321 names of companies named in the final truth commission reports 
of 19 countries around the world. By identifying by name those economic actors 
engaged in human rights violations, truth commissions have held them at least 
symbolically responsible for their role (in order of frequency) in financing repression, 
arbitrary detention, kidnapping, torture, extrajudicial killing, forced disappearance, and 
other international human rights violations. A treaty would codify into law the practice 
of holding economic actors responsible for gross violations of human rights. The truth 
commission investigations would initiate a process that courts would be expected to 
pursue according to the binding agreement. 

As it is, the CATJ shows that truth commissions have not tended to include 
judicial investigations as a follow-up to their findings on corporate complicity. This is, 
thus, the third block. Only 12 truth commission reports in 30 countries (or 40%) establish 
specific recommendations regarding corporate complicity. All of them address in vague 
language the need for businesses to comply with human rights standards. Two (East 
Timor and South Africa) call on economic actors to make voluntary payments to a 
reparations program. Only two others (Brazil and Liberia) mention investigation to 
determine judicial action against businesses. In the absence of binding agreements in 
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international law regarding business and human rights, truth commissions thus 
experience some constraint in terms of recommending costly action that might curb 
businesses from engaging in future violations or fulfill victims’ rights to truth, justice, 
and remedy. A binding instrument would likely increase truth commissions’ 
investigations into corporate complicity in past HRVs and to include in their final 
recommendations further judicial investigations. 

The most recent truth commission – the 2012 National Truth Commission in Brazil 
– suggests that increased global attention to business HRVs may prompt movement in 
the direction of holding businesses accountable. The initiative came not from the 
National Commission itself, however, but the Sao Paulo Commission. The Sao Paulo 
Commission included corporate complicity in its original mandate and then actively 
pressured for its investigation to be included in the final national report. The Sao Paulo 
Commission identified nearly all of the 123 economic actors named in the final national 
report. That commission, in turn, identified over one-third of the full list of economic 
actors named in all truth commissions. The National Truth Commission in Brazil, 
moreover, included in its recommendations the judicial investigations into cases of 
corporate complicity. One set of investigations – of the Volkswagen subsidiary in Sao 
Paulo, is underway due to pressure and information from victims who had testified in 
the Sao Paulo Truth Commission. The success in the Brazil case has depended on local 
level organization and mobilization of workers in Sao Paulo. The same sort of civil 
society initiative has overcome obstacles -- the absence of a mandate, lack of clear 
international law to apply, and specific recommendations to hold economic actors 
accountable under that law – that we have seen block other truth commission initiatives.   

Our findings suggest the need to establish specific state obligations to 
implement effective mechanisms to account for the participation of TNCs and OE in 
massive human rights violations in order to guarantee the right to truth of the victims 
and society in general. Half of the countries that implemented TCs in transitional 
contexts have ignored this issue. Furthermore, most TCs do not establish specific 
mandates to account for the involvement of corporate actors in massive human rights 
violations. Also, not all TCs that provided names of TNCs and OE syndicated as 
perpetrators of human rights violations. Finally, the evidence suggests that it is 
necessary to establish guidelines to determine the types of recommendations that TCs 
should include to ensure the right to truth, access to justice and reparation for victims 
and their families of massive violations of HR. 

TREATY SCOPE: TRANSNATIONAL AND NATIONAL 

COMPANIES ’  REGULATION 
One of the main discussions about the treaty refers to the kind of business 

enterprises it should regulate. The controversy revolves around whether the term 'other 
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companies' refers exclusively to companies whose activities are transnational (TNCs) or 
if it includes local companies regulated by national law22. This question, called the  depth  
question (Deva 2017) was triggered by a ‘footnote’  in  the  resolution of the Human 
Rights Council establishing the WG which states that other business enterprises denotes 
all business enterprises that have a transnational character in their operational 
activities, and does not apply to local businesses registered in terms of relevant 
domestic law. 

Much of the literature on the topic of corporations and human rights focuses on 
the concept of the ‘transnational corporation.' This is explained by the concern in the 
UN during the 1980s with foreign corporations operating in the developing world 
(Clapham 2006:199). The ‘transnationality’ of corporations has led to the possibility of 
companies having their headquarters in one country, being incorporated in a second 
country, operating in a third and fourth country, with workers from a fifth country and 
shareholders from a sixth state (Clapham 2006:200). This management arrangement 
increases the difficulty of regulating their operations, which is why the Norms on the 
Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with 
Regard to Human Rights (United Nations Sub- Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights 2003) and the Guiding Principles on Business and Human 
Rights (United Nations 2011) focus on creating a framework that is particularly 
concerned with transnational, as oppose to national, companies (Ruggie 2013).  

However, despite the fact that corporate abuses by TNCs are more broadly 
publicized and targeted by civil society organizations, this does not mean that national 
companies are not involved in human rights abuses. They have, however, been largely 
overlooked by the media and civil society because of their low visibility at a global level. 
This provides a perfect scenario for domestic companies to commit abuses without 
monitoring beyond the state where they are incorporated. It further fails to recognize 
the universal right of victims for protection against human rights abuses, regardless of 
the national origin of the violator. 

The current trend seems to move towards the adoption of instruments where all 
companies, not only TNCs, must be included. As an example, the OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises (1976) and the Tripartite declaration of principles concerning 
multinational enterprises and social policy (1977) included only TNCs, but the review of 
both instruments in the year 2000 extended its scope to other companies. More 
importantly, the two standard setting initiatives at the UN level preceding the current 
treaty process have moved in this direction (International Commission of Jurists 2015). 
The Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises with regard to Human Rights defined  “other business enterprises” as “any 
business entity, regardless of the international or domestic nature of its activities, 

                                                           
22 For a discussion on the implications of this discussion see <http://www.icj.org/wp-

content/uploads/2015/07/Global-Report-ScopeBusinessTreaty-2015.pdf>. 
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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.” (United Nations Sub- 
Commission on the Promotion and Protection of Human Rights 2003:20). Similarly, the 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights, established in its general principle 
that the principles “apply to all States and to all business enterprises, both transnational 
and others, regardless of their size, sector, location, ownership, and structure.” (United 
Nations 2011)23  

The CATJ data further reinforce the notion of the international regulation of 
TNCs24 as well as national firms. National corporations have been the protagonist of 
HRVS in TJ contexts. As Graph 3 below shows a higher concentration of domestic firms 
(43% or 375 companies) than transnational enterprises (15% or 127), from diverse 
sectors of the economy,25 have been implicated in HRVs in judicial and non-judicial 
transitional justice mechanisms.  

Graph 3. Nationality of firms 
 

                                                           
23 Report elaborated by the Special Representative of the Secretary General on Business and Human 

Rights (which worked between 2005 and 2011) and endorsed by the UN Human Rights Council in 2011. 
24 They are, after all, some of the most powerful forces in the world economy; and they present a 

challenge in terms of jurisdiction and regulation that they abide by.  
25 The other 42% of cases involve domestic individuals (40%) and unknown nationality of the business 

(2%). The sectors of the economy more represented in the sample are: Agriculture (31% (271)), natural resources 
(14% (120)), Consumer products/retail (10% (85)), Finance (6% (53)).  
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This data suggests that the regulatory efforts need to be encompassing and not 

only focus on the role and operation of TNCs. It is also important to note the arbitrary 
distinction at times of ownership. Some companies in Colombia, for example, were 
domestic at the beginning of the conflict but by the end of the conflict had become 
Colombian-headquartered TNCs.26 

Also, in the case of Argentina, our preliminary findings suggest that corporate 
engagement in serious HRVs has not been limited to the actions of TNCs. Indeed, we 
observe a high participation of domestic enterprises in the commission of these crimes. 
In Argentina, there is information linking at least 40 firms, with serious HRVs in the 
period 1975-1983. In the province of Tucuman, for example, 12 of the 16 companies 
implicated in HRVs are linked to the sugar industry, the main local economic activity. 
During this period, according to allegations found in judicial files, various national 
companies gave over their facilities for military operations and the establishment of 
Clandestine Centres of Illegal Detentions and Tortures (CCDs). As an example, some 
testimonies mention the case of La Fronterita sugar mill.  In the first case, at least 
twenty-nine (29) victims were illegally detained and/or tortured in the company’s 
facilities between January 1975 and May 1976. In the second case, at least thirty-one 
(31) people were victims of illegal deprivation of liberty and/or torture in company 
grounds between February 1975 and July 1976 and at least five (5) of them are missing. 
In both cases, the crimes were committed in the context of a constitutional 
government.27   

Similarly, in Colombia, from the 28% of cases where companies were involved, 
only 3% of the cases reported by the Justicia y Paz rulings involved TNCs. The other 25% 
were domestic companies working in the agriculture and retail sectors of the economy. 
For example, there is the case of several companies working in the Urabá region of 
Colombia (northern part of the country) that worked hand in hand with the paramilitary 
forces to displace Afro-Colombian communities from their collective ancestral lands in 
order to build large oil palm plantations. Forced displacement was used not only as a 
war strategy but also as a business strategy. The economic project started in 1999 and 

                                                           
26 Comments made by Mónica Cortes Yepes of the UNDP at the Universidad del Rosario conference on 

“Pasos hacia el posconflicto: un análisis desde miradas comparadas,” Bogotá, Colombia, 17 November 2016.  
27 El 5/2/1975 el gobierno constitucional de María Estela Martinez de Perón, dio inicio a través del 

Decreto Nº262/75 al llamado “Operativo Independencia” el cual consistió en la primera intervención masiva de 
las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la 
utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del 
gobierno civil en la provincia de Tucumán desde febrero de 1975. Si bien la intervención se produjo durante un 
gobierno democrático, marcó el compás del creciente proceso de autonomización de las fuerzas armadas 
respecto de los poderes constitucionales, constituyéndose en el acto preparatorio central del golpe de estado 
del 24 de marzo de 1976 (REJ Causa: “Operativo Independencia” Expte. Nº 1.015/04 y sus causas conexas y 
acumuladas jurídicamente) los delitos de lesa humanidad cometidos durante este período están siendo juzgando 
actualmente en juicio oral y público ante el tribunal oral federal en lo criminal de la provincia de Tucumán. 
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by 2005 the companies owned half of the lands (Defensoría del Pueblo 2005; Juzgado 
Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellin 2014). 

The evidence suggests that national companies might have been involved in 
systematic HRVs during both authoritarian governments and conflicts. The provisions of 
the new binding instruments should be applied to such national companies if it intends 
to promote accountability and close the impunity gap that benefited those companies. 
As the ICJ (International Commission of Jurists 2015) sustains, that coverage is the most 
consistent with the approach followed to date by the United Nations and also with the 
original aims of ensuring legally binding human rights duties for business enterprises. 

COLLECTIVE REPARATIONS 
States have an obligation under international law to provide reparations to 

victims of massive HRVs (Roht-Arriaza and Orlovsky 2011; van Zyl 2011)28. Demands for 
reparations are prevalent in post-conflict negotiations and, thus, become a crucial TJ 
mechanism (Roht-Arriaza and Orlovsky 2011).   

Reparations in TJ contexts attempt to restore victims to the positions they would 
have been in had the HRVs not occurred (Roht-Arriaza 2004; Roht-Arriza and Orlovsky 
2009). Material reparations include restitutions of: material goods such as land, jobs, 
pensions restitutions; health rehabilitation, such as medical, psychiatric, and 
occupational therapy; and monetary compensations such as lump-sums, package of 
services for victims and relatives, and pensions. Moral reparations include a wide range 
of initiatives such as official acknowledgment and apologies; disclosure of the 
circumstances in which HRVs took place and the names of perpetrators; the 
emplacement of memorials, among others.  

Reparations can be established through either judicial procedures or reparation 
policies. Court-ordered reparations generally entail individualized considerations of 
damages to each claimant based on the idea of putting the individual back in the 
position he/she would have been in the absence of the human right violation. 
Meanwhile, reparation policies to operate either by providing a uniform sum to all 
victims or through a schedule of amounts for different violations and do not attempt to 
define or repair the full amount of the losses (Roht-Arriaza and Orlovsky 2011).   

Both reparations ordered by courts and reparations policies can be individual or 
collective. Individual reparations serve as recognition of specific harm to an individual. 
Meanwhile, collective reparations respond, among others, to collective harms and 
harms to social cohesion, to re-establish social solidarity, and to maximize the 

                                                           
28 The victim’s legal right to reparation is articulated in the basic human rights instruments, specialized 

conventions, nonbinding instruments, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) and in the UN’s 
2005 Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Roht-Arriaza 2004; Roht-Arriaza & 
Katharine Orlovsky 2011) 
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effectiveness of existing resources. The collective aspect of reparations can arise from 
the fact that they are distributed in a non-individualized way, they include public goods 
tied to specific communities, or they aim to repair the harm suffered by a particular 
group (Roht-Arriaza and Orlovsky 2011).  

A treaty contributing to business accountability in TJ contexts should 
incorporate state obligations to guarantee reparations to victims. We would like to 
focus on one particular aspect of such obligation: the establishment of collective 
reparations.  There is a pattern of business complicity with HRVs in violent times, which 
reveals that business violence is usually directed against specific groups. The sphere of 
influence of business operations makes groups like workers, local communities and 
human rights and community leaders more likely to be targeted in times of repression 
or conflict. These groups pose a threat to the operation of companies by e.g. asking for 
increased labor guarantees, opposing the operation of the company in communal lands, 
or opposing the company’s operations because of the negative environmental impact. 
Some of these groups have even managed to put company operations in stand still. 
Moreover, repressive regimes and paramilitary forces target them for their perceived 
left-wing political orientation. In this way, business and state interests to silence these 
groups collide. For example, in Colombia29 and Argentina we see a pattern in businesses 
providing lists of union leaders to paramilitary forces and to state forces. These leaders 
would later on be kidnapped, disappeared, tortured and killed. And these violent actions 
would serve to purposes: to eliminate perceived left wing opposition to current power 
structures, and to eliminate obstacles to smooth operation of businesses.  We also see 
as noted above, that corporate complicity can be concentrated in particular geographic 
zones and sectors (such as the sugar industry in the north of Argentina or the palm oil 
industry in Colombia).  In Argentina, for example, we found that criminal prosecutions 
provide valuable evidence of potential business complicity. In our study of 14 rulings and 
one request of prosecution in the Northwestern region of Argentina in which only states 
officers were prosecuted, we found evidence suggesting that at least 30 companies 
might have been involved in crimes against humanity. We found that such involvement 
might account for HRVs against more than 400 individuals30. Notwithstanding this 
evidence, no judicial actions were initiated against companies in these provinces. Only 
one criminal prosecution was launched against two businessmen in the province of 
Jujuy.  

Similarly, in Colombia, our research on Justicia y Paz processes suggest that 
paramilitaries confessed to over 400 cases of corporate complicity, but very few cases 

                                                           
29 One of the emblematic cases in Colombia of collusion of paramilitary and business interests to silence 

union workers (who were identified by paramilitary forces as members or supporters of left wing guerrilla groups) 
is the case of Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos - SINALTRAINAL, the union workers 
of the food industry. There was an ATS lawsuit in the US against Coca-Cola for the role of its bottling companies 
in Colombia in anti-union violence against SINALTRAINAL workers. The lawsuit was dismissed in 2009. See: 
<https://business-humanrights.org/en/coca-cola-lawsuit-re-colombia>.  

30 Prior to our research, only 42 victims were connected to business complicity involving one company. 

https://business-humanrights.org/en/coca-cola-lawsuit-re-colombia
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reach the courts and those that do very seldom reach a favorable outcome for the 
victims. Only in less than a third of the cases (31%) mentioned by the paramilitaries, 
there was an explicit order from the court to the prosecutors to start an official 
investigation. Moreover, from those cases, only in 6% of the cases, a trial was started. 
However, the few cases that have reached a trial, combined with the recent institutional 
interest in prosecutions, are important precedents for future litigation. There is, for 
example, the Chiquita Brands case under the U.S. Alien Torts Statute31, and some 
domestic cases like the oil palm companies in the Pacific region of the country, where 
businessmen were convicted in 2014 for their involvement in forced displacement (the 
ruling was confirmed in the appeal in 2016).  

Because of the losses not only to the direct and individual victims and their 
families, but to whole communities, collective reparations could provide a response that 
gets to the developmental set backs of these types of violations. 

Unions have been particularly targeted in contexts of massive HRVs. Returning 
to the case of the northern province of Tucuman in Argentina, unionized workers in the 
sugar industry became the paradigmatic victims of massive HRVs.32. We found that the 
number of victims of serious human rights violations with business involvement 
currently amounts to three hundred and fifteen (315) between 1974 and 1977. Around 
55% of these cases were workers of the companies. From the total number of victims, 
around 70% had some kind of union activity. At least 60 of those victims were actively 
engaged in defense of labor rights, while in only seven (7) cases the victims were 
involved in other kinds of organizations or political parties. As other research suggest, 
the military government aimed to weaken the active Sugar Industry Workers Union of 
Tucumán (FOTIA) given their strong organization and resistance to sugar mill companies’ 
internal policies as well as government policies33.   

Meanwhile, In Colombia, some of the most emblematic cases of business 
complicity with paramilitary groups involve the torture, killing, and disappearance of 
unionized workers (e.g. Chiquita Brands, Drummond34, Coca-Cola). By financing the 
paramilitaries, businesses had access to a “protection scheme” that included repression 
of all social protest coming from union members, activists, community leaders, human 
rights defenders, or any other individual who was labeled as ‘guerrillero.' The Grupo de 
Memoria Histórica (GMH) (Group of Historical Memory) was able to document the 
selective murders of 685 union members. However, the number of unionized workers 
killed in the course of the conflict is debated. While the GMH records only 658 deaths, 
the Escuela Nacional Sindical (ENS) and the UNDP recorded approximately 2,800 deaths 

                                                           
31 See <https://business-humanrights.org/en/chiquita-lawsuits-re-colombia>.  
32 We found that 14 of the 22 companies in the database are sugar mills. 
33 Nassif, Silvia. Declaración como testigo experto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la 

Provincia de Tucumán, 22 de junio de 2016. Tesis: “Las luchas obraras tucumanas durante la autodenominada 
“Revolución Argentina” en el período 1966-1973” (ofrecida como prueba documental por la fiscalía).   

34 See PAX, El Lado Oscuro del Carbón, 
<http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/El%20Lado%20oscuro%20del%20carbon.pdf>. 

https://business-humanrights.org/en/chiquita-lawsuits-re-colombia
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from 1984 to 2011 (Centro Nacional de Memoria Histórica 2013:46). The ESN has a 
database of violence against union members that is not open to the public, which is why 
there is a lot that we do not know about business complicity in violence against union 
members. Particularly regarding small and medium sized domestic companies and state-
owned companies. However, in interviews with the leaders of the ESN, we were told that 
entire unions were annihilated in the course of the armed conflict.  

The new treaty should establish the obligation of state to implement an 
adequate framework of national remedies for victims of human rights abuse 
perpetrated directly or indirectly by business enterprises. That framework should 
establish reparations trough both courts-based mechanisms and policy schemes. Given 
the particularities of business involvement in massive violations of human rights, such 
framework should incorporate collective remedies in the sense that group such as union 
should be entitled to claim reparations either in courts or trough more general policies. 

EXTRATERRITORIAL RESPONSIBILITY  
In contexts of TJ, one of the ways to achieve justice and reparations for gross 

violations of human rights was through judicial processes taking place in countries that 
had not carried out such violations. This kind of judicial process, usually based on 
universal principles of justice, has the immediate effect of bringing justice to particular 
victims and, in turn, contribute to the longer term generation of international pressure. 
Along with other variables, international pressure and international political 
opportunities provide the conditions to achieve justice for massive HRVs. In that sense, 
judicial processes occurring in countries other than those that committed human rights 
abuses are crucial for TJ, though not very often used. There have been several 
prosecutions of former Nazis carried out by domestic courts under universal jurisdiction 
in countries like France (the Klaus Barbie case tried by the Cour de Cassation Française), 
Israel (the Eichmann trial in Jerusalem), Belgium, and Canada. More recent 
developments include the appeal to universal jurisdiction by UK and Spanish judges 
(particularly Baltazar Garzón) in order to prosecute crimes against humanity committed 
by former officials of the Chilean and Argentinean military regimes. 

Regarding the liability of TNCs and OE in contexts of transition, we observe that 
this pathway has been explored as a way of bringing justice and reparation to the 
victims. Of the 136 judicial processes identified in the CATJ, 44 occurred or are underway 
in states other than where the HRVs were committed (Payne and Pereira 2016). These 
trials are not explicitly based on universal jurisdiction principles but rather on more 
traditional principles of jurisdiction that appeal to the nationality of the defendant. They 
show, however, that victims and human rights advocates are using foreign litigation 
strategies to hold businesses accountable, similar to the processes by which these 
actors attempted to establish the accountability of state agents.  Claimants have looked 
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to the courts of the countries where TNCs are registered (home states) or where they 
have substantial economic operations to achieve justice for abuses in host countries.   

These processes face the obstacles mentioned above. Also, in some countries, 
the extraterritorial obligations of companies have been limited by court rulings, such as 
US Supreme Court decision in the Kiobel case that has appeared to affect the use of the 
Alien Torts Statute in the United States.  As a result this type of litigation yields few 
substantive results regarding accountability and reparation. We found only one 
convictions and 10 out of court settlements in our database. 

These processes also pose two problems for victims: (i) they only apply to 
corporations (i.e. juridical persons) and (ii) they must involve TNCs domiciled in a country 
where the rule of law is, arguably, stronger than the host country (where the company 
or its subsidiaries operate). This does not correspond to the empirical evidence that we 
have collected where 43% of cases collected in the CATJ involve domestic companies or 
where individuals and not corporations are involved (such as the 60% of cases in 
Colombia). The existing efforts to ensure extraterritorial jurisdiction based on the 
nationality of the TNC (e.g. ATS and recent legislation in France), needs to be expanded 
to include explicit support for the use of universal jurisdiction principle.  

The treaty would further the purposes of TJ by ordering states to issue 
regulation that facilitates legal proceedings in foreign countries and extraterritorial 
responsibility for TNCs. Such a system should include the obligation of the states to 
ensure that TNCs based in their territory refrain from violating human rights in other 
countries, as well as implement effective measures of access to justice in its territory for 
victims of violations of human rights committed by these TNCs in the territory of other 
states. It would also encourage states to explicitly allow for universal jurisdiction in 
cases of grave violations to human rights by businesses. 

MONITORING AND SUPERVISORY BODY 
Existing global and regional human rights instruments provide for the creation 

of monitoring and supervisory mechanisms to support states to implement human 
rights obligations. Such mechanisms play a crucial role to advance accountability as they 
might require states to report periodically on their progress to implement their 
obligations, and hear individual petitions against both states and individuals. 

In TJ contexts, these mechanisms have not only brought accountability at the 
international level but also contributed to building the appropriate circumstances for 
domestic accountability.  Four factors have been used in a multidimensional approach 
to explain the capacity to overcome impunity in TJ: international pressure, civil society 
mobilization, judicial leadership, and weak veto players (Lessa, Payne, and Pereira 2015). 
While each factor plays a key functional role in overcoming impunity, no single factor is 
sufficient to bring about pathways to accountability (Lessa et al. 2015). In that regard, 
international pressure on states to comply with human rights obligations in TJ context 
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has proved instrumental in domestically holding perpetrators of human rights violations 
accountable in the aftermath of dictatorships and armed conflict even where amnesty 
laws protected them. Traditionally, international pressure is exerted through the 
enforcement of clear state obligations by international bodies. According to this 
approach, international pressure that empowers local actors promotes new legal 
standards and sets specific obligations on states to end patterns of impunity for gross 
violations of human rights. Therefore, the effective use of domestic judicial and non-
judicial TJ mechanism requires the existence of international bodies able to exert 
international pressure on states.  

In Colombia, the presence of global actors as part of the efforts to seek 
prosecution and remedy in cases of corporate complicity was determinant for successful 
outcomes. In the CATJ-Colombia dataset, these actors are present in 48 per cent of 
cases with prosecution, and in 75 per cent of cases with remedy outcomes, and global 
actors were present in all cases where remedy was possible. Also, predicted probabilities 
tables show the salient role of global actors and the pressures that they exert on the 
state to increase the probabilities of prosecution of corporations (Bernal Bermúdez n.d.)   

Although some TJ mechanisms have addressed corporate complicity in different 
countries, very little has been achieved in terms of accountability, as the evidence in 
CATJ databze suggests. As Payne and Pereira (Payne and Pereira 2016) discuss, the 
absence of international pressures and the strength of veto players might account for 
such a record. In the CATJ-Colombia dataset, in only 4% of the cases did global actors 
like INGOs, intergovernmental organisations or other state agents, have an active role 
in supporting the claimants’ pursuit of truth and justice (Bernal Bermúdez n.d.). The 
current soft law nature of business and human rights international law has proven not 
to be enough to promote domestic business accountability. Similarly, international 
criminal law bodies have marginally addressed criminal business complicity of either 
companies or individuals35.  

The elaboration of the binding instrument is an opportunity to create a global 
monitoring and supervisory body able to exert international pressure to promote 
domestic business accountability. It is crucial to decide whether such an international 
body would have jurisdiction over states, companies, or both. Also, discussions need to 
take place on whether such a body will have powers only to monitor states, hear 
individual cases, mediate conflicts between parties, or a combination of all these 
alternatives. Although the discussion about all these issues go beyond the scope of this 
work, we bring the attention to the need of creating a monitoring body to promote 

                                                           
35 The Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) and the Statutes of the ad hoc International 

Criminal Tribunals for the former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR) have provisions that unequivocally declare 
that these tribunals have jurisdiction only over natural persons. Where these courts have heard corporate 
complicity cases, individual employees and not the companies have faced accountability. This is the case for ICTR’s 
media case (Ferdinand Nahimana and Jean Bosco Barayagwiza of Radio T´ el´evision Libre des Mille Collines; 
Hassan Ngeze of the Kangura newsletter), the Mugonero incident trial (Elizaphan and G´erard Ntakirutimana), 
and the Gisovu Tea Factory trial (Alfred Musema). 
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accountability at the international level but also, and more importantly, at the domestic 
level. 

CONCLUSION 
In the current context of TJ, a victims gap and accountability gap exists regarding 

the involvement of economic actors in the human rights violations of authoritarian 
regimes and armed conflicts. This is a gap that has been recognized in the business and 
human rights studies. Although victims face human rights violations perpetrated by 
businesses or businesses in collaboration with states or armed non-state actors, the 
absence of a clear and binding human rights instrument for redress of these crimes has 
led to a lack of redress. That failure to address the international rights of victims to 
truth, justice, and reparations for gross violations of human rights is inconsistent with 
the goals of TJ and the goals of universal international human rights instruments.  

The CATJ reveals important initiatives that some advocates of victims’ rights in 
some countries have been able to implement to fill these gaps. They have done so 
against all odds. They have overcome the very strong business veto over these 
judgements. They have also used innovative ways of blending international human 
rights principles found in domestic law. However, the extent to which other advocates 
in courts in other countries might use these precedents and interpret international and 
domestic law in such a way to overcome the business veto and fill the victims’ and 
accountability gap remains unclear. 

A binding agreement would advance these efforts by providing the international 
instrument and pressure to enforce it. The binding agreement would not only hold 
businesses accountable for contemporary human rights violations, it could get at the 
root causes of impunity that has perpetuated corporate complicity in authoritarian and 
conflict situations. The binding agreement thus advances the possibility of fulfilling TJ 
goals and filling gaps in addressing victims’ rights to truth, justice, and reparations.  

This paper has used empirical findings from the CATJ to show the role a treaty 
on business and human rights could play in these TJ goals that also promote the rights 
of victims in non-TJ environments. It thus merges the two – business and human rights 
and TJ literatures – in searching for solutions to the victims and accountability gap that 
exists where economic actors have been involved in the perpetration of human rights 
violations. We have proposed six elements crucial to that process. First, judicial 
accountability and access to justice fills victims’ rights to justice. Second, non-judicial 
forms of accountability address victims’ right to truth. Third, by including all -- domestic 
and transnational – economic actors, victims’ universal rights are satisfied. Fourth, 
collective reparations guarantee that not only individuals but targeted groups and 
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communities have access to redress. Fifth, by recognizing the responsibility of courts in 
every country to uphold universal rights of victims of human rights violations, a binding 
agreement would close jurisdictional loopholes used by companies to escape 
accountability. Sixth, by monitoring the outcomes of these efforts, the international 
community demonstrates the seriousness of closing the victims’ and accountability gap 
and sends a clear message to businesses of their responsibility to respect human rights 
wherever they operate.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 123  

 
 

  

REFERENCES 
ABRAHAMS, Charles P. Lessons from the South African Experience. In Corporate 

Accountability in the Context of Transitional Justice, edited by Sabine Michalowski. New 
York: Routledge. 2013 

 
ANON. n.d. International Center for Transitional Justice. Retrieved February 22, 

2017 (<https://www.ictj.org/about/transitional-justice>). 
 
BERNAL BERMÚDEZ, Laura. The Power of Corporations and the Power of People: 

Understanding Remedy and Corporate Accountability for Human Rights Violations. 
Colombia 2000-2014. University of Oxford. 

 
BERNAZ, Nadia. Business and Human Rights History, Law and Policy - Bridging the 

Accountability Gap. New York: Routledge. 2017. 
 
BOHOSLAVSKY, Juan Pablo and Veerle Opgenhaffen. The Past and Present of 

Corporate Complicity : Financing the Argentinean Dictatorship. Harvard Human Rights 
Journal 23:157–203. 2010. 

 
CARRANZA, R. Plunder and Pain: Should Transitional Justice Engage with 

Corruption and Economic Crimes? International Journal of Transitional Justice 2:310–30. 
2008. 

 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Basta Ya: Colombia Memorias de 

Guerra Y Dignidad. Bogotá. Retrieved at 
<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas
.html>. 2013. 

 
CLAPHAM, Andrew. Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford: 

Oxford University Press. 2006. 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Resolución Defensorial No. 39 - Violación de Los 

Derechos Humanos Por Siembra de Palma Africana En Territorios Colectivos de 
Jiguamiandó Y Curvaradó - Chocó. (39):1–42. Retrieved at 
<http://defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/defensorial/defensorial39.pdf>. 
2005. 

 
DEVA, Surya. Scope of the Legally Binding Instrument to Address Human Rights 

Violations Related to Business Activities. Retrieved at <https://www.escr-
net.org/sites/default/files/scope_of_treaty.pdf>. 2017. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 124  

 
 

  

 
GRAY, D. Devilry, Complicity and Greed: Transitional Justice and Odious Debt. Law 

and Contemporary Problems (70). 2007. 
 
HAYNER, Priscilla B. Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity. 

Routledge. 2001. 
 
INTERNATIONAL COMISSION OF JURISTS. The Scope of a Legally Binding 

Instrument on Business and Human Rights: Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises. Geneva. Retrieved at <http://icj2.wpengine.com/wp-
content/uploads/2015/07/Global-ReportScopeBusinessTreaty-2015.pdf>. 2015. 

 
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLIN. 

Sentencia Condenatoria Y Absolutoria. 2014. 
 
LESSA, Francesca, Leigh A. Payne, and Gabriel Pereira. Overcoming Barriers to 

Justice in the Age of Human Rights Accountability. Human Rights Quarterly 27:728–754. 
2015. 

 
LIM, Alwyn and Kiyoteru Tsutsui. Globalization and Commitment in Corporate 

Social Responsibility: Cross-National Analyses of Institutional and Political-Economy 
Effects. American Sociological Review 77(1):69–98. Retrieved at 
<http://www.jstor.org/stable/23102579>. 2012. 

 
MAASSARANI, Tarek F. Four Counts of Corporate Complicity: Alternative Forms of 

Accomplice Liability Under the Alien Tort Claims Act. New York University Journal of 
International Law & Politics 39–65. 2005. 

 
MICHALOWSKI, Sabine. Corporate Accountability in the Context of Transitional 

Justice. New York: Routledge. 2013. 
 
OXFORD PRO BONO PÚBLICO. Obstacles to Justice and Redress for Victims of 

Corporate Human Rights Abuse. Oxford. 2008. 
 
PATERSON, Pat. Transitional Justice in Colombia: Amnesty, Accountability and the 

Truth Commission. 2016. 
 
PAUL, Geneviere and Judith Schönsteiner. Transitional Justice in the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights. Pp. 73–92 in Corporate Accountability in the 
Context of Transitional Justice, edited by Sabine Michalowski. New York: Routledge. 
2013. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 125  

 
 

  

 
PAYNE, Leigh A. and Gabriel Pereira. Accountability for Corporate Complicity in 

Human Rights Violations: Argentina’s Transitional Justice Innovation. In Outstanding 
Debts to Settle: The Economic Accomplices of the Dictatorship in Argentina, edited by 
Horacio Verbitsky and Juan Pablo Bohoslavsky. Cambridge: Cambridge University Press. 
2015. 

 
PAYNE, Leigh A. and Gabriel Pereira. Corporate Complicity in International Human 

Rights Violations. Annual Review of Law and Social Sciences 12. 2016. 
 
PAYNE, Leigh A. and Gabriel Pereira. The Business End of Human Rights during 

Dictatorships and Armed Conflict: New Accountability Challenges for Transitional Justice. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2018 

 
ROHT-ARRIAZA, Naomi. Reparations Decisions and Dilemmas. Hastings 

International & Comparative Law Review 27(157). Retrieved at 
<http://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/691>. 2004. 

 
ROHT-ARRIAZA, Naomi and Katharine Orlovsky. A Complementary Relationship: 

Reparations and Development. in Transitional Justice Handbook for Latin America, 
edited by Fe ́lix Reátegui. ICTJ. 2011. 
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ACESSO A MEDICAMENTOS E PATENTES 
FARMACÊUTICAS: A LUTA DA SOCIEDADE CIVIL PELO 

DIREITO À SAÚDE FRENTE ÀS CORPORAÇÕES 
FARMACÊUTICAS TRANSNACIONAIS   | PEDRO VILLARDI1 | 

FELIPE FONSECA2 

 
ACCESS TO MEDICINES AND PHARMACEUTICAL PATENTS: CIVIL 

SOCIETY STRUGGLE FOR THE RIGHT TO HEALTH, FACING THE 
TRANSNATIONAL PHARMACEUTICAL CORPORATIONS 

RESUMO 
Acesso a medicamentos e patentes farmacêuticas têm sido alvo de intensos 

debates, principalmente a partir da criação da OMC e da assinatura do Acordo TRIPS, no 
início dos anos 1990. Em uma aliança estratégica, países desenvolvidos e corporações 
farmacêuticas, articularam a obrigatoriedade do patenteamento de medicamentos, 
argumentando que não haveria mais inovações sem o incentivo do monopólio, para 
recuperação do investimento. No entanto, duas décadas depois, não faltam dados para 
comprovar quão falacioso era esse argumento. Neste artigo apresentaremos os 
impactos das patentes farmacêuticas no acesso a medicamentos e na inovação médica 
e defenderemos que somente a partir do enfrentamento sistêmico do poder das 
corporações é possível garantir acesso a medicamentos e inovação farmacêutica, 
baseada em necessidade de saúde. 
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PALAVRAS-CHAVE : Acesso a medicamentos. Patentes farmacêuticas. 

Corporações transnacionais. Direito à saúde. 

ABSTRACT 
Access to medicines and pharmaceutical patents have been the subject of 

debate, especially since the creation of the WTO and the TRIPS Agreement in the early 
1990s. In a strategic alliance, developed countries and corporations have articulated the 
obligation to have patents for medicines. They argued that there would be no further 
medical innovations without monopoly incentive, to recover investments. However, two 
decades later, there is plenty of data proving how fallacious this argument was/is. In this 
article, we will present the impacts of pharmaceutical patents on access to medicines 
and medical innovation and we will argue that only with a systemic confrontation with 
corporate power it is possible guarantee access to medicines and pharmaceutical 
innovation based on health needs. 

KEYWORDS : Access to medicines. Pharmaceutical patents. Transnational 

corporations. Right to health. 

INTRODUÇÃO 
As patentes farmacêuticas e seu impacto na saúde de populações de países em 

desenvolvimento e desenvolvidos têm sido objeto de grande debate internacional nas 
últimas duas décadas. Com método dissertativo-monográfico, nos basearemos em 
literatura especializada, relatórios de órgãos oficiais e organizações da sociedade civil 
para desenvolver nosso argumento. Utilizaremos literatura nas áreas de acesso a 
medicamentos, direito a saúde, propriedade intelectual, direitos humanos e 
corporações. Para tornar o artigo mais claro e objetivo, ilustraremos os debates e 
reflexões propostos com dados, fazendo referência, quando possível aos fatos mais 
recentes.  

Neste artigo, buscaremos tratar da problemática direito à saúde e patentes 
farmacêuticas, mostrando de que maneira corporações farmacêuticas transnacionais se 
utilizam desse mecanismo comercial e acabam por colocar em risco a saúde e a vida de 
populações inteiras em todo o mundo. Abordaremos os impactos das patentes em dois 
níveis: Na saúde pública, especialmente em relação ao acesso a medicamentos; e na 
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inovação farmacêutica, onde a aposta em um sistema centrado em patentes falhou 
consideravelmente.  

Em seguida, procuraremos expor como funcionam as práticas adotadas pelas 
corporações farmacêuticas transnacionais, voltadas para prolongar ao máximo seus 
monopólios e maximizar seus lucros, muitas vezes atacando leis que protegem direitos 
humanos. Finalmente, defenderemos a urgência da construção de um mecanismo 
vinculante para punir corporações transnacionais por violações de Direitos Humanos e a 
necessidade de se entender o uso abusivo de patentes farmacêuticas e ataques a leis 
que protegem o direito à saúde como violações. 

O ATUAL SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS 
BARREIRAS AO ACESSO A MEDICAMENTOS 

No final do século XIX, fruto da primeira revolução industrial, um Acordo 
multilateral não vinculante tornou-se aquele que daria as bases para regular o sistema 
de propriedade industrial, a Convenção de União de Paris (CUP) (VIDAURRETA, 2010). 
Embora houvesse princípios de cumprimento obrigatório3, a CUP tinha como 
característica fundamental a flexibilidade. Isto quer dizer que cabia aos seus membros 
definir livremente para quais campos tecnológicos seriam concedidas patentes e qual a 
extensão do monopólio (GONTIJO, 2007). 

O regime de propriedade intelectual, tal como conhecemos hoje, foi efetivado 
em meados da década de 1990 no contexto de expansão do neoliberalismo em nível 
global. Nos anos seguintes à crise do Estado de Bem Estar social e após uma década de 
experiências neoliberais em países em desenvolvimento, a ideologia neoliberal chega ao 
centro do capitalismo global, com as eleições de Thatcher, em 1979, na Inglaterra e 
Reagan, em 1981, nos EUA (HARVEY, 2005).  

A partir de então, adentrando a década de 1990, uma série de instituições que 
seriam os alicerces dos processos de neoliberalização da economia global ganharam 
força, destacadamente Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Em 1994, é 
criada a Organização Mundial do Comércio (OMC) com a missão declarada de reduzir 
barreiras regulatórias e tarifárias no comércio internacional e de ser um organismo 
arbitral para organizar o comércio internacional, com a perspectiva de liberalização 
progressiva. Do ponto de vista da política internacional, a OMC trazia a proposta de 
modificação regulatória4 e de divisão internacional do trabalho.  

                                                           
3 Os princípios são: princípio do tratamento nacional, princípio da prioridade e princípio da 

independência das patentes. Para mais, ver GONTIJO, 2007. 
4 Frequentemente entende-se o neoliberalismo como uma ideologia que preconiza a absoluta 

desregulamentação. Embora seja verdade para o mercado financeiro, em outros campos, por exemplo da 
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Especificamente para este artigo, é importante o anexo 1C do GATT 94 (sigla em 
inglês para Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), documento base da criação da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), o Acordo TRIPS (sigla em inglês para Acordo 
sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). O TRIPS 
redefiniu os padrões de proteção à propriedade intelectual, de forma vinculante. Ou 
seja, para fazer parte da OMC, o país signatário teria de aderir a todos os seus acordos 
constitutivos. 

Ao entrar em vigor em 1995, o TRIPS harmonizou “os padrões mínimos de 
proteção que devem ser concedidos para os inventores em todas as áreas da 
propriedade intelectual” (OMC, TRIPS, 1994). É preciso dizer que ao mesmo tempo em 
que harmonizou os padrões, elevou-os, pois, ao contrário da CUP, sob a qual os países 
poderiam decidir os campos que seriam sujeitos ao patenteamento e a extensão dos 
monopólios a depender do nível tecnológico de cada área de tecnologia, o Acordo TRIPS 
tornava obrigatória a concessão de patentes para todos os campos tecnológicos e fixava 
a validade das patentes para no mínimo 20 anos. 

Assim, da mesma forma que semicondutores, parafusos e tecnologias 
eletrônicas, medicamentos passavam a ser passíveis de serem apropriados por meio de 
patentes em todos os países signatários do Acordo TRIPS (GONTIJO, 2007; CHAVES et 
al., 2009).  

Importante destacar que a aprovação do TRIPS resultou de uma aliança 
estratégica entre o governo Norte-Americano e empresas Transnacionais (TNCs), 
especialmente as do setor farmacêutico. O então CEO da Pfizer (maior empresa 
farmacêutica dos EUA), Ed. Pratt Jr. presidiu o Comitê Assessor de Negociações 
Comerciais (ACTN, na sigla em inglês). Um comitê sem precedentes, criado para que os 
empresários americanos tivessem influência direta nas negociações conduzidas pelo 
Departamento de Comércio dos EUA. Após o término das negociações Pratt declarou: 
“A vitória no GATT, que estabeleceu disposições para a propriedade intelectual, resultou 
em parte do suado esforço do governo dos EUA e das empresas norte-americanas, 
incluindo a Pfizer, ao longo das últimas três décadas. Estamos nesta luta desde o início, 
tendo um papel de liderança. ”. 

A reforma global representada pelo TRIPS revela, portanto, quão 
profundamente a ordem regulatória internacional está sujeita à atuação das TNCs e 
como a maioria dos Estados é colocada na condição de receptores e não produtores de 
legislações (DRAHOS, 2003)  

Patentes podem ser consideradas uma troca entre o público e o privado. Em troca 
de revelar a tecnologia para o público, o ente privado recebe do Estado um título 
temporário, que lhe concederá o monopólio sobre a exploração, a comercialização, o uso 

                                                           
propriedade intelectual, o neoliberalismo preconiza uma regulação progressiva, no sentido de criar um bom 
ambiente de segurança jurídica para os negócios, relegando ao Estado o papel de defender interesses privados, 
frente ao próprio interesse público (HARVEY, 2005). 
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e o licenciamento de determinada tecnologia. Uma das premissas das patentes é que 
recompensando o inventor com o monopólio temporário, ele poderá recuperar os 
custos de pesquisa e desenvolvimento utilizados e continuar inovando, o que hoje é 
altamente contestado, como veremos adiante. À época da aprovação do Acordo TRIPS, 
argumentava-se que sem patentes não haveria inovações farmacêuticas, pois somente 
com em situação de monopólio, seria possível que empresas inovadoras recuperassem 
seus investimentos, reinvestindo-os para gerar mais inovações. 

Em termos práticos, quando concedida, a patente permite ao seu titular cobrar 
preços elevados, uma vez que não há concorrência. Se pensarmos em um relógio, por 
exemplo, o monopólio sobre uma determinada tecnologia não é fato grave, nem 
impedirá que alguém tenha um relógio. Há diferentes modelos e diferentes marcas e, 
em última instância, pode-se optar por não ter um relógio sem risco à saúde ou à vida. 
No entanto, em se tratando de medicamentos, muitas vezes não há outras opções nem 
a escolha entre usar o medicamento ou não.  

Em outras palavras, o Acordo TRIPS transformou medicamentos em uma 
mercadoria como outra qualquer, mercantilizando um componente essencial do direito 
à saúde. Ou seja, no marco da OMC e da expansão neoliberal, saúde passou a ser um 
assunto do comércio. 

Em relação aos objetivos do Acordo TRIPS, dispostos no Artigo 7:  

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem 
contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de 
tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de 
uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e um equilíbrio entre direitos e 
obrigações (TRIPS, 1994, grifo nosso) 

 
Atendo-se aos trechos grifados do art. 7, é possível afirmar que a aplicação das 

normas dispostas no Acordo TRIPS deveriam gerar inovações, o que na área 
farmacêutica se traduziria em novos medicamentos, novas formas de diagnósticos e 
novos métodos terapêuticos; “transferência e difusão de tecnologia” deveria significar 
a redução do abismo tecnológico entre países do chamado “norte global” e “sul global”, 
por meio da ampliação de conhecimentos em domínio público; e deveriam conduzir ao 
bem estar social, ou seja, as pessoas deveriam ter acesso às tecnologias geradas no 
âmbito do novo regime de propriedade intelectual. Como veremos adiante, estes 
objetivos não se concretizaram e aplicação das novas regras apenas aprofundou 
assimetrias.  

O TRIPS também estabeleceu requisitos para que uma patente fosse concedida, 
quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Embora nomeados, os 
requisitos de patenteabilidade não são definidos pelo Acordo, cabendo aos países 
interpretá-los, conforme diz o art. 1.1 “os membros poderão estabelecer livremente o 
método adequado para aplicar as disposições do presente Acordo no marco de seus 
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próprios sistemas e práticas jurídicas”. A definição desses requisitos, como veremos 
adiante, é fundamental para garantir que patentes não sejam barreiras à garantia do 
direito à saúde e a disputa em torno à essa definição se insere em um debate atualmente 
fundamental no Brasil e no mundo. 

Entendendo a assimetria entre as nações que seriam signatárias do TRIPS, nações 
subdesenvolvidas e em desenvolvimento lutaram para que fossem incluídas algumas 
medidas que permitissem lidar com os desafios de extensão até então desconhecidas. A 
essas medidas chamou-se de flexibilidades ou salvaguardas de saúde pública.  

Um estudo conduzido em 2011 pela Conectas Direitos Humanos e pelo Grupo de 
Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) buscou identificar quais salvaguardas de 
saúde foram de fato incorporadas na lei 9279, a Lei de Propriedade Industrial (LPI). O 
estudo também buscou identificar medidas que iam além das obrigações internacionais 
assumidas pelo Brasil quando da assinatura do Acordo TRIPS, as chamadas medidas 
TRIPS-plus, também essas de interesse das corporações farmacêuticas. Foram 
identificadas 11 salvaguardas de saúde pública, das quais sete foram adotadas pela LPI; 
uma delas - período de transição - não pode mais ser adotada. Foram identificadas 
também 10 medidas TRIPS-plus: duas incorporadas na lei, duas por meio de medidas 
administrativas (VIEIRA, 2011). 

Em relação ao “período de transição”, refere-se ao acordo de que haveria 
diferentes períodos para incorporação do Acordo às legislações nacionais, para os 
campos tecnológicos em que não havia patentes antes do TRIPS (OLIVEIRA et al., 2004). 
Até então, no Brasil não eram concedidas patentes de produto para o setor químico-
farmacêutico. Enquanto país em desenvolvimento, o Brasil poderia ter modificado sua 
legislação somente em 2005.  

No entanto, ao contrário da Índia, que utilizou os 10 anos aos quais o TRIPS lhe 
dava direito, o Brasil aprovou sua na Lei de Propriedade Industrial já em 1996, a Lei 
9.279/96. Além de ter adequado sua legislação antes do previsto, o legislativo brasileiro 
ainda incluiu na lei brasileira provisões que iam além do mínimo requerido pelo Acordo, 
medidas TRIPS-plus, e deixou de incorporar algumas importantes salvaguardas de saúde 
pública.  

Buscando entender porque a lei de propriedade intelectual brasileira tomou o 
formato que tomou, a tese “Redes Invisíveis” se dedicou a entender que grupos de 
interesse foram agentes do processo de reforma da lei em meados da década de 1990 e 
que agenda defendiam cada um deles. A conclusão a que chegou a pesquisadora foi que 
o grupo que mais teve interesses atendidos no formato final da lei foram as corporações 
farmacêuticas transnacionais, que lograram ver contempladas na totalidade a maior 
parte de suas demandas (REIS, 2016, p. 303) 

Um exemplo de como o interesse das corporações farmacêuticas transnacionais 
foi atendido por meio de medidas TRIPS-plus, é o parágrafo único do Artigo 40 da LPI. 
Esse dispositivo determina que, caso o exame do pedido de patente leve mais de dez 
anos para ser concedido, os anos além serão acrescidos ao termo da patente. Por 
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exemplo, caso o exame de uma determinada patente leve doze anos, a média atual do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no setor farmacêutico, as patentes 
concedidas terão 22 anos de validade. Cabe destacar que ao adotar práticas de 
patenteamento excessivo, as empresas contribuem para a inviabilidade de um exame 
célere (CORREA, 2012). 

Em 2016, a ABIA/GTPI desenvolveu em parceria com o Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) um estudo para calcular o prejuízo 
causado por esse artigo da lei. Entendendo que a extensão do monopólio impediu o 
governo brasileiro de comprar versões genéricas mais baratas, o estudo calculou quanto 
a mais o Brasil gastou para a compra de nove medicamentos5 cujo tempo de exame de 
patente superou os dez anos. O prejuízo chegou à cifra de R$ 2,1 bilhões com apenas 
nove medicamentos (PARANHOS et al, 2017).  

Isso quer dizer que no lugar de investir em ações de saúde e de fortalecimento 
do SUS, que garantiriam o direito à saúde da população brasileira, tais como campanhas 
de vacinação, contratação de profissionais de saúde ou compra de equipamentos e 
outros insumos de saúde, o governo brasileiro foi obrigado a comprar medicamentos a 
preços exorbitantes de corporações farmacêuticas transnacionais, que tiveram sua 
patente estendida. Atualmente o parágrafo único do art. 40 tem sua constitucionalidade 
contestada no STF (STF, 2016).  

Outra medida TRIPS-plus inserida na lei brasileira foram as patentes pipeline, ou 
patentes de revalidação (Artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96). Por meio desse mecanismo, 
medicamentos que já estavam em domínio público foram “repatenteados”. Esse 
mecanismo, na prática, permitiu aos titulares de patentes concedidas no exterior 
revalidarem suas patentes no Brasil, sem sequer exame de mérito da patente6; é 
estimado que as patentes pipeline tenham custado aos cofres brasileiros até US$519 
milhões (HASENCLEVER, 2007) entre 2001 e 2007.  

Em relação às medidas de proteção à saúde não adotadas pelo legislativo 
brasileiro quando da aprovação da nova lei, podemos apontar a licença compulsória, o 
uso público não-comercial e a importação paralela. Embora tais institutos não estejam 
nominalmente previstos no TRIPS, têm base no art. 8, que estabelece que os países 
podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e a nutrição públicas e para 
promover o interesse públicos em setores de vital importância para seu 
desenvolvimento socioeconômico e tecnológico (TRIPS, 1994; artigo 8). Uma lista das 
salvaguardas, sua definição e seu uso na lei brasileira pode ser encontrada na Tabela 1. 

 
 
 

                                                           
5 Sofosbuvir (Hepatite C); Raltegravir, Maraviroque e Etravirina (HIV/AIDS); Erlotinibe, Trastuzumabe, 

Gefitinibe e Cinacalcete (Câncer); e Adalimumabe (Doença de Crohn) 
6 Para discussão mais aprofundada sobre as patentes pipeline, ver Miranda et al., 2009 
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Tabela 1 
Salvaguardas de Saúde Pública do TRIPS 

Salvaguarda TRIPS Lei 
brasileira 

Descrição do mecanismo / Uso 
brasileiro 

Período de Transição Artigos 65 
e 66 Lei 9279/96 

Países em desenvolvimento teriam um 
prazo de dez anos para que TRIPS 

começasse a vigorar em seus 
territórios. O Brasil usou de forma 

incompleta esse direito e a nova LPI 
começou a vigorar apenas pouco mais 

de um ano depois da assinatura do 
Acordo. 

Licença Compulsória 
(LC) Artigo 31 

Positivada 
pela Lei 
9279/96. 
Decreto 
3.201/99 

especificou 
os critérios 

para a 
emissão da 

LC. 

Autorização emitida por um governo 
para que terceiros possam explorar o 

produto patenteado no setor público ou 
privado. 

Importação Paralela Artigo 6 

Decreto 
4.830/03 
emenda o 
decreto 

3201/01 e 
institui a 

Importação 
Paralela 

quando uma 
LC for 

emitida. 

Permite a importação de um produto 
patenteado e fabricado legalmente em 

outro país onde não haja proteção 
patentária, sem a permissão do 

detentor da patente. 

Uso experimental Artigo 30 Lei 9279/69 

Permite que haja pesquisa sobre o 
objeto patenteado para que sejam 
obtidas mais informações sobre a 

invenção. 
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Exceção Bolar Artigo 30 

Lei 10.196/01 
emenda o 

artigo 43 da 
LPI e inclui a 
flexibilidade 

Permite que empresas produtoras de 
genéricos usem uma invenção 

patenteada para obter registro sanitário 
junto às autoridades nacionais, sem a 

permissão do detentor da patente. 

Atuação do setor de 
saúde no exame dos 
pedidos de patente 

Artigo 8 
(implícito) 

Lei 10.196/01 
emenda o 

artigo 229 da 
LPI e 

determina 
que a 

ANVISA é 
responsável 

pela 
Anuência 
Prévia ao 

exame 

Determina que a patente só deva ser 
concedida após as autoridades de 

saúde do país examinarem o pedido 
sobre a ótica da saúde pública. No 

Brasil a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária é responsável pela execução 
da flexibilidade e tem sido importante 
para conter a concessão de patentes 

indevidas. 

 
Como se pode notar, muitas das salvaguardas foram incorporadas a legislação 

após a aprovação da lei, em 1999, 2001 ou 2003, fruto de reformas posteriores, pois a 
natureza da demanda do governo brasileiro por medicamentos patenteados e caros 
tornou reformas na LPI voltadas para a defesa da saúde uma prioridade (SHADLEN, 
2009). Tais reformas também foram impulsionadas por um crescente movimento de 
articulação e mobilização da sociedade civil em torno do tema, tendo como destaque 
inicial um grande protesto em frente à Embaixada dos EUA em Recife, durante a 
realização do ENONG (Encontro Nacional de ONGS Aids) de 2001. Na época, os EUA 
prestaram queixa contra o Brasil por causa do artigo 68 da LPI, que expandia as 
possibilidades de Licença compulsória. Durante o protesto, que reuniu mais de 250 
ativistas, uma comissão representando as cinco regiões geográficas do Brasil foi 
recebida pelo cônsul, Peter J. Swavely, e exigiu que a queixa contra o Brasil fosse 
retirada. Apesar da vitória do movimento social contra os EUA, o artigo 68 nunca foi 
usado pelo governo brasileiro. Este episódio evidencia que a mera existência da 
salvaguarda na lei não é suficiente para que ela seja usada. 
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PATENTES, INOVAÇÃO, SALVAGUARDAS E 
CORPORAÇÕES 

Conforme vimos acima, no contexto da expansão neoliberal, a obrigatoriedade 
de incluir medicamentos no rol de tecnologias patenteáveis, países desenvolvidos e 
corporações farmacêuticas transnacionais conduziram a saúde para a arena do 
comércio.  

As consequências da obrigatoriedade das patentes aliadas a determinadas 
posturas por parte de transnacionais, desenvolvendo seus negócios sobre bens 
essenciais sem qualquer consideração pelas prioridades de saúde e pela vida das 
pessoas teve e tem consequências catastróficas. Poucos anos antes da assinatura do 
Acordo TRIPS, eclodiu a epidemia de AIDS e os anos seguintes exporiam de maneira crua 
o descaso que as corporações farmacêuticas tiveram pela vida dos que não podiam 
pagar os preços por eles fixados por medicamentos essenciais. O filme “Fogo nas veias” 
(original em inglês, Fire in the blood) mostra como a ganância das corporações 
farmacêuticas fez com que 10 milhões de pessoas com AIDS no sul global, especialmente 
na África subsaariana, morressem porque não podiam pagar pelos medicamentos anti-
retrovirais (ARV) que lhes salvaria a vida (FIRE IN THE BLOOD, 2013).  

Ainda mais grave, em 1998, quando o então presidente Nelson Mandela tentou 
modificar a lei sul-africana para que o governo da África do Sul pudesse comprar 
medicamentos a preços mais acessíveis, a Associação de Farmacêuticas da África do Sul7, 
representando quase 40 corporações farmacêuticas, processaram o governo da África 
do Sul e pediram a prisão de Mandela por supostamente violar patentes de 
medicamentos. O caso ganhou repercussão internacional e alguns anos depois, as 
corporações desistiram do caso. O dano, no entanto, já estava causado. Esse caso 
emblemático, conhecido como “Big Pharma Vs Nelson Mandela”, revelou a emergência 
de uma nova dinâmica de atuação das corporações farmacêuticas, que traz 
consequências diretas para a vida de populações inteiras: A contestação de decisões 
soberanas e legais e, em última instância, um ataque ideológico, judicial e político ao uso 
flexibilidades que servem para assegurar o direito à saúde.  

O que pretendia Mandela era que o governo da África do Sul tivesse como 
comprar medicamentos genéricos, mais baratos, e que assim fosse possível oferecer 
tratamento para mais pessoas, até mesmo porque a África do Sul é até hoje um dos 
países mais afetados pela epidemia de HIV/Aids. De fato, organizar formas por meio das 
quais seja possível para o governo ter mais de uma opção de compra de um determinado 
medicamento é fundamental para o cumprimento de prerrogativas constitucionais.  

Esta arquitetura do poder das transnacionais farmacêuticas implica, portanto, em 
um sistema de patentes desenhado para dificultar o acesso a medicamentos a preços 
acessíveis aliado a um esquema de pressões bilaterais que impedem qualquer reação 

                                                           
7 Em inglês, “South African Pharmaceutical Manufactors” 
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dos governos afetados, que ficam encurralados. Com os Estados com poucas ou 
nenhuma opção de políticas capazes de fazer frente a essa arquitetura, populações 
ficam vulneráveis a epidemias e alheias ao progresso científico que permite superá-las. 
Conforme exposto no relatório O HIV e a Lei:  “Altos preços criam - em linguagem 
econômica - ‘perdas excessivas’ que, no contexto dos medicamentos, resultam em 
mortes reais. ” (Global Comission, 2012).    

Estudos comprovam (MSF, 2008; PSI, 2009) que quando da entrada de um 
competidor no mercado, os preços tendem a cair de forma expressiva. A Figura 1 mostra 
a evolução do preço da combinação de primeira linha de tratamento de HIV/Aids, a 
chamada terapia inicial, composta por estavudina (d4T), lamivudina (3TC) e nevirapina 
(NVP). Notamos que se consideramos somente o preço do laboratório que comercializa 
o medicamento de marca de 2000 para 2008, nota-se uma redução de US$10.439 para 
US$331, custo por paciente/ano.  

 

 
No entanto, estudos mostram que as corporações farmacêuticas buscam 

patentear medicamentos e estender ao máximo o monopólio sobre eles, mesmo que de 
forma indevida (VILLARDI, 2012; AMIN & KASSELHEIM, 2014; GASPAR, 2015). Caso os 
países não tenham mecanismos para lidar com essas estratégias, seja durante a análise 
das patentes ou mesmo depois que a patente já está concedida, é possível que o direito 
à saúde seja ameaçado. Passemos agora à análise de estratégias de extensão do 
monopólio por parte dos laboratórios multinacionais, conhecidas como práticas de 
evergreening ou perpetuação de patentes. 

É muito comum a percepção de que uma única patente se relaciona a um produto. 
Também está no senso comum a narrativa de que patentes geram inovação e por isso 
devemos ter leis rígidas que proíbam a cópia ou não haverá mais inovação, nem 
medicamentos para as doenças mais simples. No entanto, mais de vinte anos depois da 
assinatura do Acordo TRIPS, acumulam-se evidências de que, no campo farmacêutico, o 
aumento no número de pedidos de patentes não tem se traduzido em medicamentos 
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novos e melhores. É possível inferir, portanto, que as patentes têm sido utilizadas pelas 
corporações farmacêuticas apenas como ferramenta para bloquear a entrada de 
competidores genéricos, maximizar lucros, conturbando os fluxos da inovação e 
colocando em risco a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, seja via preços 
inacessíveis seja via deterioração do progresso científico. 

Desde a entrada em vigor do Acordo TRIPS, temos observado um aumento no 
número de pedidos de patentes. Dados produzidos pela OMC, OMS e pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (WTO, WHO, WIPO, 2013), apontam que os 
números de pedidos de patente para tecnologias médicas (o que inclui o setor 
farmacêutico) via Tratado de Cooperação em Patente8, saíram de pouco mais 8.000 
pedidos por ano em 2000 para mais de 18.000 pedidos em 2008. Seguindo a lógica de 
que o aumento no número de patentes geraria inovações, ou ainda, que o número de 
patentes pode ser visto como um indicador da inovação, deveríamos observar um 
aumento no número de novos medicamentos. Vejamos. 

Nos EUA, uma análise detalhada dos novos medicamentos aprovados pela Food 
and Drug Administration (FDA)9 entre 1989 e 2000, revelou que 75% não apresentavam 
benefício terapêutico em relação aos produtos já existentes. Apenas 153 (15%) dos 
1.035 novos medicamentos aprovados pelo FDA durante este período foram 
classificados como altamente inovadores - medicamentos que possuíam novos 
princípios ativos e que também apresentaram uma melhora clínica significativa. Entre 
2000-2004, a situação se manteve semelhante, apenas 11% dos novos medicamentos 
foram altamente inovadores (49 de 427) (USFDA, 2005).  

No Canadá, a revista científica British Medical Journal publicou um estudo no qual 
demonstrou que apenas 68 (5,9%) de 1.147 novos medicamentos patenteados 
analisados entre 1990 e 2003 pelo órgão Canadense de Revisão dos Preços dos 
Medicamentos Patenteados, foram classificados como reais inovações (breakthrough) - 
ou seja, primeiro fármaco a tratar de forma efetiva uma determinada doença ou que 
promove ganho terapêutico considerável quando comparado aos fármacos já existentes 
(MORGAN et al., 2005).  

Um estudo da ANVISA, lançado em 2013, também ilustra essa crise mostrando 
que foram poucas as inovações que comprovaram um ganho terapêutico em 
comparação com produtos existentes: apenas 3% do total de produtos analisados entre 
2004 e 2011. 

Acumulam-se, nesse sentido, evidências de que o sistema de patentes não tem 
servido para gerar inovação no campo farmacêutico. Autores e relatórios já argumentam 
que não há provas de que houve aumento da inovação e da produtividade, conforme 
defendido quando da assinatura do Acordo TRIPS. Pelo contrário, provou-se que 

                                                           
8 Para mais informações sobre o tratado, ver http://www.wipo.int/pct/pt/ 
9 Trata-se da agência regulatório sanitária dos EUA. 
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sistemas que fortalecem a apropriação tendem a retardar processos de inovação 
(BOLDRIN, LEVINE, 2013; PSI, 2009).  

Outro caso grave diz respeito à resistência antimicrobiana, uma crise que se 
avizinha rapidamente. Em um período que quase coincide com o Acordo TRIPS, nos 
últimos 25 anos, nenhum novo antibiótico foi desenvolvido. Atualmente, cerca de 
700.000 pessoas morrem anualmente devido à resistência antimicrobiana. Estima-se 
que até 2050 as cifras cheguem a 10 milhões de mortes anuais (O’NEILL, 2014).  

Se o discurso da indústria farmacêutica para manter preços elevados de 
medicamentos é fundamentado no valor terapêutico e nos investimentos em inovação, 
há uma grande incoerência sendo cada vez mais evidenciada. O que os fatos indicam é 
que há um crescente descompromisso das empresas líderes do setor com os 
investimentos de alto risco em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). De 2008 até 2016 a 
indústria farmacêutica cortou quase 150 mil empregos, a maioria deles na área de P&D 
(FINANCIAL TIMES, 2016). Nesse cenário uma maior responsabilidade recai sobre 
pequenas empresas e instituições públicas para fazer avançar a pesquisa básica. Além 
disso, cerca de 75% das novas entidades químicas (aquelas consideradas mais 
inovadoras) têm sido financiadas com recursos públicos (MAZZUCATO, 2015).  

Com isso, cabe perguntar, se não há reais inovações como há tantos pedidos de 
patentes por parte das empresas transnacionais do setor farmacêutico? A adoção de 
práticas de evergreening10 é uma explicação que vem tomando fôlego nos últimos anos. 
Um amplo estudo conduzido pela União Europeia chamado Inquérito sobre o Setor 
Farmacêutico (Pharmaceutical Sector Inquiry, em inglês) levantou dados concretos e 
ilustrou formas utilizadas pelos grandes laboratórios transnacionais para estender o 
monopólio sobre uma molécula. Essa tática consiste em fazer inúmeros pedidos de 
patentes sobre apenas uma tecnologia, a fim de estender o monopólio para além de 20 
anos, conforme demonstra a Figura 2. 

 

                                                           
10 Evergreening é um termo em inglês que se refere à prática de extensão do monopólio por meio de 

pedido de patentes relacionadas à patente principal que protege a molécula, chamadas comumente de patentes 
secundárias. 
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Vemos que durante a vigência do que se chama “patente principal”, o detentor 

da patente entra com outros pedidos de patente, chamadas patentes secundárias que, 
se concedidos, acabam por bloquear a entrada de genéricos, estendendo o monopólio 
sobre o medicamento (PSI, 2009). Uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) mostra que em média no Brasil são feitos 8,7 pedidos de 
patente adicionais para cada medicamento já protegido por patente (PEREIRA, FIUZA, 
2013). 

Estudo conduzido no Brasil, buscando mapear o status patentário dos 
medicamentos ARVs no Brasil demonstra que tal prática é recorrente no país e que os 
efeitos sobre a sustentabilidade do programa de AIDS podem ser graves. Tomando 
como exemplo quatro medicamentos distribuídos pelo Departamento Nacional de DST, 
AIDS e Hepatites Virais, vemos na Figura 3 que os efeitos das patentes secundárias sobre 
a entrada de laboratórios produtores de genéricos públicos ou privados podem ser 
graves. No caso do medicamento lopinavir/ritonavir, utilizado no tratamento de 
HIV/AIDS, caso a última patente requisitada seja concedida, o laboratório transnacional 
terá não vinte anos de monopólio de exploração do medicamento, mas 29. No caso dos 
medicamentos de terceira linha de tratamento de HIV/AIDS, darunavir, o monopólio que 
expiraria em 2017, pode ir até 2025, caso a última patente secundária seja concedida.  
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A consequência de todas essas estratégias é que no lugar de investir em ações de 

saúde, governos têm de pagar altos preços por medicamentos que já deveria estar em 
domínio público não fossem as práticas acima descritas. Um caso que se destacou 
recentemente foi o do medicamento sofosbuvir, utilizado no tratamento para Hepatite 
C.  

O sofosbuvir faz parte de uma classe de medicamentos chamada antivirais de 
ação direta (AAD) e representa uma revolução no tratamento para hepatite C por três 
motivos. O primeiro é retirar a necessidade de regimes baseados no interferon, um 
medicamento extremamente tóxico, com efeitos adversos graves, de tratamento longo 
e com baixas chances de cura (SLEIJFER et al., 2005). O segundo é justamente as altas 
taxas de cura que o sofosbuvir apresenta, em combinação com outros antivirais de ação 
direta, cerca de 95%, frente a algo entre 50% e 60% oferecido pelas terapias anteriores 
(POURHOSEINGHOLI; ASHTARI; ALAVIAN, 2014). O terceiro é o fato de tais combinações 
abarcarem mais genótipos da doença (ZEUZEM et al., 2014).  

A Hepatite C também é uma enfermidade importante, na carga de doença global. 
No mundo, estima-se que entre 130 a 150 milhões de pessoas vivem com vírus da 
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Hepatite C (HCV), das quais 700.000 morrem anualmente em decorrência de 
complicações e doenças do fígado relacionadas à Hepatite C, como a cirrose e o câncer 
hepático. A título de comparação, no mundo há cerca de 37 milhões de pessoas vivendo 
com HIV/AIDS e pouco mais de um milhão morrem por ano (OMS, 2016a). Embora a 
Hepatite C seja encontrada em todos os países do mundo, sua maior prevalência está 
em países do sudeste asiático, Ásia central e África (OMS, 2016). A partir desses dados, 
podemos afirmar que a Hepatite C é necessidade urgente de saúde pública. 

Em 2013, o sofosbuvir foi lançado no mercado mundial pela Gilead Sciences. Esta 
molécula foi desenvolvida por vários cientistas em todo o mundo ao longo dos anos. A 
Gilead comprou esta molécula de uma pequena empresa de biotecnologia por 200 
milhões de dólares. Quando lançou o sofosbuvir no mercado americano, a Gilead fixou 
o preço do sofosbuvir em US$ 84.000 por um tratamento que dura 12 semanas. As 
justificativas para os preços eram inúmeras, uma delas que seria “mais barato que um 
transplante de fígado”. O alto preço chamou a atenção até do Senado americano, que 
convocou uma comissão para investigar o preço do sofosbuvir. A conclusão foi que os 
preços altos não têm nenhuma relação com custos de pesquisa, são exclusivamente 
focados em “maximizar lucros sem se preocupar com as consequências humanas” (U.S. 
SENATE, 2015). 

O preço de US$84.000 também não encontra lastro no custo de produção. Um 
estudo calculou que o custo de produção do tratamento inteiro é de pouco menos de 
US$ 250 (DE VEN et al., 2015). Já existem versões genéricas desse medicamento em 
alguns países no mundo sendo comercializadas por cerca de US$ 500 (IYENGAR, et al, 
2016). As organizações TAC e Mèdicens du Monde (MdM) estimaram que em 2030, 
quando o sofosbuvir e outros medicamentos de sua classe tiverem a patente expirada, 
10,5 milhões de pessoas com Hepatite C haverão morrido, mesmo estando a cura 
disponível desde 2013 (TAC, MdM, 2016). 

No Brasil, a Gilead está vendendo sofosbuvir por US$ 7.00011, um preço 3500% 
superior ao custo de produção desta droga. Estimativas da ABIA/GTPI indicam que caso 
o Brasil continue a pagar esse preço cobrado pela Gilead, só seremos capazes de tratar 
todos os pacientes com hepatite C em 2.075 - daqui a 60 anos. No entanto, se o Brasil 
tivesse acesso ao menor preço disponível, trataríamos todas as pessoas com hepatite C 
até 2019. Daqui a dois anos. 

Motivado por um cenário de crise de inovação e acesso, o então Secretário Geral 
das Nações Unidas Ban Ki-moon convocou um Painel de Alto Nível sobre Acesso a 
Medicamentos (em inglês, High Level Panel on Access to Medicines). Composto por 
especialistas, ativistas, ex-presidentes e representantes da indústria farmacêutica, o 
painel deveria emitir um relatório, após processo de consulta aberto à sociedade.  

No final de 2016, o relatório foi lançado, contendo um diagnóstico da situação do 
acesso a medicamento no mundo com objetivo de orientar o Secretário Geral no sentido 

                                                           
11 Informação obtida em comunicação direta com o Ministério da Saúde, via lei de acesso a informação. 
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de agir no tema, mas contém também recomendações para países, organismos 
multilaterais e corporações, dentre outras instituições. O objetivo de algumas destas 
recomendações é mitigar o efeito nefasto que patentes têm sobre o acesso; de outras 
é buscar outras formas de inovação que não sejam baseadas na apropriação do 
conhecimento, recorrendo para outros tipos de incentivo e apostando na inovação 
aberta e colaborativa. Ainda, há uma série de recomendações sobre corporações 
farmacêuticas; abordaremos o tema adiante. 

Uma das recomendações (recomendação 2.6.1 (b)) do relatório diz respeito ao 
uso das salvaguardas de saúde pública pelos países membros da OMC: “Governos devem 
adotar e implementar leis que facilitem a emissão de licenças compulsórias (...) para 
necessidades legítimas de saúde pública, em particular medicamentos essenciais” 
(UNSGHLP, 2016, p. 27). A licença compulsória é uma das salvaguardas de saúde mais 
importantes e é comumente conhecida como “quebra de patentes”. 

A licença compulsória é a permissão dada pelo Estado a outros laboratórios para 
explorarem uma determinada tecnologia patenteada, sem a autorização do detentor da 
patente. No Brasil, essa medida foi incorporada na lei brasileira em 1996, mas 
regulamentada apenas em 1999 e pode ser utilizada em caso de “emergência nacional” 
ou “interesse público”.  

A utilização da licença compulsória pelo governo brasileiro em 2007 é um 
exemplo de utilização das salvaguardas de saúde pública previstas no Acordo TRIPS, da 
qual lançou mão o governo brasileiro para proteger a execução de uma política pública, 
frente aos altos preços cobrados pela empresa titular da patente. Do ponto de vista do 
debate empresas e direitos humanos, a utilização da licença compulsória representa 
motivação clara do governo em defender o direito à saúde de sua população frente a 
um instrumento comercial utilizado por uma corporação para manter altos preços. Em 
outras palavras, motivado em garantir direitos para sua população, o Estado decide por 
revogar, mediante compensação (royalties), o privilégio temporário de uma empresa ou 
indivíduo.  

No Brasil, o medicamento alvo da licença compulsória foi o medicamento 
utilizado no tratamento para HIV/AIDS, efavirenz (EFV), após anos de intensa 
mobilização de ativistas de Aids e movimentos de saúde ligados ao GTPI/Rebrip.  

Em 2007, o EFV era utilizado no tratamento de 75.000 pessoas vivendo com 
HIV/AIDS, o que representava à época quase 40% dos pacientes em tratamento no país, 
a um custo de US$580 por paciente/ano, consumindo sozinho R$90 milhões ou 15% do 
orçamento utilizado para a compra de ARVs (REIS, VIEIRA E CHAVES, 2011). Em 2006, o 
governo brasileiro começou a negociar com o laboratório MerckSharp&Dhome (MSD) 
uma redução do preço do EFV alegando que a mesma empresa comercializava o mesmo 
medicamento por preços inferiores para países de renda média e que havia versões 
genéricas no mercado internacional por 25% do preço cobrado pela MSD. Mesmo com 
um desconto de 30% oferecido pelo laboratório multinacional o governo brasileiro 
declarou o licenciamento compulsório de duas patentes que cobriam o EFV.  
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Logo após a emissão da licença, o fornecimento do medicamento para o 
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais foi feito por meio de importação dos 
genéricos produzidos na Índia, a US$180 por paciente/ano, aproximadamente (REIS, 
VIEIRA E CHAVES, 2011, p.  27-8). Dois anos depois o EFV nacional, fabricado por 
Farmanguinhos, começou a ser comprado pelo MS, por US$250 por paciente/ano, 
aproximadamente. De 2007 a 2011, as economias geradas com a compra EFV nacional já 
ultrapassavam os R$200 milhões (SILVA, HALLAL E GUIMARÃES, 2012). 

No entanto, esse é um dos poucos casos de uso pleno da licença compulsória por 
um país em desenvolvimento12. Usualmente, países do Sul global não conseguem utilizar 
plenamente as salvaguardas de saúde por causa de pressão política. Recentemente na 
Colômbia, o caso do medicamento mesilato de imatinibe, utilizado no tratamento de um 
tipo de leucemia, mostrou até que ponto as pressões bilaterais, que remontam ao caso 
“Big Pharma vs Nelson Mandela” seguem sendo um grande obstáculo.  

Até 2012, o medicamento estava em domínio público na Colômbia e havia 
versões genéricas no mercado. Nesse ano foi concedida uma patente, que deu à 
corporação farmacêutica transnacional Novartis exclusividade na comercialização do 
imatinibe. Imediatamente, o preço do imatinibe subiu 197% (REUTERS, 2016). Em 2014, 
organizações da sociedade civil colombiana (IFarma, Misión Salud e CIMUN) solicitaram 
formalmente ao governo colombiano que fosse emitida uma licença compulsória para o 
medicamento. As organizações argumentavam que a patente não deveria ter sido 
concedida, por se tratar de uma patente secundária, rejeitada por diversos países ao 
redor do mundo; e que o preço cobrado pela Novartis - US$ 44 por comprimido - era 
abusivo e que seria possível tratar mais pessoas utilizando medicamentos genéricos a 
preços mais acessíveis.  

Em fevereiro de 2016, um Comitê Técnico formado no governo colombiano 
aconselha o Ministro de Saúde, Alejandro Gaviria, a dar seguimento aos procedimentos 
para emissão da licença compulsória. Seguindo a recomendação, o ministro abre 
negociações com a Novartis para reduzir o preço. Seguindo estudos do governo 
colombiano, que simulou qual seria o preço do imatinibe em condições de concorrência, 
o ministério da saúde oferece à Novartis o preço de US$ 18,50 por comprimido (KEI, 
2017). A Novartis se nega a continuar a negociar. Algumas semanas depois, o governo 
colombiano manifesta que continuará com o processo de emissão de licença 
compulsória. No dia seguinte, um funcionário de alto escalão da embaixada americana 
comunica que o Comitê Financeiro do Senado americano e a Secretaria do Tesouro 
(USTR, sigla em inglês) se reuniriam pra avaliar se os EUA manteriam o pacote de ajuda 
de US$ 450 milhões para o processo de paz da Colômbia.  

A reação foi provocada em grande parte pela PhRMA, que solicitou ao USTR uma 
revisão das posturas colombianas em relação à propriedade intelectual. Esse 

                                                           
12 Para ver mais sobre casos de licença compulsória ao redor do mundo, ver 

http://deolhonaspatentes.org/infograficos/ 
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procedimento é utilizado pelo USTR para determinar se um país está adotando práticas 
que poderão colocar em risco os interesses das corporações farmacêuticas americanas 
(STAT NEWS, 2017). No final de 2016, o ministro da saúde da Colômbia emite a 
declaração de interesse público e fixa o preço do imatinibe, atingindo uma redução de 
44% (KEI, 2017). Esse caso mostra que os interesses das corporações, defendidos por 
um governo democraticamente eleito, buscou colocar o governo colombiano em uma 
situação de escolher entre a saúde de sua população e o processo de paz.  

O tema da pressão e da ameaça por corporações farmacêuticas e governos de 
países desenvolvidos é recorrente no tema acesso a medicamentos. O relatório do 
painel de alto nível trata exatamente desse tema em sua recomendação 2.6.1 (d): 
“Governos e o setor privado devem abster-se de ameaças implícitas ou explícitas, táticas 
ou estratégias, que coloquem em risco o direito dos países membros da OMC de utilizar 
as flexibilidades de saúde pública do TRIPS. ” (UNSGHLP, 2016, p. 27). Esta 
recomendação é fundamental para restabelecer um espaço político em que países sejam 
capazes de fazer pleno uso das salvaguardas de saúde, reduzindo assim o quadro de 
perda de direitos da população que decorre do exercício do poder de monopólio das 
transnacionais farmacêuticas. 

Outra recomendação chave diz respeito ao processo de análise das patentes. 
Vimos acima que corporações farmacêuticas se utilizam de estratégias para prolongar 
seus monopólios por meio de patentes secundárias, que não representam inovações 
genuínas. Em relação a esse tópico, o relatório do Painel de Alto Nível também traz uma 
recomendação (2.6.1 (a)): “Países membros da OMC devem fazer uso total dos 
dispositivos previstos no Artigo 27 do Acordo TRIPS, adotando definições rigorosas de 
invenção e critérios de patenteabilidade, que impeçam práticas de evergreening, 
garantindo que só sejam concedidas patentes para inovações genuínas” (UNSGHLP, 
2016, p. 27).  

Para que sejam concedidas, as patentes devem atender a três requisitos de 
patenteabilidade, quais sejam (a) novidade; (b) atividade inventiva; e (c) aplicação 
industrial. Embora os requisitos tenham sido estabelecidos pelo Acordo TRIPS (Art. 
27.1), os países signatários são livres para interpretá-los e a depender dessas 
interpretações, as agências examinadoras de patentes concederão mais ou menos 
patentes. É nesse sentido a recomendação do relatório, que as interpretações sejam 
rígidas para que menos patentes sejam concedidas. Uma interpretação mais rígida dos 
requisitos de patenteabilidade pode ser determinante para uma política de acesso a 
medicamentos ou para o fortalecimento da indústria farmacêutica local (UNCTAD, 
2011).  

A anuência prévia é a participação de profissionais do setor saúde no exame de 
patentes farmacêuticas e foi instituída em 2001 pela inclusão do art. 229-C na, por meio 
da Medida Provisória 2.014-1, transformada na Lei nº 10.196. A partir de então, todos os 
pedidos de patente da área farmacêutica deveriam passar pelos técnicos da 
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Coordenação de Propriedade Intelectual da ANVISA (Coopi-Anvisa) antes de serem 
concedidos ou não pelo INPI.  

Como já visto anteriormente, a concessão de patentes indevidas pode causar 
grandes prejuízos a políticas de saúde, uma vez que geram monopólios que permitem a 
fixação de altos preços. Assim, a atuação da ANVISA foi e é importante para a não 
concessão de patente imerecida, mantendo tecnologias em domínio público e 
impedindo monopólios indevidos. Um estudo realizado pela própria ANVISA (ANVISA, 
2010) analisa as decisões no período de 2001 a 2010 e demonstra como a participação 
da Agência na análise de patentes tem sido importante não só para evitar a concessão 
de patentes indevidas, mas também para aumentar a qualidade das patentes 
concedidas. 

Embora reconhecidamente benéfica por entidades como a Organização Mundial 
da Saúde, justamente por seu papel em evitar a concessão de patentes imerecidas 
(CIPIH, 2006), a anuência prévia da ANVISA sempre esteve sob ataques13, seja dos 
laboratórios transnacionais, seja do próprio INPI. Em 2014, a Interfarma, associação que 
representa os interesses das corporações farmacêuticas no Brasil entrou com uma ação 
civil pública (ACP) na justiça de Brasília, demandando que a Anvisa fosse proibida de 
analisar requisitos de patenteabilidade em pedidos de patente, devendo ater-se a 
análise de risco à saúde. Na prática, isso significa que uma associação de empresas 
transnacionais pede o fim da Anuência Prévia. Em sendo a Anuência Prévia da ANVISA 
um mecanismo legal que impede que monopólios indevidos impeçam a compra de 
medicamentos mais baratos e que, portanto, funciona no sentido de garantir o direito à 
saúde, o caso da ACP da Interfarma configura o ataque de corporações farmacêuticas a 
uma legislação que protege direitos humanos. 

Essa postura, é possível afirmar, faz parte do modus operandi das corporações 
farmacêuticas: pediram a prisão de Nelson Mandela, na África do Sul, em 1998, tentaram 
acabar com a indústria de genéricos da Índia com uma ação judicial, em 2001 e, 
atualmente, atacam a anuência prévia da Anvisa para poderem prolongar seus 
monopólios, sem o exame criterioso da agência em seu caminho. 

Tentamos mostrar nas últimas linhas de que modo corporações farmacêuticas 
buscam maximizar seus lucros por meio de suas patentes e práticas de evergreening e 
por meio de ataques a leis desenhadas para preservar uma margem de atuação de 
governos na defesa da saúde. De que maneira, então, é possível impedir que isso 
aconteça? 

                                                           
13 Para mais, ver Guimarães, 2010, Guimarães e Correa, 2012 e GTPI, 2013. 
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO 
VINCULANTE PARA PUNIR EMPRESAS POR VIOLAÇÕES 
DE DH: RECLAMANDO A SOBERANIA DOS POVOS 

Desde 2008, está em vigor o “Human Rights Guidelines for Pharmaceutical 
Companies in relation to Access to Medicines”14. Esse documento produzido pelo 
Relator Especial de Saúde da ONU traz algumas responsabilidades das corporações 
farmacêuticas em relação ao acesso a medicamentos, em conformidade com o Global 
Compact, o Representante Especial do Secretário Geral sobre Direitos Humanos, 
Corporações e outros negócios e outras iniciativas da ONU de que empresas privadas 
têm responsabilidades em direitos humanos.  

No entanto, todas as recomendações partem do princípio de que a atuação de 
corporações farmacêuticas poderá contribuir para garantir o direito à saúde e melhorar 
o acesso a medicamentos no mundo. O documento tampouco faz qualquer menção aos 
altos preços de medicamentos, às práticas de extensão de monopólio ou aos ataques às 
leis nacionais que protegem direitos humanos por partes dessas mesmas corporações. 
Além disso, trata-se de um instrumento de natureza voluntária, cabendo, em última 
instância, à corporação farmacêutica a “decisão” de respeitar ou não direitos humanos. 
Esse tipo de abordagem – voluntária – encontrava eco no sistema proposto por John 
Ruggie e incorporado pelas Nações Unidas, no debate sobre corporações e direitos 
humanos. Os chamados Princípios Reitores, ou Guiding Principles, que também 
mantinham na esfera da voluntariedade obrigações de direitos humanos das 
corporações, estabelecem normas que devem ser seguidas para que corporações não 
violem direitos humanos, sem todavia, estabelecer qualquer mecanismo compulsório. 
No entanto, em 2014, um novo mecanismo, partindo de outras premissas, começou a ser 
construído. 

Durante o 26º período de sessões do Conselho de Direitos Humanos, com 20 
votos a favor, 14 contra e 13 abstenções, foi aprovada a resolução que criou um Grupo 
de Trabalho Intergovernamental com o mandato de criar um documento que seria a 
base para a criação de tratado internacional, que estabeleceria obrigações vinculantes 
para empresas em relação aos Direitos Humanos. O processo de discussão de um 
instrumento vinculante responde à anseios e demandas de movimentos sociais de todo 
o mundo, que cotidianamente vêm corporações transnacionais violarem seus direitos 
em seus territórios, sem serem punidas.  

No descompasso entre obrigações em direitos humanos, consideradas “soft law”, 
e direitos das corporações transnacionais, que têm caráter vinculante, é criada uma 
assimetria que vulnera populações de todo o mundo. Assim, no marco da hegemonia 

                                                           
14 UN document: A/63/263, dated 11 August 2008. 
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neoliberal, as graves e constantes violações de Direitos Humanos não são decorrentes 
de posturas isoladas de algumas empresas, com más condutas. Ao contrário, a 
sistemática violação de direitos humanos decorre da chamada arquitetura da 
impunidade, que cria um arcabouço político e legal, que coloca os direitos corporativos 
acima dos direitos humanos, num claro reflexo do poder econômico e político que têm 
as corporações (TNI, 2015).  

No caso das corporações farmacêuticas não é diferente. Em 2002, a lista 
publicada pela revista Fortune, dos EUA, mostrava que o volume de lucros das dez 
maiores farmacêuticas superava o volume acumulado pelas outras 490 empresas. Em 
2013, a BBC apontou que a margem de lucro das farmacêuticas era superior do que 
setores como financeiro, petróleo e gás, automotivo e mídia (BBC apud. FORBES, 2014). 
O instrumento que lhes permite controlar o preço de medicamentos e, em última 
instância o mercado, e deixar nas mãos de executivos e acionistas a decisão de quem 
deve viver ou morrer são as patentes. Mais do que isso, as corporações farmacêuticas 
controlam o sistema de inovação em saúde, decidindo investir apenas no que lhes der 
mais lucro e deixando necessidades de populações inteiras abandonadas. Esse poder das 
farmacêuticas emana justamente do processo que culminou na assinatura do Acordo 
TRIPS, quando países desenvolvidos conseguiram levar o campo da saúde para a seara 
do comércio. Mas não satisfeitas com tudo que conseguiram em 1994, as corporações 
farmacêuticas continuaram buscando formas de maximizar seus lucros e passaram a 
atacar legislações que poderiam aumentar o acesso a medicamentos a preços baixos em 
países em desenvolvimento, como no caso da África do Sul e do Brasil, recentemente. 

Para prevenir e reparar os ataques ao direito à saúde e a outros direitos é 
fundamental a aprovação de um instrumento vinculante que puna corporações 
transnacionais por violações de DH. Indo além, também é fundamental que esse 
instrumento entenda: (a) o uso de ferramentas comerciais por corporações 
farmacêuticas - patentes - que impedem o acesso a medicamentos que salvam vidas e 
(b) os ataques a leis que buscam impedir que patentes criem tais barreiras; como 
violações de direitos humanos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo do artigo buscamos demonstrar de que maneira a agenda do comércio 

chegou à saúde: por meio da obrigatoriedade criada pelo Acordo TRIPS de que países 
reconheçam patentes para a área farmacêutica. Evidenciamos como isso fez parte de 
uma estratégia desenvolvida por TNCs, que atuaram em forte articulação com governos 
de países desenvolvidos, especialmente os EUA. Dessa articulação, criou-se a OMC, 
instituição que tinha como mandato progressiva liberalização comercial, mas também o 
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enforcement de regras comerciais por meio de tratados vinculantes, como é o caso do 
Acordo TRIPS. Vimos, ao longo do texto, como o TRIPS nivelou os países a despeito de 
seus níveis de desenvolvimento industrial e o desprestígio das necessidades dos países 
garantirem direitos fundamentais para suas populações.  

De forma precipitada, mas não acidental, o Brasil incorporou o TRIPS, cedendo às 
pressões das corporações farmacêuticas transnacionais e do governo americano, num 
contexto de crescimento da perspectiva neoliberal no espectro político brasileiro e o 
mundo. Em relação ao Acordo TRIPS, argumentamos que além de não terem sido 
cumpridas as promessas de gerar inovação, as patentes farmacêuticas se tornaram uma 
das maiores ameaças ao acesso a medicamentos, prejudicando a garantia do direito à 
saúde de populações em todo o mundo.  

Vimos como, na verdade, patentes são instrumentos comerciais por meio dos 
quais corporações farmacêuticas fixam altos preços e impedem que populações tenham 
seu direito à saúde garantido. As consequências do patenteamento de medicamentos 
não se restringem à dimensão do acesso, tendo consequências importantes também na 
questão da inovação farmacêutica. A crise de inovação e acesso gerou uma resposta por 
parte do Secretariado Geral das Nações Unidas, convocando um Painel de Alto Nível. O 
relatório desse painel gerou um diagnóstico que corrobora o cenário que tentamos 
descrever e traz recomendações de formas por meio das quais governos podem 
modificar ou aplicar leis existentes para colocar o direito à saúde acima dos direitos 
corporativos.  

No entanto, em nosso ponto de vista uma solução sistêmica e de longo prazo 
passa necessariamente por uma reforma profunda na forma como se faz pesquisa e 
desenvolvimento no campo farmacêutico. Rechaçamos a atual perspectiva, na qual 
prioridades são definidas pelo lucro: busca-se a apropriação, bloqueia-se a colaboração, 
não há compartilhamento de informações e os resultados são pequenas modificações 
em produtos que já existem, que gerarão mais 20 anos de monopólio para a empresa 
mais equipada a operar o sistema de patentes.  

Defendemos, ao contrário, uma perspectiva de pesquisa aberta, colaborativa, 
com a finalidade de desenvolver tecnologias médicas que sejam acessíveis e tratadas 
como bens comuns, e um modelo dentro do qual as prioridades da pesquisa científica 
sejam definidas pelas necessidades em saúde da população mundial. 

O sistema de patentes tal como o conhecemos faz parte de uma lógica que coloca 
o conhecimento como um bem privado e não público. O TRIPS é o maior instrumento 
coercitivo criado para impor esta lógica ao redor do Mundo (DRAHOS, 2002). Para 
reverter este quadro de constante ameaça ao direito à saúde, que é uma grande 
conquista democrática em muitos países, é necessária uma inversão de princípios. Por 
isso encorajamos a adoção de um modelo de inovação que desvincule o investimento 
em pesquisa do preço final do produto (de-linkage) e que seja capaz de colocar os frutos 
da pesquisa, sejam dados ou produtos, como bens comuns.  
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Para isso, no entanto, é preciso recuperar a soberania dos povos e desmantelar o 
poder corporativo. No que se refere ao campo do acesso a medicamentos, é preciso 
entender que a agenda defendida pelas corporações farmacêuticas desde a criação da 
OMC, tem tido impactos negativos na construção de um mundo baseado na justiça social 
e na garantia de direitos. De fato, a concentração econômica, o controle do mercado, os 
altos preços, os ataques às legislações e as prioridades de pesquisa distorcidas pelo 
lucro serviram apenas para gerar mortes e sofrimento, como vimos ao longo deste texto. 

Deve-se dizer, ainda, que mesmo com criação de instrumentos voluntários, sejam 
os princípios reitores de Ruggie, sejam as Guias sobre como companhias farmacêuticas 
devem atuar para não ameaçar o acesso a medicamentos, casos emblemáticos 
aconteceram no Brasil e em outros países do mundo. Foram casos como o caso do 
medicamento sofosbuvir, os ataques às legislações nacionais que protegem o direito à 
saúde, na interface da propriedade intelectual, ou mesmo ameaças de retirar do apoio 
ao processo de paz colombiano. Seguindo ou não os mecanismos voluntários, nenhuma 
morte foi evitada por conta da postura “adequada aos direitos humanos” das 
corporações farmacêuticas. Pelo contrário, muitas foram causadas por sua ganância. De 
fato, trata-se de um genocídio. 

É necessário, portanto, que se caminhe em direção a um instrumento jurídico que 
reconheça que direitos humanos não podem estar na esfera do voluntarismo e nem 
podem ser tratados como responsabilidade social empresarial. É preciso reconhecer que 
o uso de instrumentos comerciais desconsiderando a essencialidade dos medicamentos 
e que os poderes financeiros e políticos das corporações farmacêuticas transnacionais 
criam barreiras para a formulação e execução de políticas públicas com objetivo de 
garantir acesso a medicamentos de forma sustentável. Para enfrentar esses desafios é 
necessário construir um instrumento vinculante, que responsabilize corporações 
farmacêuticas por violações de direitos humanos. 

Assim, a construção de um sistema de inovação farmacêutica baseado em 
necessidades de saúde e em bens comuns passa necessariamente pelo enfrentamento 
do poder das corporações farmacêuticas e de suas práticas de mercantilização da vida. 
Esse enfrentamento está inserido na luta global pelo desmantelamento do poder 
corporativo e representa um dos golpes fatais ao poder corporativo (BERRÓN, 
BRENNAN, 2016). A construção de um Tratado vinculante pode significar um passo 
fundamental em direção a um mundo em que direitos humanos serão mais respeitados 
que os instrumentos voltados para a busca irresponsável por lucro. 
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Extractive transnational corporations (ETC) can cause environmental harm and 

commit human rights (HHRRs) abuses in developing countries (DC). However, holding 
them accountable can become a real issue for their victims. There are different cases to 
reflect on this problem, but the one facing Ecuadorian communities against Chevron 
Corporation over oil pollution and HHRRs violations it’s turning twenty-four years old, 
bringing us important lessons on corporate impunity. After reviewing the way this case 
has developed, it becomes clear that states, international organizations, and civil society 
involvement is necessary; that corporate responsibility should be regulated at all levels 
(national and international); and that durable coalitions’ support from civil society 
organizations is fundamental to address the problem of ETCs causing environmental 
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RESUMO  
As corporações transnacionais extrativas (ETC) podem causar danos ambientais 

e cometer violações de direitos humanos (HHRRs) em países em desenvolvimento (DC). 
No entanto, responsabilizá-las pode se tornar uma real dificuldade para as vítimas. 
Existem diferentes casos para refletir sobre esse problema, mas o que enfrenta as 
comunidades equatorianas contra a Chevron Corporation em relação à poluição por 
hidrocarbonetos e às violações de direitos humanos (HHRRs) está fazendo vinte e quatro 
anos, trazendo-nos importantes lições sobre a impunidade das empresas. Depois de 
analisar a forma como esse caso se desenvolveu, fica claro que o envolvimento dos 
Estados, das organizações internacionais e da sociedade civil são necessários; que a 
responsabilidade corporativa deve ser regulada em todos os níveis (nacional e 
internacional); e que o apoio durável das coalizões das organizações da sociedade civil é 
fundamental para abordar o problema das corporações transnacionais extrativas (ETCs) 
causando danos ambientais e cometendo abusos de direitos humanos (HHRRs) em 
países em desenvolvimento. 

PALAVRAS CHAVE : Justiça ambiental. Obrigações vinculantes. Tratado 

internacional. Responsabilidade corporativa. Direitos humanos. 
 

INTRODUCTION 
Extractive transnational corporations (ETC) can cause environmental harm and 

commit human rights (HHRRs) abuses in developing countries (DC). However, holding 
them accountable can become a real issue for their victims. There are different cases to 
reflect on this problem, but the one facing Ecuadorian communities against Chevron 
Corporation over oil pollution and HHRRs violations it’s turning twenty-four years old, 
bringing us important lessons on corporate impunity. This story is a clear reflection of 
the struggle required to hold an ETC accountable for wrongdoings in DCs. Therefore, 
the case against Chevron can be considered as a case study on how to prevent ETC’s 
impunity and bring access to justice for their victims. 

During the past 24 years, Ecuadorians had fought their claims against Chevron 
under many different jurisdictions and at all levels. Starting in the USA (1993), the case 
was sent back to Ecuador at Chevron’s request (2002), just to return to New York two 
decades later. After losing at all Court levels in Ecuador, Chevron refused to pay and 
decided to challenge the final judgment as the product of a fraud. Chevron claimed that 
the Ecuadorian Judiciary System was completely corrupted and initiated a international 
arbitration claim against the Ecuadorian Government. At the same time, a racketeering 
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civil lawsuit was brought against the Ecuadorians victims (and their representatives), 
precisely in New York. Meanwhile, the Ecuadorians turned to different jurisdictions: The 
International Criminal Court—to try to hold accountable Chevron’s CEO-; the 
Argentinian, Brazilian and Canadian courts—looking to enforce their judgment against 
Chevron’s assets, after the company refused to pay and fled Ecuador; and to the Inter-
American Human Rights System—seeking to prevent the Ecuadorian Government from 
interfering with the judicial proceedings.  

After reviewing the way this case has developed, it becomes clear that enforcing 
an international instrument on corporate liability is the best way to address the problem 
of ETCs causing environmental harm and committing HHRRs abuses in DC. Although 
there are many initiatives ongoing toward corporate liability, the most suitable way to 
coordinate different levels of regulations and the variety of stakeholders, is by looking 
at their efficacy towards enforcement of environmental and human rights obligations – 
beyond efficacy imposing regulations.   

Some stakeholders’ efforts opposing this option are very prominent, but those 
who oppose are the same ones benefiting from the status quo: Social Corporate 
Responsibility. Thus, we can agree in three things: First, the regulatory initiative should 
drift separate from corporations’ pressure. This means that states, international 
organizations, and civil society should be involved – in a coordinated matter – to hold 
ETCs accountable. Second, corporate responsibility should be regulated at all levels 
(national and international), but we find international level to be critical for 
coordination. And third, durable coalitions support is fundamental to address this super 
wicked problem. States and civil society organizations concerned with this problem 
should work as an epistemic community and gather forces for the same policy claim.    

ETCS DOING BUSINESS IN DCS 
Companies from developed countries have succeeded in globalizing their 

operations, mostly to developing countries. Extractive Transnational Corporations (ETC) 
are on the top of the list because -among other historical reasons- the resources are 
frequently allocated in DCs. However, when operating in these countries, corporations 
might provoke harm to local people and the environment in which they rely on. Some 
authors have suggested that “Companies, acting alone or in complicity with states, pose 
a real threat of violating a wide range of civil, political, social, economic and cultural 
human rights in diverse ways” (DEVA, 2012, p. 3). Even though environmental and social 
harm may also occur in the companies’ homelands, cases were harm occur elsewhere 
might be treated and solved very differently. 
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In 2010, when the  British Petroleum (BP) caused the spill in the Mexican Gulf, 
people -even the White House-3 rushed to point fingers, and Courts were very efficient 
to calculate the damage and to condemn the company to pay billions of dollars.4 This is 
to not say that in this case the spill problems have been properly addressed (from the 
social or environmental point of view), but that BP (and others) had no place to run or 
hide his liability – the judicial system was very effective.  However, the story might be 
different when a disaster occurs in a DC, as happened with Maria Aguinda and other 
Ecuadorian citizens trying to get Chevron accountable for 24 years. The Aguinda vs. 
Chevron case led us to think that many years of highly expensive and complex litigation 
is required, without any warranty of success.  

The efforts to regulate ETCs liability are nothing new in history. To the contrary, 
political struggle has been going on for decades: Corporations enjoy a weakness bias 
constructed since colonial times by developed countries (CASTILLO, 2013, p. 10). 
However, after independence was achieved by DCs the situation persisted. Moreover, 
new trade conditions brought international work divisions among exporters and 
importers, leaving resource extraction to ETCs. (DE RIVERO, 1980, p.1). This bias 
assumed that, in State-Corporations relationships, corporations were the weak part – 
and therefore deserve protection (CASTILLO, 2013, p. 11). At the New Economic 
International Order, developing countries were pushing towards a Code of Conduct for 
Transnational Corporations, but they failed. In its place, mechanisms to protect 
international investments were enacted, reinforcing the bias in favor for corporations.  

As other authors have pointed out “Globalization of the world economy and 
trade, especially under the umbrella of the World Trade Organization, has played its part 
in changing the dynamics of human rights and also posed new challenges for their 
relations” (DEVA, 2012, p. 3). But it is more appropriate to say that victims of corporate 
abuses have been left without an appropriated mechanism to address their claims 
(KENNEDY, 2006, p. 113-114). 

BIAS AND LIMITATIONS 
On the one hand, it must be recognized that not all ETCs operating abroad 

engage in environmental and/or HHRRs violations. But on the other hand, it must be 
acknowledged that when they do (as in the Chevron case), there are no international 

                                                           
3 The White House took a very strong stand on this issue: “So let’s be clear about a few things: BP is 

responsible for -- and will be held accountable for – all of the very significant clean-up and containment costs. 
They will pay for the mess they’ve made.” See 
<https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/05/04/holding-bp-accountable>.  

4 Kathleen Gould, for instance, has pointed out how serious this case was taken by the judiciary: “This 
153-page decision issued by Judge Barbier is an example of proper procedure; all the evidence was presented 
and investigated and a decision was made that addressed the negligence of the company and sufficiently 
compensated affected areas.” See: Gould, Kathleen, "Oil in Ecuador: The Traps of Transnational Capitalism", 
Senior Capstone Projects, Paper 450, 2015. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/05/04/holding-bp-accountable
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legal binding obligations (or forum) to hold them accountable. Their victims (usually 
disadvantaged people from DCs) are regularly impotent against complex corporative 
legal structures, highly expensive international litigation, secrecy, and inefficient judicial 
systems. Therefore, beyond recognizing that some corporations might be respectful 
with HHRRs and the environment, (and that not all victims are powerless), this article 
starts assuming these conditions as a wicked problem. Consequently, the necessity to 
address this problem in some way is critical.   

A PARADIGMATIC CASE 
Texaco Petroleum Company (a wholly owned subsidiary of Chevron 

Corporation)5 extracted oil from the eastern region of Ecuador. Since 1963 until 1992 
Chevron drilled more than 360 oil wells and dogged around 900 pits for toxic waste. 
More than 400.000 Hectares in two Ecuadorian provinces were affected. These lands 
were the homeland for seven indigenous nationalities – two of them already 
disappeared – and for dozens of farmers’ communities6 (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 
CASACIÓN, No. 174 2012, February 14th, 2011, p. 147).   

Oil extraction operations produced more than 16 billion gallons of produced 
water, which were disposed into the rivers. Millions of metric tons of natural gas were 
flared and drilled muds were (and remain) buried into the ground and covered with soil 
and vegetation. Flora and fauna have been affected by the pollution, causing a great 
disturbance in traditional cultures way of living (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 
CASACIÓN, No. 174-2012, February 14th, 2011).   

 Ecuadorian affected communities sued Chevron Corporation for environmental 
damages that polluted more than 400.000 hectares of (once) pristine rainforest. The 
trial started in 1993, in New York, and took more than 20 years until reaching a final 
decision by Ecuadorian National Court (the jurisdiction chosen by Chevron). The 
Ecuadorians were awarded a 9,6 billion dollars’ compensation, which are -by court 
orders- to be invested in restoring the polluted environment and other related 
damages. (CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CASACIÓN, No. 174-2012, February 14th, 
2011).  

The judicial case facing Ecuadorian communities against Chevron Corporation 
over oil pollution and other related damages it’s turning twenty-four years old. During 
this years, Ecuadorians had fought their claims under many different jurisdictions, at all 

                                                           
5 The Federal Trade Commission Consent Agreement allowed the merger of Chevron Corp. and Texaco 

Inc., in 7 September 2001. 
6 For a copy of the judgment and appeals decisions, in both Spanish and English, as well as an English 

summary of the judgment’s findings, see <http://chevrontoxico.com/news-and-multimedia/2011/0406-key-
documents-and-court-filings-from-aguinda-legal-team.html>.  

http://chevrontoxico.com/news-and-multimedia/2011/0406-key-documents-and-court-filings-from-aguinda-legal-team.html
http://chevrontoxico.com/news-and-multimedia/2011/0406-key-documents-and-court-filings-from-aguinda-legal-team.html
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levels. Starting in 1993 in the USA, the case was sent back to Ecuador at Chevron’s 
request (2002),7 just to return to New York two decades later. After being condemned 
at all Court levels in Ecuador, Chevron decided to challenge the judgment as the product 
of a fraud and claimed that the Ecuadorian Judiciary System as completely corrupt.   

Chevron promised a “lifetime of appellate and collateral litigation” and vowed to 
“fight it out until hell freezes over, and then fight it out on the ice.”8  Accordingly the 
company initiated a commercial arbitration case against the Ecuadorian Government, 
and at the same time, a racketeering civil lawsuit against the Ecuadorians victims. The 
arbitration was brought under the UNCITRAL rules, claiming that Ecuador was breaching 
a contract by allowing Ecuadorian citizens to sue Chevron. Meanwhile, a civil fraud case 
was filed against Ecuadorians plaintiffs in New York, claiming that they were a criminal 
organization—trying to extort money from Chevron over false environmental liability 
claims.    

The Ecuadorians plaintiffs also did their part to keep the case moving forward. 
After Chevron refused to pay and fled from Ecuador, the plaintiffs started seeking to 
enforce the judgment abroad. Chevron’s assets in Brazil, Argentina and Canada were 
targeted for recognition and enforcement of the judgement. Many years and resources 
have been invested into these proceedings, yet the outcome is still pending in all of 
them. Complex corporate structures make it very challenging because Chevron (as 
others ETCs) carries on its business through many layers of subsidiary companies in 
different countries.   

After the arbitration Court issued an interim order commanding the Ecuadorian 
Government to take any necessary measures to avoid the Ecuadorian case to move 
forward in Ecuadorian Courts, the plaintiffs sent a petition to the Inter-American Human 
Rights Commission (IHRC). The plaintiffs wanted the IHRC to intervene in the case 
Ecuadorian Courts would comply with the arbitration Court’s request. The petition was 
withdrawn because a remarkable decision issued by Ecuadorian Courts made it 
unnecessary:    

                                                           
7 US Court of Appeals Second Circuit, Aguinda v Texaco Inc., 16 August 2002, at: 

<http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F3/303/303.F3d.470.01-7758.01-7756.html>. Access: August 13th, 2011.  
8 Alexander Zaitchik, “Sludge Match: Inside Chevron’s $9 Billion Legal Battle With Ecuadorean Villagers, 

Rolling Stone”, Rolling Stones Magazine, Aug. 28, 2014, <http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-
match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828>. Access: February 25th, 2017.  

http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828
http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828


HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 162  

 
 

  

The case in question is not simply about the obligations of the Ecuadorian State 
under International Law, there is also a potential conflict between supranational 
norms: on the one hand, the binding force of arbitral awards to the Ecuadorian State 
(in terms of Investments), and, on the other hand, the effective validity of Human 
Rights. […] Thus, since Ecuador is a party to [the American Human Rights 
Convention], and we are faced with a binding and enforceable norm, and 
recognizing that the arbitration award is based on international norms created for 
the purpose of protecting investments, we find no justification to make the arbitral 
award trump our existing human rights obligations. (STATE COURT OF SUCUMBIOS, 
No. 21 101-201 1-0106, February 17th, 2017 – free translation) 

 
The Ecuadorian plaintiffs also filed a communication at the International Criminal 

Court, claiming that Chevron’s CEO, John Watson, has criminal liability for refusing to 
comply with court orders to clean up – thereby, forcing Ecuadorians to live in- an oil 
polluted environment. Despite the evidence on Watson’s personal interest and harmful 
decisions,9 the Prosecutor refrain from opening an investigation.  

THE NECESSITY TO ADRESS ENVIRONMENTAL AND 
HHRRS VIOLATIONS COMMITTED BY ETC 

As the problem of ETC crimes is back in the international political agenda,10 
several States and civil organizations are arguing that this issue can be addressed 
implementing an international binding regulations to address Environmental and 
HHRRs violations committed by ETC.11  Victims from different DCs are gathering 
together, helping to support this claim with their own experiences. In fact, the need for 
an international instrument containing binding obligations for transnational 
corporations has become evident precisely because of cases just like Chevron against 

                                                           
9 Watson is responsible for Chevron acquiring Texaco while the case (and risk) was pending. Any harm 

to Chevron’s shareholders would be his responsibility. According to Chevron’s web page: “In 2000, he led the 
company’s integration effort following the Chevron-Texaco merger and then became the corporation’s chief 
financial officer. See: <https://www.chevron.com/about/leadership/john-watson>.  

10 Business & Human Rights Resource Centre, “Binding Treaty”, <https://business-
humanrights.org/en/binding-treaty>. Access: February 24th, 2017.   

11For more information about the efforts of several non-governmental organizations to create a 
international binding treaty see: <http://www.treatymovement.com>; <https://www.business-
humanrights.org/en/binding-treaty>; <http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-
treaty>; <http://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-
rights>;<https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-
and-human-rights>.  

https://www.chevron.com/about/leadership/john-watson
https://business-humanrights.org/en/binding-treaty
https://business-humanrights.org/en/binding-treaty
http://www.treatymovement.com/
https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty
https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty
http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-treaty
http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-treaty
http://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-rights
http://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-rights
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
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Ecuadorians.12  Ecuador and South Africa proposed a resolution in Geneva, at the 26th 
session of the UN HHRRs Council. This proposal achieved the creation of a Working 
Group, but also empowered social organizations and people, all over the globe, to 
support and influence this process. The initiative is getting much attention, especially 
since the European Union seems inclined towards this proposal, whit 62 votes in favor, 
5 against, and only 1 abstention. (CORRAO, 2016, p.13)  

It can be said that this is the point where an epistemic community is gathering 
forces. Deva has argued that “There is a broad consensus that it is important to agree 
on the human rights responsibilities of companies at the international level” (DEVA, 
2012, p.202). Moreover, it is becoming apparent that there is an agreement among 
people working on this problem over some of the most urgent threats emerging from 
this lack of regulation. Lambooy has argued that “Various legal, practical and procedural 
barriers can prevent effective justice in business-related human rights abuse cases” 
(LAMBOOY 2011 p.6). Many of them can be identified using the Chevron legal warfare 
as a case study:   

x ETCs operating abroad could deploy obsolete environmental standards 
and technology, like it happened in Ecuador. Suzana Sawyer has 
described that Chevron deployed practices that "boosted revenues by 
the billions” and that “Texaco employed minimal equipment, outmoded 
technology, and cheap labor” (GOULD, 2015, p. 17). She also remarked 
that this company “with over fifty years of experience, had control over 
operations and deliberately used dangerous protocol to cut costs, 
knowing that in the depths of the Amazon they would get away with it. 
(SAWYER, 2004, p.100)”. As a result, negative environmental 
externalities that must be avoided are permitted to happen in DCs – 
while corporation revenue grows in an inversely proportional way.   

x Organizational structures are designed to keep liability away from the 
capital. As Deva has pointed out, ETCs operate today across the globe 
through a complex web of subsidiaries and affiliate concerns. (DEVA, 
2012, p.50). Even if individuals manage to win a litigious case against an 
ETC, collecting from a corporation may be very difficult due to the 
corporate veil and complex corporative structures. The Ecuadorian case 
is the perfect example of this. Indeed, transnational corporations make 
it very hard to become regulatory targets because “There are no limits 
on how transnational corporations can structure their operations 
through a web of parent, subsidiary and affiliate sister concerns” (DEVA, 
2012, p.50).  Moreover, previous attempts to regulate abroad activities 
of ETC have already failed in Australia, United Kingdom and United 

                                                           
12 For information about other cases see: Trumbo, Sol, Enfrentando los crímenes impunes de las empresas 

transnacionales, at <http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-
empresas-transnacionales/>.  

http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-empresas-transnacionales/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-empresas-transnacionales/
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States (DEVA, 2012, p.51). Even after the Ecuadorian plaintiffs 
succeeded seizing Chevron’s assets in Argentina at trial level and also 
on appellate Courts, the decision was reversed by the Supreme Court, 
arguing that Chevron Argentina is a completely different legal person 
from Chevron Corporation. (SUPREME COURT OF ARGENTINA, 
RECURSO DE HECHO, A.523. XLIX, A.238. XLIX, June 4th, 2013). 
Canadians Courts ruled in a similar manner, rejecting Ecuadorians 
efforts because a judgement against Chevron Corporation could not be 
enforced against Chevron Canada.13 (ONTARIO SUPERIOR COURT 
DECISION, 2017 ONSC 135, January 20th, 2017).  

x ETCs can use the standard defenses regarding a foreign country 
judgment recognition in order to avoid liability abroad. After the trial is 
sent abroad (because the ETC claims forum-non-convenience, as 
Chevron did in NY), the ETC can start tailoring the foreign litigation to 
satisfy one of the exceptions to avoid its recognition. (WESTON, 2017, 
p. 736) As a result, “claimants face a denial of justice in a host State and 
cannot access home State courts regardless of the merits of the claim” 
(TINEKE, 2011, p. 6). 

x Citizens from DCs could “experience difficulty in securing legal 
representation, due to a lack of resources or of other incentives for 
lawyers to advise claimants in this area” (TINEKE, 2011, p.6). ETCs enjoy 
virtually unlimited resources for litigation, while their victims, in most 
cases, can hardly afford a lawyer. This situation may give corporations 
an incentive to prolong (and multiply) litigations to outsource their 
adversaries, just as happens with Chevron, who promised “a lifetime of 
appellate and collateral litigation” and vowed to “fight it out until hell 
freezes over, and then fight it out on the ice.”14 This consumes the 
victims’ money, but is also highly expensive to judicial systems – 
taxpayers money wasted in frivolous judicial proceedings. The costs of 
bringing claims go beyond being an appropriate deterrent to 
unmeritorious cases and/or cannot be reduced to reasonable levels 
through government support, ‘market-based’ mechanisms (such as 

                                                           
13 On corporate separateness, Jack Coop, from Fogler Rubinoff, explains that: “The court accepted that, 

on all the evidence, the two corporations are  separate  legal  entities,  and  declined  to  pierce  the  corporate  
veil  to  permit  enforcement  against the subsidiary. In fact, the court took the unusual step of repeating and 
adopting all of the  findings  of  fact  of  the  original  Superior  Court  decision  that  was  appealed  to  the  
Supreme Court.”  <http://foglers.com/uploads/press/file/407/Energy_Environmental_Feb8.pdf>. Access: 
February 10th, 2017. 

14 Alexander Zaitchik, “Sludge Match: Inside Chevron’s $9 Billion Legal Battle With Ecuadorean 
Villagers”, Rolling Stone, Aug. 28, 2014, <http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-
legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828>. Access: February 17th, 2017. 

http://foglers.com/uploads/press/file/407/Energy_Environmental_Feb8.pdf
http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828
http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828
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litigation insurance and legal fee structures), or other means. (TINEKE, 
2011, p. 6).  

x ETCs agreements with governments are often secret or confidential: 
victims are not allowed to access crucial information to address their 
claims and prove them to be true. Even their ability to understand the 
problem is frustrated without the necessary information. For example, 
the agreement between Chevron and the Argentinian Government (to 
explore and exploit the Vaca Muerta shale formation in Neuquén) 
remains secret, even after the Supreme Court ordered to release it.15 
The agreement contains the details about their business and financial 
structure16, which is critical information to enforce obligations. 

x Investor-state dispute settlement (ISDS) is available for ETCs and States 
to solve differences secretly and privately. Victims are not allowed to be 
a party to these proceedings, and Arbitral orders don’t consider HHRRs 
as part of their binding body of law. Statistically speaking, ISDS resolves 
seven of each ten cases in favor companies,17 which could become a way 
to achieve corporate impunity. According to the company: “Chevron 
filed the international arbitration claim against the government of 
Ecuador on September 23, 2009, claiming violations of Ecuador’s 
obligations under the United States-Ecuador Bilateral Investment 
Treaty, investment agreements, and international law”.18 An interim 
award ordered that the Government of Ecuador “has to take all 
measures at its disposal to suspend or cause to be suspended the 
enforcement or recognition within and without Ecuador of any 
judgment against the (Chevron) in the Lago Agrio Case”. (PCA, Case No. 
2009-23, February 27th, 2012). Chevron claimed that the Ecuadorian 
courts handling the Lago Agrio case had violated Chevron’s due process 
rights because the Lago Agrio litigation had violated the settlement 
agreement of 1995 between the Ecuadorian government and Texaco. 

                                                           
15 Reuters, “Argentina's Supreme Court orders YPF to disclose Chevron contract”, November 10th, 2015, 

<http://www.reuters.com/article/argentina-ypf-chevron-idUSL1N1351GG20151110>. Access: February 17th, 
2017.  

16 The Buenos Aires Herald wrote: “According to sources close to the firm, the “complex structure” of 
the contract signed with Chevron was aimed at “guaranteeing the flow of investment” from the US company, 
which was at the time facing a lawsuit in Ecuador. Argentina, meanwhile, was under pressure from both Spain’s 
Repsol — whose shares in YPF were nationalized by the Cristina Fernández de Kirchner government in 2012 — 
and the so-called “vulture” funds suing the country in New York.” See: 
<http://buenosairesherald.com/article/221895/ypf%E2%80%99s-chevron-contract-to-be-handed-in-today>.  

17 Acevedo, Jose Manuel, “Arbitros  fueron sin decir adiós”, Semana, February 10, 2017, 
<http://www.semana.com/opinion/articulo/jose-manuel-acevedo-arbitros-se-fueron-sin-decir-adios/515101>. 
Access: February 17th, 2017.  

18 Retrieved at: <https://www.chevron.com/stories/international-arbitration-tribunal-finds-chevron-
not-liable-for-environmental-claims-in-ecuador>. Access: February, 9th, 2017. 

http://www.reuters.com/article/argentina-ypf-chevron-idUSL1N1351GG20151110
http://buenosairesherald.com/article/221895/ypf%E2%80%99s-chevron-contract-to-be-handed-in-today
http://www.semana.com/opinion/articulo/jose-manuel-acevedo-arbitros-se-fueron-sin-decir-adios/515101
https://www.chevron.com/stories/international-arbitration-tribunal-finds-chevron-not-liable-for-environmental-claims-in-ecuador
https://www.chevron.com/stories/international-arbitration-tribunal-finds-chevron-not-liable-for-environmental-claims-in-ecuador
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x After demanding justice from ETCs, victims and their representatives 
might be targeted with retaliatory and dissuasive tactics. “The use of 
‘strategic litigation against public participation’ (SLAPP) lawsuits 
silences [Environmental Human Rights Defenders], effectively denying 
them both their rights to freedom of expression and participation in 
public affairs. EHRDs require support in their defense against such 
lawsuits, the financial and psychological burdens of which are often so 
great that they distract and demobilize defenders”.19  In 2011, Chevron 
filed a lawsuit under the US Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations Act against the Ecuadorian plaintiffs, their lawyers and 
representatives. (SOUTHERN DISTRICT COURT OF NEW YORK, No. 11 
civ 0691, February 1st, 2011). The outcome of this case prevent the 
plaintiffs from trying to enforce their judgment against Chevron in USA. 
(2nd CIRCUIT, NEW YORK, 833 F.3d 74, 2016). 

x In other cases, States and ETCs might share interests, leaving victims 
without an impartial local jurisdiction to solve their claims. According to 
Le Billon, “private and public economic and strategic interests are 
protected by state apparatus (for example, corrupt interests of state 
officials, protection of multinational corporations, access to strategic 
commodities such as oil, international political alliances) (LE BILLON, 
2003, p. 275).  Justice administration in DCs may become biased by these 
interests, leaving victims without access to justice. 

Other issues can be identified beyond these barriers. First, we have the self- 
regulatory regime of Corporate Social Responsibility, and second, the complexity of 
having many stakeholders involved. 

THE SELF-REGULATION FALLACY  
The Ruggie’s Principles20  where endorsed  by the United Nations Human Rights 

Council on June 6th, 2011, setting a “new set of global guiding principles for business 
designed to ensure that companies do not violate human rights in the course of the their 
transactions and that they provide redress when infringements occur”.21 This is the 
regime in place, or status quo on corporate responsibility on HHRRs. There are many 

                                                           
19 United Nations, “They Spoke Truth To Power And Were Murdered In Cold Blood” (adaptation of the 

official report A/71/281), United Nations Special Rapporteur on The Situation Of Human Rights Defenders, 2016, p. 
32, at <https://goo.gl/r8G8Bg>. Access: February 14th, 2017.    
20 The "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework", known as Ruggie’s Principles, were developed by the Special Representative of the 
Secretary-General to address human rights and transnational corporations. The Human Rights Council endorsed 
the Guiding Principles in its resolution 17/4, of 16 June 2011. 
21 See: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38742#.WLt3UH_5q-4>. Access: December 15th, 2016.  

https://goo.gl/r8G8Bg
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38742#.WLt3UH_5q-4
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supporters to this, and strongly opposing the work of the intergovernmental United 
Nations Human Rights Commission work group on a corporate liability binding treaty 
(UN Resolution A/HRC/RES/26/9).22 This might be due to failing in recognizing that there 
is a problem, or misattributing its necessary relevance.  

Whichever the cause is, maintaining self-regulatory systems seems to be not 
enough for victims of corporate abuse. This self-regulatory system has been broadly 
criticized precisely because of their lack of effectiveness to address the problem of 
corporate abuse. As stated by Deva, “the existing regulatory initiatives miserably fail to 
respond to key conceptual (the principle of separate legal personality) and procedural 
(the doctrine of forum non conveniens) hurdles faced by victims in holding companies 
accountable for human rights abuses”. (DEVA, 2012, p.117).  The voluntary UN norms fail 
to “offer any insights on how to overcome the challenges posed by the corporate misuse 
of the doctrine of forum non conveniens and the principle of separate legal personality 
to delay or avoid their liability for human rights abuses” (DEVA, 2012, p.104). Thus, it’s 
becoming clear that maintaining the status quo (meaning that no further action is taken 
to address the problem) does not very little from ETC’s victims point of view. 

Therefore, maintaining the status quo is more likely to perpetuate the problems 
of Environmental and HHRRs violations committed by ETC operating abroad. Precisely, 
the status quo -the self-regulatory approach- is what allows transnational corporations 
to do business safely – meaning to work worldwide virtually free of any liability. There 
are thousands of legally binding agreements to protect companies transnational 
investments,23 but none to make them accountable for their actions regarding human 
rights violations abroad. Moreover, corporations rely on very complex legal and financial 
schemes to keep their assets hidden to their victims – and tax agencies. These are just a 
few gears for a global system, known and criticized as the architecture of impunity, 
revealing the tendency to shift from “the Ruggie’s Peace”, or the status quo of corporate 
responsibility (BERRON, 2014, p.125). 

THE MANY STAKEHOLDERS ’  PROBLEM 
As we just saw, the complex problem of international corporate liability involves 

many challenges. One of them is the variety and quantity of stakeholders involved: 
Citizens from developing countries—in many cases indigenous groups-, developing and 
developed countries, International Organizations, environmental and HHRRs 
organizations, corporations, scholars, and the international community. 

                                                           
22 For more information about United States, European Union and Japan strongly opposing the 

innititative – and Brazil abstention, see: Trumbo, Sol. Enfrentando los Crímenes Impunes de las Empresas 
Transnacionales. At: <http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-
empresas-transnacionales/>. Access: January 9th, 2017. 

23 The United Nations Conference on Trade and Development HUB web page states that there are 2329 
Bilateral Investment Treaties enforced. See: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>. Access: February 18, 
2017. 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-empresas-transnacionales/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17745/enfrentando-los-crimenes-impunes-de-las-empresas-transnacionales/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA
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Decades of corporate abuse has led to the creation of an epistemic community 
claiming the necessity to regulate international corporate liability. In fact, the problem 
is that there is no central authority capable of regulating the international activities of 
transnational corporations, nor is one capable of enforcing those regulations. It seems 
like those causing the problem (corporations and developed countries) are also trying 
to solve the problem – on their own way: assuming that business needs protection from 
developing countries and that any regulation should be of voluntary compliance. 

SETTING THE GOALS FOR A BINDING TREATY 
The problem of HHRRs and environmental crimes committed by ETCs in DCs can 

be seen under different perspectives, depending on what is the goal a legal binding 
treaty is aiming to reach. To facilitate this analysis, goals can be divided into substantives 
and instrumental. For this case, substantive goals are consistent with the three pillars of 
sustainability: environmental, social and economic goals. The instrumental goal is 
related to efficiency by looking at different costs and revenues. We will analyze each 
one briefly. 

Environmental Goal: Reduce (and prevent) environmental damage caused by ETCs 
in DCs. - As explained above, ETCs generally deploy different environmental standards 
and technology when operating abroad. By doing so, corporations obtain higher 
revenues because their operations costs are reduced. However, this cost reduction is 
proportionally reflected by negative environmental externalities arising from this way 
of operating. The first goal would be then to reduce these harmful environmental 
impacts.  

Social Goal:  Reduce impacts on HHRRs of local population affected by corporations’ 
activities. - HHRRs are intrinsically related to the environment, especially in developing 
countries. Developing countries’ population often relies heavily on the environment for 
their own survival. This was the case of Ecuadorian indigenous people affected by 
Chevron pollution. As a result, if pollution occurs, people’s health, dignity and live are 
affected. 

Economic Goal: Reduce economic harm and inequity caused by corporations 
operating abroad. Negatives externalities caused by corporations operating abroad 
enhances inequities among nations and people. This inequity harms developing 
countries’ economies but also has effects on the local population because the means to 
survive frequently depends on a healthy environment. Thus, polluted environments 
become a barrier to economic development. 

Efficiency Goal:  Improve cost benefit outcome. -The lack of an international 
binding norms to address corporate responsibility is highly expensive to many 
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stakeholders. Endless litigation requires many resources, not only from parties involved 
but from judicial systems. These expenses could be reduced and environmental 
protection achieved by regulating corporate responsibility. Besides, higher surplus for a 
few is not enough to compensate for the burden on society, especially because the 
surplus and the costs are allocated in different parts of the world.  

CONSIDERATION OF OTHER OPTIONS 
The necessity for and international instrument has already been stated above, 

but what other options do we have? and more importantly, what should we expect from 
this legal instrument? In order to corroborate this statement and answer these 
questions, an evaluation must be conducted, considering the different options, their 
advantages and disadvantages. From there, we can identify the key conditions which 
most likely would be helpful into reaching the goals mentioned above. 

There are different options to address the problem of corporations and their 
harmful practices in developing countries. Some organizations are framing this problem 
as the lack of an international binding treaty to address environmental and HHRRs 
violations committed by ETCs operating on DCs.24 Others are advocating to reform the 
Rome Statute to include ecocide as a crime against humanity - and/or the creation of a 
specialized chamber at the International Criminal Court.25 Business enthusiasts, on the 
other hand, are lobbying to maintain the status quo, arguing that current voluntary 
regulations are working just fine – for business.26  Considering all these differences, the 
options available can be classified as follows: 1.Maintaining the status quo (self-
regulation); 2. Achieving implementation of national regulations at multiple States; 
3.Creating a set of international binding obligations/rules. 4.A mixture of tools, at local 
and international level. 

 
 
 

                                                           
24 For the efforts regarding this option see: http://www.treatymovement.com/; https://www.business-

humanrights.org/en/binding-treaty; http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-
treaty; http://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-rights; 
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-
human-rights  

25 Further information about this kind of initiatives see: http://stopecocide.nl/en/ and 
http://eradicatingecocide.com/  

26 For lobbing practices on this matter see: http://www.conectas.org/en/actions/sur-
journal/issue/20/1007275-economic-power-democracy-and-human-rights-a-new-international-debate-on-
human-rights-and-corporations  

http://www.treatymovement.com/
https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty
https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty
http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-treaty
http://www.stopcorporateimpunity.org/global-movement-for-a-binding-treaty
http://www.foei.org/what-we-do/towards-binding-treaty-transnational-corporations-human-rights
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
https://www.tni.org/en/publication/8-proposals-for-the-binding-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights
http://eradicatingecocide.com/
http://www.conectas.org/en/actions/sur-journal/issue/20/1007275-economic-power-democracy-and-human-rights-a-new-international-debate-on-human-rights-and-corporations
http://www.conectas.org/en/actions/sur-journal/issue/20/1007275-economic-power-democracy-and-human-rights-a-new-international-debate-on-human-rights-and-corporations
http://www.conectas.org/en/actions/sur-journal/issue/20/1007275-economic-power-democracy-and-human-rights-a-new-international-debate-on-human-rights-and-corporations
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THE STATUS QUO 
As stated above, maintaining the status quo means that no action is taken to 

address the problem, and maintaining the architecture of impunity – or the status quo 
of corporate responsibility.     

The advantage of maintaining status quo is allowing corporations being able to 
rise their profits while working in developing countries. It could also bring investments 
to certain parts of the globe because the financial risk of doing business is reduced. The 
disadvantages of maintaining the status quo are perpetuating or increasing 
environment and HHRR’s violations; but also, this is likely to cause a lack of trust in the 
judicial systems ability to solve their claims. The problem will not be solved by itself. As 
the problem grows, it will be impossible to hide it from the public opinion. 

Still, this is not a suggestion in the sense that voluntary regulations are to be 
abandoned. This kind of initiative doesn’t harm goals achievement, but keeping it as the 
one and only regulation upon corporations will certainly perpetuate the problem.  

IMPLEMENTATION OF NATIONAL LEGISLATION 
States are entitled to legislate locally to prevent the problem of harm caused by 

transnational corporations in their territories. Every State could enact mandatory 
regulations for business, including environmental and HHRRs standards for their 
activities. Depending on their perception of the problem and its urgency, States may 
face this issue with different approaches. However, to regulate and improve corporate 
practices, States should legislate at least on the following policy options: 

x Corporate veil piercing. The corporate veil is a legal protection that 
separates corporations’ personalities from their subsidiaries and 
shareholders. This means that they are legally different persons and 
that one cannot be held liable for the others actions. However, States 
can legislate and create legal mechanisms to pierce the corporate veil. 
Piercing the corporate veil means rendering it useless to assume legal 
separateness among different entities, exclusively when it’s used to 
hide assets and/or avoid liability. This is not a proposal to eliminate the 
corporate veil –it is understandable that it is also a tool to do business 
safely. The purpose is rather to coordinate the creation of national 
regulations to avoid corporations from abusing the corporate veil to 
evade liability. Some States already have provisions regulating this 
piercing. In most cases, it is required to demonstrate the intention to 
commit fraud, while in others a strong link among the two entities must 
be provided. 

x  Transparency and public access to information. Many States already 
have regulations to address public disclosure of information, but other 
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States are well known as tax heavens because of their flexibility towards 
corporative interests and their need for secrecy (BANNON, 2003, p. 49). 
This option requires States to legislate accordingly to facilitate 
information disclosure. There are already many ONGs registering this 
data to the extent that some corporations are voluntarily reporting on 
“various aspects of their climate change and sustainability profile to one 
or more NGOs” (RHYNE, 2011, p.52). However, this option goes further, 
and requires official agencies to participate in date gathering 
proceedings and to share them globally.   

x Environmental and HHRRs standards. Transnational Corporations could 
be accused of environmental and HHRRs violations. The same capability 
to enjoy rights through its legal representation also opens the door to 
binding obligations. States could legislate to have corporations bonded 
by international HHRRs obligations. 

The advantage of implementing national legislation is that corporations would 
be regulated – at least at the local level. This will help achieve the environmental, social 
and economic goals in some way. However, efficiency goals won’t be achieved because 
of the lack of coordination among the different states where transnational corporations 
operate. If a dispute surges, different set of norms will require long and expensive legal 
procedures to avoid jurisdictional barriers. This means that difficulties coordinating 
different national regulations into a worldwide system would become a disadvantage. 

As for feasibility, we could champion initiatives to regulate corporate power in 
every country, but instead of having one political problem, we’ll be facing many 
different scenarios with their own complexities. It might be lumpy for some States to 
work the way into new legislative initiatives. Depending on how close the legal and 
executive branches are (and other internal political factors), it could result in political 
and operational implementation barriers.    

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL BINDING 

OBLIGATIONS 
A greater level of trust and compromise with the goals stated above, could result 

on an international instrument approval and ratification. This option would establish 
binding obligations for corporations at the international level - independently from 
States enacting local legislation to achieve implementation. For example, this regime 
could develop as the International Court of Justice (ICJ) which is empower by the States 
members of United Nations. Acting as a Supranational Institution, the ICJ’s  actions are 
not linked or dependent on any particular State, but rely on the Court Statute’s 
authority. There are other examples at the regional level, such as the Inter-American 
Human Rights Court. 
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In this sense, an international instrument could include certain parameters to be 
monitored by the UN to help thrust its enforcement. This option should include: 

x The creation of a specialized Court to address environmental and HHRRs 
crimes committed by transnational corporations. This Court could have 
the same kind of authority as the International Court of Justice or the 
International Criminal Court. As a matter of fact, discussions are being 
held on the issue of whether it should be a new Court, or if a reform to 
the Rome Statute should allow for the ICC to prosecute transnational 
corporations’ crimes, or at least his executives, who could be held 
personally accountable for the decisions they make – as long as they 
result in crimes against the environment and the local people.27 

x The creation of a specialized institution to provide corporations victims 
with logistical and legal support to address their claims. This office could 
also work as an International Registry Office for Transnational 
Corporation's activities, mapping conflicts worldwide and sharing the 
information with Governments and victims. An example of this kind of 
organization could be the World Intellectual Property Organization and 
the International Patent Office.   

x The establishment of an international bond. As shown by USA 
Environmental Protection Agency and CERCLA, a fund can be 
implemented to help address environmental problems when 
responsible parties fail to do so. An international binding Treaty on 
Corporate Responsibility could establish an international fund to solve 
corporate crimes. Funds will be provided by States, who are in the best 
position to recovered those amounts from corporations at their local 
jurisdictions. 

x The establishment of an international certification. Consumers and their 
preferences play a very important role in these days’ market. 
Corporations committed to HHRRs and high environmental standards 
can receive a certification to be known by consumers worldwide. 
Corporations (or entire States) could fail to achieve this certification, 
facing a competitive disadvantage market wise.  

 

                                                           
27 For further information about these initiatives see: http://stopecocide.nl/en/ and 

http://eradicatingecocide.com/  

http://eradicatingecocide.com/
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MIX OF NATIONAL AND INTERNATIONAL OPTIONS: THE 

MOST EFFECTIVE INTERNATIONAL BINDING TREATY ON 

CORPORATE LIABILITY  
This option relies on the previous ones, but recognizes a good probability of 

enhancing some success by mixing up some options. On the one hand, some national 
legislation is necessary under any approach. Even an International Institution could 
render useless without the local agencies’ cooperation. On the other hand, international 
jurisdiction and coordination among stakeholders are necessary to avoid creating legal 
loops. The case between Chevron and Ecuadorian plaintiffs reflects the way 
corporations enjoy virtually unlimited resources and influence with governments. Under 
the right approach, an International Jurisdiction might be the only one capable of 
addressing -fairly- claims against ETCs. Therefore, a mixture of local-level legal 
implementation and direct international binding obligations has better chances to 
succeed in achieving the four goals, mainly because of the coordination attained after 
mixing different options.    

x Transparency and public access to information.  Information is key to 
success under any approach. Any court or institution can do little 
without the necessary data. Many resources are deployed just to access 
relevant information. As this information is required to address claims 
efficiently, transparency becomes a prerequisite to doing so. Several 
reporting venues can be considered: Carbon Disclosure Project, Global 
Report Initiative, The Corporate Register, and the Climate Register 
(RHYNE, 2011, p.52).  

x A specialized court/institution to address environmental and HHRRs 
crimes committed by ETCs in DCs.  As stated before, ETCs often enjoy 
high leverage on States decisions, which could cause national 
jurisdictions to be uncappable of fairly addressing claims against them. 
Corporations are less likely to influence an independent international 
institution.  

x The creation of a dedicated institution to provide the corporations’ 
victims with logistical and legal support. This tool will be the element 
that links all the other options. Assistance will provide the victims with 
the means they need to file their claims in the most efficient manner, 
helping to achieve the four goals. This international monitoring body, 
consisting only of civil society organizations, will have branches in each 
state to verify and investigate claims. (DEVA, 2012). 

Another critical issue to consider is “the reliance on informal, non-legal tools and 
non-state institutions to ensure that companies comply with their human rights 
responsibilities” (DEVA, 2012, p. 200). These institutions, forums, and actors, can help 
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enforce these obligations. Accordingly, this approach can be complemented using 
international certifications, which depends on NGOs and other organizations pushing 
forward to its implementation, but also could work under an international office’s 
direction, aiming to push States and corporations to join the stream.  

The information available to victims will allow the new regime to operate more 
efficiently. The victims’ concerns could be addressed more effectively by coordinating 
efforts among national agencies and a specialized international institution dedicated to 
providing corporations’ victims with logistical and legal support to address their claims. 
And finally, an International Environmental Court will close the cycle of enforcement of 
these new binding obligations. As the Court is entitled with jurisdictional power, 
judgments would become binding international commitments.  This would help to solve 
the obstacles in access to justice, described by Deva as “the principle of separate legal 
personality, the doctrine of forum non conveniens, the high cost of litigation, the large 
number of victims, and judicial delay” (DEVA, 2012, p.216)  

The establishment of an international bond could also work as an incentive for 
States to hold their corporations accountable, but it might also produce resistance to 
joining the treaty and compromising any monetary resources. However, a competent 
Court will render this bond unnecessary because its decisions are more likely to be 
enforced. 

A disadvantage to this options is the necessity to obtain support, not only from 
as many states as possible, but especially from developed countries – where most 
corporations (and information) reside. The tools proposed require balanced efforts on 
the international and different domestic scenarios.  

The path dependency theory maintains that the decisions available now are the 
result of previous choices (LEVIN, CHASORE, 2012, p. 134), The four path model can be 
used to trigger durable coalitions of support, and could create long-term interests to 
participants. Locking-in policies could provide incentives for new stakeholders to 
participate. Therefore, this option aims to shape our future’s choices availability in a 
strategic manner: implementing small changes that become very difficult to reverse 
(such as statutory provisions regarding human rights and their enforcement); increasing 
the cost of going back to an irresponsible pattern of operations (because the cost will 
be palpably higher for developing countries); and, civil society can help to put pressure 
on governments that are not willing to engage on solutions for corporate 
irresponsibility. Moreover, shifts in consumers’ preferences can send a powerful 
message to corporations directly. 
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CONCLUSION 
This article aimed to approach the problem of ETCs human rights violations in 

order to find the best mechanism to avoid or solve this issue. The approach came from 
a global perspective – because this is a global problem. Thus, international law seems to 
be the best way to tackle the problem from two necessary dimensions: enforcement of 
international binging obligations and the enactment of local legislation. International 
public law could require countries to produce legislation complying with international 
standards.  

This analysis is conclusive in supporting an International Binding Treaty as the 
best way to address the problem of ETCs causing environmental harm and committing 
HHRRs abuses in DC. Many experts and NGOs are gathering together to push an 
International Binding Treaty on Corporate Responsibility. Other people are instead 
occupied towards reforming the Rome Statute and/or including ecocide as a crime 
against humanity. However, because resources are limited, coordination and focus are 
needed. 

It’s acknowledge that international obligations arise from different sources, such 
as customary international law, transnational institutions, etc. Nevertheless, this paper 
is focused on obligations arising from International Treaties, as defined by the Vienna 
Convention on The Law of the Treaties (Article 2(1)(a)): "an international agreement 
concluded between States in written form and governed by international law.” 

According to Prof. Ruggie, the design of any system of corporate responsibility 
should rely on three pillars: “’Protect, Respect, Remedy’ to clarify the complementary 
roles of governments (public actors) and companies (private actors) in respect to the 
protection and realization of human rights. The first pillar of the framework concerns 
the State’s duty to protect citizens from human rights violations by private actors, such 
as companies. The second pillar regards the corporate responsibility to respect human 
rights. The third pillar is about the shared responsibility of States and companies to 
provide legal and non-legal remedies to victims of corporate (mis)conduct” (TINEKE, 
2011, p.1).  

This option’s efficacy can be measured using Deva’s ‘twin efficacy’ test, which 
states that regulatory initiatives seeking to impose and enforce HHRRs obligations “can 
secure their intended effects if they are able to: (a) encourage companies to comply with 
their human rights responsibilities, and (b) bring to justice those companies that are not 
so encouraged” (DEVA, 2012, p. 47).  

However, Corporate lobby power is well known for being effective. We can 
expect transnational corporations to use it to try to stop this international regime. As 
stated above, some States and the business sector are lobbying against a binding 
international framework. Thus, negotiations will face strong opposition from business 
representatives. To compensate for business pressure, public opinion and activism are 
important keys. Strong public support will allow States’ officials to resist business 
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pressure – and can also affect business themselves. Therefore, two final 
recommendations can be made: pushing towards efforts in the same direction, and 
avoid the negotiations to be captured or coopted by corporate influences.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 177  

 
 

  

REFERENCES 
 
ACEVEDO, Arbitros fueron sin decir adiós, Semana, February 10, 2017. 

<http://www.semana.com/opinion/articulo/jose-manuel-acevedo-arbitros-se-fueron-
sin-decir-adios/515101>.  

 
LE BILLON, Philippe, Getting it done: Instruments of Enforcement. BANNON, Ian, 

COLLIER, Paul, ed. Natural Resources and Violent Conflict. The international Bank for 
Reconstruction and Development, Washington, The World Bank, 2003. 

 
BERRON, Gonzalo. Economic Power, Democracy and Human Rights. A New 

International Debate on Human Rights and Corporations. Sur Journal. No.20. 2014. 
 
BUENOS AIRES HERALD, YPF’s Chevron contract to be handed in today. September 

22nd, 2016, <http://buenosairesherald.com/article/221895/ypf%E2%80%99s-chevron-
contract-to-be-handed-in-today>. 

 
CASTILLO, Yadira. El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como 

un límite a la responsabilidad internacional de las CTN. Doctoral thesis. Bogota. Los Andes 
University. 2013. 

 
CORRAO, Ignazio. Report on corporate liability for serious human rights abuses in 

third countries. European Parliament, Committee on Foreign Affairs. July 19th, 2016. 
 
DE RIVERO, Oswaldo. The New Economic Order and International Development 

Law. England: Oxford Pergamon press, 1980.  
 
DEVA, Surya. Regulating Corporate Human Rights Violations. Humanizing Business. 

New York, Routledge, New York, 2012. 
 
GOULD, Kathleen, Oil in Ecuador: The Traps of Transnational Capitalism. Vasaar 

College, Senior Capstone Projects. Paper No. 450. 2015.  
 
KENNEDY, David. The Rule of Law, Political Choices and Development Common 

Sense. In Trubek and Santos, ed. The New Law and Economic Development: A Critical 
Appraisal. New York: Cambridge University Press, 2006.  

 
LEVIN, Kelly, CASHORE, Benjamin, BERNSTEIN, Steven, AULD, Graeme, 

Overcoming the Tragedy of Super Wicked Problems: Constraining our Future Selves to 
Ameliorate Global Climate Change, Policy Sciences, Vol. 45, Issue 2, p-123-152, 2012. 

http://www.semana.com/opinion/articulo/jose-manuel-acevedo-arbitros-se-fueron-sin-decir-adios/515101
http://www.semana.com/opinion/articulo/jose-manuel-acevedo-arbitros-se-fueron-sin-decir-adios/515101
http://buenosairesherald.com/article/221895/ypf%E2%80%99s-chevron-contract-to-be-handed-in-today
http://buenosairesherald.com/article/221895/ypf%E2%80%99s-chevron-contract-to-be-handed-in-today


HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 178  

 
 

  

 
RHYNE, Stephen, The Law and Politics of Sustainability. Berkshire Encyclopedia of 

Sustainability. Vol. 3. 2010 
 
TINEKE, Lambooy, The corporate responsibility to remedy (3rd pillar Ruggie 

Framework) – Analysis of the Corporate Responses in Three Major Oil Spill Cases: Shell- 
Nigeria, BP- US (the Gulf), Chevron- Ecuador. Faculty of Law Research Paper No.2011-26. 
Oslo. University of Oslo. 2011. 

 
WESTON, Christina. The enforcement loophole: Judgment-recognition defenses as 

a loophole to corporate accountability for conduct abroad. Emory International Law 
Review. Vol.25. 2011.  

 
XUN WU, M. Ramesh, FRITZEN, Scott, et. al. The Public Policy Primer, New York, 

Routledge. 2010.  
 
ZAITCHIK, Alexander. Sludge Match: Inside Chevron’s $9 Billion Legal Battle with 

Ecuadorean Villagers. Rolling Stone. August 28th, 2014. 
<http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-
ecuador-steven-donziger-20140828>. 

 
UNITED NATIONS. They Spoke Truth to Power and Were Murdered in Cold Blood, 

United Nations Special Rapporteur on The Situation of Human Rights Defenders, 2016. 
<https://goo.gl/r8G8Bg>.   

 

http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828
http://www.rollingstone.com/politics/news/sludge-match-chevron-legal-battle-ecuador-steven-donziger-20140828
https://goo.gl/r8G8Bg


HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 179  

 
 

  

DESENVOLVIMENTO, MINERAÇÃO E COMUNIDADES 
ATINGIDAS: A FACE VISÍVEL DOS CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS1 | DENISE DE CASTRO PEREIRA2 | 
EMILENE KARELINE MARCIANO DOS SANTOS3 | 

PATRÍCIA GENEROSO THOMAZ GUERRA4 

DEVELOPMENT, MINING AND AFFECTED COMMUNITIES: THE VISIBLE 

FACE OF THE SOCIO ENVIRONMENTAL CONFLICTS 

 

RESUMO 
O capital transnacional da mineração ganha status elevado no plano de 

desenvolvimento do Estado brasileiro e as comunidades atingidas pela extração de seu 
território vivenciam o penoso custo do que se considera como progresso. Neste artigo 
busca-se descrever outras práticas expressivas de injustiças e da permanência de 
violações de direitos humanos e ambientais no caso do Projeto Minas-Rio, em Conceição 
do Mato Dentro (CMD), Minas Gerais. O estudo deste caso, resultante do 
acompanhamento dos processos de licenciamento e implantação da grande mina de 
ferro, permite desvelar que o discurso do desenvolvimento econômico, ancorado e 
fomentado pela parceria público-privada, produz uma condição prática que provoca a 
incapacidade de as representações burocráticas do Estado cumprirem as determinações 
legais que recaem sobre a empresa no processo de licenciamento ambiental. Dentre as 
consequências do modus operandi estabelecido ao longo do processo de licenciamento, 
identificadas por meio das técnicas metodológicas de pesquisa-ação e de análise 
documental, destacam-se: ruptura dos laços sociais, violação de direitos humanos e 
ambientais, acirramento de conflitos fundiários, deslocamento econômico, 
impossibilidade de sustento por meio da agricultura familiar e de subsistência e o 
inconcluso reassentamento de famílias. 
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PALAVRAS-CHAVE:  Neoextrativismo. Capital transnacional. 

Mineração. Comunidades atingidas. Conflitos socioambientais. 

ABSTRACT 
The transnational capital mining earns high status in the development plan of 

Brazilian state and the affected communities experience the hard cost of this progress. 
This article seeks to describe other expressive practices of injustice and the permanence 
of violations of human and environmental rights in the case of the Minas-Rio Project, in 
Conceição do Mato Dentro (CMD), Minas Gerais. The study of this case, resulting from 
the monitoring of the licensing and implementation processes of the large mine, reveals 
that the discourse of economic development, anchored and fomented by the public-
private partnership, produces a practical condition that provokes the inability of the 
bureaucratic representations of the State Comply with the legal determinations that fall 
on the company in the process of environmental licensing. Among the consequences of 
the modus operandi established during the licensing process, identified through 
methodological techniques of action research and documentary analysis, are: breaking 
of social ties, violation of human and environmental rights, escalation of land conflicts, 
Economic displacement, the impossibility of livelihood through family and subsistence 
farming and the resettlement of families. 

KEYWORDS:  Neoextrativism. Transnational capital. Mining. Affected 

communities. Socio and environmental conflitcts. 

INTRODUÇÃO 

Assim e assado, a mineração com donos estrangeiros e seus “testas de ferro” passou a ser 
tratada como assunto de Segurança Nacional, os projetos das multinacionais foram 
absorvidos pelos I e II PNDs – Planos Nacionais de Desenvolvimento, os PAC (Programa de 
Aceleração do crescimento) de quarenta anos atrás, dos tempos dos generais. O mais 
tenebroso deles, Médici, pouco antes de sair do cargo, veio a Nova Lima inaugurar o 
“Projeto Águas Claras”. Nada tão claro como o poderio dos que juntaram armas e máquinas, 
repressão e negócios lucrativos.  



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 181  

 
 

  

Conflitos gerais, entenda-se, portanto: guerras que são declaradas e travadas por tais 
poderes, os do cimo, das cúpulas, das alianças sabidas e das veladas e dissimuladas. Assim 
é o capitalism, assim é a mineração (SEVÁ, 2011). 

 
Com este texto sobre a face visível dos conflitos socioambientais temos o 

propósito de dar continuidade à reflexão sobre as injustiças e a permanência de 
violações de direitos humanos e ambientais no caso da implantação do Projeto Minas-
Rio, da empresa Anglo American plc., com a mina de ferro a céu aberto, em Conceição 
do Mato Dentro (CMD), Minas Gerais, na região da Serra do Espinhaço.  

Iniciamos o acompanhamento deste caso ainda em 20075, quando se realizou o 
primeiro seminário sobre desenvolvimento sustentável, turismo e mineração, 
coordenado por membros do Fórum (virtual) de Desenvolvimento Sustentável de CMD 
que problematizava as transformações anunciadas. As imposições, os arranjos 
organizacionais e institucionais e os impactos socioambientais esperados com a chegada 
da mineração, monstravam a mudança do vetor de desenvolvimento da região das 
cidades históricas e municípios de pequeno porte, sem tradição industrial, do Caminho 
dos Diamantes da Estrada Real. A perspectiva de desenvolvimento do ecoturismo, que 
se estabelecera ao longo de uma década passava a ser substituída pelo vetor de 
crescimento econômico centrado na mineração.  

Os estudos sobre o caso, que realizamos sistematicamente desde 2010, têm 
como principal referência metodológica a pesquisa qualitativa, com ênfase em técnicas 
de pesquisa-ação. As dinâmicas participativas da pesquisa se somavam à participação 
dos pesquisadores em diferentes eventos próprios do movimento dos atingidos, com o 
propósito de acompanhar todo o processo institucional de licenciamento ambiental do 
empreendimento minerário, de mobilização, de debates e de processos organizativos 
das comunidades locais para o enfrentamento do conflito, as negociações e a 
resistência. As técnicas de diagnóstico, problematização, capacitação para compreender 
e lidar com os componentes do novo grande conflito permitiram a convivência com as 
comunidades locais e com o Movimento dos Atingidos, consolidado pela REAJA – Rede 
de Articulação e Justiça Ambiental dos Atingidos do Empreendimento Minas-Rio da 
Anglo American. A prática da pesquisa combinava a análise documental com 
levantamentos de dados primários por meio de entrevistas, visitas de campo, 
acompanhamento de reuniões na Unidade Regional Colegiada Jequitinhonha do 

                                                           
5 A partir de 2010 realizamos, por intermédio do LABCEN – Laboratório de Cenários Socioambientais em 

Municípios com Mineração - PUC Minas, um processo sistemático de pesquisa com a participação no projeto 
Recursos Minerais e Sustentabilidade – grandes minas e APL’s, coordenado por pesquisadores do CETEM/MCT; 
em 2012-14 continuamos os estudos com o apoio da FAPEMIG, do CNPq/PIBIC, para a investigação sobre a 
formulação de cenários prospectivos em municípios com intensa atividade de Mineração.  
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COPAM/MG, com os atingidos e representantes do SISEMA e da empresa e audiências 
públicas com o Ministério Público Estadual e Federal. Adotamos recursos típicos de 
diagnósticos (rápidos) participativos quando se fez pertinente contribuir para que as 
comunidades rurais pudessem restituir suas referências históricas e identidades 
enquanto vivenciavam os impactos e conflitos socioambientais a elas infligidos. Nesse 
percurso, a pesquisa-ação oportunizou a produção de oficinas com os atingidos, para 
fortalecer o conhecimento sobre as próprias comunidades, por meio da elaboração de 
mapas mentais, da construção da linha do tempo do caso, da observação participante e 
de entrevistas semi-estruturadas, sobre as dinâmicas impostas pelas forças empresariais 
e governamentais, e as correlações com a sociedade civil, o Ministério Público e de 
outros atores significativos na viabilização do empreendimento.  

Este texto, a propósito, revela-se como expressão da potencialidade da pesquisa 
participativa para a produção coletiva de conhecimento, alinhando a perspectiva 
acadêmica com a perspectiva daqueles que em sua práxis enfrentam o conflito social 
decorrente de perdas e rupturas impostas à vida e ao território em que vivem. É nesse 
sentido que ele se apresenta com caráter descritivo de processos locais que 
demonstram a violação de direitos essenciais à dignidade humana. Essa linha de 
pesquisa, portanto, permitiu-nos registrar em co-autoria com representante dos 
atingidos em Conceição do Mato Dentro, as práticas, os estratagemas, para resolver a 
reestruturação fundiária necessária ao empreendimento. Os discursos de 
desenvolvimento e riqueza, difundidos por governantes e pela grande empresa de 
mineração e seus apoiadores, são adotados como justificativas para culpabilizar as 
comunidades atingidas pelas dificuldades de obtenção de licenças e atrasos nos 
cronogramas empresariais. As práticas decorrentes do discurso de valorização do 
empreendimento, por parte da empresa, tendem a ofuscar o não reconhecimento dos 
atingidos para efeito de negociação fundiária, de não solução de conflitos 
socioambientais com o conjunto das famílias diretamente atingidas e de não 
reconhecimento dos atingidos in situ, que efetivamente perdem as suas capacidades de 
prosseguir em seu modo de vida pela degradação das condições ambientais e sociais em 
seus territórios.  

Deparamo-nos, ao longo do estudo, com a preponderância do discurso 
empresarial, em associação com discursos políticos e de órgãos públicos, que se 
aproximam da perspectiva neodesenvolvimentista, que defendem o neoextrativismo 
justificado pelo crescimento econômico com aumento de empregos. O projeto 
neoextrativista, orienta-se estrategicamente por diretrizes voltadas ao mercado 
internacional de commodities minerais e, para tanto, pressiona para a fragilização da 
política ambiental. Nesse âmbito, destacam-se iniciativas típicas da integração entre 
iniciativas de recorte neoliberal (derivadas do Consenso de Washington), que defendem 
a redução das intervenções do Estado e o mercado como centro de todo poder, com 
proposições, como ressalta Laschefski (2014), oriundas da Terveira Via (de Antony 
Giddens) reconhecendo “a necessidade de regulamento moral do mercado, o 
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empreendedorismo como responsabilidade social, a promoção de parcerias público-
privadas e a revitalização da sociedade civil” (p. 247). Incluem-se nesse campo de 
iniciativas as formulações decorrentes da busca pelo desenvolvimento sustentável que 
tendiam a assumir, como também destaca Laschefski (2014) “diversas tarefas de cunho 
social e ambiental que seriam de responsabilidade do Estado” (p. 247). No contexto 
internacional tais diretrizes estimularam ações como o Global Compact, ou Pacto Global, 
proposto pela ONU em 1999, que sintetizava o movimento contra violações de direitos 
humanos e por responsabilidade social e ambiental nas empresas. As empresas de 
mineração promoveram a tentativa de renovação das práticas gerenciais, por exemplo, 
com políticas empresariais globais, como a iniciativa do MMSD – Mining, Minerals and 
Sustainable Development, em 2002. Essa iniciativa tomada por players globais foi 
diretamente apoiada pela empresa Anglo American como sponsor. (PEREIRA, BECKER, 
WILDHAGEN, 2013; SCOTTO, 2014).  

A pesquisa de campo demonstrou que nas comunidades atingidas em Conceição 
do Mato Dentro, ao mesmo tempo em que os discursos institucionais se disseminavam, 
as angústias da população no território apropriado (ou expropriado?) para a mineração, 
se perpetuavam e se renovavam. Tais angústias ou sofrimentos se configuram a partir 
de variadas formas de desrespeito aos direitos universais de garantia da dignidade da 
pessoa humana, que supostamente advém dos valores de liberdade, igualdade e 
fraternidade entre os indivíduos e os povos.  

Portanto, os direitos humanos formam um conjunto de garantias (positivas, exigíveis, 
judiciáveis) do ponto de vista econômico, social, cultural, político e jurídico que vão 
efetivando progressivamente a dignidade humana — sem admitir retrocessos por nenhum 
motivo. Esses direitos são universais, indivisíveis e interdependentes e, neste sentido, 
exigem ações articuladas e consistentes, estruturais e sustentáveis para a sua consolidação. 
(SOUZA, 2003). 

 
Os estudos e políticas globais sobre direitos humanos e empresas se 

consubstanciaram na medida em que as corporações transnacionais foram sendo 
identificadas “como importantes violadores de Direitos Humanos, com destaque a sua 
atuação nos territórios do chamado Sul global”. (HOMA, 2017, p. 7). A partir da difusão 
internacional do Pacto Global, o debate sobre violação de diretos humanos pelas 
empresas tomou visíveis dimensões internas como as relações de trabalho análogas ao 
escravismo, o trabalho infantil, as discriminações da diversidade de gênero, entre outras 
situações e, externamente, como as empresas se comportavam com as populações 
locais, interferindo, degradando e destruindo suas condições de vida, sempre gerando 
conflitos sociais, ambientais.  

No Brasil, dirigentes de grandes empreendimentos, como as barragens 
hidrelétricas, foram dos primeiros a enfrentar os movimentos sociais na luta contra a 
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violação de seus direitos humanos, na medida em que se acirravam os conflitos com 
populações atingidas e que seriam deslocadas, indenizadas, reassentadas etc. As 
negociações e acordos, quase sempre, eram viabilizados com a interseção de 
Defensorias e do Ministério Público e supriam, eventual e fragmentariamente, a 
regulamentação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade frente ao 
poder econômico e político das corporações, que “muitas vezes superiores ao dos 
Estados tornaram-se um dos principais violadores de Direitos Humanos, na atualidade”. 
(HOMA, 2016, p. 9). Pautados pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
a partir de 2006, desenvolveram-se estudos sobre os direitos humanos violados nos 
casos dos atingidos por barragens. Tais violações também ecoavam como práticas 
globais protagonizadas por grandes empresas. A síntese dos direitos humanos violados 
no caso das barragens se mostrou semelhante às situações dos atingidos por mineração, 
como já mostrado em Pereira, Becker e Wildhagem (2013). No contexto da mineração, 
como ressaltam Milanez, Santos e Pinto (2017):  

Uma sofisticação do debate sobre violação de direitos humanos tem sido a incorporação de 
conflitos associados ao acesso aos recursos naturais considerados essenciais à vida, como 
água, terra ou alimentos. Seu debate se torna importante no contexto da extração mineral, 
uma vez que há muitos casos onde a implantação de projetos minerais impede ou restringe 
o acesso de comunidades a esses bens e, consequentemente, inviabiliza a manutenção de 
seus modos de vida. (p. 122). 

 
É nesse eixo conceitual que se discute a violação de direitos humanos no caso 

aqui apresentado. Os direitos humanos violados foram exaustivamente listados e 
debatidos com representantes do poder público em termos administrativos e jurídicos. 
Dentre eles destacaram-se, especialmente, aqueles praticados nos processos de 
reestruturação fundiária com deslocamentos, reassentamentos, indenizações com justa 
reparação de danos e perdas; e de reestruturação produtiva, com perdas drásticas de 
território, com impossibilidade de continuar o modo de vida local; bem como os direitos 
à liberdade de ir e vir, ao acesso à água saudável, à livre manifestação e associação, ao 
acesso à comunicação sobre os procedimentos empresariais entre outros.  

Os embates diretos se dão entre as comunidades e/ou famílias atingidas e a 
empresa mineradora com seus gerentes, técnicos, advogados, consultores, e com os 
representantes do poder público no Sistema Estadual de Meio Ambiente, responsável 
pelo licenciamento ambiental do estado de Minas Gerais. Cabe registrar, como tratado 
por Zhouri (2016) que representantes da administração pública agem 
despudoradamente a favor dos empreendimentos, como também demonstram as atas 
das várias reuniões públicas na Unidade Regional Colegiada (Jequitinhonha) do 
Conselho Estadual de Política Ambiental. 
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As múltiplas manifestações de violação de direitos são, por vezes, diluídas nos 
procedimentos jurídicos intermináveis na burocracia estatal e empresarial. Nesses 
aspectos, destacam-se duas linhas de ação: as ações dos órgãos ambientais do Estado 
que promoveram o licenciamento mesmo com toda a gama de denúncias de 
incompletude e equívocos legais e administrativos; do Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) que passou a atuar na negociação e na mediação de conflitos, com 
medidas extrajudiciais, sem levar a cabo meios de resolução judicial de tais conflitos. 
Identifica-se nesse complexo caso a tendência de mudanças nas orientações 
estratégicas e práticas do MPMG, impulsionadas pelas diretrizes compartilhadas com o 
viés neoliberal trazido pelo Banco Mundial, em busca de consolidação da boa governança 
viabilizadora da gestão de investimentos estrangeiros, dos grandes empreendimentos, 
e das reformas para o mercado. (ACSELRAD, 2006; ACSELRAD; BEZERRA, 2010; 
LACHEFSKI, 2014). 

O empreendimento minerário Projeto Minas-Rio, de propriedade da empresa 
transnacional Anglo American plc., é um complexo que se integra a mina, por 
mineroduto de 529 km, ao Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Como 
divulgado exaustivamente, esse grande negócio tem na sua origem a concepção e as 
marcas do modo de empreender do grupo EBX, do empresário Eike Batista. As marcas 
se traduzem em práticas gerenciais que promovem o discurso do desenvolvimento, do 
enriquecimento rápido, da ousadia pelas conquistas de projetos inovadores e de alto 
risco. Do mesmo modo, trazem consigo formas agressivas de acesso e apropriação de 
territórios, de desconsideração efetiva das populações locais com seus respectivos 
modos de vida e as articulações com políticos e governantes, sempre publicizadas em 
espetáculos midiáticos. Tal herança tem sido considerada pela alta direção da Anglo 
American em Minas Gerais, como aval para a continuidade de processos irregulares 
(MELLO, 2014; NOGUEIRA, 2013). Exemplo disso é a permanência de estratégias 
gerenciais que demonstram a recusa pela resolução e superação dos conflitos 
socioambientais originados pela forma de negociação das terras, entre 2006 e 2008, da 
empresa intermediadora ou laranja chamada Borba Gato Agropastoril, como atestam 
documentos diversos no processo de licenciamento na URC-Jequitinhonha. (SISTEMA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008)) 

De modo específico, com o cenário traçado, este trabalho objetiva mostrar 
consequências sociais e ambientais, de fatos que refletem violações de direitos de 
comunidades atingidas pela mineração, no contexto da parceria público-privada 
constituída pelo governo de Minas Gerais com a empresa Anglo American plc., que 
adquiriu o Projeto Minas-Rio da empresa MMX em 2008, época em que a parceria entre 
o Estado e a Empresa já havia sido inaugurada. 

A trajetória típica das relações empresa-Estado tem demonstrado ser capaz de 
afetar o papel de regulação social do Estado que, por vezes, revela sua fragilidade 
institucional para o gerenciamento do desenvolvimento de territórios (BECKER; 
PEREIRA, 2011). Considerando-se as interações transescalares, identifica-se que as 
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relações entre o capital transnacional da mineração e o Estado brasileiro apontam um 
modus operandi similar, por exemplo, na região Norte, no Amazonas e no Pará; na 
Centro-oeste, em Mato Grosso e Goiás; na região Nordeste, no Maranhão; e na Sudeste, 
especialmente em Minas Gerais, com a grande mineração de ferro a céu aberto 
(FERNANDES; ENRIQUEZ, ALAMINO, 2011; FERNANDES; ALAMINO; ARAÚJO, 2014). 
Essas interações corroboram as coações da globalização (ACSELRAD, 2006) que se 
manifestam de modo consistente sobre a política ambiental e nos projetos estratégicos 
de desenvolvimento sustentados pelo Estado, como nos casos da reformulação do 
Marco Regulatório da Mineração (no âmbito federal), da proposição de expansão da 
fronteira minerária em Minas Gerais (no âmbito estadual). As coações também se fazem 
presentes nas prefeituras, nos governos locais, que se omitem frente aos problemas 
relacionados aos atingidos.  

Para compor este texto, na próxima seção apresentamos uma síntese de 
argumentos sobre o desenvolvimento, as concepções e práticas do 
neodesenvolvimentismo que reorienta as lógicas empresariais para a extração mineral 
em grande escala e as dinâmicas do grande capital transnacional investido em grandes 
empreendimentos. Na segunda seção nos propusemos a atualizar o escopo dos 
problemas e conflitos socioambientais, e os estratagemas dos atores no tratamento dos 
mesmos, em todas as instâncias, sejam elas administrativas, judiciais, empresariais e no 
âmbito do movimento dos atingidos pela mineração em Conceição do Mato Dentro e 
municípios vizinhos afetados, a partir da interlocução direta com documentos do 
sistema oficial de licenciamento, da REAJA e de entrevistas com membros das 
comunidades atingidas. As considerações finais remetem a apontamentos sobre a 
precarização das condições socioambientais, pela permanente violação de direitos 
humanos e difusos no caso e traz algumas reflexões quanto à parceria Estado-empresa. 

NEOEXTRAVISMO: A VIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
BRASIL NOS ANOS 2000 

A concepção de desenvolvimento econômico, associada à ideia de bem estar, 
progresso e crescimento, é discursivamente reproduzida pelos governos e empresas na 
busca de justificarem suas ações e projetos na esfera econômica. O entendimento do 
que pode ser conceituado como desenvolvimento econômico, entretanto, varia 
historicamente em relação ao seu contexto de discussão. Nos últimos quarenta anos, 
por exemplo, observou-se o aumento dos debates acerca do desenvolvimento 
sustentável, cuja correspondência está na promoção do desenvolvimento econômico 
sem o comprometimento das gerações presentes e futuras. Bem estar, progresso e 
crescimento passaram então a ser considerados em função da necessidade de melhora 
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nos os níveis de distribuição de renda; da redução da exclusão social; da maior eficiência 
na alocação e gestão dos recursos econômicos; da preservação ambiental e do não 
comprometimento dos recursos naturais necessários a nossa sobrevivência; e do 
equilíbrio das ocupações urbanas e rurais para moradias e execução de atividades 
econômicas (SACHS, 1993). No Brasil, a amplificação das proposições sobre a temática 
de desenvolvimento sustentável e a realização de duas cúpulas globais, a Eco92 e a 
Rio+20, sobre meio ambiente e clima, expressam a preocupação com a linha de 
desenvolvimento econômico que se adota no país (e no mundo), e é reforçada pelos 
processos econômicos da globalização. Os efeitos práticos do modelo 
desenvolvimentista brasileiro vão na contramão do que se entende por 
desenvolvimento sustentável. Para uma melhor compreensão do que vemos na 
atualidade, principalmente em relação ao incentivo de investimentos no setor primário, 
é preciso retomar a presença de aspectos do neoliberalismo que permanecem 
ancorando as práticas de empresa e Estado, tanto na perspectiva doméstica quanto 
internacional.  

O conceito de desenvolvimento que adotamos neste trabalho vincula-se à 
tradição histórica. Temos por desenvolvimento o aumento sustentado da produtividade 
ou da renda per capita, que é acompanhado pela acumulação sistemática de capital e 
pela incorporação de progresso técnico, tendo havido anteriormente uma 
reestruturação dos modos de produção primários para o modo de produção industrial 
(BRESSER-PEREIRA, 2006).A partir dessa perspectiva, poderemos abordar a concepção 
de desenvolvimento econômico que norteia as políticas públicas brasileiras e que 
respalda o modus operandi do capital transnacional da mineração no país. 

Na década de 1970, durante o governo do presidente norte-americano Richard 
Nixon, teve início o processo de transnacionalização: ocorreu o rompimento com o 
padrão ouro-dólar de Bretton Woods, que vinculava os negócios internacionais à 
paridade de um dólar para uma onça de ouro, e abriu-se caminho para a desregulação 
financeira do sistema Wall Street.6 As características desse novo operador econômico-
financeiro mundial eram a remoção das barreiras ao livre fluxo de recursos, a liberdade 
para negociar nos sistemas financeiros e nas economias dos países-alvo de 
investimentos e a reformulação dos sistemas financeiros dos países-alvo para que se 
adaptassem às estratégias comerciais de corporações transnacionais, fundos mútuos de 
mercado financeiro, etc. (GOWAN, 2003). 

A transnacionalização e a abertura econômica, e suas consequências culminaram 
com a crise do petróleo, nos anos 1970, que se abateu sobre economias de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento; e a crise da dívida, nos anos 1980. O ambiente de 
instabilidade econômico-financeira no cenário internacional levou à formulação do 
chamado Consenso de Washington, em 1989, constituído pelas agências multilaterais 

                                                           
6 Wall Street recebeu esse nome porque o centro econômico-financeiro mundial passou a localizar-se 

na Wall Street, em Manhattan, New York, EUA. 
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em Washington; o Tesouro, o sistema de bancos centrais e o Departamento de Estado 
americanos; os ministérios das finanças dos demais países do G-7; e os presidentes dos 
20 maiores bancos internacionais constantemente ouvidos em Washington (BRESSER-
PEREIRA, 1991). Naquela ocasião foram eleitas dez áreas específicas que mereciam a 
aplicação do receituário neoliberal: “disciplina fiscal; priorização dos gastos públicos; 
reforma tributária; liberalização financeira; regime cambial; liberalização comercial; 
investimento direto estrangeiro; privatização; desregulação; e propriedade intelectual”. 
(BATISTA, 1994, p. 18). As diretrizes do Consenso mostraram-se agressivas em relação à 
presença estatal na direção de setores importantes da economia, como vinha 
acontecendo no Brasil e na América Latina, em geral. Em função das medidas neoliberais 
por ele propostas, era preciso que o Estado provesse as condições básicas para que o 
mercado e suas leis de funcionamento reorganizassem o que até então estava sendo 
prejudicado pelas crises e assim os países voltassem a crescer e se a desenvolver, 
tornando-se competitivos.  

Em tal contexto, os investimentos estrangeiros diretos (IED) foram formas 
amplamente difundidas para disseminação de capital pelo globo. Devido a não 
regulação internacional para o setor de investimentos, os IED aumentaram 
significativamente e passaram a se estabelecer em territórios nacionais, de preferência 
os que possuíssem maior flexibilidade legal, por meio das grandes corporações como as 
trans e multinacionais (PINHEIRO, 2013). Diante disso, a estratégia de desenvolvimento 
do governo brasileiro na década de 1990, passou a ser balizada com vistas à valorização 
das privatizações e da entrada do capital externo: 

o governo Collor significou o início de uma ruptura que marcou definitivamente a trajetória 
brasileira. A tarifa nominal média de importação, de cerca de 40%, em 1990, foi reduzida 
até atingir 13% em 1995. Com a ascensão de FHC à presidência, o processo de liberalização 
e privatização intensificou-se. Uma vez adotadas a sobrevalorização do câmbio e a abertura 
comercial, o Brasil não pôde parar de captar recursos no exterior. (GENNARI, 2001, p.1). 

 
Nos anos 2000, a crise do neoliberalismo (VADELL; CARVALHO, 2014), marcada 

pela acentuação das desigualdades e exclusão sociais, desrespeito ambiental, ingerência 
territorial e sobrevalorização do valor monetário em detrimento do valor humano 
fortaleceu o apelo esquerdista pela urgente mudança do modelo de desenvolvimento, 
e os países sul-americanos elegeram governos identificados como progressistas.7 No 
Brasil, o governo passou a ser de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. A ascensão dos 
presidentes progressistas e de esquerda gerou a especulação de um rompimento com a 

                                                           
7 “Assim, entre as lideranças regionais encontravam-se Hugo Chávez (Venezuela, 1998), Ricardo Lagos 

(Chile, 2000), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 2003), Evo Morales (Bolívia, 2005), Tabaré Vázquez (Uruguai, 2005), 
Rafael Correa (Equador, 2006) e Fernando Lugo (Paraguai, 2008).” (SANTOS; MILANEZ, 2014, p. 9). 
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forma político-econômica até então vigente, de maneira que os novos discursos 
políticos foram chamados de pós-neoliberais, já que eram ideologicamente opostos à 
anterior compreensão de desenvolvimento. Porém, o que ocorreu não foi uma total 
inovação,  

mas sim uma combinação de aspectos historicamente enraizados na paisagem econômica 
e política latino-americana. Apesar dos elementos novos, estes discursos se constituem, em 
grande parte, pela apropriação e releitura de elementos e pressupostos característicos de 
períodos passados (SANTOS; MILANEZ, 2014, p. 9).  

 
Do governo Lula aos dias atuais, os teóricos (BRESSER-PEREIRA, 2008; DOERING; 

SANTOS, 2011; SANTOS; MILANEZ, 2014; VADELL; CARVALHO, 2014)8 têm denominado 
o modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil por 
neodesenvolvimentismo. Este é caracterizado pela crença no crescimento econômico 
como meio de promoção do bem estar social; o crescimento econômico via aumento da 
participação no comércio internacional; e a parceria entre Estado e mercado, sendo que 
o primeiro deve criar condições para que o último possa crescer. Uma das consequências 
do neodesenvolvimentismo, da abertura econômica vivenciada nos anos 1990 e dos 
reflexos econômicos da globalização na divisão internacional do trabalho no Brasil foi a 
priorização do setor primário nas últimas duas décadas. Além disso, no âmbito 
internacional a ascensão econômica da China, em especial, fez crescer a demanda por 
commodities, de maneira que agricultura e extração de recursos minerais passaram a ter 
elevado preço no mercado externo (VADELL; CARVALHO, 2014), consagrando o setor 
primário como a tendo mais eficiente alocação de recursos no Brasil, em termos de 
vantagens comparativas (INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO, 2012; 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2014). O resultado de todos os 
inputs acima descritos, bem como a criação de infraestrutura e incentivo às exportações 
promoveram e reforçaram práticas neoextrativistas (SANTOS; MILANEZ, 2014).  

O neoextrativismo corresponde ao modelo de desenvolvimento cujo enfoque é 
o crescimento econômico que se baseia na apropriação de recursos naturais, no qual as 
redes produtivas são pouco diversificadas e a inserção internacional dá-se de forma 
subordinada (GUDYNAS, 2009; GUDYNAS, 2012). Na perspectiva neoextrativista, o uso 
dos recursos naturais seria a estratégia para o crescimento econômico e, as suas 
atividades, meios de geração de riquezas importantes no combate à pobreza e às 
desigualdades. Em se tratando do extrativismo mineral, tratado neste artigo a partir do 
caso de Conceição do Mato Dentro, a atração do capital estrangeiro foi influenciada pelo 
reordenamento na divisão internacional do trabalho, de acordo com o Departamento 

                                                           
8 Laschefski (2014, p. 249) argumenta, entretanto, que o governo de FHC já fazia escolhas inaugurais do 

alinhadas ao neodesenvolvimentismo, bem como a “maioria dos partidos, sejam eles aliados ou de oposição. ”  
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Nacional de Produção Mineral – DNPM – (2014), já que houve um deslocamento de 
investimentos em operações minerais para os países subdesenvolvidos, na busca de uma 
legislação mais branda e de obtenção de níveis maiores de rentabilidade.  

A entrada de capital transnacional para o desenvolvimento econômico logrou 
êxito junto à mineração, pois, sua presença no ramo corresponde à maior parte do que 
é extraído. Assim indica o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Mineração 
(2012) sobre a extração de alguns dos minerais presentes no subsolo brasileiro, como a 
bauxita, o caulim, o cobre, o ferro e o ouro. As empresas atuantes são: MRN e Alcoa, que 
pertencem ao Grupo Alcan do Brasil; Imerys Rio Capim Caulim SA e Pará Pigmentos SA, 
do Grupo Imerys; Caulim da Amazônia AS, da CADAM; Vale; Mineração Maracá, da 
Yamana Gold Inc.; Votorantim Metais; CSN; Samarco; Ferrous Resources; Namisa, da 
CSN; Anglo American; Mineração Corumbaense, da RTB; V&M; Arcelor Mittal; Mhag; 
Bemisa; Manabi; Kinross; AngloGold Ashanti; Yamana Gold e Jaguar Mining. Na lógica 
neodesenvolvimentista, empresas como essas assumiriam o papel de 
“desencadeamento do desenvolvimento econômico local e regional”, e da produção de 
“benefícios diretos: geração de emprego, renda, tributos, compensações financeiras”. 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2014, p. 6). Enquanto o Estado 
garantiria as condições necessárias para o funcionamento do capital, podendo ser ele 
mesmo parceiro de grandes empreendimentos por meio dos seus órgãos de 
financiamento, assumindo um papel preponderante nas atividades extrativas (SANTOS; 
MILANEZ, 2014). 

O CASO E O DESCASO DOS CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS: ATINGIDOS E “MASSACRADOS” EM 
SEU TERRITÓRIO 

Os conflitos decorrentes da reestruturação fundiária podem ser analisados sob 
diferentes enfoques e, neste texto, apresentamos um recorte com o intuito de 
demonstrar a perpetuação e a visibilidade de situações que mesmo sendo objeto de 
debates públicos, temas de pautas no processo de licenciamento, temas de comissões 
especiais no âmbito do poder legislativo (audiências públicas nas comissões de Direitos 
Humanos Estadual, Federal e no Senado; na Comissão Especial das Águas etc.) e 
exaustivamente publicizadas pela grande imprensa, permanecem insuficientes para 
impedir ou reorientar as práticas já admitidas como violadoras de direitos. 

O foco do conflito que recortamos diz respeito ao tratamento diferenciado dado 
ao reconhecimento dos atingidos pelo empreendimento minerário. A definição e a 
identificação de atingidos – ou afetados, na linguagem técnica e racionalista – categoriza 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 191  

 
 

  

a população em afetados diretos ou indiretos, conforme a proximidade com os limites 
do terreno em que se instalam os equipamentos e estruturas produtivas. Para esses são 
estabelecidos critérios de reassentamento e ou de indenização segundo padrões de 
decisão influenciados por lógicas de mercados e pelo poder dos empreendedores.  

Há muito a definição física de atingidos deixou de ser parâmetro para a discussão 
de problemas sociais promovidos pelas transformações impostas por grandes 
empreendimentos. O Banco Mundial, investido de intenções sobre a boa governança 
sobre a gestão de recursos nos países em que se realizam seus investimentos, reconhece 
como atingidos, na expressão máxima da palavra, com todos os direitos a serem 
garantidos, aquelas pessoas que têm quebra de relações sociais, quebra de relações de 
trabalho, como as parcerias, a meação e os agregados. (VAINER, 2008).  

No caso de Conceição do Mato Dentro as violações de direitos da população rural 
da região impactada são percebidas tanto pelos atingidos abarcados pela definição 
física (diretamente afetados, na Área Diretamente Afetada, ADA), como também pelos 
moradores da Área de Influência Direta (AID) que têm suas vidas substancialmente 
impactadas, com sistemas de produção inviabilizados, com laços sociais fragmentados, 
interrompidos, quebrados, em decorrência das estruturas do empreendimento. Na ADA 
há evidências que tornam incontroversa a necessidade de reconhecimento da população 
atingida, pois a empresa necessita reassentá-los para instalar-se. Isso se configura com 
instrumentos legais que a empresa pode lançar mão como o da servidão minerária. No 
entorno da ADA, entretanto, os jogos de interesses e as disputas políticas e 
mercadológicas pressionam o enfrentamento de condições desiguais pelos moradores 
que ficam a mercê de procedimentos burocráticos que inviabilizam seu reconhecimento 
e das negociações arbitrárias realizadas por agentes da empresa ou em seu nome.  

As comunidades e núcleos familiares essencialmente atingidos no território 
apropriado pelo empreendimento e em seu entorno, de acordo com o Diagnóstico 
Socioeconômico - Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) da 
Mina da Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S/A (DIVERSUS, 2011), se localizam nos 
municípios de Conceição do Mato Dentro (São Sebastião do Bom Sucesso, Serra da 
Ferrugem, Água Santa, Cabeceira do Turco, Turco, Beco, Córrego do Peão, Córrego 
Palmital, Córregos, Estrada do Sapo – Jassém e Gondó); Alvorada de Minas (São José do 
Jassém, Água Quente, Passa Sete, Gramichá, Teodoro, Quatis, São José do Arruda, Serra 
do São José e Taporôco) e Dom Joaquim (Pompéu e São José da Ilha) e podem ser vistas 
na figura abaixo.  
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FIGURA 1 – POSIÇÃO GEOGRÁFICA DAS LOCALIDADES TRABALHADAS PELO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DA DIVERSUS (2011) 

Fonte: DIVERSUS, 2011, p. 14.  
 
Os Pareceres Técnicos do órgão licenciador para o Projeto Minas-Rio anunciavam 

fragilidades, inconsistências9 e desde a Licença Prévia (LP), ainda em 2008, com mais de 

                                                           
9 Em 12 de fevereiro de 2015, na reunião do Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), 

na sede da SEMAD, Luiz Sávio de Souza Cruz, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, ao receber votos de boas vindas dos conselheiros admitiu o descontentamento com a 
desestruturação da secretaria do meio ambiente e disse que não tínhamos uma secretaria do meio ambiente e 
sim uma secretaria de licenciamento, que funcionava precariamente e estava “sucateada”. Em 04/03/2015 a 
imprensa mineira anuncia que “O secretário, no entanto, diz ter encontrado uma estrutura em condições 
insustentáveis de comando e acusa o governo passado de má gestão.” (O TEMPO, 2015). Disponível em: 
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100 condicionantes. As condicionantes sistematicamente não cumpridas (ou 
parcialmente cumpridas, conforme a linguagem oficial) somaram cerca de 360 medidas 
deliberadas nas fases 1 e 2 da Licença de Instalação até a Licença de Operação concedida 
em 2014 (BECKER; PEREIRA, 2011; PEREIRA; PEREIRA, 2012; PEREIRA, BECKER, 
WILDHAGEN, 2013; SANTOS, 2014; ZHOURI, 2014). O que torna esse caso emblemático 
é que as falhas de concepção do empreendimento se manifestam desde o EIA (Estudo 
de Impacto Ambiental) apresentado pela MMX (MMX; BRANDT, 2007). Por não 
incorporar a identificação, nem a listagem, tampouco um cadastro dos moradores e de 
comunidades naquele território, o EIA não reconhecia a existência de pessoas e núcleos 
populacionais nos lugares. A LP foi concedida em dezembro de 2008, sem que a 
totalidade dos atingidos pelas estruturas do empreendimento tivesse seus direitos 
efetiva e igualmente reconhecidos. Esse é um dos indicadores mais objetivos de que a 
concessão da licença subverteu a ordem legal do licenciamento e gerou a formulação da 
medida condicionante de nº 45 que obrigava a empresa a elaborar uma lista completa 
dos atingidos no prazo de 120 dias (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008). 

A situação na origem das causas do conflito social que se estabeleceu – imposição 
do processo de reestruturação fundiária com reassentamento, perda de patrimônio, 
perda de capacidade produtiva, quebras e perdas de vínculos, redes sociais, tradições e 
laços familiares – foi percebida e sistematizada pela equipe técnica do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente (SISEMA), responsável pela elaboração do Parecer Único em 2008. Os 
técnicos do estado enfatizaram a ausência de informação, as carências e falhas 
metodológicas e de avaliação técnica no EIA, que comprometiam a viabilidade 
socioambiental do empreendimento e também que as medidas mitigatórias seriam 
incompletas especialmente se não se reconhecesse toda a população atingida. Portanto, 
fizeram constar no Parecer Único (2008), a Condicionante 45, com o seguinte argumento 
para obrigar o empreendedor a: 

                                                           
<http://www.otempo.com.br/cmlink/hotsites/aparte/secret%C3%A1rio-de-meio-ambiente-critica-estrutura-e-
pode-sair-1.1002980>. 
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Apresentar versão revisada e definitiva do total de propriedades rurais a serem impactadas 
– total e parcialmente – em associação com a localização das estruturas do 
empreendimento para a exploração das serras Sapo/ Ferrugem (cava, pilha estéril, 
barragem de rejeitos, usina industrial, canteiro de obras, alojamentos, sistema de captação 
e adução de água nova, subestação de energia, medida compensatória10). A listagem final 
deverá conter, no mínimo, para cada propriedade: nome do proprietário, condição do 
produtor (proprietário, posseiro, parceiro, arrendatário); benfeitorias reprodutivas e não-
reprodutivas; área total e área atingida; número de famílias e população residente; 
atividades econômicas; mão-de-obra empregada. (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO 
AMBIENTE, 2008, p. 138). 

 
Ao desenvolverem as análises sobre a metodologia do EIA, as considerações da 

equipe técnica do SISEMA cumpriam o papel de prover orientações a respeito da 
abrangência das alterações na condição social ou econômica das famílias ou 
proprietários, considerados superficiários11, nas áreas afetadas pelo empreendimento:  

a proposta negocial deve abarcar como público-alvo todas as categorias e grupos de 
interesse que, mais cedo ou mais tarde, virão a ter sua condição social ou econômica 
modificada pelo empreendimento. Cita-se, por exemplo, o grupo representado por 
eventuais comerciantes e prestadores de serviços instalados às margens de trechos viários 
a serem suprimidos ou alterados para atender o interesse do projeto minerário, como 
também, a população residente em áreas destinadas à implementação de medida 
ambiental compensatória (UC). É importante frisar, inclusive, que o compromisso do 
empreendedor com tais grupos deve constar oficialmente ainda na presente fase de 
licenciamento ambiental do empreendimento, de forma que em momento oportuno seja 
apresentado à avaliação do SISEMA o detalhamento das propostas mitigadoras a eles 
destinadas (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008, p. 112). 

 
Ainda sobre a metodologia do EIA, a equipe técnica do SISEMA identificou que os 

autores do EIA (MMX; BRANDT, 2007) haviam identificado potencialidades de conflitos 
no processo de reestruturação fundiária, indicando a disponibilidade ou não de 
moradores para negociar suas terras.  

                                                           
10 Nota das autoras: Esse termo se refere, por exemplo, às áreas a serem estabelecidas como unidades 

de conservação, como reserva legal, que viessem a ser instaladas por medidas compensatórias do 
empreendimento. 

11 Superficiário é o termo que designa o proprietário de terras, que tem seus direitos limitados ao uso 
do solo, enquanto o direito ao uso do subsolo é concedido por meio dos títulos de direitos minerários, a quem o 
obtém junto ao órgão estatal competente, o DNPM, conforme legislação vigente em 2015. 
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Com relação à implantação do empreendimento, o EIA se restringe a informar que nas 
sondagens que foram realizadas com pessoas da região e proprietários de terras de áreas 
próximas ao empreendimento, percebeu-se que a maioria dos entrevistados estão abertos 
a um processo de negociação. Embora ocorreram (sic) casos em que se relatou uma 
disposição contrária ao empreendimento. (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008, 
p.35). 

 
Do mesmo modo a equipe técnica demonstra que a omissão da empresa em 

identificar os sujeitos de direito, também, potencialmente atingidos foi intencional. O 
Parecer Técnico questiona o argumento do empreendedor signatário do EIA. A decisão 
de omitir a identificação de grupos de interesses antes da aquisição das terras se 
justificava – intencionalmente – como forma de evitar e adiar o reconhecimento das 
tensões entre atingidos e o empreendimento: 

O EIA também afirma que, antes da aquisição das áreas necessárias ao empreendimento, 
não seria recomendável a realização de um estudo de percepção das comunidades em 
relação ao empreendimento, uma vez que esse estudo constituiria elemento formulador e 
estruturador de tensões entre os proprietários e moradores das terras demandadas para a 
instalação do projeto. A equipe analista observa que a realização de um estudo dessa 
natureza apenas evidenciaria tensões já existentes, inclusive em relação à implantação do 
empreendimento, e que a avaliação de impactos e a proposição de medidas mitigadoras 
deixam muito a desejar quando não se identificam os grupos de interesse e nem se incorpora 
a visão que esses possuem das transformações que o empreendimento ensejará em suas 
vidas e em seu meio. (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008, p. 35-36, realce das 
autoras). 

 
Os técnicos do Estado então manifestaram discordância da justificativa dada pelo 

empreendedor e, racionalmente, alertaram para o risco que tal omissão pode trazer ao 
empreendimento e à sociedade. Se a pressuposição de impactos e as medidas 
mitigadoras propostas nascem de dados imprecisos e incompletos a relação custo-
benefício de tais decisões pode redundar em conflitos e impactos que promovem a 
desestruturação socioambiental do território e em ônus imprevistos para o 
empreendimento. Até esse estágio do processo de licenciamento, com esses substratos 
do Parecer Técnico sobre o EIA, podem ser identificados violação de direitos à 
informação, à negociação livre e esclarecida, à igualdade de condições. 

A partir da concessão da Licença de Prévia, em 2008, os problemas de não 
reconhecimento dos atingidos se avolumaram e direitos a ele associados foram sendo 
descumpridos. A Licença de Instalação foi fragmentada em fase 1 e 2, expressando 
casuísmos e manobras associadas ao não cumprimento total ou parcial de 
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condicionantes (BECKER; PEREIRA, 2011; ZHOURI, 2014, entre outros). A Licença de 
Operação, concedida em 2014, mantém um mesmo conjunto básico decisões geradoras 
de conflitos. A cronologia do licenciamento e a permanência do modo de gerenciamento 
do conflito adotado no bojo das relações de parceria entre o Estado e a empresa Anglo 
American, jogam por terra argumentos do próprio direito ambiental brasileiro que 
defende: 

a interpretação de que o Licenciamento ambiental deve abranger a obra como um todo, 
não devendo ser fragmentado, decorre da lógica do próprio licenciamento. O licenciamento 
só existe porque a atividade ou a obra podem oferecer potencial ou efetiva degradação ao 
meio ambiente. As fases de Licença Prévia e Licença de Instalação são antecedentes à 
Licença de Operação, já que esta depende do que foi deferido nas fases anteriores e só será 
obtida se preenchidas todas as exigências constantes naquelas que a antecederam. 
(MACHADO, 2015, p. 260). 

 
A sucessão dos embates e a configuração dos conflitos ambientais foram 

tratados, de modo pontual, em publicações recentes, entre tantas já disponíveis. 
Pereira, Becker e Wildhagem (2013a; 2013b), apresentam uma descrição dos 
descaminhos impostos aos atingidos, sobretudo relatando parte do processo de 
reuniões e tentativas de solução dos problemas dos atingidos, por meio da REASA – Rede 
de Acompanhamento Socioambiental, constituída por interveniência dos Ministérios 
Públicos Federal (MPF), Estadual (MPMG) e da Defensoria Pública (DPMG). Ao longo de 
mais de um ano, sob a condução da Comissão de Mobilização e Inclusão Sociais 
(CIMOS/MPMG), a REASA promoveu a oitiva dos atingidos e de representantes da 
empresa. Ocorreram longas e angustiantes reuniões na medida em que as denúncias se 
avolumavam, a empresa recrudescia o posicionamento de não reconhecimento dos 
atingidos, de não solução dos problemas denunciados, de não fornecimento de 
respostas e informações objetivas aos atingidos. A participação do poder público na 
REASA demonstrava a fragilidade e a inoperância, também da Prefeitura, para formular 
políticas públicas locais, aptas a enfrentar as transformações e o potencial de 
intervenção da empresa no território municipal. No percurso das reuniões mensais 
itinerantes entre as comunidades atingidas, os Promotores e Defensores Públicos 
assinaram, em conjunto, três recomendações à empresa (Documentos disponíveis no 
site do MPMG/CIMOS/REASA). Tais recomendações não se configuraram em ações e 
soluções efetivas no sentido da resolução de conflitos ou de cumprimento de 
obrigações específicas por parte do empreendimento minerário. Nesse ínterim a 
Superintendência Regional (SUPRAM) do Conselho Estadual de Política Ambiental 
(COPAM-MG), na Unidade Regional Colegiada (URC) Jequitinhonha, anunciou não ter 
conhecimento de toda a dimensão dos problemas nem mesmo das condicionantes 
estabelecidas, além de anunciar a falta de técnicos para suas tarefas. Como ressalta 
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Zhouri (2014) esse episódio “remete à auto assumida inoperância do órgão ambiental 
no que se refere ao controle e à fiscalização das ações da empresa no local. ” (p. 129). Os 
resultados da REASA não demonstraram eficácia no caminho da redução, da mitigação 
dos impactos ou resolução dos conflitos, tendo em vista a preponderância do eixo de 
negociação e adiamento ad infinitum da solução do conflito. A despeito desse resultado 
que perpetuou o conflito, pode-se registrar o processo de aprendizagem e 
conscientização dos atingidos em relação às suas próprias condições e aos papéis e 
posições dos atores, com seus respectivos interesses e estratégias de ação. Pode-se 
dizer que essa dimensão desmistificou discursos de atores e promoveu o realismo entre 
os atingidos que constataram a ineficácia dos agentes públicos em relação aos seus 
direitos e demandas. 

Zhouri (2014) destaca, no mapeamento de conflitos ambientais12, o caso da 
mineração em CMD, discutindo os significados da desregulação ambiental e as 
consequências das estratégias de negociação e mediação de conflitos assumida pelo 
MPMG. Na perspectiva central da análise crítica ao paradigma da modernização 
ecológica e da adequação ambiental a pesquisadora questiona a exclusão dos sujeitos e 
grupos sociais que se encontram subalternizados às “diretrizes políticas que coordenam 
o reordenamento espacial das atividades econômicas no Estado” (ZHOURI, 2014, p. 120) 
e, consequentemente, às diretrizes e estratégias das empresas, parceiras no modelo de 
desenvolvimento, de sua governança – em busca da harmonização dos interesses –, onde 
se sobressai o novo papel do MPMG: 

Subsumido à lógica da modernização ecológica, o MPMG vem implementando iniciativas e 
estratégias de resolução ou de mediação de conflitos que são, de fato, gestadas por 
instituições econômicas e financeiras com finalidades diversas daquelas que remetem à 
defesa dos direitos dos cidadãos. (ZHOURI, 2014, p. 135). 

 
Tais estratégias se mostram condizentes com a lógica de adequação ambiental e 

suas decorrências no sentido de se formularem consensos que expressam a redução da 
política e da democracia à lógica de construção de consensos, expressivos da 
preponderância da lógica de mercado que iguala os 

                                                           
12 Ressalta-se o GESTA – Grupo de Estudos de Temáticas Ambientais/UFMG e o mapa de Conflitos 

Ambientais disponível em: <http://www.conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br>. 

http://www.conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/
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sujeitos sociais que possuem, na verdade, capitais sociais, políticos, culturais e técnicos 
muito desiguais. Isso nos permite considerar a possibilidade de fragilização de direitos que 
podem ser transigidos pelas práticas econômicas hegemônicas, a exemplo do 
reconhecimento do aviltamento dos direitos dos cidadãos em Conceição do Mato Dentro 
pelo próprio MPMG na Audiência Pública da ALMG, em 06 de maio de 2013. (ZHOURI, 2014, 
p. 136). 

 
Santos (2014) trata o conflito ambiental na base das relações em comunidades 

tradicionais, na perspectiva antropológica. A pesquisadora destaca que, no processo de 
licenciamento de empreendimentos, o tratamento dado a essas comunidades atingidas 
expressa jogos de interesses que aparecem  

como o resultado de entrelaçamento de decisões e atos de cunho administrativo a um 
determinado tipo de discurso técnico sobre o empreendimento e seus impactos. Esconder 
aquilo que se pretende mostrar constitui, propriamente, o estofo da legalidade alcançada 
no licenciamento como processo administrativo. (SANTOS, 2014, p. 147).  

 
As operações destacadas como exemplares nesse caso de CMD são a 

fragmentação do licenciamento e “a restrição da caracterização do universo 
sociocultural afetado pelos empreendimentos” (SANTOS, 2014, p. 145). Outro ponto 
importante, sobre os direitos violados das populações tradicionais, se associa às 
operações de cercamento e encurralamento de moradores e inviabilização de defesa 
dos direitos territoriais coletivos. 

Uma questão merece ser retomada para realçar elementos que podem 
demonstrar outras facetas das formas como os atingidos estavam sendo tratados pelos 
atores públicos e, portanto, como se descobriram envolvidos pelos jogos de mostrar e 
ocultar, forjando a legalidade do processo de licenciamento, como revela Santos (2014). 
Uma primeira questão diz respeito aos antagonismos e ambiguidades percebidas pelos 
atingidos em relação à instância que se propunha como apropriada para a solução dos 
conflitos, ou seja, o Ministério Público Estadual. No contexto da REASA, após a 
mobilização inicial e com a repetição das denúncias, a formalização e encaminhamento 
de recomendações ao empreendedor, o MPMG continuava inerte em relação às 
condições dos atingidos. Em diferentes reuniões com os atingidos e organizações sociais 
os promotores públicos anunciaram a possibilidade de formularem medidas 
contundentes, na expectativa de forçar resoluções de conflitos sociais e de 
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reconhecimento dos atingidos, por parte da empresa. Nenhuma ação civil pública foi 
formalizada sob essa ótica13.  

Ao longo daquele tempo, em articulação que não contou com a participação dos 
atingidos, o MPMG assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa, 
sem que no bojo do TAC, qualquer cláusula tratasse dos problemas objeto de pauta da 
REASA durante as reuniões que antecederam a sua assinatura. A propósito, a quebra da 
confiança, ou da fidúcia, que se depositava na parceria com o MPMG, se deu quando a 
instituição omitiu as articulações e arranjos administrativos para construir o TAC. Essa 
situação levou à desconstrução, no seio dos atingidos, da legitimidade do Ministério 
Público como instrumentalizador das medidas de defesa de direitos humanos e difusos 
que a comunidade almejava. Noutras palavras, a comunidade composta por moradores 
atingidos nas localidades da Água Quente, Passa Sete, Pereira, Cachoeira, Turco, Gondó, 
Sapo, Beco, Turco e Cabeceira do Turco, passou a entender que enquanto municiava o 
poder simbólico do Ministério Público, seus agentes o descaracterizaram, na medida em 
que o TAC não serviu de instrumento para impedir a continuidade da situação de 
ilegalidade, mas, apenas, monetarizou obrigações (da empresa em relação aos impactos 
ao meio ambiente) sem preocupação com a solução definitiva dos conflitos e em 
detrimento da legitimidade que detém e de zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
difusos e coletivos e à missão do Ministério Público de Minas Gerais (2014): Promover a 
justiça, servir à sociedade e defender a democracia. 

Ato contínuo, os atingidos refundaram o movimento social que os mantinha 
mobilizados denominando-o como REAJA14 - Rede de Articulação e Justiça Ambiental 
do Projeto Minas-Rio. O processo de pesquisa-ação permitiu a compreensão de que 
transformação da REASA em REAJA expressou o desejo de desvinculação e de 
autonomia dos atingidos em relação aos atores públicos. Pontualmente, se 
caracterizava como reação à intransigência do MP em defender, perante a URC, a 
necessidade de se reconstruir a metodologia para complementar o levantamento de 
dados de forma a solucionar definitivamente a questão do reconhecimento de atingidos. 
Por um lado, impunha-se o critério de delimitar a identificação de proprietários e dos 

                                                           
13 Ao contrário, o destaque sempre ocorre sobre o desempenho econômico da grande empresa de 

capital internacional, como noticiou a imprensa nacional: “O promotor público estadual Marcelo Mata Machado, 
o único da cidade, acompanha de perto o projeto. Em 2012, o Ministério Público ajuizou três ações civis públicas 
contra a Anglo e obteve três liminares que interromperam os trabalhos no projeto durante meses. As liminares 
tratavam dos impactos ambientais e de potenciais riscos a patrimônio arqueológico. Uma ação não deu em nada, 
mas a empresa acatou os pedidos do MP em troca do encerramento das outras duas, diz o promotor. Em parte 
pelas questões judiciais, a Anglo alterou seu cronograma: a produção programada para começar este ano ficou 
para o fim de 2014. Na primeira fase, a capacidade de produção será de 26,5 milhões de toneladas de ferro. ” 
(SOUZA, 2013). 

14 Em fevereiro de 2014, num ato simbólico, as comunidades de São Sebastião do Bom Sucesso se 
reconheceram como socialmente atingidas e anunciaram sua autonomia para continuarem a luta, por meio de 
uma carta aberta ao público e protocolada no MPMG, na Prefeitura etc., durante seminário de pesquisa realizado 
com o LABCEN/PUC Minas. Com a assessoria do Gesta/UFMG, o movimento dos atingidos documentou críticas 
sobre os pareces das empresas Ferreira Rocha e Diversus, contratadas para definir aqueles a terem reconhecidos 
ou não os direitos ao reassentamento e às indenizações cabíveis, por parte de empreendimento. 
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impactos à área a ser minerada nos primeiros 05 anos de operação da mina; por outro, 
constatava-se que apesar da compressão dos cronogramas diversas comunidades ainda 
não haviam sido visitadas e, portanto, não tinham a revisão de suas situações. Este é o 
caso da comunidade Gondó, cujos membros, sempre presentes nas reuniões, haviam 
sido arbitrariamente excluídos do escopo da área para complementação dos estudos 
como se registram em atas das seções de decisão na URC-Jequitinhonha. Duas outras 
situações percebidas no processo de observação continuada e participante da pesquisa, 
registradas e transcritas dos áudios das reuniões com atingidos, podem ser exemplares 
para demonstrar o distanciamento e a ruptura que houve entre os atingidos e o MPMG, 
bem como a conjuntura que resultou na transformação da REASA em REAJA:  

- Ausência de informações relativas à apuração de responsabilidade e de punição 
da empresa e dos técnicos pela detonação, sem justificativa ou autorização, da 
Cachoeira Passa Sete, próxima da comunidade da Água Quente, mas localizada fora dos 
limites das estruturas do empreendimento, a jusante da barragem de rejeitos. Em 
contraponto ao reconhecimento do local como de expressivo valor imaterial para as 
comunidades do seu entorno, como até constava no EIA do empreendimento, a 
empresa, após a denúncia, justificou a detonação como necessária à segurança do 
empreendimento.  

- Ausência de medidas contundentes e de efetividade de recomendações para 
impedir a violação de direitos. Após a Recomendação Nº 06/2012 (MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2012), sobre os cuidados com a água, a empresa tornou 
ainda mais degradadas as condições socioambientais no Córrego Vargem 
Grande/Pereira15 com a instalação de um grande depósito de estéril às margens do 
Córrego, o que agravou as condições de acesso e uso tradicional da água pelas 
comunidades à jusante.  

No que se refere à fragilidade e desestruturação dos órgãos estatais e da “auto 
assumida inoperância” (ZHOURI, 2014, p. 129) da URC-Jequitinhonha, pode-se ressaltar 
a falta de fiscalização e controle, mas também a falta de memória relativa ao processo, 
a incapacidade de identificar e compatibilizar dados dispersos contidos em pareceres, 
laudos e outras fontes documentais e a penalização dos atingidos à medida que seus 
nomes eram incluídos nas listagens supostamente oficiais, ora sim e ora não, à mercê 
dos atores empresariais. A Família Pimenta, por exemplo, como afirma o Lúcio Pimenta 
nas audiências públicas, já tão massacrada pelas intrigas e perdas do processo de 
expulsão imposto pelas grandes empresas (MMX e Anglo American) recentemente, teve 
um membro descredenciado como atingido, por ele ter recusado os padrões de 
negociação impostos a ele, como também mostram documentos disponibilizados pela 
REASA/CIMOS/MPE. 

                                                           
15 A Recomendação Nº 06/2012 foi antecedida por várias denúncias de atingidos e por laudos de 

constatação dos órgãos ambientais, em específico, da Polícia Ambiental. 
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Nessas engrenagens se destaca a sucessão de condicionantes não cumpridas, 
relativas ao reconhecimento dos atingidos que motivou a mediação do MP. Por pressão 
dos atingidos, após a concessão da Licença de Instalação, Fase 1, ocorreu a contratação 
de empresa independente para elaborar um estudo de perfil antropológico capaz de 
corrigir a omissão do EIA apresentado pelo empreendedor. O estudo censitário 
intitulado “Diagnóstico Socioeconômico - Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de 
Influência Direta (AID) da Mina da Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S/A” (DIVERSUS, 
2011) ocorreu no período entre 2010 e 2011, identificou mais de 1000 moradores e 
entrevistou cerca de 400 deles, para caracterizar os impactos que vinham sofrendo. O 
órgão ambiental considerou incompleto o estudo antes mesmo de submetê-lo à 
apreciação dos conselheiros, sob a justificativa de não ter sido elaborada a lista nominal 
de atingidos.  

Após quase 02 anos de adiamento da avaliação do estudo que não era pautado 
nas reuniões mensais da URC, em reunião convocada pela cúpula do órgão licenciador 
na Cidade Administrativa (no 1º semestre de 2012) a empresa de pesquisa social 
Diversus foi convocada “por determinações superiores” a realizar um Adendo ao estudo 
de 2011. Isso representou uma interferência externa direta, segundo a superintendente 
da SUPRAM-Jequitinhonha e confirmada pelo conselheiro Promotor Público em 
correspondência aos atingidos16. No texto do Adendo, a Diversus (2012) registrou as 
pressões que sofrera, justificou suas ações e complementou as informações com uma 
síntese dos impactos que haviam sido identificados em cada comunidade, considerando 
então como atingidos, todos no universo de habitantes da ADA e AID. Isso gerou uma 
reação da Anglo American que contrapôs tais estudos com a contratação de outra 
consultoria empresarial, a Ferreira Rocha – Gestão de Projetos Sustentáveis. Decorridos 
25 meses do levantamento sobre as condições dos atingidos, por ocasião das reuniões 
de número 77 e 78, de setembro e outubro de 2013, o embate volta a cena, sem a devida 
identificação do conjunto dos atingidos. Nesse momento a equipe da SUPRAM, 
ancorando-se nos estudos da Ferreira Rocha, contradiz-se com todos os documentos e 
condicionantes anteriores e admite que o EIA poderia ser suficiente para a definição dos 
atingidos, conforme registrado em Ata da 77ª Reunião de 18/09/2013, linhas 609-614, e 
texto do Parecer da Equipe Técnica (2013)17. 

                                                           
16 Trecho da correspondência virtual: “Conversei com a Eliana [Superintendente da SUPRAM 

Jequitinhonha] e me foi informado que realmente não haverá a inclusão do relatório da Diversus. Segundo ela, a 
determinação veio de Belo Horizonte em razão de supostas incompletudes constantes do relatório (segundo ela 
o esperado pela SUPRAM seria a indicação de nomes de afetados, de forma objetiva). De todo modo, estamos 
analisando o melhor encaminhamento para a questão, no que toca a uma atuação formal do Ministério Público 
para possibilitar a apresentação do Relatório, ainda que não nesta reunião da URC.” (email do Promotor F. Faria 
<@mp.mg.gov.br>de 11/04/2013). 

17 “Não resta dúvida que todas as comunidades localizadas na área de influência do empreendimento 
são atingidas pelos impactos decorrentes da instalação do empreendimento. Cabe ressaltar, porém, que esses 
impactos foram previsto no EIA/RIMA, para os quais existem programas/monitoramentos específicos, que 
objetivam sua mitigação/compensação. Portanto o critério utilizado pelo órgão ambiental para definição da Área 
Diretamente Afetada - ADA do empreendimento em questão atendeu aos procedimentos e normas até então 
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Mais uma peça do jogo de mostrar e ocultar se instalou com a contradição 
plantada pela SUPRAM que ora deixou de pautar o estudo da Diversus sob a justificativa 
de ausência de listagem nominal de atingidos, ora entendeu serem suficientes os dados 
já contidos no EIA que, também, não nominava os atingidos. Mais uma vez o MP entra 
em cena mediando a tensão causada com os conselheiros membros do COPAM para que 
o processo fosse baixado em diligência e determinando que a empresa antes 
contratada, a Diversus, retomasse a pesquisa de campo para indicação nominal da lista 
final de atingidos. O contrato agora seria estabelecido pelo MPMG, sendo a empresa 
remunerada com recursos oriundos do TAC estabelecido com a Anglo American. 

Este imbróglio se estendeu e permanece sem solução mesmo após a concessão 
da Licença da Operação, ocorrida em setembro de 2014. Ressalta-se que a licença final 
ao empreendimento foi concedida antes mesmo da apresentação do estudo 
encomendado pelo MP que então deveria revelar aqueles escolhidos ou identificados 
pela Diversus para serem considerados atingidos pela empresa. O interregno entre as 
Licenças Prévia, de Instalação Fase 1 e Fase 2 e de Operação foi de 06 anos e a lista dos 
atingidos não foi apresentada como exigência legal do processo de licenciamento nem 
como sugeria o Parecer Único dos técnicos do SISEMA em 2008, para que a lei fosse 
cumprida. (SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2008) 

Ademais, a Diversus não cumpriu a metodologia deliberada em reunião na URC, 
com o MP e na presença dos atingidos; descumpriu os prazos apresentados; e, segundo 
a percepção dos atingidos, manipulou prazos cujos impactos recaíram sobre eles. As 
reuniões para devolutiva do estudo se acumularam e coincidiram com o comprimido 
cronograma do órgão licenciador do Estado, pressionados pela grande empresa e pelo 
setor de mineração, para a votação da Licença de Operação, entre agosto e setembro de 
2014. Num curto espaço de tempo as comunidades foram desgastadas com a 
participação em uma sequência de reuniões sobrepostas, realizadas em locais distintos, 
precários e sob forte aparato de segurança empresarial e policial18. 

Logo após a reunião que concedeu a Licença de Operação, outras manobras de 
conselheiros e representantes da empresa, resultaram na deliberação de que apenas um 
número reduzido de atingidos, representado por 08 núcleos familiares, seria incluído no 
Programa de Negociação Fundiária para fins de Reassentamento. Essa situação 
reincorporava a lógica do atingido emergencial, segregando famílias que seriam ou não 
seriam beneficiadas no processo. (O termo beneficiado, a propósito, expressa um 
artifício discursivo que traz em si a ideia de que os moradores rurais terão melhorias em 
suas condições por concessão, benfeitoria ou beneplácito da empresa e, não por direito 

                                                           
considerados para avaliação e caracterização das suas áreas de influência (ADA, AID, AII).” (SISTEMA ESTADUAL 
DE MEIO AMBIENTE, 2013). 

18 Deve-se registrar aqui a carta depoimento, com teor de denúncia, registrada pela Pesquisadora 
Andrea Zhouri (GESTA/UFMG) a respeito da coação, das pressões e da agressividade do aparato policial e dos 
técnicos da empresa durante a reunião que gerou a prisão de manifestantes no movimento dos atingidos. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/andrea.zhouri/posts/1549426761942219>.  

https://www.facebook.com/andrea.zhouri/posts/1549426761942219
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à justa reparação de perdas produtivas, por quebras de laços, deslocamento, 
reassentamento, aos royalties, ou à valoração de serviços ecossistêmicos etc. 

Entre esses 08 atingidos selecionados ou extraídos identificam-se lideranças 
locais, que atuavam como porta vozes dos demais. Os atingidos entenderam que a 
seleção demonstrou uma “clara tentativa de silenciar parte deles”, subjugando-os à 
incompreensão dos critérios que os diferenciavam dos demais, mas os tornavam 
desiguais, extraídos do contexto da comunidade não reconhecida. Com essa distinção, 
as redes de relações familiares experimentavam novas rupturas como fraturas impostas 
e expostas pelo empreendedor com a anuência do órgão fiscalizador e do MPMG.  

Além destes processos longos, de tantas reuniões e de não solução dos conflitos 
instaurados, registrou-se uma situação de pressão e culpabilização dos atingidos pelas 
limitações dos resultados finais do reconhecimento para efeito de negociação fundiária. 
Conforme explicado por membros do MPMG, as manifestações e questionamentos 
sobre os estudos da empresa de pesquisa social Diversus trouxeram dúvidas aos 
conselheiros que optaram por fazer um novo recorte na lista de atingidos. Restaram 
perguntas: Quais os critérios adotados pelos Conselheiros? O que justificaria a 
arbitrariedade com a qual se tomou a decisão final de desconsiderar o extenso rol de 
atingidos? O que justificaria as decisões de não indenização e reassentamento dos 
mesmos, posto que, a inviabilização das condições produtivas das famílias continua 
estabelecida? 

A análise por parte dos atingidos, registrada em documento protocolado no 
MPMG, antes mesmo da concessão da LO, demonstra que:  

Admitir uma lista incompleta, é o mesmo que admitir a réplica das mesmas irregularidades 
e fraudes já constadas anteriormente, fazendo com isso, perdurar e legitimar a criação de 
listas emergenciais já repudiadas anteriormente. Ou pior ainda, criar os emergenciais dos 
emergenciais sob o fundamento de risco de morte, tal como os atingidos abrangidos pela 
condicionante 104 da LI-II que obrigava 4 famílias – já inclusos na lista emergencial - a 
saírem de suas casas em 20 dias para darem prosseguimento à implantação do 
empreendimento. Realizados inúmeros estudos e trabalhos científicos sobre as 
irregularidades do procedimento ambiental do Projeto Minas-Rio, já não se pode admitir a 
prática dos mesmos métodos de outrora, considerados absurdos, ilegais e imorais, tais como 
o modelo de negociação à moda “BORBA GATO” implantado pelo empreendedor, por meio 
de “corretores de fachada”. […]. 
Pior do que admitir a negociação realizada pela empresa Borba Gato - empresa corretora 
de fachada contratada a serviço da MMX/Anglo – e pelos contratos fraudulentos e lesivos 
aos atingidos tais como o modelo de Comodato apresentado anteriormente pela Anglo, é 
fechar os olhos para as atuais negociações fundiárias realizadas à margem das condições 
já estabelecidas pela Condicionante 91, realizadas atualmente pelo próprio empreendedor 
(ANGLO AMERICAN), SEM QUALQUER PUDOR. (MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 
2014. (Realçes no original). 
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Em meio à decisão de eleger ou selecionar apenas o reduzido número de 
atingidos após tantos embates a empresa tem atuado, segundo relatos de membros das 
comunidades, em duas linhas de ação distintas: uma sobre o novo reconhecimento de 
velhos atingidos e outra, sobre a negociação para compra de novos territórios.  

Numa linha, em reunião do CODEMA (Conselho Municipal de Defesa e 
Conservação do Meio Ambiente) de Conceição do Mato Dentro, realizada no primeiro 
semestre de 2014, o representante da empresa afirmou que estava em vias de 
negociação com 34 novas famílias ao longo da cava já licenciada. Estas negociações se 
realizavam à revelia do processo legal de licenciamento ambiental, uma vez que, as 34 
famílias mencionadas não constavam da lista de atingidos apresentada pelo 
empreendedor ã URC-Jequitinhonha. Essas famílias já deveriam ter sido incluídas na lista 
de atingidos pelo empreendimento, em razão de já possuírem suas propriedades 
decretadas com servidão minerária e para terem seus direitos resguardados dentro das 
regras do licenciamento. Em razão disso, o território que habitam não vinha sendo alvo 
de monitoramento sobre o cumprimento do Plano de Negociação Fundiária aprovado 
como medida condicionante. Devido a essa decisão arbitrária por parte da empresa, de 
negociar independentemente do processo de licenciamento, representantes de famílias 
as comunidades atingidas afirmaram temer o agravamento das disparidades no 
tratamento dos critérios de negociação.  

A outra linha, identificada em meados de 2014, se refere à continuidade de 
compra de terras pela Anglo American. A história atual recupera as ameaças 
socioambientais da negociação fundiária pela empresa Borba Gato Agropastoril, já 
identificada como parte de uma manobra ilegal19 desde 2008 (SANTOS, 2008). Em 
depoimentos, os atingidos apontam que a empresa Anglo American tem continuado o 
processo de aquisição de terras em áreas a serem mineradas, segundo o cronograma do 
empreendimento, por volta de 05 anos após o início da operação. Essa área abrange, 
entre outras, terras do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso, ou Sapo, Cabeceira do 
Turco20 e imediações. As negociações atuais são realizadas por representantes da 
própria Anglo American que, por suas práticas, têm sido chamada de Anglo Gato. 
Conforme apresentado a seguir, os atingidos, em seu movimento REAJA, têm 
identificado os processos de negociação com “contratos fraudulentos, sem qualquer 
preocupação com as obrigações já estabelecidas no licenciamento ambiental”. 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2014). 

Uma análise do modelo atual contrato de negociação fundiária (Documento 
fornecido por atingido em fase de negociação fundiária) proposto pelo empreendedor, 

                                                           
19A situação foi identificada ilegal e, portanto, como sendo necessária a renegociação das terras após a 

chegada oficial da mineradora à região. 
20 Situações e negociações semelhantes são relatadas nos distritos de Córregos e Ouro Fino, mas com a 

justificativa de que as terras serão adquiridas para compor a Reserva Legal da área da empresa. 
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foi elaborada por um grupo de atingidos e revela indícios de que se impõe outra situação 
“que lesa os atingidos” quando os contratos21: 

- não garantem como prioridade ao atingido vulnerável, o direito ao 
reassentamento, quando monetarizam coletivamente este direito;  

- demonstram falta transparência e acompanhamento dos órgãos fiscalizadores 
na aprovação dos cadastros sociais e patrimoniais dos atingidos;  

- sonegam ao atingido a informação relativa à localização da sua propriedade 
rural, se está compreendida dentro da ADA do projeto ou quando as referidas 
propriedades constam no decreto de servidão minerária já publicado pelo DNPM. Em 
ambas as situações, os proprietários atingidos estariam protegidos pelos termos do 
Plano de Negociação Fundiária vigente. Contudo, o contrato em pauta apresenta 
cláusula de adesão em que as partes afirmam que as negociações estão desvinculadas 
do processo de licenciamento ambiental e do Plano de Negociação Fundiária, 
configurando, pois, uma cláusula fraudulenta:  

 
FIGURA 2 – NEGOCIAÇÃO FORA DO PLANO DE NEGOCIÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Fonte: Fragmento de Contrato entre Anglo e Proprietário de Terra em Conceição 
do Mato Dentro. (Documento do Acervo da Pesquisa). 

 
- não identificam e não garantem os direitos dos posseiros, meeiros arrendatários 

e trabalhadores das propriedades adquiridas: 
 
FIGURA 3 – NEGOCIAÇÃO LIVRE DE TERCEIROS 
 

Fonte: Contrato entre Anglo e Proprietário de Terra em Conceição do Mato 
Dentro 

 

                                                           
21 Os trechos desse tópico relativos aos novos contratos de negociação de terras foram sintetizados ou 

extraídos de documento produzido pelos atingidos e protocolados junto ao MPMG (2014). 
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- não resguardam ou fazem parte da negociação com o atingido o seu eventual 
direito aos royalties. Ao contrário, há cláusula expressa na qual o proprietário atingido é 
obrigado de renunciar o direito aos royalties, embora muitos deles tenham sua 
propriedade compreendida na servidão minerária decretada pelo DNPM: 

 
FIGURA 4 – NEGOCIAÇÃO COM RENÚNCIA A ROYALTIES POSTERIORMENTE 
 

Fonte: Contrato entre Anglo e Proprietário de Terra em Conceição do Mato 
Dentro 

 
- não apresentam junto aos contratos (como neles indicados) os anexos das 

medições e plantas dos imóveis em negociação, afirmando que o imóvel ainda será 
medido, podendo haver acréscimo ou decréscimo no valor acordado, o que gera 
insegurança e imprecisão no objeto do contrato e no valor contratado; 

- antecipam a posse da propriedade em negociação, sem o pagamento do valor 
integral acordado e parcelam o valor a ser pago vinculando o pagamento total na 
lavratura da escritura pública;22 

- responsabilizam o proprietário por quaisquer invasões que porventura venham 
a acontecer nos imóveis; 

- não demonstram o cumprimento dos critérios condicionados como parâmetro 
mínimo para as negociações com os atingidos, como por exemplo, a área de terra 
destinada ao ressarcimento dos filhos que moram fora da propriedade.  

O relato e a reflexão sobre a interminável sucessão de problemas técnicos, 
administrativos e políticos desse licenciamento e suas consequências substantivas não 
cabem em um artigo. Mesmo optando por tentar descrever facetas dos arranjos 
tramados para a obtenção do licenciamento em meio aos conflitos, não se pode 
secundarizar as condições substantivas a que tantas famílias atingidas são expostas 
(SANTOS, SANTOS, PEREIRA, 2014). Ou, como repetem, são massacrados por discursos 
e práticas de negociação e mediação que redundam na destituição dos sujeitos, na 
extração do ser. Algumas situações familiares podem exemplificar sem representar o 
universo das violações e da degradação das condições da população reduzida à condição 

                                                           
22 O Plano de Negociação Fundiária, a empresa afirma que “Uma questão importante a ser esclarecida é 

que a falta de documentos que comprovem a titularidade dos imóveis não será impedimento para o processo de 
remanejamento que garanta as condições originais em termos de trabalho, moradia, produção e renda.” (ANGLO 
AMERICAN. Plano de Controle Ambiental - Plano de Negociação Fundiária, 2010, p. 12). 
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de superficiária, submetida à servidão minerária, sem direitos, exceto àqueles direitos 
reduzidos ao interesse do capital estrangeiro, defendidos pelos gerentes globais: 

- A Família Saldanha, residente no território denominado Gondó, se uniu ao 
Movimento dos Atingidos, devido à gravidade dos impactos sobre suas terras. A 
empresa lhes submeteu a uma efetiva fragmentação familiar, na medida em que decidiu 
negociar com alguns membros e negligenciar os demais. Dentre as características desse 
grupo identifica-se a herança com a recomendação do patriarca, para que mantivessem 
as suas terras vinculadas, como uma tradição a ser defendida. 

- A Família de Sr. Ari Teixeira, embora esteja entre os 08 núcleos 
familiares declarados como atingidos após a LO, continua encurralada ou ilhada no 
cruzamento do mineroduto, com a linha de transmissão, a adutora de água nova, os 
alojamentos com suas estações de tratamento de esgoto e, ainda, ás margens da estrada 
MG-010, em trecho sem pavimentação. 

- A Família de D. Rita Rodrigues, continua sem acesso à sua terra, que foi 
negociada como se não houvesse outros herdeiros, sem reconhecimento, sem 
indenizações devidas. (Documentos disponibilizados no site do SISEMA, CONSELHO 
ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL, 2014). 

Uma comunidade inteira, a do Turco, literalmente partida pelo mineroduto, 
assiste ao desmanche de seus patrimônios e aos impactos da trepidação provocada pelo 
fluxo da água carreando o minério. Em suas metáforas dizem sobre “um rasgo, que vai 
virar uma veia, levando água, levando sangue e vida”. No Turco encontra-se outro 
exemplar de deslocamento econômico e produtivo. A comunidade que vivia 
da agricultura familiar, com os excedentes de farinha, polvilho, quitandas, frutas etc. 
comercializado no mercado de CMD, teve a atividade de subsistência inviabilizada. 
Grandes propriedades rurais nas quais produziam sob meação foram vendidas para a 
Anglo American (como as dos senhores Dinarte e Atanael). Parte dos moradores 
deslocados da atividade agrícola foi trabalhar no restaurante do Sr. que servia aos 
trabalhadores da grande obra. Ao ser fechado, na etapa final da fase de instalação, os 
moradores já não seriam capturados pela oferta de empregos fartos das obras de 
infraestrutura. Os impactos com a poeira decorrente não só do empreendimento como 
também do grande trânsito de veículos e problemas com o abastecimento de água, 
também inviabilizaram a continuidade de produção da farinha e do polvilho. A 
segurança, o tremor, o barulho e as trincas nas construções em razão de vibração com a 
operação do mineroduto são queixas recorrentes e motivaram a comunidade a reagir, 
reivindicar. A manifestação visível e direta se fez com o bloqueio da rodovia MG-010.  

Para os atingidos do Turco: “A conduta da empresa é a sistemática repetição de 
práticas com uma única finalidade: deixar a comunidade sob o limbo. ” Seus 
representantes compareceram às reuniões, ouviram as denúncias de violações, 
solicitaram prazo para estudos, passaram a monitorar a comunidade 24 horas com 
seguranças no local, apropriaram-se de informações sob a pretensão de avaliar as 
denúncias, aterrorizaram pessoas com ameaças veladas, tornaram público o 
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depoimento escrito de um membro da comunidade com informações antagônicas às 
denúncias de impacto realizadas. A comunidade recebeu laudos técnicos produzidos 
pela empresa com a conclusão que os impactos reais como rachaduras em paredes, 
poeiras, diminuição e/ou falta de água etc. não tinham relação com o empreendimento. 
A fragmentação da comunidade não impediu que um membro se sentisse legitimado a 
exigir que o Ministério Público de Minas Gerais/Comarca de Conceição do Mato Dentro, 
procedesse às medidas necessárias para a efetivação e cumprimento dos direitos 
coletivos e difusos de toda a comunidade: a segurança, o direito a água (considerando 
como direito humano pela ONU), a interrupção dos impactos com a poeira, a cessação 
das vibrações que colocava em risco a vida aqueles que residiam no local. Contudo, o 
caminho que lhe foi sugerido foi “a contratação de advogado” (Relato de um atingido 
transcrito de entrevista da pesquisa e confirmado em denúncias nas atas de reuniões da 
REASA/CIMOS/MPMG). A justificativa para tal sugestão é de que ele estava sozinho, uma 
vez que agindo em seu próprio nome por que desacompanhado do restante da 
comunidade que sucumbiu às pressões (temporariamente), sua reivindicação era 
individual. Assim, continuam as práticas de fragmentação recorrentes nesse processo de 
implantação do empreendimento minerário e de seu licenciamento.  

Em meio a esse enfrentamento a cena institucionalizada para o tratamento de 
conflitos socioambientais foi revitalizada em Minas Gerais. Criaram-se novos núcleos e 
estruturas da CIMOS/MPMG no estado e Conceição do Mato Dentro foi escolhida como 
sede da Coordenação do Programa de Apoio a Projetos da Região Central23. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo do caso de Conceição do Mato Dentro reafirma a sobreposição das 

opções de governo que privilegiam a dimensão econômica, o endinheiramento, os 
cifrões em detrimento da sustentabilidade, da garantia do cumprimento de direitos e da 
participação social. Ao analisar a política ambiental brasileira na perspectiva realista, sob 
a ótica dos jogos de interesses ou das motivações dos atores, da cultura e das diferentes 
racionalidades em cena, Acselrad (2006) destaca seis mecanismos considerados como 
coações da globalização. São eles: a reconfiguração do âmbito político; a elaboração 
simbólica de uma pós-democracia consensual; a guerra ambiental estimulada pela 
competição interlocal; as dimensões ambientais da inserção internacional da circulação 
de mercadorias; a intensificação dos riscos ambientais associados à desregulamentação; 
e a acentuação das desigualdades socioambientais. 

                                                           
23 Criada em 15/12/2014. Disponível em: <http://cimos.blog.br/2014/12/coordenadoria-de-inclusao-e-

mobilizacao-sociais-apresenta-relatorio-de-atividades-2014/>. 

http://cimos.blog.br/2014/12/coordenadoria-de-inclusao-e-mobilizacao-sociais-apresenta-relatorio-de-atividades-2014/
http://cimos.blog.br/2014/12/coordenadoria-de-inclusao-e-mobilizacao-sociais-apresenta-relatorio-de-atividades-2014/


HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 209  

 
 

  

Sob coações da globalização, um ponto nevrálgico diz respeito ao papel dos 
Estados nacionais que experimentam a reconfiguração da esfera política que implica 
reestruturação produtiva. Desde os anos 1980, com as medidas de ajuste neoliberal, os 
Estados passam a ser “percebidos menos como fronteiras defensivas de territórios 
politicamente delimitados, atuando progressivamente como plataformas ofensivas 
para a economia mundial. ” (ACSELRAD, 2006, p. 232). A reestruturação dos seus papéis, 
concomitantemente à potencialização e à independência dos capitais financeiros frente 
às estruturas produtivas, contribuiu para uma relativa deslegitimação dos Estados para 
a regulação econômica. Ao destacar a condição dos Estados nacionais como Estados 
comerciais abertos identifica-se que, então, se “adequaram funcionalmente à dinâmica 
das estratégias que vinculam crescentemente o nacional aos processos de 
mundialização” (ACSELRAD, 2006, p. 233). Nesse âmbito, realça o argumento 
complementar: a noção de governança compõe um leque de “inovações discursivas, que 
trataram de redistribuir legitimidade e poder no governo dos homens e das coisas” 
(ACELRAD, 2006, p. 234). A origem do termo no contexto do Banco Mundial remete ao 
“esforço conceitual de técnicos que buscavam legitimar a ação das agências 
multilaterais de desenvolvimento em países onde os estados nacionais estavam 
tomados pela corrupção e por baixos índices de governabilidade. ” (ACSELRAD, 2006, p. 
234). O interesse efetivo era o de manter a soberania política dos governos e respeitar 
os estatutos do Banco Mundial, separando as funções políticas dos governos, daquelas 
de “boa gestão de recursos”, de governança, com seu recorte gerencialista e, portanto, 
“passíveis de serem assumidas pelos organismos multilaterais. ” (WORLD BANK apud 
ACSELRAD, 2006, p. 235). 

A relação Estado-capital minerário reserva alguns paradoxos empiricamente 
observáveis, que podem ser questionados. O primeiro deles é que o Estado, mesmo 
sendo o detentor do subsolo nacional, o dono do território onde atuará o capital, deve 
ser mínimo em relação às dinâmicas de mercado, do ponto de vista da abertura 
econômica e da atuação desse capital. O segundo consiste em que esse mesmo Estado 
busca o desenvolvimento econômico, e o faz por meio de incentivos à atuação do capital 
transnacional. Ao fazê-lo, acabará agindo em conformidade com os interesses do capital, 
pois, se estes não forem satisfeitos, o capital anuncia sua migração, exercendo as 
pressões de chantagem locacional, ameaçando e levando à diminuição de investimentos, 
ao desaquecimento econômico e à consequente impossibilidade de o Estado atingir seu 
objetivo de desenvolvimento.  

Os paradoxos que assim se configuram ocorrem devido à relação de dependência 
mútua – ou interdependência – entre capital e Estado.  
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Os Estados necessitam das empresas para gerar riqueza material e oferecer empregos para 
seus cidadãos. Por outro lado, as ETNs [empresas transnacionais] necessitam dos Estados 
para proporcionar base infraestrutural para a continuidade de sua existência. (DICKEN, 
2010, p. 258). 

 
Tal relação de dependência muitas vezes é revertida numa condição em que o 

Estado torna-se, em alguma medida, refém do poder político e econômico das 
transnacionais da mineração, ao invés de parceiro. O discurso que aponta o 
neoextrativismo e o setor primário, como elementos indispensáveis do crescimento 
nacional e da manutenção do país no mercado internacional como exportador de 
commodities, reforçam a difícil posição do Estado, que torna-se duplamente refém, 
interna e externamente. Internamente, porque seu aparato legal deveria garantir que o 
capital transnacional atuasse em conformidade com a legislação nacional, em atenção 
ao cumprimento da política ambiental – e do licenciamento - e às hierarquias 
governamentais e jurídicas do aparelho burocrático nacional. Externamente, porque as 
transnacionais são o ícone do capitalismo global, cuja vocação universal é “superar todas 
as barreiras e limites nacionais à sua expansão” (SOUZA, 1985, p. 10). Estas, por sua vez, 
têm a atuação legitimada pela pressão do apelo à globalização e a melhor inserção no 
comércio internacional. O impacto do primeiro aspecto é extremamente perigoso, uma 
vez que tende a desdobramentos sobre o papel estatal.  

O estudo de caso, permite corroborar a reflexão sobre transformações no papel 
do estado, ao revelar a fragilização das instituições do poder público, responsáveis por 
mediar o longo conflito entre a mineradora e as comunidades locais. As soluções, 
certamente, demandam mudanças estruturais que permanecem fora do escopo das 
correlações de forças e políticas governamentais predominantes.   

As consequências da permanência de conflitos com grandes empresa, no 
entanto, estão além de aspectos econômicos: elas se sobrepõem à organização 
territorial, ao modo de vida local, aos custos sociais gerados pelos grandes projetos e 
obras de utilização de recursos naturais, escancarando – ao menos para os que vivem os 
impactos imediato da implantação desses megaempreendimentos – o vácuo de poder 
governamental que, muitas vezes, manifesta-se na gestão legal dos bens públicos que 
são estratégicos.  

Decorrida quase uma década de anúncio da implantação do projeto Minas-Rio, a 
recorrência dos problemas sociais e ambientais comprova que a lógica da parceria 
público-privada parece ter incapacitado o Estado para agir como garantidor da lei, na 
medida em que prevalecem as decisões para que o empreendimento se viabilize. 
Reproduz-se o autoritarismo difuso em tempos de pós-democracia consensual. Essa 
afirmação resulta do reconhecimento das estratégias estatais e corporativas para a 
apropriação e uso de territórios e de recursos minerais, que são essencialmente 
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geradoras de conflitos sociais. A reestruturação fundiária imposta no caso da mineração 
é amparada por preceito legal que atribui ao direito minerário o status de utilidade 
pública. Este, torna-se tão imperativo ao ponto de os empreendedores sentirem-se 
encorajados a assumir os riscos de promoção de injustiças sociais, na medida em que as 
ações empresariais são instrumentalizadas pelo direito constitucional atribuído à 
mineração.  

Assim sendo, retira-se do cidadão o direito ao bem viver e à continuidade de suas 
tradições e interesses, na mesma medida em que outorgam e licenciam usos de recursos 
ambientais especialmente regulados, tais como a água e os biomas protegidos. As 
comunidades veem-se destituídas de seu direito à escolha de seus próprios caminhos e 
do seu futuro, devido aos vícios e desvios das práticas administrativas, à assimetria do 
poder frente ao discurso economicista e à preponderância do discurso da inevitabilidade 
da lógica do capital financeiro sobre quaisquer demandas socioambientais. 

As práticas reincidentes de violações de direitos nos processos de negociações 
fundiárias desiguais e no âmbito da degradação ambiental, como temos afirmado, 
demonstram a manutenção do modus operandi da mineração. A pesquisa de campo 
permitiu observar representações repletas de significados reelaborados pelos 
moradores como, por exemplo, o chiste com o nome da empresa. Referindo-se à Anglo 
Gato, os atingidos comparam ações da Anglo American e da Borba Gato Agropastoril 
como: os métodos agressivos da abordagem da empresa sobre eles, a repetição dos 
padrões de entrada em suas propriedades sem autorização, a falta de informação e de 
esclarecimentos sobre valores financeiros das terras e dos critérios de negociação. 
Ademais, registram-se cenas que refletem o estilo da ação empresarial como a 
ocorrência de contratos e acordos sem cumprimento integral, o prolongamento de 
processos e prazos, a exigência isolamento do atingido em negociação e de sigilo sobre 
cada processo, o não comprometimento com impactos sobre contaminação das águas 
que levaram à mortandade de peixes e à impossibilidade de qualquer uso das mesmas. 

Esse tipo de comportamento empresarial torna-se institucionalmente permitido 
quando observadas manifestações como, por exemplo, a do conselheiro da URC-
Jequitinhonha, José Otoni, representante da FAEMG (Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Minas Gerais), em reunião de concessão da LO: “Quando nós 
entramos aqui não foi exigido Currículo, mas sim representatividade e de repente nós 
não estamos aqui para cumprir só o que é correto. ” (CONSELHO ESTADUAL DE 
POLÍTICA AMBIENTAL, 2014, p. 17).  

Afinal, respeitando-se o princípio da representatividade, pode-se desrespeitar o 
ser humano e o meio ambiente quanto à garantia de seus direitos?  

Noutro exemplo, quando questionado sobre o porquê da pressa em aprovar a LO, 
o então Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Alceu 
Torres, afirmou haver uma ineficiência dos conselheiros em relação ao julgamento do 
caso, de forma que o estado de Minas Gerais não poderia se dar a tal luxo de não 
conceder a licença ambiental (CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL, 2014). 
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Mas, não fez qualquer menção sobre a importância da resolução do conflito 
socioambiental estabelecido em função do não cumprimento de condicionantes por 
parte da empresa e nem seque se discutia sobre as denunciadas violações de direitos 
humanos.  

Pode-se dizer que, como os atingidos são invisibilizados pela empresa e 
instituições estatais, os direitos humanos também o são. Não se encontram novos 
registros de ação ou reconhecimento de violação de direitos humanos após as 
recomendações conjuntas feitas pelo Ministério Público Federal, Estadual e da 
Defensoria Pública, ainda em 2012. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, 2013). 

O discurso político-institucional, como demonstrado, repete-se nas esferas 
pública e privada e se completa na medida em que é constantemente reproduzido, 
sendo mutuamente reafirmado e legitimado por governos e empresas. 
Paradoxalmente, os atingidos (in)surgem nesse contexto sendo acusados de minar as 
oportunidades de emprego e impedir o progresso local. É possível afirmarmos que a 
face visível do desenvolvimento, expressa no conflito socioambiental, tenta ser 
insistentemente ocultada e marginalizada pelas autoridades políticas e pelo capital 
transnacional que buscam agir conforme os interesses e motivações que são, na prática, 
social, cultural, ambiental, territorial e economicamente excludentes. 
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PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA DO FINANCIAMENTO AO 
DESENVOLVIMENTO NAS AMÉRICAS: BNDES, BID E 

BANCO MUNDIAL1   | FELIPE RODRIGUES SISTON2 

TRANSPARENCY PRACTICES ON FINANCING DEVELOPMENT IN THE 
AMERICAS: BNDES, IDB AND WORLD BANK 

 

RESUMO   
O artigo levanta práticas de transparência em três bancos de desenvolvimento: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial. O objetivo é elucidar diferenças, com foco 
metodológico nas informações identificadas pelos websites, elucidadas por entrevistas 
informais com profissionais dessas instituições. A hipótese inicial que se pretende testar 
é a de que os casos multilaterais oferecem maior grau de institucionalidade em suas 
práticas de transparência do que o caso nacional, o que se confirma, mas com ressalvas, 
dadas as limitações metodológicas. A pesquisa também realiza um breve histórico das 
políticas de disponibilização de informações em posse de órgãos públicos, destacando o 
papel dos bancos multilaterais nessa trajetória, culminando com a análise das práticas 
observadas em 2015, revistas em 2017, nas três instituições pesquisadas. 

PALAVRAS-CHAVE : Transparência. Desenvolvimento. BNDES. Banco 

Mundial. BID. 

ABSTRACT 
This paper assesses transparency practices in The National Bank for Economic and 

Social Development (BNDES), The Inter-American Development Bank (IDB) and The 
World Bank. Through these cases it aims to elucidate differences in transparency 
practices, focusing on information and capacities identified by website analyses and 

                                                           
1 Este artigo resume parte da pesquisa (no prelo) realizada para a dissertação de mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Rio de Janeiro (PPGRI/UERJ). O artigo aqui 
apresentado também aperfeiçoa os métodos utilizados naquela pesquisa e acrescenta o caso do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.  

2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (ECOPOS/UFRJ), contato: felipesiston@gmail.com. 
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interviews with professionals in these institutions. In order to contextualize the 
framework of practices adopted by the banks, the literature provides a brief history on 
the availability of information held by public bodies, highlighting the role of multilateral 
banks in this trajectory. The banks were observed between 2015 and 2017. 

KEYWORDS : Transparency. Development. BNDES. World Bank. IDB. 

 

INTRODUÇÃO 
Práticas que realizam o princípio democrático do acesso à informação, 

especificamente em posse de órgãos públicos, integram um fenômeno moderno 
decorrente, em parte, dos avanços tecnológicos obtidos no campo da comunicação, dos 
governos democráticos no mundo e, especialmente, dos respectivos habitus 
(BOURDIEU, 1990 p. 131) daí derivados. Organizar informações para torná-las facilmente 
acessíveis ou “transparentes”, interagir com públicos diversos, atender a demandas de 
participação e responder a críticas, a reivindicações ou ao cumprimento de normas de 
responsabilidades ambientais, sociais e de publicidade são algumas das atividades que, 
nos últimos anos, pouco a pouco foram adotadas como parte do trabalho de instituições 
públicas e democráticas, inclusive as que lidam com o financiamento do 
desenvolvimento econômico e social.  

Especificamente no caso das instituições financeiras, práticas de transparência 
estão sob a influência de pelo menos dois regimes internacionais distintos que não se 
confundem: um voltado a atender preocupações de mercado e outro para assuntos 
socioambientais. Como instituições financeiras stricto sensu, as organizações financeiras 
multilaterais e os bancos de desenvolvimento estão inseridos no processo histórico de 
ajuste capitalista3, no qual se busca regular possíveis crises sistêmicas no setor bancário 
e prevenir que transbordem para a economia como um todo. Nesse caso, a prestação de 
informação restringe-se ao risco contábil, que conta com a supervisão de bancos 
centrais, amplo espectro legal em alguns casos de poder vinculante, metodologias de 
medição, ajuste e aperfeiçoamento4. 

                                                           
3 Para saber mais: SOBREIRA, R.; MARTINS, N. M.; Os Acordos de Basileia e bancos de desenvolvimento 

no Brasil: uma avaliação do BNDES e do BNB. Rev. Adm. Pública vol.45 no.2 Rio de Janeiro Mar./Apr. 2011. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122011000200004&script=sci_arttext >. 
Acessado em 7 de agosto de 2014.  

4 Sobre regulação bancária, ver: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Site oficial do comitê 
responsável por orientar o regime de regulação bancária. Disponível em: < 
http://www.bis.org/about/index.htm?l=2 >. Acessado em: 7 de agosto de 2014; RODRIGUES, Adriana. 
Transparência no Gerenciamento de Risco no Brasil: Bancos Públicos X Bancos Privados. São Paulo: Anais do 12º 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122011000200004&script=sci_arttext
http://www.bis.org/about/index.htm?l=2
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Como organizações públicas, por outro lado, as instituições financeiras 
multilaterais e os bancos de desenvolvimento também estão sujeitos ao regime do 
acesso à informação por princípio democrático-social, atendendo a outsiders — não 
especialistas, mas indivíduos ou grupos afetados ou motivados a se envolver no tema 
por razões diversas: ambientais, combate a corrupção, defesa de direitos humanos ou 
acesso à verdade, por exemplo. Esse regime, que só a partir dos anos 1990 passou a se 
disseminar, ainda está em formação e será o objeto da análise deste artigo, que se 
concentra na comparação das práticas de transparência de três bancos de 
desenvolvimento cujas sedes estão situadas em países do continente americano: Banco 
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

OBJETIVOS E HIPÓTESES 
As similaridades entre BM, BID e BNDES vão além da localização de seus 

escritórios-sedes ou dos objetivos declarados de desenvolvimento. A essas 
características comuns soma-se a histórica influência do Estado norte-americano5 na 
formação de cada um deles. A ideia de um BM para facilitar as transações internacionais 
foi gestada na conferência de Bretton Woods, como um capítulo das pretensões dos EUA 
em reorganizar a economia pós-Segunda Guerra Mundial. O BID, por sua vez, foi 
demandado no final dos anos 1950 pelos países latino-americanos à Organização dos 
Estados Americanos (OEA), posteriormente abarcado pelos norte-americanos como 
forma de fazer frente à ameaça comunista na região (TUSSIE, 1995). O BNDES, antes do 
BID, foi criado em decorrência das comissões de estudos norte-americanos no Brasil, 
durante o governo de Getúlio Vargas, como uma solução para desenvolver o país via 
organização do fluxo de capital internacional e nacional.  

A referência aos EUA como ponto de partida ocorre com o propósito de recordar 
a tradicional dificuldade de se exercer accountability social6 sobre países poderosos 
(GRANT, et al., 2005). “Há uma clara tensão entre o conceito de um Banco Mundial que 
presta contas às pessoas pobres e o que presta contas perante o Secretário do Tesouro 
dos EUA” (GRANT, et al., 2005). O que não é tão óbvio é o que estrutura e reproduz essa 
tensão ao longo do tempo. Qual é a substância da tensão entre um banco que responde 

                                                           
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. 2012. Disponível em: < 
http://www.congressousp.fipecafi.org/web/artigos122012/430.pdf >. Acessado em 7 de agosto de 2014. 

5 Sobre a criação do BM, cf. (GALLI, 2011); BNDES, cf. (BNDES, 2012); e Banco Mundial, cf. (TUSSIE, 1995). 
6 Mais à frente aprofunda-se a explicação sobre o uso desse conceito, sendo que por ora basta dizer que 

propositadamente enfatiza-se accountability (prestação de contas) adicionando o termo social para fazer questão 
de não confundir com a prestação de contas exigida por lei ou por órgão estatal de fiscalização. Aqui se trata da 
que é exigida pela sociedade civil com a força simbólica adquirida no espaço público democrático. 

http://www.congressousp.fipecafi.org/web/artigos122012/430.pdf


HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 222  

 
 

  

a um Estado e um que responde ao povo? Acreditamos que a afirmação de Grant aponte 
para uma escala, uma espécie de dégradé relacionado ao status de grupos ou pessoas, 
sugerindo a existência de uma estrutura diferenciadora de habilitados e não habilitados, 
que ao mesmo tempo estrutura os lugares de pertencimento em que há autorizados e 
não autorizados a praticar o controle sobre o banco.  

Os interesses não necessariamente convergem e os modos de regular as tensões 
resultantes não se limitam às instituições. De um lado do balcão temos o público-alvo 
declarado pela instituição, e de outro lado, o público a quem ela, a depender da tese de 
quem observe, se presta contas politicamente e financeiramente. Existem leis locais, 
regionais ou globais estruturando a regulação de interesses, mas há também um debate 
público, seja via imprensa ou organizações da sociedade civil, em espaços físicos ou 
virtuais, sedimentando socialmente com um intenso fluxo de informações, 
relacionamentos e outras estratégias sensíveis o que é ou não a obrigação da instituição 
e a quem ela deve responder. Sem desconsiderar a importância do quadro legal para 
dirimir essas tensões, procura-se aqui observar algo além do estritamente normativo, 
mas que, embora esteja nele presente, o utiliza para se colocar de modo mais dinâmico 
socialmente. Entendem-se as relações de accountability como um campo onde 
coexistem diversos ecossistemas de prestação de contas e que, a depender dos atores 
participantes e do modelo estabelecido, apresenta diferenças de status simbólico 
(BOURDIEAU, 1990, p. 131) e de apreço que são estruturantes das práticas no interior da 
burocracia dos bancos. A accountability social se diferencia da institucional, da política, 
da estatal, da legislativa e de uma série de outras que não caberia aqui enumerar ou 
detalhar.   

Em comum, todas as espécies do ecossistema de accountability dependem do 
acesso à informação como etapa básica para que qualquer processo de prestação de 
contas possa sobreviver. Geralmente, tal condição de sobrevivência é dada sob o crivo 
da autoridade estatal e da capacidade maior ou menor dos povos para aplicarem poder 
de pressão sobre seus governantes. Se isso puder ser medido pelo grau de adoção e 
aplicação de leis ou normas, será apenas porque previamente ocorreu a superação de 
impedimentos de ordem simbólica. Não é possível ignorar que as práticas de 
“transparência” ou accountability ocorrem em um cenário simbólico no qual, tendo como 
base autores do debate teórico das Relações Internacionais, os Estados são da escala de 
mais poderosos no dégradé da política mundial (KEOHANE, 2002). Ainda que o poderio 
econômico de algumas empresas supere o PIB de muitos países, o setor empresarial 
ainda não dispõe da longevidade e da estrutura que permite que os Estados atravessem 
gerações e sistemas políticos, econômicos, tecnológicos, etc. A capacidade de reduzir ou 
impedir a prestação de contas a outsiders das burocracias estatais ou 
intergovernamentais pode ser vista como uma das dimensões do poder em posse dos 
Estados (KEOHANE, 2002). Pressupõe-se assim que a existência, maior ou menor, das 
práticas de transparência seja uma forma de avaliar a disposição a realizar a abertura de 
poder à participação pública.  
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A questão aqui é um pouco mais específica, visto que não se trata de Estados 
genericamente, mas de bancos de direito público, dois multilaterais e um nacional, do 
tipo Estado-empresa. Graças a avanços tecnológicos na área da comunicação, pode-se 
dizer que, independentemente do tipo de indivíduo – banco-estado-empresa – aqui 
apreciado, todos são hoje também personagens com presença ubíqua na rede global de 
computadores, a Internet, tornando possível uma aproximação sem precedentes via 
acesso e interação das instituições com pessoas ou outras instituições, com 
consequências, ainda que informais, estruturantes para a licença social que cada um 
desses indivíduos institucionais angaria para operação, seja em funções estatais, 
empresarias ou políticas. A intenção deste artigo é adotar como objeto de pesquisa a 
prática de construção da imagem pública de accountability na Internet. Em relação a 
essas práticas estruturantes da comunicação pública online, a hipótese específica que se 
pretende testar é se os casos multilaterais oferecem maior transparência do que o caso 
nacional.  

Desconfia-se que, dadas as dificuldades de tornar um Estado accountable 
exclusivamente pela sociedade civil, os casos multilaterais ofereçam maiores condições 
do que o caso nacional. Isso parece paradoxal, pois, em que pese os casos multilaterais 
envolverem maior número de Estados do que o nacional, ainda assim se espera que 
preencham mais plenamente requisitos de accountability social. O alinhamento da 
sociedade civil a alguns Estados, fazendo-se uso de canais representativos e formais nos 
assentos das coalizões máximas de poder nas instituições, é o que traria um ganho de 
eficácia das ações de accountability praticadas pela sociedade civil. Contudo, essa última 
hipótese não será testada neste trabalho, pois não se enquadra no recorte 
comunicacional. Pretende-se aqui investigar apenas a ponta do iceberg: quais práticas 
de comunicação online os casos multilaterais e o nacional adotam com o intuito de dar 
transparência sobre os projetos que financiam. Há diferença de publicidade entre os 
bancos multilaterais e o banco nacional? Como fazer essa comparação? 

METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO  
Para responder a essas duas perguntas, primeiramente, apresenta-se um breve 

histórico sobre o direito de acesso à informação por princípio democrático-social, com 
base na leitura de fontes secundárias. Esse princípio leva em conta a noção de 
accountability social, isto é, da prestação de contas a organizações da sociedade civil, aí 
incluídas as organizações não governamentais e a imprensa, conforme conceituado 
abaixo: 
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Accountability social ocorre quando a sociedade civil e a mídia tomam medidas destinadas 
a forçar os gestores políticos, burocráticos, empresariais e jurídicos a dar informações e 
justificativas para suas ações. Em geral, a força de controle é relativamente fraca nesses 
casos, mas também varia de acordo com fatores contextuais, como a legislação (por 
exemplo, se existe uma lei de liberdade de acesso à informação). Distingue-se de 
accountability de representação no que diz respeito ao fato de que o P [Principal] é aqui 
mais ou menos “autodesignado” para seu papel e primeiro tem que convencer os As [Agents] 
e a sociedade circundante deste arranjo. Por isso, é tênue e limitada pelo fato de que o 
“direito” do P em exigir accountability de A se baseia, no final, em ação voluntária, e o grau 
de controle, portanto, é baixo e bastante difuso.7,8  (LINDBERG, 2013) 

 
Accountability e transparência são termos que não se confundem. A primeira dá 

conta de um processo completo, e a segunda, de uma etapa de liberação de informação 
e de estratégias de relacionamento. A própria transparência não está correlacionada 
com maior democracia ou accountability (FOX, 2007 p. 666). É com o viés de 
accountability que se recorre à análise dos sites das instituições citadas neste estudo. 
Isto é, a divulgação deve contemplar etapas de um processo completo de accountability, 
conforme detalhado na Tabela 1 inspirado no modelo de Lindberg (2013), que segue a 
teoria Principal-Agent. A tabela abaixo apresenta na coluna da esquerda um 
detalhamento em cinco pilares do que se considera aqui como estrutura da 
accountability. Na coluna da direita, apresentam-se pontos de observação na página 
institucional na Internet correspondente a cada pilar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Tradução nossa do seguinte trecho: “Societal accountability is involved where civil society and the 

media take actions aimed at forcing political, bureaucratic, business and legal decision-makers to give information 
on, and justifications for, their actions. The strength of control is typically relatively weak in these cases but also 
varies with contextual factors such as legislation (e.g. whether there is a freedom of information act or not). It is 
distinguished from representational accountability in that the Ps are more or less ‘self-appointed’ in their role 
and first have to convince the As and the surrounding society of this arrangement. It is therefore tenuous and 
circumscribed by the fact that the ‘right’ of the P to hold the A accountable is in the end based on voluntary action 
and the degree of control is therefore low and rather diffuse.”  

8 Os termos Principal (P) e Agent (A) se referem respectivamente a um centro de poder ao qual se presta 
contas e a um agente do qual se requisita a prestação de contas. Os termos são usados nos estudos sobre os 
problemas da delegação, derivado da teoria das firmas. Cf. (COASE, 1937). Sobre a aplicação da teoria Principal-
Agent aplicado às organizações internacionais cf. (LAKE, et al., 2006). 
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Tabela 1: Cruzamento entre pilares da accountability e pontos de observação 
 

 
Dada a complexidade das instituições e da vastidão de informações produzidas 

pelos bancos, nem todas prontas para uma comparação, faz-se necessário uma série de 
recortes. Observam-se apenas os elementos dos pontos 2, 4 e 5 descritos na tabela, 
respeitando um recorte temporal entre dezembro de 2014 e março de 2015, com uma 
revisão crítica em maio de 2017. O estudo se concentra nas atividades de financiamento 

Pilares  Pontos de observação na página institucional 

1 – é preciso um Agente (A) que preste 
contas, isto é, seja objeto da 
accountability. 

(1) Informações e documentos sobre as ações do 
ator ou do espaço de maior poder decisório sobre 
o dia a dia da instituição.  

2 – é preciso um Domínio (D), área, 
temas ou assuntos sujeitos à 
accountability. 

(2.1) Informações e documentos sobre a política 
que sintetizam os princípios, normas e 
procedimentos a serem respeitados pelo banco 
nas áreas financiadas. (2.2) Informações e 
documentos sobre etapas de financiamento direto 
ao desenvolvimento. 

3 – é preciso um centro de poder, 
Principal (P), a quem se espera que (A) 
preste contas. 

(3) Informações e documentos de apresentação e 
interação com a sociedade civil e os atores de 
advocacy 

4 – é preciso que seja reconhecido o 
direito de (P) de requisitar que (A) o 
informe, explique e justifique decisões 
no âmbito de (D). 

(4.1) Informações, documentos e registros que 
sintetizam a legitimidade de organizações da 
sociedade civil como interlocutores e 
regulamentam a política de informação e a 
participação dessas organizações, (4.2) canais de 
comunicação ou programas de relacionamento e 
departamentos responsáveis por essa interação 
descritos na página do banco. 

5 – ocorre o direito de (P) sancionar (A) 
se (A) não informar, explicar ou justificar 
decisões tomadas no que diz respeito a 
(D).  

(5) Mecanismo que prevê formalmente o ajuste de 
conduta do banco a partir de estímulo/consulta 
oferecido diretamente pela sociedade civil.  
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direto de projetos, excluindo operações indiretas. O recorte também exclui práticas de 
transparência passiva, isto é, quando são divulgadas informações em função das 
demandas de atores externos pontualmente, privilegiando-se aqui as informações 
prestadas proativamente pelos bancos. Outro recorte é relativo à accountability 
praticada com a sociedade civil, excluindo-se daí órgãos de imprensa. A título de 
esclarecimento e por razões meramente ilustrativas, esta pesquisa também fez uso de 
entrevista realizadas com funcionários de organizações não governamentais (ONGs) e 
dos bancos estudados. 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

Desenrola-se há quase 250 anos o debate no campo do direito sobre a 
transparência, isto é, a liberação de informações em posse de órgãos públicos para a 
população em geral.9 Por trás dessas práticas está a ideia de reduzir as diferenças de 
poder na sociedade e entre os povos. A garantia de acesso à informação pode ser 
entendida como uma forma de tornar a disputa de forças mais balanceada entre aqueles 
que estão no poder e os que não governam (MENDEL, 2009). A pesquisa arqueológica do 
que seria esse debate ao longo do tempo possivelmente observaria as maiores rupturas 
culturais a partir do fenômeno de ampliação das capacidades midiáticas e do uso 
massificado dos meios de comunicação. Apesar da história de 250 anos, a adoção de leis 
sobre o tema apenas recentemente passou por um crescimento na elaboração e adoção 
por diversos países, acompanhando o tempo de amadurecimento das tecnologias de 
computação. O regime internacional de acesso à informação foi um dos mais rápidos já 
realizados (SNELL, 2005). Em setembro de 2013, 95 países haviam criado leis de acesso à 
informação em posse de órgãos públicos (MENDEL, 2013). Em meados de 1980, eram 
menos de dez os países com essas legislações.  

A velocidade e a proximidade cronológica da adoção dessas leis talvez não 
permitam dar precisão sobre a qualidade e profundidade do novo regime global ou do 
adotado por cada instituição. O ambiente tecnológico e cultural contemporâneo 
constantemente atualiza as noções – ainda que informais – de qualidade do que seja uma 
boa prestação social de contas. Seria impossível imaginar este artigo, por exemplo, em 
1980, quando a Internet ainda estava longe de sair das academias norte-americanas a 

                                                           
9 A primeira lei de acesso à informação foi promulgada na Suécia. De 1766, a Lei de Liberdade de 

Imprensa estabelece a natureza pública dos documentos oficiais, garantindo acesso a todo indivíduo, com 
exceção de documentos classificados como secretos. Além disso, em 1809, o país cria a figura do Ombudsman, 
eleito pelo parlamento para, de forma isenta do sistema judiciário e do governo, supervisionar os serviços 
públicos em comunicação direta com os cidadãos (ANDI ; Artigo 19, 2009). 
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serviço do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É, portanto, uma ciência tão 
nova quanto seu objeto.  

Mas é possível identificar há mais tempo uma série de declarações de intenções, 
princípios e raras obrigações jurídicas vinculantes. Por exemplo, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o artigo 19, sobre a liberdade de expressão, defende o livre fluxo 
de informações de modo geral. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
adotado em 1966 e ratificado por 160 países, também trata do tema da informação, mas, 
assim como o anterior, não enuncia de modo específico um direito de acesso à 
informação mantida por órgãos públicos (MENDEL, 2009). Ambos os textos, assim como 
outras cartas de direitos fundamentais de caráter internacional, abordam a questão no 
aspecto público e universal, em alguns casos até recomendando a criação de legislação 
posterior e específica (MENDEL, 2009).  

Ao longo dos anos, no entanto, esse direito teve a sua interpretação aprofundada 
em defesa da obrigação de se prestar informações, especialmente aquela sob a guarda 
de órgãos públicos (MENDEL, 2009). Um desses processos ocorreu em função dos 
relatórios solicitados pela então Comissão de Direitos Humanos – hoje designada 
Conselho de Direitos Humanos da ONU – ao escritório do Relator Especial da ONU para 
a Liberdade de Expressão. Ano a ano o aspecto institucional da informação detida por 
autoridades públicas passou a ser visto como um direito humano fundamental. Apesar 
desse reconhecimento, no entanto, verifica-se que o próprio Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, responsável por supervisionar o direito de acesso à informação, até 
2008 não havia publicado nenhum comentário sobre as práticas dos países nesse sentido 
durante o mecanismo de Revisão Periódica Universal (MENDEL, 2009).  

Ainda assim, as declarações permitiam a reprodução de textos semelhantes em 
órgãos regionais e até nacionais, como o Conselho Europeu e a OEA (MENDEL, 2009), 
manifestações internacionais de combate à corrupção e movimentos de obtenção de 
informações relativas às violações de direitos humanos, como no chamado direito à 
verdade. Permitiram ainda avanços no debate sobre a qualidade da operacionalização 
do acesso. Em 2008, 125 especialistas no tema da informação, provenientes de quarenta 
países, formularam a Declaração de Atlanta, especificamente sobre o tema da 
transparência, dando orientações precisas sobre as melhores práticas e como esse 
direito se equipara aos demais direitos humanos fundamentais (THE CARTER CENTER, 
2008). Outra iniciativa recente foi liderada pelo governo norte-americano e outros sete 
países, em 2011, com a declaração da Global Partnership for Open Government (Parceria 
Global para Governos Abertos). A iniciativa prevê a realização de planos nacionais 
bianuais em parceria com organizações da sociedade civil, para avançar em temas de 
transparência, accountability, participação e inovação tecnológica. Os países-membros 
devem fazer relatórios anuais sobre seus avanços e discuti-los publicamente.    

Outro processo histórico ocorre a partir de declarações específicas relativas ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento. A Declaração do Rio, em 1992, sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento prevê a participação ampla como forma de salvaguardar 
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os bens ambientais (PIOVESAN, 2013). Em 1998, com força de lei, é formada a Convenção 
sobre Acesso à Informação, Participação Pública nos Processos Decisórios e Acesso à 
Justiça em Matéria Ambiental, conhecida como Convenção de Aarhus. Ela foi assinada 
pelos Estados-membros da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa e a 
União Europeia e entrou em vigor em outubro de 2001. Tornou-se, assim, o primeiro 
instrumento internacional com força de lei a reconhecer o direito à informação 
(MENDEL, 2009). O Direito ao Desenvolvimento também prevê a participação como uma 
obrigação a ser garantida pelos governos aos cidadãos (PIOVESAN, 2013).    

Algumas restrições ao direito de informação também são apontadas em 
convenções e declarações, como a ICCPR – Convenção Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos – (UNITED NATIONS, 1966) e a Corte Europeia de Direitos Humanos (apud 
MENDEL, 2009 p. 14). No caso das instituições bancárias, legislações nacionais, como a 
brasileira, preveem o sigilo bancário, que trata de preservar informações de clientes 
privados salvo orientação contrária oriunda de decisão judicial.  

Seguindo a observação ecológica da accountability, isto é, a de que há uma 
variedade de espécies de modos de prestação de contras competindo pela sobrevivência 
em ecossistemas simbólicos, políticos, econômicos e tecnológicos, é importante 
recuperar, brevemente, o conflito histórico de dois filos: regulação externa e 
autorregulação. Talvez seja possível argumentar que o fenômeno específico da 
accountability social frente a empresas – públicas ou privadas – seja o resultado ou o 
efeito do processo de deterioração das capacidades de se realizar a regulação externa 
às corporações via o Estado democrático e as leis (MCINERNEY, 2005). A regulação 
externa à empresa seria tendencialmente mais dispendiosa às organizações, tanto em 
termos de imagem como financeiros. A deterioração do papel do Estado, dadas novas 
complexidades políticas e tecnológicas, de exercer seu poder de controle e fiscalização 
de agentes, tornou propício ou deu lugar ao desenvolvimento de mecanismos de 
autorregulação. Esses mecanismos são muitas vezes operacionalizados por 
departamentos de relações públicas, comitês de transparência ou de responsabilidade 
social corporativa e outros órgãos que interagem com o público geral. As agências de 
relações públicas possuem não mais de cem anos de existência, sendo o estudo dessas 
práticas ainda mais recente, vinculado inicialmente aos departamentos de administração 
das universidades e depois às faculdades de comunicação e, ainda mais recente, ao 
campo das relações internacionais. Numa linha teórica, os primeiros agentes de relações 
públicas surgiram como uma reação das empresas para se defenderem da crítica exterior 
de jornalistas e ativistas (CHAPARRO, 2011). 

Sobre a história das iniciativas de responsabilidade social, Cheney, Roper e May 
(2007) apresentam o contexto da passagem do século XIX para o XX como fundador de 
uma grande transformação cultural. O estabelecimento de monopólios corporativos, 
especialmente no setor ferroviário e petrolífero, ainda antes do século XX, repercutiu 
em aumento da pressão social para que os governos dos Estados Unidos e do continente 
europeu aprovassem um quadro regulatório para exercer maior controle sobre as 
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corporações, e isso numa fase em que globalização e colonização conviviam como 
elementos de administração do território mundial. Os temas, a título de exemplo, 
tratavam de segurança, trabalho infantil e fundos fiduciários. Com a virada do século, até 
pelo menos 1920, mais leis foram aprovadas, mas em um tom de reforma, tentando 
amenizar os ânimos radicais de transformação da sociedade (MAY, et al., 2007). Passadas 
as experiências do New Deal nos Estados Unidos e da social democracia na Europa, 
observa-se a tendência de mudança do modelo de regulação externa feita pelo Estado 
para o de responsabilidade interna, exercida por corporações sobre si mesmas através 
de instrumentos administrativos. O que essas mudanças históricas permitem concluir é 
que parece ter havido uma sedimentação do entendimento sobre a diversidade de 
posturas das empresas (públicas ou privadas), pelo menos na dimensão da 
responsabilidade legal.  

 
Tabela 1: Tipos de empresas 

Tipo 1 Empresas que conhecem a lei e seguem a lei. 
Tipo 2 Empresas que desconhecem a lei, mas se esforçam para conhecê-

la e cumpri-la. 
Tipo 3 Empresas que conhecem a lei e a descumprem. 
Tipo 4 Empresas que desconhecem a lei e mesmo que a conhecessem não 

buscariam cumpri-la. 
Fonte: (MCINERNEY, 2005) 
 
É possível traçar um paralelo desse quadro de postura legalista com a postura de 

imagem pública, substituindo na tabela a lei positivada pelo direito por leis informais do 
ambiente simbólico de atuação. A substituição, no entanto, exige uma mudança de 
compreensão epistemológica, pois nesse tribunal importa não apenas o que se 
comprova, o que se faz e o que se diz, mas principalmente a realidade que se constrói no 
imaginário público via a criação de eventos que servem como marcos de ruptura nos 
fluxos de opinião, sentimentos e habitus. O ambiente simbólico é continuamente 
atualizado. Nele, o que talvez seja possível fixar, tratando-se de uma cultura democrática 
– termo usado não no sentido stricto eleitoral, mas no entendimento amplo de 
periodismo cotidiano fiscalizador-participativo das práticas administrativas e políticas –, 
seja o bem teleológico de manutenção e reprodução da cultura democrática. E nesse 
caso, as leis informais que uma empresa conhece ou busca conhecer, cumpre ou busca 
cumprir, são as que permitem uma relação simétrica de comunicação a ambas as partes 
em contato – empresa e interlocutor – e à sociedade em geral, no âmbito da delegação 
e do necessário compartilhamento de tarefas para se alcançar o objetivo de se viver a 
experiência da democracia ampliada. 

As práticas de autorregulação cobririam apenas as empresas de tipo 1 e 2, ou seja, 
a autorregulação permitiria reconhecer posturas que buscam dar garantias de 
comunicação simétrica; mas deixaria de fora as empresas de tipo 3 ou 4, que visam 
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desinformar ou desqualificar o status de participação ou controle social. Nesse segundo 
grupo não se enquadram empresas que praticam restrições de transparência benéficas 
à garantia de outros direitos, mas sim as que constroem realidades ou habitus de 
diminuição do capital de controle democrático. Portanto, os casos de práticas 
voluntárias de liberação de informação e accountability não cobririam todas as posturas 
empresariais, públicas ou privadas.10  

É preciso ter em mente esses limites da accountability social e das práticas de 
transparência para a sociedade civil. Nessa breve arqueologia do debate mais recente 
sobre o direito de acesso à informação, observamos: que as práticas de accountability 
social participam de um ecossistema político-econômico-tecnológico em possível 
competição com outras espécies de prestação de contas, já serviram aos interesses de 
mercado após crises sociais para controle dos ânimos sociais, parecem cumprir a função 
de assimilar críticas externas e custosas a uma rotina interna de relacionamento 
controlado e são objeto de estudo de um campo multidisciplinar. 

O CASO DAS ORGANIZAÇÕES FINACNEIRAS VOLTAD AS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 
Com a Declaração do Rio, as recomendações de transparência e participação 

passaram a ser introduzidas no caso das organizações financeiras intergovernamentais 
voltadas ao desenvolvimento (MENDEL, 2009). Nesse caso específico, há uma novidade 
institucional: a criação de mecanismos independentes de autofiscalização11, para 1) 
receber reclamações externas de populações impactadas negativamente por projetos 
financiados e 2) inspecionar e revisar práticas do banco que quebrem políticas internas 
das instituições nos temas da informação e transparência, responsabilidade social e 
ambiental (MENDEL, 2009). Nos últimos vinte anos, diversas instituições financeiras têm 
seguido esse fluxo e declarado intenções de revisar os seus procedimentos de 
divulgação de informações, instituindo práticas nesse sentido. 

 

                                                           
10 A teoria de excelência em relações públicas parece considerar públicos de comportamento 

semelhante aos casos 3 e 4, ou seja, que dificilmente seguiriam uma comunicação simétrica e benéfica às duas 
partes. O autor chega a sugerir que é preciso conciliar à diplomacia da comunicação outros métodos. “I believe it 
is necessary to acknowledge that publics often are not willing to collaborate with organizations and often behave 
in ways that are destructive to the relationship and to society in general” (GRUNIG, 2006). 

11 Ordem cronológica da criação de mecanismos de aprimoramento da transparência e accountability das 
instituições financeiras internacionais: Banco Mundial (1993); Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 
(1994); Asian Development Bank – ADB (1995); African Development Bank – AfDB (2004); European Bank for 
Reconstruction and Development – EBRD (substituiu o mecanismo independente criado em 2004 por um 
mecanismo interno próprio em 2010); International Finance Corporation – IFC (cria em 1999 um mecanismo de 
duas fases: consulta/revisão do cumprimento de requisitos) (BOISSON DE CHAZOUMES, 2012). 
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BANCO MUNDIAL 

PERF IL  INST I TUC ION A L  
O Banco Mundial12 é uma agência especializada sob supervisão do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas dotada de independência de atuação, 
respondendo a 189 países-membros representados por um Conselho de Governantes. A 
sede fica em Washington e o banco tem presença física ampliada através de 130 
escritórios nos seis territórios pelos quais se divide sua atuação: África, Leste Asiático e 
Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, 
Sul da Ásia. Essa divisão territorial é também parte da divisão organizativa da instituição, 
com vice-diretorias para cada região. O BM possui mais de 12 mil funcionários 
assalariados e estima contar ainda com a ajuda de 4.800 consultores de curto prazo. No 
relatório operacional de 201613, o Grupo Banco Mundial informa ter desembolsado 64,2 
bilhões de dólares em empréstimos, investimentos de capital e garantias aos seus 
membros e às empresas privadas (BANCO MUNDIAL, 2014). 

PROCE S SO H IS TÓR IC O  
O Banco Mundial deu início à revisão de procedimentos ainda em 199414. Naquela 

década, as instituições de Bretton Woods celebravam cinquenta anos, um período 
propício para a contestação empreendida por uma rede de mais de duzentas 
organizações da sociedade civil contra o banco, reunidas na campanha “50 anos bastam! 
” (50 Years is Enough). Ao internalizar boa parte do discurso crítico, o BM avançou sua 
parceria com determinadas ONGs e comunidades de conhecimento, criando padrões de 
institucionalidade inéditos na área. Ao menos dois mecanismos de consulta ao terceiro 
setor são reconhecidos por operacionalizarem a aliança burocracia-ONGs: o Country 
Ownership e os Annual Meetings. Reações a pressões externas, principalmente via o 
Congresso dos EUA, tais medidas não necessariamente lideradas pela burocracia 
incluíam também um redesenho da formulação de projetos, aumentando a participação 
de ONGs locais na concepção e no encaminhamento (GUIMARÃES, 2010 p. 88). 

Destacam-se pelo menos duas reformas implementadas ainda antes dos anos 
2000 após as pressões internacionais sobre o banco: 1) política de informação 
categorizando documentos e dados que passariam a ser disponibilizadas ao público; 2) 
criação de centros de Informação Pública no mundo onde os documentos com 

                                                           
12 Grupo Banco Mundial designa cinco agências. Banco Mundial (BM) designa duas dessas agências, o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional para o 
Desenvolvimento. As práticas das políticas de transparências aqui observadas nos websites servem apenas a 
essas duas instituições.    

13 Os relatórios do BM consideram como anos fiscais o período de 1º de julho a 30 de junho.  
14 Recentemente o banco acrescentou em seu site que ainda em 1985 foi liberada a primeira instrução 

aos funcionários sobre a abertura informação, com presunção em favor da divulgação. C.f. < 
http://www.worldbank.org/en/accesstoinformation/ >. Acessado em 04/05/2017. 

 

http://www.worldbank.org/en/accesstoinformation/
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informações técnicas de projeto, os relatórios finais de avaliação do pessoal, e as 
avaliações de impacto ambiental estariam acessíveis (UDALL, 1998 p. 405). O período 
observou, segundo Guimarães (2010), a transformação das ONGs em interlocutores 
legais e legítimos do banco, via a criação do Painel Independente de Inspeção e da 
Política de Acesso à Informação (Policy of Information Disclosure) (GUIMARÃES, 2010 p. 
84). Reformas mais dramáticas seriam experimentadas em seguida, no período presidido 
por James Wolfensohn (1995-2000), quando ele descentralizou a administração e moveu 
equipes de Washington para o campo. O orçamento corporativo segue em direção ao 
controle dos diretores de campo, permitindo a contratação de pessoal especializado. 
“Wolfensohn buscou na tecnologia da informação e em consultas expandir a base de 
conhecimento do BM e assim sua capacidade como um “Banco do Conhecimento” (GALLI, 
2011 pp. 38-39). 

Nas reformas da gestão Wolfensohn, chamadas de Strategic Compact, o 
presidente criou uma rede temática de profissionais que estariam encarregados de 
formular metodologias e instrumentos para aprimorar as políticas ambientais. A rede, 
chamada de Network of Environmental and Socially Sustainable Development (ESSD), foi 
criada em 1996, um ano antes do estabelecimento das safeguard policies, as políticas de 
salvaguardas ambientais que explicitam medidas mais concretas para a inserção do tema 
ambiental nos projetos.  

As políticas de transparência e participação continuariam na agenda do BM. Em 
seu segundo mandato (2000-2005), Wolfensohn criou e manteve reuniões anuais com o 
Fórum de Políticas da Sociedade Civil. Posteriormente, em 2007, passou a usar o termo 
“accountability social” para designar os mecanismos de participação com a sociedade 
civil. O conceito aparece na Governance and Anticorruption Strategy, no princípio 5º que 
enfatiza “engajamento com diversos stakeholders, incluindo-os por mais forte 
transparência, participação, e um monitoramento de partes terceiras do Banco em suas 
operações”. Essa política foi renovada em 2012, fazendo referência aos movimentos de 
participação popular da chamada Primavera Árabe e dos movimentos Occupy. Em 2011 
foi lançado o Open Development Initiative, com informações e instrumentos que facilitam 
o acesso da população às estatísticas produzidas pelo banco, como por exemplo um 
mapa com mais de 2.500 projetos financiados pelo banco. 

Em julho de 2012, o banco iniciou a revisão de suas salvaguardas ambientais. Tal 
processo foi acompanhado de ações mais amplas de reestruturação com o intuito de 
reduzir custos do orçamento do banco e criar maior integração entre diversos 
departamentos. Organizações da sociedade civil criticavam o não detalhamento dos 
processos de sanção de possíveis tomadores de empréstimos que incorressem em danos 
socioambientais. 

PRÁT IC AS  DE  T RAN SP ARÊ N CI A  
Agora são apresentadas na forma de perguntas e respostas o resultado da 

checagem do site do BM, em especial as seções que tratam da política de acesso à 
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informação. Como dito na metodologia, concentra-se em elementos dos pontos 2, 4 e 5 
da Tabela 1.  

a) Quais são as informações e documentos disponibilizados sobre os 
financiamentos diretos do BM? 

O BM informa no site Projects and Operations dados gerais sobre os projetos 
financiados, com totalizações por país, setor, temas, status da operação, valor 
comprometido, custo total do projeto, classificação de risco do projeto e os valores dos 
desembolsos efetuados, data da aprovação e alguns documentos15 referentes a cada 
projeto. Além das informações contidas nesse site, o banco também apresenta os dados 
de projetos no endereço maps.worldbank.org, espécie de ferramenta para facilitar a 
visualização em mapas, com filtros e aparatos de pesquisa. Os dados cobrem desde os 
primeiros projetos desembolsados pelo banco, ainda na década de 1940. 

b) Há um documento público no site do banco que sintetiza a legitimidade 
de organizações da sociedade civil como interlocutores e, ao mesmo tempo, regula a 
política de informação e a participação dessas organizações?  

O documento basilar no site do BM que sintetiza a legitimidade de organizações 
da sociedade civil como interlocutores e, ao mesmo tempo, regulamenta a política de 
informação e a participação dessas organizações é chamado Bank Policy: Access to 
Information.   

A política estabelece o objetivo de cobrir cinco princípios: maximizar o acesso à 
informação; estabelecer uma lista clara de exceções; salvaguardar o processo 
deliberativo; fornecer procedimentos claros para disponibilizar a informação; e 
reconhecer o direito dos requerentes a um processo de recurso. 

Há ainda um sourcebook, espécie de manual em que consta uma definição de 
sociedade civil, ONG e o que se entende por consulta a esses grupos, além de um 
detalhamento sobre o perfil ou os tipos existentes, modos de interagir e de avaliar essa 
interação. A publicação é utilizada para treinamentos internos da equipe do banco em 
Washington e nos países onde o banco atua e se relaciona com a sociedade civil (World 
Bank, 2007). 

c) Existe transparência sobre o mecanismo que prevê formalmente o ajuste 
de conduta do banco a partir de estímulo/consulta oferecido diretamente pela 
sociedade civil?  

                                                           
15 Seguem alguns exemplos de documentos operacionais que são sujeitos à classificação para divulgação 

pública, desde que previamente acordado com a parte contratante ou que não cause prejuízo para a relação 
do BM com o governo: Estratégia de Assistência ao País (CAS), Relatórios de Progresso da CAS, Relatório de 
Execução da CAS, documentos técnicos factuais que sustentam a preparação do projeto, Documentos de 
Avaliação de Projetos (anteriormente aos relatórios de avaliação da equipe), Project Papers (Documentos de 
Projeto), Documentos de Programa dos financiamentos DPOs, documentos de financiamento suplementar dos 
financiamentos DPOs, Documentos de Liberação de Parcela dos financiamentos DPOs, Tabelas de Salvaguardas 
Integradas, Relatório de Conclusão de Implementação e Execução (ICR), Notas sobre Operações Canceladas 
(NCO), Demonstrativos Mensais de Empréstimos e Créditos, Resumo Operacional Mensal do Fluxo de 
Empréstimos (MOS), Status dos Projetos em Execução (SOPE) etc. 

http://maps.worldbank.org/p2e/mcmap/map.html?org=ibrd&level=country&code=BR&title=Brazil
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O BM possui o Painel de Inspeção Independente, um organismo que há mais de 
vinte anos se encarrega de realizar o ajuste de conduta do banco a partir de estímulo 
oferecido diretamente pela sociedade civil. Esse Painel consiste em três membros 
apontados pelo Conselho de Diretores Executivos do BM para cinco anos de mandato 
não renovável. Além disso, o Painel possui um secretariado permanente que provê 
suporte administrativo e operacional. Duas ou mais pessoas afetadas por um projeto 
financiado pelo Banco podem enviar uma carta para o Painel pedindo a investigação de 
seu caso (World Bank, 2015). O Painel irá analisar o pedido e encaminhá-lo para a 
gerência do banco, que pode fornecer uma resposta inicial sobre o cumprimento das 
políticas relevantes da instituição no projeto em questão. O Painel então examina se 
cabe uma investigação completa. Se o Painel decidir que cabe, ele envia essa 
recomendação ao Conselho de Diretores Executivos, que autoriza ou não a investigação. 
Ao fim do processo, o Painel pode realizar visitas e implementar um plano de ação com 
a gerência do banco. Em seu site é possível encontrar cerca de cem casos investigados 
pelo Painel desde a sua criação. Nos relatórios anuais do Painel de inspeção é possível 
observar detalhes das investigações e em algumas publicações os temas mais 
recorrentes de inspeção (World Bank, 2015). 

BANCO INT ERAMERICANO DE DESENVOLVIMENT O 

PERF IL  INST I TUC ION A L  
O BID possui 48 países-membros representados por sua Diretoria Executiva. O 

banco possui sede em Washington, D.C., nos EUA, e representação em 26 países, um 
escritório regional na Ásia e outro na Europa. A instituição atende a governos centrais, 
estados, municípios, empresas privadas e organizações não governamentais. Em 2014 
foram desembolsados, entre empréstimos e doações, pouco mais de 13 bilhões de 
dólares. 

PROCES SO H IS TÓR IC O  
A primeira política de acesso à informação no BID foi aprovada em outubro de 

1994, entrando em vigor em 1995. Posteriormente, seguindo a consultas no hemisfério, 
a OEA aprovou a Estratégia Interamericana para a Promoção da Participação Pública na 
tomada de decisão para o Desenvolvimento Sustentável. Em 2003, o Conselho 
Permanente da OEA aprovou a resolução intitulada “Estratégias para aumentar e 
fortalecer a participação das Organizações da Sociedade Civil nas atividades da OEA”. 
Nessa época o banco incorporou também as políticas de salvaguardas ambientais e 
expandiu sua política para cobrir áreas de informação financeira (BID, 2015). 

Após uma série de idas e vindas e posições controversas, a instituição aprovou a 
revisão da Política Ambiental em 2006 (BID, 2015). Assim, foi substituída uma política 
considerada entre as mais fracas dos bancos multilaterais, que consistia em documento 
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de duas páginas com registros de 1979, pela nova política chamada de Environment and 
Safeguards Compliance. No mesmo ano foi aprovada a política sobre povos indígenas 
(BIC, 2015). 

Mais recentemente, em 2009, um painel de peritos independentes foi convocado 
para rever as salvaguardas do BID, com recomendações aprovadas para 2010. A Diretoria 
Executiva aprovou a nova Política, que deu origem ao Mecanismo Independente de 
Consulta e Investigação (MICI). Em 2013, uma nova revisão baseada na experiência 
operacional do MICI, incluindo um processo de consulta pública, instituiu novidades ao 
funcionamento do órgão, que entraram em vigor em dezembro de 2014. 

Organizações da sociedade civil demonstram preocupação com o fato de o banco 
não declarar áreas que o banco não financiaria. Mencionam ainda dificuldade em se 
identificar a não conformidade da prática dos projetos com as políticas. Os planos 
estratégicos frouxos e não vinculativos às ações diárias da instituição, que podem ser 
alterados pela administração do banco sem votação pelo Conselho, é outro motivo de 
preocupação expressado por ONGs (BIC, 2015). 

PRÁT IC AS  DE  T RAN SP ARÊ N CI A  
Repete-se aqui o formato de perguntas e respostas sobre práticas de 

transparência.  
a) Quais são as informações e documentos disponibilizados sobre os 

financiamentos diretos do BID?  
O BID informa no site Projetos os dados gerais sobre os projetos financiados, com 

totalizações por país, setor, temas, e especificidades como status da operação 
(preparação, aprovado, implementação, conclusão e informes), categoria de impacto 
social e ambiental, valor comprometido, custo total do projeto, data da aprovação, 
resumo mensal de operações, e alguns documentos referentes a cada projeto. É possível 
pesquisar dados específicos para alguns desses campos.16 À semelhança do BM, no site 
do BID também é possível visualizar essas informações através de uma ferramenta de 
mapa, o site MapAmericas.  

b) Há um documento público no site do banco que sintetiza a legitimidade 
de organizações da sociedade civil como interlocutores e, ao mesmo tempo, 
regulamenta a política de informação e a participação dessas organizações?  

O documento-base no site do BID que sintetiza a legitimidade de organizações da 
sociedade civil como interlocutores e, ao mesmo tempo, regulamenta a política de 
informação e a participação dessas organizações é chamado “Política de Acesso à 
Informação” (BID, 2014).  

                                                           
16 Seguem alguns exemplos de documentos operacionais que são sujeitos à classificação para divulgação 

pública, sem a necessidade de autorização do país onde se realiza o empréstimo: Resumo Inicial do Projeto, 
Estratégia Ambiental e Social, Avaliação do Impacto Ambiental, Análise Ambiental Estratégica, Análise Ambiental, 
Relatório sobre Gestão Ambiental e Social, Resumo dos Projetos Aprovados. 



HOMA PUBLICA: REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
Homa Publica: International Journal on Human Rights and Business 236  

 
 

  

A política estabelece como seu objetivo cobrir cinco princípios: fornecer máximo 
acesso à informação; estabelecer uma lista clara de exceções (mas com possibilidade de 
se abster de divulgar informações fora dessa lista caso julgue necessário); simplificar e 
ampliar o acesso; oferecer meios claros para disponibilizar a informação; oferecer 
explicações sobre a negativa de liberação de informações. 

Há ainda um documento estratégico sobre a política de participação da sociedade 
civil. Nele consta uma definição da participação de grupos da sociedade civil, 
especificada como um processo de influência das decisões do banco e que ocorre tanto em 
formato representativo via governo quanto diretamente, através da organização de 
cidadãos. O documento é realizado para orientar a aplicação prática dos princípios gerais 
anunciados pela instituição. Nele também é prevista a realização anual de relatórios 
sobre a participação da sociedade civil e atividades de treinamento do quadro funcional 
do banco no sentido de garantir essa participação (BID, 2004). 

c) Existe transparência sobre o mecanismo que prevê formalmente o ajuste 
de conduta do banco a partir de estímulo/consulta oferecido diretamente pela 
sociedade civil?  

O BID possui o MICI, criado em 1994, reformulado em 2010 e reformado em 2014, 
a fim de viabilizar espaço de consulta e prestação de contas do banco à sociedade civil, 
“fornecendo um fórum e um processo para responder às reclamações apresentadas 
pelas partes que afirmam ser afetadas ou poderiam ser afetadas por operações do 
banco, como resultado de uma possível ação ou omissão” (BID, 2015). O grupo por detrás 
desse mecanismo consiste em um diretor assistido por dois coordenadores. O diretor do 
MICI se encontra submetido à diretoria do banco, a quem presta contas da operação e 
dos resultados do mecanismo17.  

Na página do MICI é possível consultar, até o momento da última consulta desta 
pesquisa em 2017, 130 registros públicos de reclamações. Os campos informados são um 
resumo da solicitação, a fase em que se destina (se em fase de consulta, investigação ou 
ambas), resumo do projeto, categoria ambiental, bem como uma tabela com uma 
cronologia detalhada, por onde é possível acessar documentos do caso. 

                                                           
17 A operação obedece a duas fases a serem escolhidas pelos solicitantes: Fase de Consulta, em que as 

partes abordam o tema voluntariamente e de forma flexível; Fase de Verificação da Observância, em que ocorre 
processo de investigação a respeito das queixas na Solicitação “para estabelecer se o banco tem cumprido com 
alguma de suas Políticas Operacionais Pertinentes e se isso tem causado um Dano aos Solicitantes” (BID, 2014). 
Entre essas políticas estão: Acesso à Informação (OP-102); Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-
703); Gestão do Risco de Desastres (OP-704); Serviços Públicos Domiciliares (OP-708); Reassentamento 
Involuntário (OP-710); Igualdade de Gênero no Desenvolvimento (OP-761); e Povos Indígenas (OP-765). Duas ou 
mais pessoas afetadas ou representantes no local de um projeto financiado pelo banco podem solicitar consulta 
ou a investigação de seu caso. Após examinar se o pedido é pertinente, é enviada consulta à Administração, que 
por sua vez pode pedir interrupção do MICI sobre o tema para providenciar ajustes. Nos casos de investigação, 
para se dar prosseguimento é preciso contar com decisão favorável da Diretoria do banco, que analisa os 
relatórios do MICIe da Administração. Sobre a confidencialidade das informações e documentos desse processo, 
a instituição informa que toda a documentação produzida e recebida pelo órgão também estará sujeita à Política 
de Acesso à Informação, com exceção do que for recebido a título de confidencialidade por qualquer uma das 
partes, só podendo ser divulgada por autorização escrita (BID, 2014). 
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BNDES 

PERF IL  INST I TUC ION A L  
O BNDES é empresa pública brasileira vinculada, desde 2016, ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O banco tem sede oficial em Brasília e 
concentra operações no Rio de Janeiro (RJ), além de ter representações em São Paulo 
(SP), Recife (PE), Belém (PA) e mais três escritórios internacionais: Uruguai, África do Sul 
e Reino Unido. Possui convênios com instituições bancárias internacionais, por meio das 
quais também oferece linhas de financiamento. O quadro funcional do BNDES é 
composto por um total de 2.808 empregados. De acordo com o relatório anual mais 
recente disponível no site do banco, referente ao período de janeiro a dezembro de 
2016, o BNDES desembolsou 88,3 bilhões de reais, recuo de 35% em relação ao ano 
anterior. O apoio à exportação do BNDES totalizou 14,9 bilhões de reais (BNDES, 2017). 

PROCES SO H IS TÓR IC O  
As medidas de transparência do BNDES são as mais recentes dentre todos os 

bancos. Apenas em 2007 um diretor do banco participou pela primeira vez de uma 
reunião com rede de organizações da sociedade civil (Plataforma BNDES) interessada em 
colaborar especificamente para a construção de uma política de acesso à informação. 
Nesse encontro, o banco se comprometeu com uma agenda de curto prazo, o que 
resultou no mecanismo conhecido como BNDES Transparente, mas sem um documento 
que orientasse o conjunto de normas da política geral de informação e frágeis garantias 
de controle interno ou externo independente fiscalizando publicamente o cumprimento 
de normas acordadas. O diálogo entre o banco e as organizações passou por movimentos 
de expansão e recrudescimento sem um departamento responsável por essa relação. 
Institucionalmente, a interação entre banco e esses atores parece ter ficado a cargo da 
vontade política do presidente do banco, que a partir de 2006 destaca seu assessor de 
comunicação como responsável pelas atividades de accountability social. Em 2015, em 
consequência à resolução normativa do Banco Central brasileiro sobre a política de 
responsabilidade socioambiental de instituições financeiras, é criado um plano de 
implementação e monitoramento dessa política, que acaba por responsabilizar o Comitê 
de Sustentabilidade Socioambiental (CSS), criado um ano antes, como o colegiado 
responsável por promover melhorias nos processos de prestação de contas (BNDES, 
2016).   

É possível identificar avanços e ajustes que na maioria das vezes não estavam 
previstos em uma agenda interna de revisão do banco, mas que foram fruto da pressão 
social. A principal conquista veio em 2008, a partir de quando o BNDES passou a divulgar 
trimestralmente informações sobre os projetos financiados. A instituição, conforme 
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informa em seu site, passou a incluir nos contratos cláusulas de responsabilidade 
socioambiental dos tomadores de empréstimos. Em 2012, incluiu nas tabelas sobre 
projetos financiados: área operacional de contratação no banco, ramo/gênero da 
atividade e porte da empresa. Em 2013, o banco acrescenta a essas tabelas informações 
sobre modalidade de apoio (se reembolsável ou não). Mas ainda apresenta os dados de 
forma pouco acessível para o público geral e não informa de maneira sistematizada os 
riscos ambientais e os municípios para onde os projetos são destinados, nem oferece a 
documentação mais detalhada dos projetos, ao contrário do BM e do BID.   

Outra novidade que se observa em 2014/2015 na página do BNDES é a 
visualização por mapas. O banco aderiu em 2013 à plataforma INDE (Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais), gerida pelo governo brasileiro para visualização de dados. 
Na consulta realizada em dezembro de 2014, era possível observar dados anuais (de 
2009 a 2013) referentes aos projetos aprovados em cinco grandes áreas de classificação 
econômica do banco. Em 2017, já não era possível observar o mesmo órgão 
governamental respondendo pelo tratamento cartográfico dos dados do banco.18  

Na área internacional, em 2014, observa-se pela primeira vez informações 
sistematizadas sobre o apoio de exportação de bens e serviços no exterior, que se divide 
em pré e pós-embarque. De acordo com o encarregado no banco pela relação com a 
sociedade civil na época, os debates foram retomados em 2014 na forma de um fórum, 
com três encontros para discutir temas acordados entre o banco e as organizações.19 
Contudo, o tema da criação de mecanismos de transparência e participação internacional 
ficou de fora com a justificativa de que não havia ainda capacitação suficiente no BNDES 
para compreender e implementar esse procedimento que, no entendimento do banco, 
é uma área sensível aos interesses nacionais e envolve questões de soberania de outros 
países. Organizações da sociedade civil questionam esse duplo comportamento do 
banco com atores internacionais e nacionais e também a falta de registros dos encontros 
entre as ONGs e os servidores públicos ou os compromissos assumidos. Só no relatório 
publicado em 2017 o fórum é formalmente citado e informa que não houve reuniões. 
Com a ampliação da pressão social e do Congresso brasileiro, implementando por 
exemplo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a instituição teve seu site 
completamente renovado em 2016, inclusive da comissão de ética responsável por 
averiguar conflitos de interesse. Nesse ano também foi aprovada a política de 
complience e realizados os primeiros acompanhamentos de projetos por meio de 
imagens de satélite, não divulgadas, permitindo dimensionar a área do projeto e as 
alterações. 

 
 

                                                           
18 Cf. <http://www.openstreetmap.org/copyright>. 
19 Entrevista concedida para ocasião de pesquisa (SISTON, no prelo) 

http://www.openstreetmap.org/copyright
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PRÁT IC AS  DE  T RAN SP ARÊ N CI A  
a) Quais são as informações e documentos disponibilizados sobre os 

financiamentos diretos do BM? 
No caso do BNDES, as ações de divulgação de informações feitas ativamente pelo 

banco são concentradas no site BNDES Transparente. Nesse endereço é possível acessar 
tabelas que listam as operações do banco com entes públicos nacionais e privados, em 
operações realizadas em território nacional ou internacional. Nelas é possível ver a 
descrição do projeto, modalidade do apoio, área de operação etc. 

Contudo, as informações internacionais na consulta realizada em 2015 não 
apresentavam o mesmo detalhamento das nacionais. A justificativa dada pelo banco 
seria o cenário global altamente competitivo. Isto é, se fosse aplicado 
internacionalmente o mesmo grau de transparência aplicado no âmbito nacional, ou se 
fosse aplicado da mesma forma, o Estado brasileiro ou as empresas brasileiras poderiam 
ser prejudicadas por interesses internacionais concorrentes, afirmou o funcionário do 
banco entrevistado. E na visão dos servidores isso seria diretamente contrário ao 
objetivo de financiamento do BNDES para exportações: fortalecer empresas brasileiras. 
Ainda assim são totalizadas informações por apoio à exportação desde 1998 até o 
momento da pesquisa. 

Em atualização da pesquisa, em 2017, foi possível observar as contratações de 
financiamento de serviços de engenharia no exterior, com detalhamento e tratamento 
que facilita a compreensão das informações. É possível, então, observar um mapa nas 
contratações por país feitas junto a entes públicos no exterior, com algumas linhas de 
informações descritivas do projeto e o valor da operação. A aba Informações Detalhadas 
não pôde ser acessada em função de erro técnico na exibição dos dados.  

b) Há um documento público no site do banco que sintetiza a legitimidade 
de organizações da sociedade civil como interlocutores e, ao mesmo tempo, 
regulamente a política de informação e a participação dessas organizações?  

O BNDES disponibiliza em seu site políticas como a Política de Responsabilidade 
Social e Ambiental, Política de Transparência do BNDES e o Guia de Práticas de 
Transparência do Sistema BNDES, além de políticas setoriais como as voltadas para a 
mineração e o álcool. Na época da entrevista com os chefes do departamento de apoio 
à exportação, foi informado que no interior do banco estava em andamento a elaboração 
de políticas semelhantes para a área internacional. No relatório publicado em 2016, o 
banco destaca a formalização dos procedimentos socioambientais praticados no apoio à 
exportação em capítulo específico da Política Socioambiental. Até pelo menos fevereiro 
de 2015 não foi possível localizar nenhum documento oficial que organizasse e 
legitimasse uma política de relacionamento com a sociedade civil.  

c)  Existe transparência sobre o mecanismo que prevê formalmente o 
ajuste de conduta do banco a partir de estímulo/consulta oferecido diretamente pela 
sociedade civil?  
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Não existe um mecanismo similar aos bancos multilaterais. Ocorre sim o 
mecanismo da ouvidoria, mas que não parece prever estudos in loco por peritos 
independentes com foco em impactos socioambientais. O mecanismo da ouvidoria, 
criado em 2003, é descrito nos termos do banco como tendo o objetivo de atuar “no pós-
atendimento e na mediação de conflitos entre o cidadão e a Instituição, prestando 
esclarecimentos e procurando estreitar os laços entre o BNDES, seus clientes e o público 
em geral” (BNDES, 2015). Sobre esse canal também é informada a sua forma de atuação 
“autônoma, imparcial e sigilosa” (BNDES, 2015). Em entrevista, o encarregado do 
relacionamento entre o banco e a sociedade civil confirmou que este instrumento pode 
ser utilizado também para denúncias por pessoas impactadas em decorrência de 
operações internacionais do BNDES. Em 2014/2015 não foi possível encontrar no site da 
instituição informações sobre dados gerais sobre dessas consultas. Já em 2017, 
observam-se relatórios sobre a atuação deste órgão desde o segundo semestre de 2015, 
o que indica uma evolução de divulgação de informações. O site apresenta ainda outro 
canal como o Serviço de Informação ao Cidadão, regulamentado pela Lei nº 12.527/2011.  

Alguns desses dados foram levantados pela ONG Conectas em entrevista com a 
ouvidoria do banco. Para se ter uma ideia, em 2012 a ouvidoria do BNDES recebeu 2.400 
casos, e quase a totalidade foi atendida. A natureza dos pedidos de providência, no 
entanto, tinha como objetivo esclarecer procedimentos prévios para obtenção de 
crédito, em especial o destinado a pequenos empreendedores (BORGES, 2014). 

A ONG recomenda que a ouvidoria seja reformada para o atendimento de 
questões relativas ao impacto do banco, especialmente em questões de direitos 
humanos. 

CONCLUSÃO 
A hipótese de que ocorrem diferenças no grau de institucionalização da 

transparência, com fins de accountability social, confirma-se na comparação entre o BM, 
BID e BNDES. BM e BID parecem seguir modelos bastante similares de política e acesso 
à informação. Já o BNDES não repete os padrões das instituições multilaterais, apesar 
de também dispor de instrumentos para a divulgação ativa de dados sobre projetos 
financiados, sem uma igual cobertura de tratamento a todas as categorias de 
financiamento. O longo período em falta de uma política de acesso à informação 
formalizada no site, em um documento que preveja constantes revisões e ajustes, 
comparativamente aos demais bancos, permite afirmar que há um menor grau de 
transparência, especificamente a que se destina a atender aos interesses da 
accountability social. Ainda que quantitativamente o BNDES possua grande volume de 
operações, qualitativamente, o banco não faz a divulgação ativa de documentos de 
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projetos, apenas disponibiliza listas em tabelas com descrições resumidas e ajustadas 
para o propósito específico da divulgação. Por fim, a diferença de tratamento entre a 
transparência dada a projetos financiados em território nacional e a de projetos 
internacionais – cujos dados um pouco mais detalhados só passaram a ser observados na 
consulta de 2017 – fortalece o entendimento de morosidade do banco para criar eventos 
simbólicos que ampliem a participação social. Assim, o banco criou espaço para uma 
realidade simbólica que o deixou extremamente vulnerável à crítica externa e à 
comunicação assimétrica no espaço midiático. Financiamentos da área internacional do 
banco são hoje objeto de investigações feita pela polícia federal em determinação da 
justiça brasileira.  

BM e BID informam possuir mecanismos internos de investigação independente 
para avaliar os impactos de projetos, apesar de a investigação ser sempre condicionada 
à aprovação da coalizão de poder a frente dos bancos. O grau de controle social parece 
ser aquele autorizado pelo poder dos Estados e de seus representantes formais. Por isso, 
não se pode dizer que os bancos multilaterais americanos sejam referências de 
excelência da accountability social presente na Internet, inclusive porque tal ciência é 
novata, mas conquistaram espaços históricos no território dinâmico da realidade 
simbólica com os eventos criados até então para modificar os habitus de acesso à 
informação e elevar o capital de participação democrática global.  

Neste artigo, deixa-se em aberto um vasto campo a ser desbravado. O método 
aplicado não é suficiente para cobrir uma infinidade de dimensões da transparência, mas 
acredita-se que ainda que resumidamente tenha possibilitado uma apresentação de 
contrastes, em uma primeira abordagem comparativa, mais descritiva do que crítica. 
Destaca-se a necessidade de avaliar futuramente a qualidade da democracia nos bancos 
de desenvolvimento. Nesse sentido, destacam-se estudos capazes de: 1) avaliar a 
eficácia dos mecanismos e os princípios das três instituições aqui apresentadas; 2) 
analisar as causas das diferenças entre o caso nacional e o multilateral; 3) identificar as 
forças ou as condições que favorecem que a burocracia do banco de desenvolvimento 
nacional constitua aliança mais vigorosa com seus chefes políticos do que com as 
comunidades prejudicadas pelos projetos financiados; 4) construir métodos 
abrangentes para a comparação das instituições, assim como fazer um inventário dos 
esforços de transparência; 5) estabelecer limites mais precisos da comparação entre os 
bancos. O avanço sobre essa agenda de pesquisa abriria novos campos de compreensão 
sobre a relação entre instituições de desenvolvimento e as suas práticas de 
accountability social. 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICATION GUIDELINES 

Os artigos, resenhas e estudos de caso submetidos para publicação em Homa Publica 

– Revista Internacional de Direitos Humanos e Empresas poderão ser enviados em 

português, espanhol ou inglês, e serão publicados no idioma do envio, podendo, 

excepcionalmente, ser traduzidos. 

Os trabalhos submetidos possuem os seguintes limites mínimos e máximos para sua 

análise pelo Corpo Editorial e eventual publicação: 

Artigo Científico: Cada texto deve ter entre 25.000 – 60.000 caracteres (incluindo 

espaços) – Incluindo-se notas de rodapé e referências bibliográficas; 

Estudo de Caso: Cada texto deve ter entre 15.000 – 25.000 caracteres (incluindo espaços) 

– incluindo-se notas de rodapé e referências bibliográficas; 

Resenha Crítica: Cada texto deve ter entre 7.000 – 15.000 caracteres (incluindo espaços) 

– incluindo-se notas de rodapé e referências bibliográficas; 

Os trabalhos devem obedecer às seguintes diretrizes: 

Formatação da página: papel A4; margens superior e inferior: 2,5 cm; margens 

esquerda e direita: 3,0 cm. 

Formatação do parágrafo: alinhamento: justificado; espaçamento entre linhas: 1,5 

cm; espaçamento antes e depois do parágrafo: 1,5 cm; Formatação das notas de 

rodapé: espaçamento entre linhas: 1 cm. Formatação de eventual citação no corpo 

do texto: espaçamento entre linhas: 1 cm, com afastamento à esquerda de 3 cm, 

somente. 
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Formatação do título do trabalho: Arial, tamanho 12, negrito, em maiúsculo e 

centralizado. 

Formatação do corpo do texto e das notas de rodapé: Arial, tamanho 12 e tamanho 

10, respectivamente; destaques devem ser feitos somente em itálico. 

Formatação dos subtítulos: Arial, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda; cada 

item deve ser numerado com algarismos arábicos, excetuando-se introdução e 

conclusão. 

As páginas devem ser numeradas no cabeçalho, à direita. 

A primeira página do trabalho deve conter: 

x i) título do artigo no idioma original e em Inglês, sempre que este não for o idioma 

original. 

x ii) nome completo dos autores alinhado à direito abaixo do título, separado por 

espaçamento duplo. 

x iii) primeira nota de rodapé contendo: principais titulações do autor; Instituição de 

Ensino Superior a que o autor seja vinculado; unidade da respetiva instituição; 

departamento; endereço de correio eletrônico e link de currículo público. 

x iv) resumo de até 120 palavras no idioma original e em Inglês (abstract); 

x v) três a cinco palavras-chave, no idioma original do artigo e em Inglês, separados por 

ponto e finalizados por ponto. 

x Não serão aceitos trabalhos sem a adequada indicação de título, resumo, palavras-

chave em dois idiomas. 
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As notas de rodapé devem ter caráter exclusivamente explicativo, não devendo ser 

utilizadas para citações; excetuando-se os casos de citação de endereço eletrônicos, que 

devem ser indicados nas notas de rodapé, junto com a página da citação (se houver) e a 

data de acesso ao material. 

As citações bibliográficas devem ser realizadas pelo sistema AUTOR/DATA, contendo, no 

corpo do texto, sobrenome do autor em maiúsculo/data da publicação/número de página 

(ex: MARX, 1982, p. 353); 

Citações jurisprudenciais devem, ao menos, conter: tribunal, órgão julgador, natureza e 

número do processo, relator e data do julgamento, nesta ordem. Exemplificativamente: 

STJ, Xª T., REsp xxx.xxx, Rel. Min. Jxxxx Sxxxxx, j. em xx.xx.xxxx; TJRS, Xª C.C., Ap. Cív. 

xxxxxxx.x, Rel. Des. Cxxxx Dxxxxx, j. em xx.xx.xxxx (ou, alternativamente, publ. em 

xx.xx.xxxx). 

Os arquivos devem ser enviados em dois formatos: em formato .DOC ou .DOCX. (editável), 

contendo a identificação do autor; e em .PDF, sem a identificação do autor. 

Ressalvadas hipóteses excepcionais de publicação a convite, os artigos submetidos para 

avaliação devem ser inéditos, tanto em meio impresso quanto digital e tanto em 

português quanto em outros idiomas, sob pena de não publicação. 

A cessão para publicação será gratuita. Não se exigem taxas de processamento de artigo 

(APCs) ou de submissão. 

A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Corpo Editorial da revista e 

de pareceristas por ele escolhidos, em sistema de dupla revisão cega por pares (double-

blind peer review). Sugestões de cunho científico poderão ser feitas pelos pareceristas, 

e, se acolhidas pelo autor, ensejarão nova análise. 

Os trabalhos em língua estrangeira deverão obedecer às mesmas diretrizes exigidas pelo 

presente edital. 
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Referências Bibliográficas: As referências completas deverão ser apresentadas, em 

ordem alfabética e no final do texto, de acordo com o seguinte modelo: SOBRENOME, 

Nome. Título do Livro. Cidade de Publicação: Editora, ano de publicação. (ex:GOMES, L. 

G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.) 
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POLÍTICA EDITORIAL | EDITORIAL POLICY 

 

A chamada de artigos para a publicação no periódico Homa Publica – Revista 

Internacional de Direitos Humanos e Empresas encontra-se permanentemente 

aberta; trabalhos podem ser enviados para análise e possível publicação a qualquer 

tempo. 

Ressalvadas hipóteses excepcionais de publicação a convite, serão aceitos 

trabalhos de autores e autoras de todas as áreas do conhecimento, sem limite de 

coautoria por trabalho, exigindo-se titulação de mestre ou doutor para envio de 

trabalhos individuais. 

Serão aceitos trabalhos de graduandos(as), graduados(as) e mestrandos(as) 

desde que em coautoria com mestres e/ou doutores(as). A avaliação se fará através do 

critério do duplo cego por pares (double-blind peer review), podendo ser solicitadas 

adaptações e correções nos trabalhos para publicação. 

A Revista Internacional de Direitos Humanos e Empresas publica somente 

trabalhos inéditos e originais, e que não estejam em avaliação em nenhum outro 

periódico simultaneamente. Os autores e autoras devem declarar essas condições no 

processo de submissão. Caso seja identificada a publicação ou submissão simultânea em 

outro periódico o artigo será desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo 

científico a mais de um periódico constitui grave falta de ética do autor ou autora. 

O acesso ao conteúdo integral da Revista Internacional de Direitos Humanos 

e Empresas é livre a todos os usuários. Todo o material existente nas publicações da 

revista pode ser livremente copiado, compartilhado e reproduzido, desde que seja 

respeitada a integridade do conteúdo (sem modificações) e que o uso se destine a fins 

não comerciais, especificadas a fonte e a autoria. 
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A identificação de eventual hipótese de plágio acarretará a imediata desqualificação do 

trabalho para publicação, sem prejuízo de outras medidas juridicamente cabíveis. 

Dessa forma, exige-se dos avaliadores o conhecimento e habilidade de leitura 

e compreensão de textos em inglês ou espanhol. Serão enviados trabalhos para 

avaliação sempre que estes forem recebidos em nosso sistema, cuidando para que esse 

número não ultrapasse o limite de 2 por semestre (Caso seja necessária a avaliação de 

trabalhos acima do limite estabelecido, o conselho editorial entrará em contato para 

verificar a disponibilidade excepcional para avaliação). 

Os critérios de avaliação serão definidos posteriormente e serão enviados 

juntamente com os trabalhos quando enviados para avaliação. 

Abaixo, alguns exemplos de temas relacionados direta e indiretamente (rol 

não-taxativo) com o tema Direitos Humanos e Empresas: 

x Agenda Nacional e Internacional em Direitos Humanos e Empresas 

(Processo de Elaboração de Instrumento Internacional vinculante sobre Direitos 

Humanos e Empresas; Acompanhamento da aplicação e implementação dos Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos; Elaboração de Planos Nacionais; 

Acompanhamento das atividades do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre 

Empresas e Direitos Humanos; Tratado dos Povos; Articulação de movimentos sociais e 

organizações não-governamentais para enfrentamento do tema; Direitos Humanos e 

Empresas e Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos); 

x Financiamento Público e Grandes Empreendimentos (Políticas de 

financiamento do BNDES; Bancos de desenvolvimento, Parcerias Público-Privadas, 

responsabilidade de entidades financiadoras por violações de Direitos Humanos); 

x Casos concretos de violações de Direitos Humanos por empresas no 

Brasil e no mundo; 

x Empresas e Violações de Direitos Humanos em suas diversas 

dimensões, incluindo relações de Gênero, Raça e Sexualidade; 
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x Movimentos Sociais e violações de Direitos Humanos; 

x Teoria Crítica dos Direitos Humanos; 

x Mecanismos judiciais e extrajudiciais de responsabilização de 

empresas por violações de Direitos Humanos. 
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