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1. RESUMO 

Este projeto de pesquisa tem como objeto o estudo do tema empresas e 

direitos humanos, com ênfase no impacto que empresas transnacionais causam nas 

comunidades locais em decorrência de sua atividade, principalmente com relação a 

violação ao direito ao meio ambiente sadio, bem como as medidas que devem ser 

tomadas pelas transnacionais para consolidar os direitos humanos (princípio da 

devida diligência). 

Palavras chaves: Empresas transnacionais. Direitos Humanos. Direito ao meio 

ambiente sadio. Princípio da Devida Diligência.  

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o Estado possui responsabilidade internacional em garantir o 

pleno e livre exercício dos direitos fundamentais a todos os indivíduos que estão sob 

sua jurisdição. No entanto, não é raro que ocorram abusos de direitos humanos por 

terceiros, como empresas, principalmente em Estados cuja fiscalização é deficitária, 

permitindo que as violações ocorram, e o responsável saia impune. 

Desta feita, o tema empresas e direitos humanos tem sido muito debatido no 

cenário internacional nos últimos anos, vez que a atividade empresarial impacta 

diretamente na sociedade, tanto na produção de riquezas, quanto no acontecimento 

de abusos de direitos humanos, sejam violações de direitos individuais, como os 

trabalhistas, sejam da coletividade, como danos ambientais. 

Para tanto, foi criado um Guia de Princípios Orientadores de empresas e 

Direitos Humanos da ONU, cujo objetivo é assegurar que as empresas não abusem 

dos direitos humanos no decorrer de suas atividades, bem como promovam a devida 

reparação se algum dano ocorrer.  

No entanto, dada a complexidade da matéria, ainda há um longo caminho a 

ser percorrido para a implementação dos Princípios Orientadores, sendo necessária 

a ocorrência de uma verdadeira mudança nos parâmetros adotados atualmente para 

o avanço da atividade econômica. 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender o papel de 

empresas transnacionais no processo de consolidação dos direitos humanos no 

contexto do meio ambiente através da aplicação do princípio da devida diligência 

contido nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. 



Para tanto, pretende-se relacionar a globalização com a criação do Princípios 

Orientadores da ONU; analisar a criação dos Princípios Orientadores de Direitos 

Humanos da ONU; conceituar o Princípio da Devida Diligência e analisar sua 

eficácia; identificar as medidas a serem adotadas por uma empresa para prevenir as 

violações de direitos humanos, em especial os direitos da comunidade local em que 

a empresa transnacional está localizada. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização do presente projeto será realizada uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica, documental, legislativa e 

jurisprudencial, adotando-se o método dedutivo, visto que analisar-se-á os Princípios 

Orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, aplicando-os 

a casos concretos. 

Inicialmente, analisar-se-á os antecedentes históricos do processo de 

elaboração do Guia de Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, 

em que será discorrido sobre os motivos que levaram a ONU a se preocupar com a 

relação entre empresas e direitos humanos, culminando na criação dos Princípios de 

Ruggie, os quais são regidos por três pilares: proteger, respeitar e reparar. 

Em seguida, será abordado a aplicação do Princípio da Devida Diligência 

(Due-Diligence) pelas empresas, visando o respeito aos direitos humanos, bem 

como prevenção e reparação o de danos. E por fim, analisar-se-á o desastre 

ocorrido na cidade de Mariana/MG em decorrência da atividade econômica da 

Samarco Mineração S/A, relacionando-o com a aplicação dos Princípios de Ruggie, 

em especial o princípio da devida diligência. 

5. DESENVOLVIMENTO (em andamento) 

É frequente deparar-se com a violação de direitos humanos em decorrência 

da busca desenfreada pelo lucro no desenvolvimento das atividades econômicas. 

Dentre os direitos humanos violados por transnacionais constata-se a predominância 

na violação de direitos trabalhistas, direitos relacionados à saúde envolvendo temas 

como a exposição das comunidades a poluentes e toxinas; direitos relacionados à 

segurança pessoal; direito a um padrão adequado de vida; direito a um julgamento 

justo, provocados por supostas interferências das empresas em processos judiciais 

(RUGGIE, 2014, p. 76 – 77).  



Nos dizeres de Ruggie, vislumbra-se que as empresas podem violar ou 

abusar de uma gama de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, 

atingindo tanto os trabalhadores como a comunidade local onde está localizada a 

corporação (RUGGIE, 2014, p. 89).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os estudos realizados por Ruggie, da totalidade de pessoas 

afetadas por violações de direitos humanos cometidos por empresas, 45% pertence 

às comunidades locais onde estão situadas as empresas; outros 45% é referente 

aos trabalhadores das companhias e 10% são os usuários finais (RUGGIE, 2014, p 

78). Desta feita, conclui-se que existe relação direta entre os abusos de direitos 

humanos e os países em que as empresas transnacionais operam, vez que as 

maiores violações ocorrem em países com receita nacional relativamente baixa, 

exposição a conflitos e governança fraca ou corrupta.  

Ainda, considerando os abusos praticados por empresas transnacionais, 

verifica-se que a melhor forma de consolidar os direitos humanos e proteção do 

meio ambiente é por meio da forma preventiva, sendo a aplicação do princípio da 

devida diligência essencial para que esse resultado seja alcançado. 
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