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APRESENTAÇÃO

Como alinhar as práticas do governo brasileiro e das corporações (estatais e priva-

das) diante de parâmetros internacionais sobre empresas e direitos humanos? Como 

aumentar a conscientização sobre empresas brasileiras a respeito dos Princípios Orien-

tadores sobre Empresas e Direitos Humanos? Como garantir que os Princípios Orien-

tadores se incorporem às atividades cotidianas dos atores empresariais e inspirem a 

criação e revisão de políticas governamentais? Como possibilitar que organizações da 

sociedade civil monitorem tais recomendações, cobrando alterações efetivas na conduta 

de governos e empresas?

Essas são algumas das questões que motivaram a Conectas Direitos Humanos a elabo-

rar esta versão simplificada do relatório do Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU, redigido com base nas observações após visita oficial realizada ao Brasil 

no início de dezembro de 2015. Ao longo de cerca de 20 páginas, o material visa contribuir 

para disseminar o conhecimento sobre os principais resultados da missão do GT ao Brasil, 

contribuindo para que ocorram transformações concretas nas situações e setores pontua-

dos pelos integrantes do Grupo no documento.

Apresentado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas durante sua 32ª Ses-

são Regular, o relatório da visita do Grupo de Trabalho traz os resultados da missão e faz 

recomendações para ação visando o tratamento e solução dos desafios verificados in loco. 

O documento enfoca sete áreas temáticas: a) Conscientização sobre Empresas e Direitos 

Humanos; b) Grandes projetos de desenvolvimento; c) Povos indígenas; d) Defensores de 

Direitos Humanos; e) Direitos trabalhistas; f) Mecanismos de reparação; e g) Fortalecimento 

do marco normativo e político. O relatório tem o mérito de, abordando os temas a partir de 

uma visão intersetorial, destacar a relação entre as situações verificadas no terreno e os 

compromissos contidos nos Princípios Orientadores.

O documento passa em revista a atuação dos setores de energia, indústria extrativa, da 

construção civil e do agronegócio brasileiro. É dado destaque a propostas em tramitação 

no Legislativo brasileiro que podem representar ameaças a direitos ambientais, como, por 

exemplo, proposta de flexibilização do licenciamento ambiental. Os desafios para partici-

pação efetiva de populações e comunidades atingidas na concepção e implementação de 

projetos de desenvolvimento, à luz do que dispõe a Convenção 169 da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), também são abordados pelo Grupo de Trabalho.

Passados quase três anos da visita oficial ao Brasil e mais de um ano e meio desde a 

divulgação do relatório do GT, este documento vem em boa hora para auxiliar governo bra-

sileiro, empresas e sociedade civil a colocarem em prática as quase 30 recomendações do 

Grupo de Trabalho. Reconhecendo a importância do tema de empresas e direitos humanos, 

o Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissionado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos tem desenvolvido iniciativas para aprofundar a implementação 

dos Princípios Orientadores por parte dos Estados e empresas na região. Uma delas é a 

Consulta Regional para América Latina y el Caribe, uma reunião anual que em 2017 com-

pleta sua terceira edição. 

A Consulta é uma plataforma de diálogo para diferentes partes interessadas – Estados, 

sociedade civil, povos indígenas, empresas, organizações internacionais, academia, entre 

outros –, por meio da qual busca assegurar a plena vigência dos direitos humanos e do 

desenvolvimento das atividades econômicas, além de dialogar sobre os desafios práticos 

da implementação dos Princípios Orientadores. Trata-se de espaço para avançar o tema de 

empresas e direitos humanos, por meio de um relato baseado no contexto e nos desafios da 

América Latina e do Caribe. Adicionalmente, busca-se propiciar que o papel das empresas 

no marco da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável seja lastreado no respeito 

aos direitos humanos e na experiência de não deixar, no contexto de suas operações, nin-

guém para trás, conciliando de forma coerente ambos os instrumentos.

À luz do mandato de contribuir para o fortalecimento da capacidade dos atores, além de 

promover e proteger os direitos humanos em conformidade com as normas internacionais, 

o Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissionado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos saúda a iniciativa deste documento, esperando que o impulso 

que ele proporciona influencie de forma significativa para um maior engajamento dos diver-

sos atores na agenda de empresas e direitos humanos no Brasil e na região.

Por Amerigo Incalcaterra , Representante do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos (ACNUDH) na América do Sulda América Latina e do Caribe.
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INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2015, o Grupo de Trabalho de Empresas e Direitos Humanos, vinculado 

ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, visitou o Brasil a convite do governo federal para 

inspecionar as atividades relacionadas à prevenção de impactos negativos das políticas 

empresariais nos direitos humanos. Após a visita, que passou por São Paulo (SP), Rio de Ja-

neiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Mariana (MG), Altamira (PA) e Belém (PA), o GT apresentou, 

em junho de 2016, um relatório com as evidências recolhidas e conclusões. As principais 

foram: (i) o Brasil busca desenvolvimento às expensas dos direitos humanos, (ii) empresas 

fazem “business as usual”, (iii) comunidades atingidas são sistematicamente ignoradas e 

(iv) há riscos de retrocesso no marco legal.

O relatório trouxe 28 recomendações ao governo brasileiro, às empresas públicas e pri-

vadas que atuam no Brasil e à sociedade civil, incluindo a necessidade de desenvolvimento 

de um plano de ação nacional sobre empresas e direitos humanos, criação de plataformas e 

fortalecimento de mecanismos de diálogo entre Governo, empresas e sociedade civil e defi-

nição de políticas claras para que todas as empresas no país respeitem os direitos humanos 

e realizem auditoria em suas operações nacionais e internacionais.

À sociedade civil, o relatório recomenda ações para aumentar a conscientização sobre 

a responsabilidade do governo brasileiro e das empresas no âmbito do direito internacional 

dos direitos humanos. Esta importante ação é um dos objetivos desta versão simplificada 

do relatório, que visa ampliar o conhecimento sobre os resultados da visita do GT de Em-

presas e Direitos Humanos por meio da divulgação dos principais pontos de seu relatório, 

com análises breves da própria Conectas, servindo de ferramenta para o monitoramento e 

seguimento das recomendações propostas. 

Com base nas recomendações feitas pelo GT em 2016, o documento “Empresas e Direitos 

Humanos no Brasil: relatório do Grupo de Trabalho da ONU” pretende contribuir para o au-

mento da conscientização de empresas e governo sobre suas obrigações e responsabilidades 

pelos direitos humanos, inclusive pela ligação com as oportunidades que surgem, como a 

superação de crises, restabelecimento de confiança com os stakeholders e obtenção da li-

cença para operar. Ao disseminar os resultados da visita do Grupo de Trabalho ao Brasil, bem 

como as ponderações após diálogo com atores do governo, empresariado e sociedade civil, 

Conectas busca contribuir para o estabelecimento de um processo ordenado e efetivo de mo-

nitoramento das recomendações feitas pelo GT no marco de uma plataforma interseccional.

O documento está dividido em três partes: (i) Resumo do conteúdo do relatório do GT de 

Empresas e Direitos Humanos, com comentários pontuais da Conectas em temáticas sele-

cionadas; (ii) Mapa destacando interlocutores e cidades visitadas pelos membros do GT; e 

(iii) Relação das recomendações feitas pelo GT em seu relatório, divididas por destinatários 

(governo, empresas e sociedade civil).

Como uma das organizações mais ativas no debate sobre o impacto da atuação de em-

presas na proteção de direitos humanos no Brasil, Conectas considera essencial fortalecer 

a agenda de direitos humanos em um cenário de instabilidade política e econômica pela 

qual passa o país. As violações de direitos humanos cometidas por empresas são muito 

presentes na realidade brasileira – como fica patente na situação ainda catastrófica em 

Mariana (MG) e na bacia do Rio Doce, assim como em tantos outros casos –, o que reforça a 

necessidade de uma atuação consistente para garantir o respeito aos direitos humanos por 

empresas por meio da disseminação e monitoramento da implementação dos Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos no Brasil.

Esperamos, com este documento, aumentar a conscientização de governo e empresas, 

além de fornecer subsídios para atores da sociedade civil que monitoram os impactos sobre 

os direitos humanos da atuação de empresas no Brasil.

Por Juana Kweitel, Diretora-Executiva da Conectas Direitos Humanos



BRASÍLIA

• Gabinete da Presidência da República 

• Ministério das Mulheres • Igualdade 

Racial e Direitos Humanos (Secretaria 

de Direitos Humanos) • Ministério das 

Relações Exteriores • Ministério do Trabalho 

e Emprego • Ministério das Finanças • 

Ministério da Justiça • Ministério de Minas 

e Energia • Ministério do Meio Ambiente 

• Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor do Ministério da Justiça • 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

• Fundação Nacional do Índio (Funai) • 

Gabinete do Procurador-Geral da República 

• Ouvidoria-Geral da União e Controladoria-

Geral da União • Ministério Público Federal • 

Câmara dos Deputados • Senado Federal •

SÃO PAULO

• Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa) • Ministério 

Público do Estado de São 

Paulo • Central Única dos 

Trabalhadores • Instituto 

Ethos • Rede Brasileira do 

Pacto Global • Carrefour •

RIO DE JANEIRO

• Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) • Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro • 

Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro • Petrobrás • 

BELO HORIZONTE

• Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais •

MARIANA

• Organizações da 

sociedade civil e pessoas 

atingidas pelo desastre na 

Barragem de Rejeitos do 

Fundão • Samarco •  

BHP Billiton • Vale •

PRIMEIRA VISITA DO 
 PARA UM PAÍS DA REGIÃO  

DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE.

ALTAMIRA

• Norte Energia • bairro 

Independente II  

(atingidos pela construção 

de Belo Monte) •

BELÉM

• Ministério Público do 

Estado do Pará •
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TEMAS DE DESTAQUE

 CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS 

A grande maioria das empresas no 

Brasil não possui orientações específicas 

sobre direitos humanos. Essa foi uma das 

conclusões do GT de Empresas e Direitos 

Humanos após diálogo com interlocutores 

do governo brasileiro, do setor privado e da 

sociedade civil. Esforços visando a redução 

do trabalho escravo ou forçado por parte de 

empresas carecem de um caráter sistêmi-

co, condizente com o conteúdo dos Princí-

pios Orientadores. A conscientização so-

bre Princípios Orientadores deve ser uma 

área de ação prioritária. O Governo brasi-

leiro deve fornecer orientação às empre-

sas sobre atividades a serem adotadas 

em linha com os Princípios Orientadores.

A percepção do GT foi que as empre-

sas que atuam no Brasil consideram os 

riscos relacionados a direitos humanos 

principalmente como riscos à operação da 

companhia, ignorando o impacto potencial 

enfrentado por detentores de direitos em 

situação de vulnerabilidade. Considerando 

que, de modo geral, as empresas podem 

estar menos familiarizadas com os direitos 

humanos do que entes estatais ou a socie-

dade civil, é importante que o Governo for-

neça orientações às companhias sobre as 

ações que devem tomar de acordo com os 

Princípios Orientadores.

A agenda do Grupo de Trabalho no Bra-

sil incluiu visitas in loco a regiões impac-

tadas por grandes projetos de desenvolvi-

mento, a saber: a) Altamira e Belém (PA), 

a fim de verificar a construção da hidrelé-

trica de Belo Monte; b) Mariana e Belo Ho-

rizonte (MG), visando averiguar o impacto 

das atividades de mineração na região, as 

consequências do desastre da Barragem 

de Rejeitos do Fundão e a contaminação da 

bacia do Rio Doce; e c) Rio de Janeiro (RJ), 

com vistas a analisar de que modo as obras 

para a Copa do Mundo de 2014 e para os 

Jogos Olímpicos de 2016 afetava a vida dos 

moradores da cidade.

Após ouvir depoimentos de comunida-

des afetadas pelas atividades de indústrias 

extrativas, agronegócio e construção civil, 

O GT tomou conhecimento de críticas de 

que os acordos de cooperação e facilitação 

de investimento não exigem que empresas 

conduzam avaliações de impacto sobre os 

direitos humanos, além de não terem sido 

objeto de consulta pública, mesmo que os 

acordos assinados pelo Brasil a partir de 

2015 contenham cláusulas de responsabili-

dade social corporativa (que contêm convi-

te a investidores estrangeiros respeitarem 

os direitos humanos e ambientais no país de 

acolhimento). O Grupo de Trabalho também 

foi informado que o BNDES não divulga in-

formações sobre as avaliações de impac-

to social e ambiental realizadas em proje-

tos no Brasil e no exterior como parte de 

sua política de transparência. É essencial 

haver mais transparência em relação aos 

impactos sociais e nos direitos humanos.

É fundamental que haja aumento da 

conscientização sobre os Princípios Orienta-

dores sobre empresas e direitos humanos, 

bem como mecanismos de responsabiliza-

ção para acompanhar o avanço da imple-

mentação dos compromissos assumidos.

o Grupo de Trabalho tomou conhecimento 

de situações que ilustram preocupações re-

correntes com a poluição, falta de consulta 

prévia, supervisão inadequada do Governo, 

desapropriação de terras, impacto na saú-

de e destruição de comunidades, afirman-

do que agências reguladoras, tais quais o 

Ibama e Funai, devem ser fortalecidas para 

garantir ação independente no controle 

contra impactos negativos nos direitos hu-

manos no contexto de grandes projetos.

Diante da preocupação com as medidas 

de mitigação dos impactos em direitos hu-

manos decorrentes de projetos de desen-

volvimento de larga escala, o GT destacou 

a importância de o Governo e empresas 

realizarem a devida diligência em direi-

tos humanos e a consulta prévia às co-

1

 GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 2

Com relação a grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento, o Grupo de Traba-

lho criticou a imposição de medidas compensatórias sem diálogo prévio com as comuni-

dades afetadas. O GT notou que o governo, na prática, tem se limitado a conceder a licen-

ça para os grandes projetos, exercendo pouca supervisão e regulação sobre as empresas. 

Foram identificados graves problemas na compensação adequada de atingido por graves 

abusos de direitos humanos causados pela atuação de empresas, por exemplo, no caso do 

rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, em Mariana,  e na construção da hidrelé-

trica de Belo Monte.

O Estado deve garantir que vítimas de desastres sejam compensadas adequadamente e 

que tenham acesso integral a remédios judiciais e não judiciais para denunciar abusos de 

direitos humanos.

 FALTA DE DIÁLOGO PRÉVIO  

 COM COMUNIDADES ATINGIDAS 
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 RIO DOCE: DOIS ANOS  

 DE RESPOSTA INSUFICIENTE 

O crescente registro de assassinatos 

de indígenas no Brasil, a ausência de de-

marcação de terras indígenas, a falta de 

consulta prévia eficaz dessas comunidades 

e os conflitos sociais violentos perpetrados 

por milícias armadas e empresas de segu-

rança privada foram objeto de alarme e pre-

ocupação por parte do Grupo de Trabalho.

Propostas que visam alterar a Consti-

tuição brasileira, retirando do Poder Exe-

cutivo a decisão sobre demarcações (PEC 

215/2000) vão na contramão da obrigação 

do Estado brasileiro de demarcar pronta-

mente as terras indígenas e assegurar os 

direitos de suas populações, conforme es-

tabelecido em normas internacionais das 

quais o Brasil é parte – como a Convenção 

nº. 169 da OIT –, além do próprio texto 

constitucional. O GT fez eco à manifesta-

ção do ministro Luís Roberto Barroso que, 

em decisão em mandado de segurança que 

visava interromper a tramitação da PEC 

215/2000, manifestou sua preocupação em 

condicionar o reconhecimento de direitos 

fundamentais à formação de maiorias de 

ocasião, justamente o risco que correria o 

direito à terra pelos povos indígenas caso 

a competência para demarcação migrasse 

para o Poder Legislativo.

 POVOS INDÍGENAS 3
munidades afetadas, em conformidade 

com os Princípios Orientadores e outras 

normas internacionais aplicáveis.

O aumento do uso da “suspensão de 

segurança” também foi objeto de críticas 

por parte do GT, considerando a despro-

porcionalidade de instrumento que visa 

aumentar o poder do Estado contra as co-

munidades afetadas. 

Finalmente, foram objeto de preocupa-

ção específica por parte do Grupo de Traba-

lho a influência empresarial indevida sobre 

processos regulatórios e formulação de 

políticas públicas, sendo o Governo brasilei-

ro incentivado a adotar medidas tendentes 

a combater tais práticas; e propostas legis-

lativas que visam enfraquecer o processo 

de licenciamento ambiental (PL 654/2015) 

e fragilizar o marco normativo fundado no 

Código de Mineração (PL 5807/2013).

No caso do desastre em Mariana, após dois anos da tragédia, persistem questões impor-

tantes: 1) Reassentamento dos atingidos: a construção de novas cidades ainda não teve iní-

cio, com pequenos agricultores perdendo seu meio de vida e pessoas afetadas sendo vítimas 

de discriminação nas cidades que perderam sua renda após o desastre; 2) Povos indígenas, 

que têm enfrentado insegurança alimentar, em decorrência do comprometimento de suas 

fontes de alimento, incluindo a pesca no Rio Doce e atividade agrícola em suas margens; 3) 

Direito à água: as pessoas não confiam na qualidade da água disponível; os estudos oficiais 

sobre a qualidade da água não são realizados por especialistas independentes. A água mi-

neral disponível no mercado (utilizada, por exemplo, para cozinhar) não é barata, e os poços 

artesianos demandam o percorrimento de largos trajetos. Os atingidos vêm sofrendo diver-

sos problemas de saúde em razão do contato com a água, incluindo doenças gástricas e do-

enças de pele; 4) Defensores e defensoras de direitos humanos: as empresas vêm adotando 

medidas para desarticular movimentos sociais e intimidar lideranças comunitárias e defen-

sores de direitos humanos, muitas vezes denunciando-os a autoridades policiais em razão 

de protestos e ações de reivindicação de direitos; e 5) Acesso à justiça e reparação: o proces-

so de reparação tem se pautado pela assimetria entre atingidos e as empresas responsáveis 

pela tragédia. Ainda que o acordo com vícios formais tenha sido anulado, as companhias 

responsáveis pelo desastre seguem afirmando sua validade. Há atraso no reconhecimento 

e registro das pessoas atingidas, o que impacta nas reparações e medidas emergenciais de 

assistência. Os mecanismos de mediação não-judiciais ora existentes prevêem reparações 

monetárias abaixo do devido, condicionadas à disposição do direito de ação em processos 

que visem apurar responsabilidades e estabelecer reparações adicionais.

 RETROCESSOS NA PROTEÇÃO 

 DE DIREITOS DE POVOS INDÍGENAS 

Medidas adotadas pelo atual governo também têm contribuído para ambiente de retro-

cesso na proteção de direitos originários dos povos indígenas e suas terras tradicionais, 

incluindo a redução das unidades de conservação e da alteração dos programas de reforma 

agrária. Outro ponto de atenção é o PL 8107/2017, proposto pelo governo após o veto inte-

gral da MP 756 e parcial da MP 758, que tratavam da redução de unidades de conservação. 

O projeto pretende reduzir em 350 mil hectares a Floresta Nacional do Jamanxim, no su-

doeste do Pará. Em julho de 2017, o presidente Michel Temer referendou o parecer da AGU 

que orienta, a todos os órgãos da administração federal, a aplicação das condicionantes 

utilizadas em 2009 no processo de demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em 

Roraima, para a demarcação de todas as terras indígenas do país. As condicionantes, no 

entanto, são específicas do caso de Roraima e, ao serem transpostas para outros contextos, 

restringem severamente o direito dos povos indígenas. Medida similar, porém de escopo 

mais reduzido, a Portaria nº. 303/2012 da AGU foi criticada por diversas organizações da 

sociedade civil – entre elas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) – à luz de seu 

caráter inconstitucional e conflitante com normas internacionais que vinculam o Brasil.
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O Brasil é um dos locais mais perigo-

sos do mundo para defensores de direitos 

humanos, que são frequentemente amea-

çados por sua atuação de denúncia a vio-

lações de direitos no contexto de conflitos 

sobre propriedade, controle e uso de ter-

ras. A ONG Global Witness apontava que, 

de 116 mortes de defensores em 2014, 29 

ocorreram no Brasil, sendo frequente a 

perpetração por policiais e agentes de se-

gurança privada.

O Grupo de Trabalho tomou conheci-

mento sobre o Programa Nacional de Pro-

teção aos Defensores de Direitos Humanos 

e sua implementação em nível estadual, 

tendo a oportunidade de se reunir, em Mi-

nas Gerais, com cinco dos 51 defensores de 

direitos humanos sob proteção no âmbito 

O Grupo de Trabalho dialogou sobre 

questões trabalhistas com uma multiplici-

dade de atores, incluindo promotores públi-

cos, integrantes do Ministério do Trabalho e 

membros da sociedade civil, tendo sido in-

formado sobre políticas públicas que visam 

a erradicação do trabalho infantil e escravo. 

Sobre trabalho escravo, o GT tomou co-

nhecimento da definição contida no Código 

Penal brasileiro – mais ampla do que a con-

tida na Convenção nº. 29 da OIT sobre Tra-

balho Forçado, de 1930, incluindo disposi-

ções sobre a restrição da liberdade, servi-

dão por dívidas, condições degradantes de 

trabalho e jornada de trabalho exaustiva. 

Soube, ainda, sobre projeto de lei em trâ-

mite no Congresso (PLS 432/2013) com 

o objetivo de enfraquecer essa definição, 

subtraindo as disposições em matéria de 

condições degradantes de trabalho e jorna-

da exaustiva, levando a advertir o Governo 

brasileiro contra o enfraquecimento das 

robustas proteções trabalhistas pelas 

quais o Brasil é conhecido.

 O GT também conheceu alguns meca-

nismos de combate ao trabalho escravo, 

como o Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel e a “Lista Suja”, mencionando in-

clusive a suspensão liminar da publicação 

desta última (em dezembro de 2014) pela 

Presidência do Supremo Tribunal Federal. 

do mecanismo e que enfrentam dificulda-

des para defender os direitos da população 

contra empresas do agronegócio, madei-

reiras e mineradoras. O GT também rece-

beu informações sobre a implementação 

do programa no Amazonas, que contava à 

época da visita com 74 defensores de direi-

tos humanos sob proteção, pertencentes a 

comunidades indígenas e tradicionais, que 

vivem em subúrbios urbanos, mulheres e 

pessoas de ascendência africana, inclusive 

quilombolas. Informado sobre a limitação 

do orçamento desses programas e sobre 

a escassez de funcionários, o GT ponde-

rou sobre a adequação do mecanismo de 

proteção à luz das restrições de financia-

mento, que o impediria de atingir todos os 

seus objetivos, principalmente em partes 

do Brasil que recebem menos recursos.

A utilidade da Lista Suja foi reconhecida 

pelo Grupo de Trabalho, que louvou a ini-

ciativa e demonstrou preocupação com a 

suspensão de sua publicação, externando 

apoio a ações legais com o objetivo de ob-

ter seu conteúdo.

Questões relacionadas à saúde e segu-

rança do trabalho, incluindo exposição de 

trabalhadores agrícolas a produtos quími-

cos venenosas proibidos na Europa, e pro-

blemas relacionados com o aumento da 

terceirização, principalmente sobre a falta 

de controle e fiscalização das cadeias de 

suprimento, foram notadas pelo GT, que in-

centivou o Ministério do Trabalho a asse-

gurar o cumprimento de todos os padrões 

da OIT seja efetivamente monitorado.

Aprovada em fevereiro de 2016, a Lei 

Antiterrorismo (Lei nº. 13.260) também foi 

objeto de preocupação do Grupo de Traba-

lho, devido à vaguidão de seus dispositivos, 

a qual abre margem para a repressão de 

protestos legítimos, incluindo manifesta-

ções de sindicatos relativos às condições 

sociais e de trabalho. Assim, o GT ressal-

tou a importância de o Governo assegu-

rar os direitos dos trabalhadores de se 

organizarem e protestarem, garantindo 

a independência dos sindicatos para que 

eles possam, efetivamente, defender os 

direitos dos trabalhadores.

 DIREITOS TRABALHISTAS 

 DEFENSORES E DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS 

5

4

Povos indígenas devem ser consultados de maneira livre, prévia e informada sobre pro-

jetos que os afetem, conforme estabelece a Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho, da qual o Brasil é Estado Parte. De acordo com o GT, esse processo não foi res-

peitado durante a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A construção 

da Usina impactou irremediavelmente a vida e a integridade de 24 povos indígenas, além 

de ribeirinhos e agricultores que ali viviam, causando deslocamento forçado, insegurança 

alimentar e hidrológica, aumento de doenças e a migração desordenada, bem como sobre-

carga dos sistemas de saúde, educação e segurança pública.

 BELO MONTE: IMPACTO DA AUSÊNCIA 

 DE CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA 
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O cenário de enfraquecimento das políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil se 

deteriorou desde a visita do Grupo de Trabalho ao Brasil. Medidas como cortes no orçamen-

to destinado à fiscalização, desmonte da estrutura de combate ao trabalho escravo e alte-

rações na definição do conceito de trabalho forçado e situações análogas à escravidão e na 

publicidade da Lista Suja são alguns exemplos de retrocessos verificados nos últimos meses. 

 SUSPENSÃO DA FISCALIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 

Desde agosto de 2017, a fiscalização contra o trabalho escravo está suspensa no Brasil. 

O governo de Michel Temer interrompeu o repasse de verbas para a Detrae (Divisão de Fis-

calização para Erradicação do Trabalho Escravo), órgão vinculado ao MTE (Ministério do 

Trabalho e Emprego), responsável por combater essa violação. Desde 1995, a divisão já li-

bertou mais de 50 mil trabalhadores que eram explorados de maneira análoga à escravidão. 

Segundo levantamento, a média mensal de recursos empenhada no combate ao tra-

balho escravo sofreu queda de 50% em três anos, passando de R$ 2,57 milhões em 2014 

(com total no ano todo de R$ 30,9 milhões), para R$ 1,22 milhão em 2017 (com total de 

R$ 12,2 milhões nos dez primeiros meses do ano). Em consequência, houve uma redu-

ção brutal no número de fiscalizações: em 2016, foram 115 operações de fiscalização de 

condições de trabalho em todo o país, o menor número da década. Em 2011, foram 177. 

O mesmo fenômeno se verifica no número de trabalhadores resgatados em situação 

análoga à escravidão: foram 885, em 2016, em face a 1.010, em 2015, e 2.495, em 2011. 

 DESMONTE DA ESTRUTURA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

No início de outubro de 2017, o chefe da divisão de combate ao trabalho escravo do 

Ministério do Trabalho, André Roston, teve sua exoneração publicada no Diário Ofi-

cial da União. Ainda que o governo tenha declarado que as funções de chefia são tran-

sitórias e que haveria continuidade no combate ao trabalho escravo, causou alarde 

a demissão logo após críticas feitas por Roston ao corte de recursos destinados à fisca-

lização e insatisfação do governo com a versão mais recente da “Lista Suja” do traba-

lho escravo, cujo conteúdo desagradaria parte da base de apoio de Temer no Congres-

so Nacional que, por sua vez, era essencial na votação de denúncia contra o presidente. 

 PORTARIA ALTERANDO CONCEITO DE TRABALHO ESCRAVO  

 E ENFRAQUECENDO SEU COMBATE 

Ainda em outubro de 2017, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria N° 1129/2017, 

que descaracteriza a definição de trabalho escravo e representa um grave retrocesso em 

relação às políticas de combate e fiscalização deste tipo de violação. Uma das principais al-

terações previstas na portaria diz respeito à publicação da chamada "Lista Suja" do trabalho 

escravo. A portaria prevê que um empregador só poderá integrar a lista por determinação 

expressa do ministro do Trabalho. Antes, a inclusão na lista era resultado de uma avaliação 

com critérios estritamente técnicos, o que garantia a transparência e legitimidade do pro-

cesso. Como a portaria é pouco clara, teme-se que, com a mudança, a decisão ministerial 

tenha um viés político.

Outro retrocesso está relacionado aos TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) fir-

mados com empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à escravi-

dão. A possibilidade de assinatura de um TAC já existia desde maio de 2016, quando a lista 

suja passou por uma revisão nas vésperas do impeachment da presidente Dilma. 

A novidade, nesse caso, é que a nova portaria elimina todos os requisitos para 

a celebração do TAC da regra anterior, que condicionava esse direito a uma sé-

rie de obrigações, como a indenização às vítimas, a adoção de medidas de com-

bate ao trabalho escravo, e o monitoramento por parte de autoridades de prote-

ção aos direitos dos trabalhadores. A nova portaria também retira a obrigação de que 

a lista de empregadores que assinam os TACs venha publicada junto à Lista Suja. 

 A PORTARIA FOI SUSPENSA LIMINARMENTE  

 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 24 DE OUTUBRO DE 2017 

No início de novembro de 2017, especialistas da ONU criticaram as recentes mudanças 

promovidas pelo Ministério do Trabalho e que enfraquecem a fiscalização e o combate 

ao trabalho análogo ao escravo no Brasil. Em comunicado à imprensa, a Relatora Especial 

sobre a escravidão contemporânea, Urmila Bhoola, e o presidente do Grupo de Trabalho da 

ONU sobre empresas e direitos humanos, Surya Deva, expressaram seu descontentamento 

com os retrocessos da Portaria 1129, que limita a definição de escravidão moderna e pode 

reduzir o número de vítimas detectadas. Os especialistas elogiaram a suspensão da portaria 

pelo Supremo Tribunal Federal e pediram sua revogação permanente.
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Sobre mecanismos estatais judiciais, o 

Grupo de Trabalho apontou que o caráter 

essencial da garantia de acesso a meca-

nismos judiciais acessíveis e eficazes é 

reconhecido pelos Princípios Orientado-

res, ainda mais à luz do desequilíbrio exis-

tente entre os atingidos e os perpetradores 

de violações de direitos humanos relacio-

nados a atividades empresariais. Tendo se 

reunido com representante do Ministério 

Público Federal e Estadual, além das De-

fensorias Públicas Federal e Estaduais, o 

GT destacou a relevância de sua atuação, 

além de pontuar sobre a indispensabili-

dade de organizações fortes e resolutas 

no questionamento de decisões adotadas 

por órgãos públicos e empresas.

Sobre mecanismos estatais extrajudi-

ciais, o Grupo ressaltou a importância de 

O Grupo de Trabalho encorajou o gover-

no a desenvolver um plano de ação com-

pleto sobre empresas e direitos humanos, 

baseado nos padrões dos Princípios Orien-

tadores e sob orientação do guia elaborado 

pelo próprio GT sobre o tema. Foi identifica-

mecanismos de responsabilização para 

acompanhar o progresso dos compro-

missos assumidos pelo Ponto de Contato 

Nacional, incentivando mais empresas es-

tatais a se comprometerem a cumprir com 

as Diretrizes da OCDE.

Quanto aos mecanismos não-estatais, 

o GT considerou que informações acessí-

veis ao público sobre o resultado de meca-

nismos de denúncia e reparação não-esta-

tal é crucial, demonstrando consternação 

com notícias de que a ouvidoria do BN-

DES não teria disponibilizado quaisquer 

informações sobre o conteúdo de denún-

cias passadas ou pendentes, os resul-

tados de casos concluídos ou a funda-

mentação para decisões relacionadas a 

denúncias individuais.

da, ainda, a necessidade de uma melhor co-

ordenação e diálogo sobre atividades em-

presariais e questões de direitos humanos, 

incluindo o estabelecimento de plataformas 

para diálogo multilateral, envolvendo gover-

no, empresas e sociedade civil.

 MECANISMOS DE REPARAÇÃO 

 FORTALECIMENTO DO MARCO NORMATIVO E POLÍTICO 

6

7

RECOMENDAÇÕES
DO 
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• Capacitar os funcionários públicos e 

legisladores sobre as responsabilidades 

do governo e das empresas, de acordo 

com os Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos;

• Definir políticas claras de que todas as 

empresas no Brasil respeitem os direitos 

humanos e realizem auditoria em suas 

operações nacionais e internacionais;

• Incentivar o BNDES a garantir que  

os projetos financiados pelo Banco 

incluam salvaguardas contra impactos  

nos direitos humanos;

• Desenvolver um plano de ação nacional 

sobre empresas e direitos humanos;

• Cria plataformas e fortalecer 

mecanismos de diálogo entre Governo, 

empresas e sociedade civil;

• Incluir considerações sobre direitos 

humanos nas políticas de compras 

públicas e em contratos públicos;

• Reforçar a importância do cumprimento 

dos Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos e das 

Diretrizes da OCDE em relação a 

atividades empresariais nacionais e 

estrangeiras e destacar os progressos 

realizados por empresas estatais que já se 

comprometeram com tal cumprimento;

• Aprimorar os programas e as 

políticas atuais de combate ao trabalho 

infantil e ao trabalho forçado e evitar 

o enfraquecimento das salvaguardas 

existentes, incluindo a atual definição de 

escravo trabalho;

• Conduzir uma revisão do acesso a 

medidas de reparação;

• Exigir que a ouvidoria do BNDES  

forneça informações sobre denúncias, 

resultados de casos ou fundamentação 

sobre decisões;

• Fortalecer O Ibama e a Funai,  

em sua capacidade técnica, recursos  

e coordenação;

• Fortalecer atividades de inspeção de 

barragens realizadas pelo DNPM;

• Certificar-se de que, quando desastres 

como o rompimento da Barragem  

de Rejeitos do Fundão ocorrem,  

uma compensação adequada seja 

fornecida a todas as pessoas afetadas, 

após consulta prévia e eficaz, e que 

medidas adequadas de mitigação 

ambiental e reparação sejam realizadas;

• Ações para impedir a eliminação de 

proteções ambientais do Código de 

Mineração e para assegurar que os 

processos de licenciamento de obras 

de infraestrutura contenham amplas 

considerações sociais e ambientais;

• Assegurar que promotores federais e 

estaduais possam continuar a questionar 

as ações de empresas e órgãos públicos;

• Revisar o uso atual do mecanismo legal 

de “suspensão de segurança”;

RECOMENDAÇÕES AO 
GOVERNO BRASILEIRO

• Assegurar que as pessoas mais 

vulneráveis estejam em uma posição de 

negociação equilibrada com uma empresa;

• Fornecer à Funai os recursos necessários 

para que possa realizar demarcação 

de terras indígenas e assegurar que a 

demarcação de terras indígenas seja da 

responsabilidade do Poder Executivo;

• Aumentar os recursos para o Programa 

Nacional de Proteção de Defensores de 

Direitos Humanos e enfatizar as condições 

sociais, políticas e econômicas que 

colocam defensores de direitos  

humanos em risco;

• Proporcionar formação reforçada sobre 

direitos humanos aos funcionários dos 

ministérios, funcionários responsáveis 

pelo licenciamento ambiental e juízes;
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• Cumprir com sua responsabilidade de 

respeitar os direitos humanos, realizar 

auditorias e prestar contas sobre os 

impactos relacionados a suas atividades;

• Ao avaliar impactos, garantir a consulta 

prévia e significativa com indivíduos e 

comunidades afetadas;

• Prestar especial atenção à forma como 

os riscos relacionados a direitos humanos 

afetam mulheres, crianças e homens de 

forma diferente;

• Estabelecer e gerenciar mecanismos de 

reparação em consonância com o Princípio 

Orientador 31, com a finalidade de 

identificar e tratar dos impactos adversos;

• Envolver-se no desenvolvimento de um 

plano de ação nacional sobre empresas e 

direitos humanos; 

• Envolver-se com a Rede Brasileira do 

Pacto Global e associações empresariais 

para promover a compreensão e aprender 

com as experiências de implementação 

dos Princípios Orientadores;

• Garantir maior foco em planos de 

segurança e contingência e seguir as 

orientações do relatório técnico n. 41 do 

Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente.

RECOMENDAÇÕES  
À SOCIEDADE CIVIL:

RECOMENDAÇÕES PARA 
EMPRESAS (PRIVADAS E ESTATAIS)

• Aumentar a conscientização sobre 

as responsabilidades do Governo e 

de empresas no âmbito do direito 

internacional dos direitos humanos;

• Realizar eventos de conscientização;

• Defender os direitos das comunidades 

afetadas e dos defensores de direitos 

humanos;

• Envolver-se no desenvolvimento de um 

plano de ação nacional.
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