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PREFÁCIO

É com imensa alegria que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, entrega à 
comunidade a presente obra. As reflexões aqui trazidas espelham a preocupação da advocacia 
paranaense com a concretização de princípios valiosos, internacionalmente consagrados, que 
buscam incentivar a participação do setor privado na adoção de soluções para problemas que 
atingem a todos. 

A OAB Paraná não poderia se afastar de seu compromisso com a sociedade em temas 
tão relevantes e urgentes. A partir dessa premissa, foi criada a Comissão do Pacto Global, 
reforçando o compromisso de aprofundar as discussões relevantes para a construção de um 
país que respeita seus compromissos internacionais e sua Constituição. Este livro é mais 
um fruto do trabalho dessa comissão, que logrou reunir membros da advocacia paranaense, 
representantes de outras comissões temáticas da seccional e membros do judiciário, para que 
dessem sua contribuição com os temas acerca dos direitos humanos, da luta pelo combate à 
corrupção, das regras trabalhistas e da proteção ao meio ambiente. Seja pela identificação de 
algum princípio específico do Pacto Global da ONU, seja pela remissão a um dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o fio condutor do livro repousa no fomento de discussões e na 
busca de respostas que nos levem a construir uma sociedade que contemple as necessidades 
de todos, hoje e amanhã.

O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas que procura envol-
ver a comunidade empresarial e a sociedade civil em suas práticas de negócios baseadas em 
valores internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, relações de 
trabalho e combate à corrupção. Os princípios do Pacto Global, hoje, ajustam-se aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela Organização das Nações Unidas, em 
2015, como agenda universal. Os ODS são fruto de uma negociação intragovernamental que 
contempla dezessete objetivos em diversos temas, todos voltados à concretização do desen-
volvimento com respeito aos indivíduos e à natureza.

Com essa inspiração, a Comissão do Pacto Global convocou os advogados e outros 
colaboradores paranaenses para apresentar contribuições ao debate sobre as maneiras mais 
eficazes de concretizar os princípios do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável. 

Assim, o leitor encontrará textos que procuram demonstrar a relevância do Pacto Glo-
bal para estabelecer os padrões mínimos de comportamento do setor privado. Nessa linha, 
há escritos de Melina Girardi Fachin e Giulia Fontana Bolzani; de Flavia Ayumi Kondo e Danielle 
Anne Pamplona; de Patricia Almeida de Moraes e ainda de Jaqueline Lobo da Rosa e Vinicius 
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Pedroso de Moraes. De modo mais específico, a relevância dos princípios do Pacto Global para 
a advocacia foi explorada no texto de Anelize Klotz Fayad; e, ainda na mesma seara, as refle-
xões de Camila Kososki Lucchese procuram demonstrar o exercício pro bono da advocacia, 
que está contemplado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 16. 

A discussão sobre a sustentabilidade e o papel do cidadão está refletida no texto de 
Luiza de Araújo Furiatti; os direitos humanos da pessoa idosa não foram esquecidos: ganha-
ram abordagem de Liliane Daniele do Nascimento Medeiros e Maria Luiza de Souza Becke. O 
respeito aos direitos dos trabalhadores, tão caros ao Pacto Global, tem sua relevância estam-
pada na opção de vários autores por explorar o tema. Ainda que em diferentes perspectivas, 
os impactos da globalização e da modernização nas relações de trabalho, as exigências do 
Pacto Global e dos ODS e os direitos dos trabalhadores estão nos escritos de Juliana Oliveira 
Nascimento, Carmem Iris Parellada Nicolodi e Angelina Colaci Tavares Moreira; nos de Katia 
de Almeida Salvo e Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna; nos de Patricia Dittrich Ferreira 
Diniz; nos de Caetano de Paula Gomes Sandy e Henrique Delavi Daum; nos de Marlene T. 
Fuverki Suguimatsu e Larissa Renata Kloss e ainda nos de Antonio Carlos da Rosa Silva Junior 
e Acyr de Gerone. 

A relação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com a garantia dos direitos 
LGBTI+ foram contemplados em dois textos: um de Ananda Hadah Rodrigues Puchta e Rafael 
dos Santos Kirchhoff e outro de Luciane Maria Trippia e Nanci Stancki da Luz. A discussão es-
pecífica sobre a igualdade de direitos para as mulheres é de autoria de Patrícia Tesserolli e José 
Arthur Castillo de Macedo. A liberdade de expressão como meio de garantia de manutenção da 
paz, realização de justiça e de existência de instituições eficazes se faz presente na argumen-
tação de autoria de Anna Luisa Walter de Santana e Danielle Anne Pamplona. As demandas 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a utilização de agrotóxicos no Brasil foram 
contempladas na abordagem de Larissa Milkiewicz e Mariana Gmach Philippi. 

Há ainda textos que exploram o tema do consumo sustentável, como o de Regina 
Maria Bueno Bacellar; o de Antônio Carlos Efing e Andressa Jarletti Gonçalves de Oliveira e o 
de Kazumi Hara. O direito humano à alimentação adequada foi abordado por Daniel Balaban e 
Itamar Côrtes, enquanto Victor Hugo Baluta discorreu sobre o direito à educação. A necessi-
dade de regras de combate à corrupção e seus modos de implementação estão em textos de 
Sandro Rafael Bonatto, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna e Maria da Glória Colucci. 

A relevância de proteção ao direito humano de constituir e manter família, e o neces-
sário apoio do Estado para tanto, é discutido por Itamar Côrtes, Neusa Cerutti e Regina Riba. 
O direito de acesso à informação foi contemplado por Karoline Strapasson Jambersi e Amanda 
Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers. Já o direito à água está no texto de Ana Maria Jara 
Botton Faria. O papel da proteção aos migrantes e refugiados na construção da sociedade, 
contemplada pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, está refletido no texto de Da-
niella Lameira e Nicole Marie Trevisan. O direito à energia elétrica e os limites impostos pela 
regulação atual estão explorados na argumentação de Fernando Frech Gouveia.
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É preciso construir, juntos, uma nova realidade. Um exemplo prático de como os prin-
cípios do Pacto Global são aplicados está na narrativa de Andréa Maria Carneiro Lobo, Larissa 
Tomazoni e Marcelo Henrique Barbosa de Almeida, que abordam a promoção da sustentabi-
lidade por meio da reutilização de papelão. Por fim, o leitor poderá encontrar esclarecimentos 
sobre a atuação de comissão da OAB Paraná e seus reflexos na elaboração de Planos de 
Educação do Estado e de alguns municípios, no texto de Rafael dos Santos Kirchhoff, Ligia 
Ziggiotti de Oliveira e Andressa Regina Bissolotti dos Santos. 

Fica claro que esta obra traz contribuição para uma diversa gama de assuntos, todas 
com o mesmo fio condutor de busca de aproximação entre a atividade econômica e o respeito 
aos direitos humanos, ao meio ambiente, às relações de trabalho livres de práticas corruptivas. 
Tratar de atividades econômicas e procurar extrair delas a colaboração para a realização do 
desenvolvimento sustentável exige, de fato, esforço compatível com o refletido neste livro, 
para que sejam discutidos os mais amplos aspectos da relação estabelecida entre Estado, 
sociedade e empresas.

Curitiba, novembro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná

JAQUELINE LOBO DA ROSA
Presidente da Comissão do Pacto Global – OAB/PR 
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A EMERGENTE NECESSIDADE DE  
SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS DE  
PRODUÇÃO E CONSUMO ENERGÉTICO E  

O DIREITO AO ACESSO À ENERGIA  
COMO FATOR ESSENCIAL PARA A 

QUALIDADE DA VIDA HUMANA

Regina Maria Bueno Bacellar1

Assegurar a todos o acesso confiável,  

sustentável, moderno e a preço acessível à energia.  

Objetivo 7. Pacto Global

1 INTRODUÇÃO

Em nome do desenvolvimento, a humanidade vem degradando cada vez mais o espa-
ço territorial e os recursos naturais existentes no planeta. Desde a sua origem, com a constata-
ção de possuir características diferenciadas se comparado aos demais animais, o homem, em 
sua evolução, passou a ter e a exercer uma visão antropocentrista em relação ao meio natural. 
O seu desenvolvimento intelectual e manual somados ao sentimento de propriedade, a ideia de 
infinitude dos recursos, insaciabilidade e ambição, inerentes à condição humana, fez com que 
uma exploração predatória e irracional tomasse conta da sociedade levando às consequências 
vivenciadas no presente, como a escassez e a contaminação das águas, a poluição do ar, os 
lixões a céu aberto, a extinção de espécies da fauna e da flora, as doenças e catástrofes eco-
lógicas. E como resultado das chamadas políticas progressistas, a qualidade e a própria vida 
humana passam a sofrer e a correr sérios riscos de extinção.  

1 Advogada Consultora. Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. Professora da graduação e 
Pós-graduação na UNICURITIBA e Pós-graduação na UNIBRASIL e FEMPAR. Integrante das Comissões 
da Mulher Advogada, do Terceiro Setor e do Pacto Global da OAB/PR. Assessora Especial de Estudos e 
Pesquisa Científica da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Paraná – ABMCJ/PR. 
Membro do Instituto dos Advogados do Paraná – IAP.
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À medida que as consequências começaram a aparecer e a gerar desconfortos à vida 
humana, iniciou-se um período de questionamentos e análise dos atos passados e presentes 
e os motivos que estavam ocasionando problemas afetos a determinados recursos naturais. 

A esse respeito, Freitas2 alerta que “provavelmente, trata-se da primeira vez na his-
tória, salvo risco de guerra nuclear, que a humanidade pode simplesmente inviabilizar a sua 
permanência na Terra, por obra e desgraça, em larga escala, do seu estilo devorante. O alerta 
está acionado.”.

E nessa linha de pensamento, o autor observa que 

tais males resultam de anos e anos, séculos e séculos do império da vista curta, às 

voltas com o poder subjugador, como se a natureza fosse – ou devesse ser – reles 

objeto a ser docilmente ofendido e violentado. Ou seja, os males de hoje são o subpro-

duto dessa cultura de insaciabilidade patrimonialista, que salta de desejo em desejo, no 

encalço do nada.3

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou, simplesmente chamada 
de Conferência de Estocolmo, realizada pela ONU em 1972 na cidade de Estocolmo, foi o 
embrião de um repensar ambiental. Diante das constatações da séria degradação já existente 
no planeta, os governantes e a sociedade sentiram a necessidade e, porque não dizer, viram-
se obrigados, a analisar as condutas que vinham sendo adotadas quanto ao meio ambiente.

A Declaração de Princípios de Estocolmo proclamou o surgimento de um novo pen-
samento ambiental, “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 
fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 
inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos”4.

O sentimento de superioridade do homem e a visão de um inerente direito de pro-
priedade dos bens da natureza deu lugar à constatação da total dependência humana a tais 
recursos; a visão equivocada de uma natureza infinita e ilimitada gerou a triste afirmação de 
que ela é finita e que pode se esgotar; o antropocentrismo deu lugar a uma posição mode-
rada de exploração dos recursos naturais, iniciando-se a fase chamada de antropocentrismo 
alargado, no qual o homem, ainda não consciente, mas sensibilizado com as consequências 
desastrosas do passado, ciente dos riscos à sua existência, passa a cuidar do meio ambiente 
natural, agindo de forma a resguardar não só as presentes, mas também às futuras gerações.

O aspecto principal e que chama a atenção, é que essa mudança de paradigma com 
relação à natureza só inicia a partir do momento em que o homem começa a sentir as con-

2 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 26.
3 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 27.
4 BIBLIOTECA Virtual de Direitos Humanos – USP/SP. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. 

1972. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-esto-
colmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em 13 abril. 2018:
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sequências de seus atos, quando passa a sentir os problemas com relação à sua própria 
existência, ou melhor, quando a sua qualidade de vida começa a ser ameaçada e com ela todo 
um sistema socioeconômico desenvolvido pelos países.  

A proteção ambiental antes facultativa passa a ser obrigatória e a prevenção surge 
como alicerce de uma nova área do direito em que o objetivo maior é salvar o homem do 
próprio homem. Urge a proteção de todas as formas de vida, sendo esse o ponto central de 
um pensamento que traz em seu bojo a visão holística, na qual cada ser cumpre uma função 
essencial para a existência e manutenção da vida no planeta. O item seis da Proclamação dos 
Princípios de Estocolmo descreve claramente este novo pensar,

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo o 

mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio ambiente. 

Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio 

ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com 

um conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para 

nós mesmos e para nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio am-

biente mais de acordo com as necessidades e aspirações do homem. As perspectivas 

de elevar a qualidade do meio ambiente e de criar uma vida satisfatória são grandes. É 

preciso entusiasmo, mas, por outro lado, serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemá-

tico. Para chegar à plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com 

ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor.5

A Conferência de Estocolmo possibilitou uma análise dos fatos históricos vinculados 
ao desenvolvimento do homem e das sociedades, chegando ao cerne da questão: a qualidade 
da vida humana depende intrinsicamente da qualidade do meio em que se vive, dos recursos 
naturais existentes e das demais formas de vida. 

Entende-se qualidade de vida como um conceito jurídico indeterminado, subjetivo, no 
qual é necessário incluir tudo o que for importante para a existência humana de acordo com 
os costumes e a sociedade em que se vive. A sadia qualidade de vida do homem engloba a 
natureza, as construções físicas e intelectuais, a identidade vista sob a forma de cultura e o 
ambiente em que o homem exerce o labor. A sadia qualidade de vida representa o atendimento 
das necessidades do homem em suas variadas dimensões, tendo como objetivo primordial o 
seu pleno desenvolvimento em sociedade. Entretanto, isso só será possível se o meio natural 
em que viver estiver saudável.6

5 BIBLIOTECA Virtual de Direitos Humanos – USP/SP. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. 
1972. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-esto-
colmo-sobre-o-ambiente-humano.html>. Acesso em 13 abril. 2018:

6 BACELLAR, Regina Maria Bueno; DINIZ, Patrícia Ditrich Ferreira. A sadia qualidade de vida como fator 
preponderante para a proteção da dignidade da vida humana é capaz de prevalecer ante a discriminação 
por idade em razão da revolução da informática? In: CAMPELLO, Livia G. B.; FIORILLO, Celso Antonio P.; 
PADILHA, Norma Sueli (Coords.). Direito Ambiental I [recurso eletrônico on-line]. Compedi/Unicuritiba. v. 1. 
Florianópolis: Funjab, 2013. p. 129-153.
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A Constituição Federal de 1988, ao inserir em seu artigo 225 que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida”, reforçou a necessidade da existência da qualidade ecológica como 
elemento essencial para a proteção da vida humana.

Diferentemente das demais formas de vida que dependem somente da qualidade do 
meio natural, o homem, como integrante dos demais aspectos que compõem o conceito de 
meio ambiente, dependerá também de uma boa qualidade nos meios artificial, cultural e do tra-
balho. Assim, pode-se entender que é o conjunto da qualidade dos bens contidos em todos os 
aspectos do meio ambiente que propicia ao homem o direito a uma vida sadia, com qualidade 
e o pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

O direito à vida é assegurado não só no seu sentido fisiológico, mas também, com 
relação ao atendimento de todas as demais condições e elementos necessários ao bem-estar 
do homem. Existe uma relação indissociável entre o direito à vida e o direito à proteção da 
dignidade da pessoa humana, o vínculo é inseparável, insubstituível e invalorável.

Pode-se entendê-la como um atributo de todo ser humano como respeito à sua exis-
tência. Existe por si só, independe de concessão, requisitos ou lei específica. A dignidade sur-
ge com o nascimento do indivíduo, sua proteção se materializa através dos direitos e garantias 
fundamentais consagrados pela Constituição Federal ou lei maior de cada país. Ela pode ser 
vista como um mínimo essencial para a existência do ser humano em sociedade. Esse mínimo 
representa um conjunto de bens, condições e direitos prioritários à garantia de uma vida digna 
e dependerá da época, do lugar e dos valores sociais.7

Para Fiorillo8, 

uma vida com dignidade reclama a satisfação de valores (mínimos) fundamentais des-

critos no art. 6º da Constituição Federal, de forma a exigir do Estado que sejam asse-

gurados, mediante o recolhimento dos tributos, educação, saúde, trabalho, moradia, 

segurança, lazer, entre outros direitos básicos, indispensáveis ao desfrute de uma vida 

digna.

Visto o significado e abrangência de qualidade de vida e dignidade humana, constata-
se a impossibilidade de desvinculação um do outro. A vida é a maior riqueza dada ao homem, 
mas para que possa aproveitá-la e resguardá-la, obrigatoriamente, necessita de um ambiente 

7 BACELLAR, Regina Maria Bueno; DINIZ, Patrícia Ditrich Ferreira. A sadia qualidade de vida como fator 
preponderante para a proteção da dignidade da vida humana é capaz de prevalecer ante a discriminação 
por idade em razão da revolução da informática? In: CAMPELLO, Livia G. B.; FIORILLO, Celso Antonio P.; 
PADILHA, Norma Sueli (Coords.). Direito Ambiental I [recurso eletrônico on-line]. Compedi/Unicuritiba. v. 1. 
Florianópolis: Funjab, 2013. p. 129-153.

8 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Curso de Direito de Energia. São Paulo: 
Saraiva, 2009.
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sadio que lhe proporcione condições de pleno desenvolvimento, a energia se inclui no rol dos 
bens essenciais para a existência humana.

A partir do momento em que se comprova a extrema dependência do homem aos 
bens da natureza e a necessidade de se proteger valores essenciais para a sua existência, 
ações de cunho internacional passam a ser tomadas, como exemplo há o Pacto Global de ini-
ciativa do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no qual se conclama toda a sociedade, por 
meio de empresas, organizações não governamentais, sindicatos e entidades internacionais, 
a uma conjunção de forças voltadas à adoção em suas práticas, inclusive as de negócios, de 
dez (10) princípios que possuem como objetivo maior o desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa e igualitária.9  

Conforme descrito na exposição de motivos sobre a criação do Pacto10: 

o Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou 

um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que 

procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, 

por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.

O Pacto Global advoga dez princípios universais, derivados da Declaração Universal de 
Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. São eles:

DIREITOS HUMANOS

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhe-

cidos internacionalmente; e

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

9 REDE BRASIL. Pacto Global – o que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 
20 mar. 2018.

10 REDE BRASIL. Pacto Global – o que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 
20 mar. 2018.

http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/02_ASSEGURAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/01_RESPEITAR.png
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TRABALHO

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo 

do direito à negociação coletiva;

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e

6. Eliminar a discriminação no emprego.

MEIO AMBIENTE

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigá-

veis.

CONTRA A CORRUPÇÃO

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusi-

ve extorsão e propina.”

No que se refere ao bem energia, pode-se dizer que a sua importância está refletida 
em todos os princípios do Pacto Global denotando a sua essencialidade e a necessidade de 
um repensar sobre as formas de geração, usos e acesso visando garantir a sua efetividade no 
desenvolvimento e sadia qualidade de vida do homem.

http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/03_APOIAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/04_ELIMINAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/05_ERRADICAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/06_ESTIMULAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/07_ASSUMIR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/08_DESENVOLVER.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/09_INCENTIVAR.png
http://uboxcomunicacao.com.br/pacto1/wp-content/uploads/2014/09/10_COMBATER.png
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2 ASPECTOS AMBIENTAIS E LEGAIS DO BEM ENERGIA

Energia é a força que move o mundo das mais variadas formas, está presente em toda 
espécie de matéria, seja ela a Energia biológica que está presente na matéria viva e necessária 
para a manutenção da vida dos seres vivos. Ou, Energia não biológica, presente nas coisas sem 
vida, nas criações humanas, na realização de atividades, na capacidade de produção e trabalho.

“A energia não existe de forma tangível, não ocupa lugar no espaço, mas está sempre 
unida a uma partícula material ou, está contida nesta partícula.”·. 11

Sendo a energia Primária, em seu estado bruto, a encontramos diretamente na na-
tureza quando ainda não sofreu nenhuma transformação provocada pelo homem, como, por 
exemplo, a energia eólica.

Já a energia Secundária, é aquela que já sofreu interferência do homem e se apresenta 
na forma como será utilizada por ele, é o caso da energia elétrica.

A energia elétrica consiste em cargas infinitesimais, chamadas eletrônicas, e estas 
partículas são forçadas a se locomover em uma mesma direção e sentido, daí resultando a 
corrente elétrica.

Campos descreve que o bem energia elétrica é resultado de conversões energéticas, 
a partir de fontes de origem diversas (hidráulica, térmica, solar, eólica, etc.), em eletricidade, 
realizada por geradores e transportada até o centro de consumo através de linhas de transmis-
são e de distribuição, tendo, portanto, bem clara sua característica de bem móvel.12 

No seu aspecto jurídico, a energia é considerada um bem de valor econômico e am-
biental. A Constituição em seus artigos 20, inciso VIII, e 225 tutelam todas as fontes de ener-
gia, sendo que os potenciais de energia hidráulica são de competência privativa da União e, 
como pertencentes à União, cabe a ela, segundo o artigo 21, inciso XII da Magna Carta, a 
exploração econômica direta ou indireta, através de concessão, permissão ou autorização, dos 
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d’água, no 
que diz respeito à geração, transmissão e distribuição de energia.  

Diante da riqueza existente em solo brasileiro quanto às bacias hidrográficas e os seus 
potenciais, pode-se dizer que 80% da capacidade nacional de geração de energia é proveniente 
e dependente da força das águas dos rios.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, tutela o meio ambiente, elevando-o a direito 
fundamental do homem, devendo ser ecologicamente equilibrado para uma essencial e sadia 
qualidade de vida. Os empreendimentos do setor elétrico, sejam na geração, transmissão ou 
distribuição de energia, possuem intima relação com o meio ambiente onde são implantados, 
sendo, portanto, um dever das concessionárias, permissionárias e autorizadas a proteção dos 
recursos naturais atingidos ou utilizados, recuperando sempre os danos que vierem a causar. 

11 ÁLVARES, Walter Tolentino. Curso de Direito de Energia. Rio de janeiro: Forense, 1978.
12 CAMPOS, Clever M. Introdução do Direito de Energia. São Paulo: Ícone, 2001, p. 34.
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Sendo um bem necessário à vida humana, de valor econômico e, ao mesmo tempo, 
de valor ambiental, os empreendimentos energéticos, quando afetam o meio ambiente, devem 
obrigatoriamente se submeter ao procedimento administrativo de Licenciamento Ambiental e à 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme exigência contida no artigo 
225, §1º, inciso IV da Magna Carta.

A Política Nacional do Meio Ambiente, lei n. 6938/1981, traz o licenciamento ambiental 
como um instrumento adequado para compatibilizar dois valores que, vistos superficialmente, 
seriam antagônicos – a garantia de condições ao desenvolvimento socioeconômico e a pro-
teção do meio ambiente –, mas, quando analisados de forma vinculada, são essenciais para 
a existência humana.

Convém observar que, em momento algum, a lei nacional proíbe o desenvolvimento 
de empreendimentos e atividades que possam afetar o meio ambiente, ao contrário, ela garan-
te condições para que a sociedade e a economia se desenvolvam, desde que sejam atendidas 
as exigências e requisitos contidos nas leis ambientais e nas Resoluções do Conama (Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente).  

O caput do artigo 2º da lei n. 6.938/81, demonstra claramente a visão conciliadora que 
deve existir entre o desenvolvimento econômico, social e a proteção ambiental:

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recu-

peração da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à prote-

ção da dignidade da vida humana [...] 

Ao mesmo tempo em que a lei determina como objetivo da Política a preservação, a 
melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, impõem também as condutas 
que devem necessariamente pautar a vida cidadão com relação ao meio ambiente, visando, 
dessa forma, proteger não só a vida humana, como também todas as demais formas de vida, 
pois todas, sem exceção, são imprescindíveis à existência do homem. Coloca ainda, o referido 
dispositivo legal como objetivo vinculado à qualidade ambiental, a garantia de condições no 
país ao desenvolvimento socioeconômico, possibilitando assim, uma vida digna ao cidadão e 
à sociedade brasileira. 

3 A INFLUÊNCIA DA ENERGIA NA VIDA DO HOMEM

A Magna Carta proclama que todo homem tem o direito de ser livre e de possuir uma 
vida digna.

Conforme já exposto, dignidade humana é o conjunto de coisas ou atos que uma pes-
soa ou grupo social considera básico para se ter um mínimo grau de liberdade na realização 
de suas escolhas e no convívio em sociedade.
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A liberdade é inerente à natureza humana, por meio dela o cidadão possui condi-
ções de escolha. Diante de um rol de oportunidades, o indivíduo terá a garantia de fazer suas 
próprias escolhas de maneira consciente, desde que dentro dos limites morais e legais da 
sociedade em que vive. 

A energia é uma questão ligada à efetividade dos direitos sociais, vinculada ao cum-
primento dos direitos constitucionais contidos nos artigos 6º e 7º da Lei Maior, através dela, 
direta ou indiretamente, são garantidos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, entretanto, importante saber que a implementação do uso 
da energia elétrica em uma sociedade também está relacionada à efetivação dos direitos 
individuais, tornando-se evidente que o seu uso permite o alcance da liberdade individual 
dos cidadãos e a sua garantia a uma vida digna.

Ao discorrer sobre a importância desse bem, Sanches afirma que “a energia elétrica 
é imprescindível para se ter uma vida digna, provendo uma situação de bem-estar social aos 
seus cidadãos, e que também é de suma importância para o desenvolvimento socioeconô-
mico de uma sociedade, visto sua essencialidade para a realização de atividades básicas da 
vida humana.”13.

Os direitos sociais fazem parte do grupo de direitos fundamentais. São direitos que 
possuem a natureza integradora, ou seja, a função de inserir o indivíduo dentro da vida em 
sociedade a partir do aumento das oportunidades a serem por ele escolhidas, auferindo assim, 
condições mais dignas na vida.

Segundo Oliveira14, tendo como fundamento dados do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, 

as pessoas e seu nível de vida estão se tornando o propósito final do desenvolvimento, 

pois é mais importante saber que oportunidades as crianças e jovens têm de acesso à 

educação, à saúde e a uma moradia digna, enfim, de desfrutar uma longa vida produtiva 

que lhes permita manter uma família, do que simplesmente qual foi a variação do PIB 

do período anterior. 

Em sua tese, Souza15 afirma que

o homem sempre buscou de algum modo, melhorar sua qualidade de vida, por isso a 

energia foi de fundamental importância em seu processo evolutivo. A energia começou 

13 SANCHES, Luiz Antônio Ugeda. Curso de Direito de Energia. Tomo I – Da História. São Paulo: Instituto 
Geodireito, 2011. p. 102.

14 OLIVEIRA, Gilson Batista de; SOUZA-LIMA, José Edmilson. O desenvolvimento sustentável em foco: uma 
contribuição multidisciplinar. São Paulo: Annablume, 2006, p. 54.

15 SOUZA, Francisco Barbosa de; FERREIRA, Rubia Silene Alegre. Desenvolvimento socioeconômico e a ener-
gia elétrica. Manaus: Ciesa, 2001. p. 36.
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a apresentar utilidade quando o homem passou a manipular o fogo, na Idade Média. 

Para fins náuticos, explorou  a energia proporcionada pelo vento, com a Revolução 

industrial, surge uma nova possibilidade de manipulação da energia. O carvão tornou-

se a matéria-prima utilizada nas máquinas a vapor, que, por conseguinte foi substituído 

pelo petróleo, este último é a principal fonte de energia do mundo contemporâneo. Com 

os estudos sobre o eletromagnetismo, surge a possibilidade de conversão entre a 

energia mecânica pela elétrica, a qual passou a ser comercialmente utilizada a partir 

do século XIX. Decorrido esse processo, a energia, por meio da eletricidade, possi-

bilitou, de forma prática e vantajosa, a facilitação à vida das pessoas. Considerando 

ainda outras fontes existentes de energia, como o gás natural, observa-se, a busca 

incessante do homem em descobrir novas fontes de energia a fim de se alcançar uma 

melhor qualidade de vida.

4 O DIREITO AO ACESSO À ENERGIA COMO UM DIREITO 
SOCIAL E ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
HOMEM

O acesso à energia elétrica é indispensável para o desenvolvimento das atividades hu-
manas e melhorias na qualidade de vida de uma sociedade. Em muitas comunidades isoladas 
no interior dos países, principalmente onde há desigualdades sociais, existe uma grande difi-
culdade em obter esse acesso em virtude de suas disposições geográficas descentralizadas, 
acessos que dificultam fornecimento da energia, falta de recursos públicos e de infraestrutura 
necessária. 

A esse respeito, Souza e Ferreira16 esclarecem que “o processo de desenvolvimento 
humano decorre desde que o homem teve noção de espaço e passou a transformar sua geo-
grafia. Adaptando-se às intempéries do cotidiano, o homem busca desenvolver, de maneira 
eficiente, o aprimoramento de suas atividades a fim de promover melhorias no seu modo de 
vida”. 

Considerando o fato de que é indispensável, no atual contexto global, o acesso à ener-
gia elétrica, configura-se como um direito e uma necessidade básica de todos os indivíduos, 
tanto quanto a água e o ar.

Nascimento e Giannini apud Sanches17, ao relacionar a ferramenta energia elétrica 
com o processo de desenvolvimento econômico, salientam que o “acesso à energia elétrica 
interfere na vida do homem [...], tanto no aspecto de eficiência microeconômica quanto nos 
termos de sua integração social”. 

16 SOUZA, Francisco Barbosa de; FERREIRA, Rubia Silene Alegre. Desenvolvimento socioeconômico e a ener-
gia elétrica. Manaus: Ciesa, 2001, p. 37. 

17 SANCHES, Luiz Antônio Ugeda. Curso de Direito de Energia. Tomo I – Da História. São Paulo: Instituto 
Geodireito, 2011, p. 103. 
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Da mesma forma, a preocupação com esse assunto é demonstrada no Objetivo 7 do 
Pacto Global18, no qual se estabeleceu como prioridade: “Assegurar a todos o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à energia”. 

No item 7.1 do mencionado Objetivo, ficou também previsto que “até 2030 deve- 
-se assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de 
energia”19.

Para que ocorra o fornecimento de energia elétrica aos indivíduos, faz-se necessá-
rio, primeiramente, a sua produção e a transmissão até os pontos de distribuição. Ao longo 
do tempo, o modelo energético brasileiro pecou ao não reconhecer a finitude dos recursos 
naturais que poderiam gerar energia, especialmente a água. Seguindo um modelo claramente 
antropocentrista, entendia-se que a abundância da matéria-prima jamais colocaria em risco o 
fornecimento à sociedade. Ledo engano, aos poucos os problemas ambientais foram surgindo 
e, dentre eles, o escasso potencial de recursos hídricos e as alterações climáticas, afetando 
diretamente os mananciais de abastecimento e reservatórios de empreendimentos hidroelétri-
cos. A matriz energética nacional, basicamente concentrada no modelo hidráulico, confirma a 
grande fragilidade existente nos períodos de seca, demonstrando assim, a necessidade de um 
repensar sobre o sistema até então adotado com a busca de novas fontes energéticas, limpas 
e sustentáveis. 

Cartaxo20 entende que 

a questão da sustentabilidade não está ligada apenas ao meio ambiente. A ideia de 

sustentabilidade envolve também as atividades econômicas cujo impacto sobre o meio 

ambiente pode ser dramático. Neste caso, tanto a produção quanto o consumo ener-

gético precisam ser mais bem planejados para que o crescimento intenso não venha a 

provocar impactos ambientais futuros.

A sustentabilidade está diretamente relacionada ao direito intergeracional, a sociedade 
atual não pode mais pensar somente em si, tudo que hoje lhe é importante para a manutenção 
de uma qualidade de vida e respeito à dignidade será também o direito e a necessidade das 
próximas gerações. Diante da degradação e do risco de escassez dos recursos naturais, não é 
mais possível um pensamento de abundância e desperdício, as condutas devem ser modera-
das, a utilização dos recursos devem ser controlados, a racionalidade deve imperar de forma 
a não comprometer a manutenção do equilíbrio ecológico, a existência da vida humana e das 
demais formas de vida. 

18 REDE BRASIL. Pacto Global – Os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 
Acesso em: 20 mar. 2018.

19 REDE BRASIL. Pacto Global – Os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 
Acesso em: 20 mar. 2018.

20 CARTAXO, Elizabeth. Energia e meio ambiente. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2003. 
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Nos itens 7.2 a 7.3 b do Objetivo 7 do Pacto Global21, vê-se a preocupação exis-
tente quanto à busca de formas mais sustentáveis de geração de energia, bem como in-
centivos ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias de energia limpa, expansão e 
modernização da infraestrutura para fornecimento de serviços de energia, determinando- 
-se como prazo limite o ano de 2030. 

• 7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis 
na matriz energética global.

• 7.3 até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.

• 7.3 até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pes-
quisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 
energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 
promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de ener-
gia limpa.

• 7.3b até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o forne-
cimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países 
em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento re-
lativo, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em de-
senvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio.

Infelizmente, 

apesar das pressões que a crescente consciência ambiental tem exercido sobre o sis-

tema, ainda se tem privilegiado o momento presente, não só no sentido de qualidade de 

vida, mas principalmente no sentido da quantidade do lucro, das vantagens e do con-

forto, para o qual a mídia contribui sugerindo um número cada vez maior de supérfluos, 

do desenvolvimento agressivo, do individualismo ganancioso e da mínima preocupação 

com o semelhante.22 

De forma geral, nas políticas públicas brasileiras, um erro crasso se repete, o esque-
cimento ou desvinculação da participação da sociedade, não há o devido envolvimento, en-
gajamento no planejamento do que lhe é de real interesse. Dessa forma, o momento de sua 
materialização, aplicação efetiva da política e normas relacionadas, acaba por surpreender a 
população e, muitas vezes, de forma negativa. Assim, o que é desconhecido pelo cidadão, 
não é aplicado. Sem o conhecimento e participação da sociedade nas questões que lhe são 
diretamente afetas, o modelo se torna ineficaz, fadado ao fracasso. 

21 PACTO GLOBAL. Rede Brasil lança estudo de vanguarda para o setor elétrico. Disponível em: <http://pac-
toglobal.org.br/rede-brasil-lanca-estudo-de-vanguarda-para-o-setor-eletrico/>. Acesso em: 22 ago. 2018.

22 CARTAXO, Elizabeth. Energia e meio ambiente. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2003, p. 18. 
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Usar a energia com o máximo de eficiência é um princípio ético, contudo, a lacuna exis-
tente para que tal princípio se materialize é a falta de uma educação voltada à conscientização 
do indivíduo. A partir do momento em que a população é informada e conhece as dificuldades, 
torna-se mais participativa e engajada na busca de soluções. De nada adianta em momentos de 
crise adotar o racionamento ou horário de verão, é preciso que o indivíduo conheça os motivos 
que levaram à adoção de tais medidas, é necessário que assimile as condutas sustentáveis e as 
aplique no seu cotidiano. A sustentabilidade deve ser vista não como algo esporádico e, sim, como 
possível solução para a compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico e à proteção 
dos recursos naturais. 

5 A UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA

A universalização do uso de energia elétrica por meio de políticas públicas promovidas 
pelo governo permite promover também o acesso das pessoas à educação, à cultura, a um 
sistema de saúde de boa qualidade, à melhores condições de trabalho e ao desenvolvimento 
econômico, com a realização de atividades necessárias para a vida em sociedade.

No Brasil, algumas políticas públicas23 voltadas à sustentabilidade e ao cumprimento 
do direito de todo cidadão ao acesso à energia têm sido razoavelmente eficientes, dentre elas, 
pode-se mencionar:

1. Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel: óleo diesel desenvolvido a par-
tir de sementes oleaginosas. Inclusão social do pequeno produtor rural e o desenvolvimento 
das regiões mais carentes do Brasil. Oportunidade à agricultura familiar voltada à produção 
da matéria prima. A partir dessa fonte alternativa, possibilitar-se-á o acesso das comunidades 
rurais mais afastadas ao bem energia;

2. Programa de Incentivo às fontes alternativas de energia – Proinfa: Diversificação 
da matriz energética brasileira com vistas à sustentabilidade, fontes renováveis. Acesso à 
energia por meio de sistemas alimentados por fontes alternativas possibilitando melhores 
condições de vida para várias comunidades. É o atendimento gradual e contínuo a todos os 
pedidos de fornecimento de energia elétrica realizados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, 
com enfoque em áreas de baixa densidade populacional, independentemente da capacidade 
financeira dos potenciais clientes, por meio de subvenção econômica.

3. O Decreto n. 4.873/2003 dá um enfoque especial para populações atingidas por 
barragens, escolas públicas, postos de saúde, poços de abastecimento de água, assentamen-
tos rurais, agricultura familiar etc. Atendimento dos direitos fundamentais básicos do cidadão.

4. Já a lei n. 10.933/2004, trata a energia como fonte primordial para o desenvolvimento 
econômico e para a melhoria da qualidade de vida da população, sendo um poderoso instrumen-
to de inclusão social.

23 BRASIL. Aneel. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em:18 mar. 2018. 
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5. Decreto n. 7.520, de 8 de julho de 2011: Instituiu o Programa Nacional de Univer-
salização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – “Luz para Todos” –, para o período de 2011 
a 2014, foram beneficiários do Programa as pessoas: domiciliadas em áreas de concessão 
e permissão, cujo atendimento resulte em elevado impacto tarifário, de acordo com critérios 
a serem definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no prazo de até 30 dias 
contado da publicação desse Decreto; ou as atendidas pelo Programa Territórios da Cidadania 
ou pelo Plano Brasil Sem Miséria. Além dos beneficiários acima mencionados, foram também 
atendidos pelo Programa através de projetos de eletrificação os assentamentos rurais, comu-
nidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas ou 
em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia elétrica, cuja respon-
sabilidade não seja do respectivo concessionário; e as escolas, postos de saúde e poços de 
água comunitários

Em 2015, foi lançada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)24, a Cartilha de 
Consumo Consciente, voltada ao consumidor como forma a incentivar a sustentabilidade no 
consumo de energia e evitar o desperdício.

A Fatura de Fornecimento de Energia das Concessionárias Distribuidoras adotarão três 
bandeiras conforme as condições da geração de energia no país e o consumo do usuário: a 
bandeira verde informa que a produção está estável e o consumidor deve continuar adotando 
as medidas de economia.

A bandeira amarela demonstra que a geração está com dificuldades e poderá ficar 
mais cara, o consumidor deverá ficar atento ao seu consumo.

Já, a bandeira vermelha, alerta que se a energia ficar mais cara, a fatura do consumidor 
terá uma alta, assim, ele deve evitar o desperdício.

Em que pese, a notória intenção de alertar o consumidor para o custo econômico 
e não de economia ambiental da energia, a intenção da Cartilha de Consumo Consciente é 
interessante e importante, no entanto, ela só terá valia se o seu conteúdo for divulgado e 
esclarecido à população. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, conclui-se que a energia é um bem de valor econômico e ambiental, 
tão limitado e escasso quanto o restante da natureza. Mesmo que com o passar dos anos 
o pensamento ambiental ter se difundido, as condutas humanas ainda não condizem com 
a realidade vivenciada pela humanidade. A ambição econômica desenfreada ainda supera a 
consciência da possibilidade da finitude da vida humana, das demais formas de vida e dos 
recursos da natureza. 

24 BRASIL. ANEEL. Cartilha do consumo consciente. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/hotsite/ener-
giaconsciente/>. Acesso em:18 mar. 2018.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.520-2011?OpenDocument
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Torna-se emergente a necessidade de um repensar sobre o sistema até então adotado 
para geração de energia no país, a matriz energética nacional basicamente concentrada no 
modelo hidráulico confirma a grande fragilidade existente nos períodos de seca, demonstrando 
assim, a indispensabilidade da busca de novas fontes energéticas complementares, limpas e 
sustentáveis. 

A energia é um bem essencial tutelado pela Constituição Federal e o acesso a ela é 
um direito de todo cidadão. Os direitos constitucionais contidos no artigo 6º da Magna Carta 
só se efetivam por meio do desenvolvimento socioeconômico e, para tanto, a energia é um 
bem indispensável. 

No Brasil, a desigualdade social é fragrante, a conquista da igualdade nos seus aspectos 
jurídicos, econômicos, sociais, individuais, regionais, ambientais, éticos e morais, ainda é uma 
utopia. Com a universalização da energia não é diferente, as políticas públicas ainda são escas-
sas em algumas regiões do país, faltam esforços e vontade governamental.

Nos centros urbanos o consumo de energia é desmedido, faltam também políticas 
específicas de educação que objetivem a conscientização para o uso sustentável.  

A partir de uma efetiva educação ambiental voltada à cidadania, a energia deve passar 
a ser vista não só como fonte de consumo, mas também como alicerce para o desenvolvi-
mento humano, construção de um efetivo Estado Democrático de Direito e instrumento de 
inclusão social. 
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E O DIREITO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA:  
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DE EXCELÊNCIA CONTRA A FOME
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We face a great challenge. But, we have the tools  

and the commitment to end global hunger.  

António Guterres, 9 de outubro de 2017, mensagem  

ao Comitê sobre Segurança Alimentar Mundial

1 INTRODUÇÃO

Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa setenta anos. Pas-
sadas sete décadas, o mundo do século XXI vive a era da quarta revolução industrial, da comu-
nicação instantânea, da exploração espacial, mas, ao mesmo tempo, o mundo do século XXI 
ainda convive com a fome. Fome do tamanho de 815 milhões pessoas, atingindo, portanto, 
um em cada nove seres humanos no mundo3. Levando em conta os casos de má nutrição, o 
número de afetados ultrapassa um bilhão de pessoas4. O mundo do século XXI ainda vê 45% 
dos casos de morte de crianças com menos de cinco anos serem consequência de quadros de 
má nutrição5. Ou seja, a sociedade ainda tem muito o que evoluir para que todos tenham acesso 
digno a alimentação.

1 Daniel Balaban é Diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das 
Nações Unidas.

2 Itamar Luiz Monteiro Côrtes é advogado especialista em Direito Desportivo, inscrito na OAB/PR sob n. 
24.691, e Membro da Comissão de Direito Desportivo. É também sócio da Itamar Côrtes Sociedade de 
Advocacia, da Scopo Sports Assessoria Desportiva Ltda. e da Playoff Serviços de Organização de Eventos 
Ltda.

3 FAO, IFAD, UNICEF, WFP e WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building resilience 
for peace and food security. Roma: FAO, 2017, p. 02.

4 IFPRI. Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030. Washington, 
DC: IFPRI, 2016.

5 WFP. Nutrition (fonte online). Disponível em: <http://www1.wfp.org/nutrition>. Acesso em: 12 mar. 2017. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) desempenha papel fundamental na busca 

pela erradicação da fome no mundo, seja pela inserção do tema na agenda internacional, seja 

na elaboração de marcos legais internacionais e na constituição de mecanismos de ação que 

auxiliem os países a agir internamente. 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) representam o epicentro das 

diretrizes da organização na definição das prioridades mundiais até o ano de 2030. Oriundos 

da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, de 2015, os ODSs ressal-

tam a erradicação da fome como um dos objetivos a serem alcançados nos próximos quinze 

anos. Tiveram como precedente os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Neles, 

a fome aparecia como ODM1, e a meta era de reduzir pela metade a fome no mundo até 2015. 

A agenda dos ODSs baseou-se nos ODMs e os expandiu. Enquanto a Declaração do Milê-

nio apresentava oito objetivos, o resultado da Cúpula de 2015 apresentou dezessete. A questão da 

erradicação da fome é abordada no ODM 1, ao passo que o tema aparece, forma mais audaciosa, 

no ODS 2. Se antes o objetivo era diminuir a fome pela metade, atualmente o objetivo vigente é de 

o mundo alcançar, até 2030, a fome zero.

O presente artigo aborda o tema do ODS 2 por meio de uma perspectiva histórica de 

marcos normativos nacionais e internacionais, cujos objetivos estão voltados para o combate 

à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional de forma mais ampla. 

Na perspectiva internacional (item 2), traça-se uma trajetória da evolução dos marcos 

regulatórios provenientes das Nações Unidas que contribuíram para a atual concepção do Direito 

Humano à Alimentação Adequada. Esse seria o princípio norteador do caminho para se atingir o 

ODS 2, englobando não só a disponibilidade e o acesso regular a bens alimentícios, mas também 

a garantia de que esses alimentos satisfaçam as necessidades de diferentes populações – res-

peitando suas condições sociais, econômicas e culturais. 

O DHAA foi estabelecido legalmente no Brasil em 2010, a partir de uma emenda cons-

titucional. No entanto, significativos avanços legais e sociais no país são parte do processo 

que culminou nesse marco. O item 3 deste artigo busca retraçar a trajetória brasileira na ga-

rantia da segurança alimentar e nutricional (ainda não totalmente compreendida como direito 

humano), por meio das bases instituídas para políticas e ações governamentais em SAN, entre 

1955 e 2010. Segurança alimentar e nutricional é um conceito operacional, surgido na década 

de 1970, voltado para o âmbito das políticas públicas. A SAN está presente quando todas as 

pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficien-

tes, seguros e nutritivos para uma vida saudável e ativa. 

No intuito de estabelecer possíveis inter-relações entre os planos internacional e do-
méstico e o papel do governo brasileiro e da ONU na luta contra a fome do mundo, o item 4 
deste artigo apresenta o Brasil como protagonista internacional no caminho para alcançar o 
ODS 2 por meio da garantia do DHAA. 
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Tendo se tornado uma referência de boas práticas nas referidas áreas, o Brasil é es-
colhido como sede de uma iniciativa pioneira do Programa Mundial de Alimentos das Nações 
Unidas. Em 2011, é criado, em parceria com o governo brasileiro, o Centro de Excelência 
Contra a Fome. Ele consiste em um hub para troca de conhecimentos e experiências em SAN 
a partir da Cooperação Sul-Sul. 

O item 5 apresenta em maior detalhe as frentes de atuação do Centro de Excelência 
Contra a Fome (WFP CoE), dando enfoque ao seu papel crucial na disseminação de boas 
práticas brasileiras em SAN. 

O estabelecimento de marcos regulatórios institucionais e legais consiste em um im-
portante instrumento para assegurar o cumprimento do DHAA em nível nacional. Isso pois a 
existência de normas que responsabilizem o Estado pela garantia do DHAA criam mecanismos 
de responsabilização deste, seja pela população, seja no nível internacional, por organiza-
ções nacionais e internacionais. Da mesma maneira, o compartilhamento de boas práticas 
e a colaboração entre países do sul global podem ser ferramentas poderosas na criação, 
implementação ou fortalecimento desses marcos legais e de sua implementação. O trabalho 
do WFP Centro engloba um importante componente de assistência técnica na elaboração de 
políticas e leis em SAN e, por esse motivo, essa iniciativa foi escolhida como estudo de caso 
para este artigo. 

2 DIREITO À ALIMENTAÇÃO NO DIREITO  
INTERNACIONAL PÚBLICO: DE DIREITO HUMANO  
A OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO

 O direito à alimentação está consagrado no Direito Internacional Público como um 
direito humano. Desde sua positivação, o direito à alimentação foi aprofundado e ganhou con-
tornos mais bem delineados.

Os primeiros indícios de que o combate à fome entraria para o rol de direitos a serem 
defendidos no plano internacional apareceram ainda durante a Segunda Guerra Mundial, dois 
anos antes da criação da ONU. Em 1943, em Hot Springs, nos Estados Unidos, representantes 
de 44 países se reuniram na chamada “Conferência das Nações Unidas sobre Alimentos e 
Agricultura”. Dentre os desdobramentos da Conferência de Hot Springs, um merece especial 
atenção: a decisão do estabelecimento de uma organização internacional permanente voltada 
para alimentos e agricultura. Dois anos depois, no mês seguinte ao da criação da Organização 
das Nações Unidas, surgiu a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO)6. 

O marco normativo inicial da ONU específico sobre o combate à fome foi consagrado 
ainda nos primeiros anos da organização. O direito à alimentação foi consagrado em 1948, no 

6 FAO. The Founding of FAO. Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/009/p4228e/P4228E04.htm>. 
Acesso em: 15 mar. 2018.
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artigo n. 25 da Declaração dos Direitos Humanos. A menção é apresentada em meio a um rol 
de outros direitos humanos que preveem o mínimo de qualidade de vida para o ser humano.

Artigo 25° 1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 

à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação7, ao vestuário, 

ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e 

tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 

ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 

da sua vontade.8

Se, no pós 2ª Guerra Mundial, ocorreram as primeiras experiências normativas e ins-
titucionais de inserção do direito à alimentação na agenda intergovernamental, durante o con-
texto inicial da Guerra Fria, testemunhou-se um breve período de arrefecimento dessa agenda, 
como consequência do enrijecimento das tensões do conflito bipolar na década de 1950. 
Nos anos de 1960, contudo, o tema voltou à agenda internacional. Em termos institucionais, 
um primeiro sinal da retomada do tema do combate à fome no âmbito da ONU foi a criação 
do Programa Mundial de Alimentos (PMA), em 1961. Inicialmente idealizado como programa 
temporário da FAO, específico para distribuição de alimentos em situações de emergências hu-
manitárias, tornou-se programa efetivo dois anos depois, diante de quadro de forte demanda 
internacional pelo trabalho do PMA. 

Ainda na década de 1960, o direito à alimentação ganhou contornos mais específicos 
com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc), adotado em 
1966, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, entrando em vigor uma década depois. No 
artigo 11, §1, é feita a reafirmação do direito à alimentação dentre aqueles necessários para um 
nível de vida suficiente, de forma semelhante à que fora redigido o artigo 25 da Declaração de 
Direitos Humanos. No entanto, diferentemente do documento de 1948, o texto do Pacto de 1966 
enfatiza que os Estados-partes reconhecem o direito à alimentação e que tomarão medidas para 
que esse direito seja respeitado, protegido e realizado9. 

Artigo 11.

1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um 

nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário 

e alojamento suficientes, bem como a um melhoramento constante das suas condições 

de existência. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas destinadas a assegurar 

a realização deste direito reconhecendo para este efeito a importância essencial de uma 

cooperação internacional livremente consentida.

7 Realce feito pelos autores. 
8 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/

UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018.
9 ONU. Assembleia Geral. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. 

Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018.
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Para além da menção à necessidade de tomada de medidas, o texto nomeia a neces-
sidade de programas concretos com a finalidade de aprimorar métodos relativos à produção, 
conservação e distribuição de alimentos e de assegurar repartição equitativa dos recursos 
alimentares mundiais (artigo 11, §2)10.  Atualmente, 167 países ratificaram o Pacto e quatro 
assinaram, mas não o ratificaram, como é o caso dos Estados Unidos11. Vinte e seis país não 
assinaram o Pacto12. 

Nesse período, um marco normativo merece destaque. Trata-se da Declaração Uni-
versal sobre a Erradicação da Fome e Má Nutrição, durante da Conferência Mundial de Ali-
mentação, de 1974. A conferência aconteceu em contexto de escalada de conflitos internos 
em países em desenvolvimento, como no caso da tragédia humanitária de Biafra, em 1970. 
No documento aprovado ao final da Conferência, a percepção sobre as causas da fome no 
mundo ressaltam circunstâncias socioeconômicas, históricas e de produção e distribuição 
dos alimentos. A Declaração enfatizou a necessidade “do estabelecimento de um sistema 
de segurança alimentar mundial”, conceito inovador na época13, para garantir disponibilidade 
adequada de alimentos, independentemente da conjuntura econômica, política e ambiental, a 
fim de “facilitar o desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento”14. 

Após o término do conflito bipolar, o tema do combate à fome ganhou força no cenário 
internacional, recebendo particular atenção no sistema ONU. Em 1992, durante a Conferência 
Internacional de Nutrição, foi associado ao conceito de segurança alimentar, presente desde 
1974, a concepção da importância nutricional e sanitária, originando a expressão “segurança 
alimentar e nutricional”. 

Em 1996, foi realizada a Cúpula Mundial de Alimentos, reafirmando o tema na agenda 
internacional. O documento oriundo da Cúpula foi a Declaração de Roma sobre a Segurança 
Alimentar Mundial. Diferentemente do diagnóstico de 1974 sobre as causas da fome, a nova 
declaração apontou a pobreza como maior responsável pela fome no mundo, acentuando a 
importância do desenvolvimento sustentável como fator primordial na melhoria do acesso 
aos alimentos. Na Cúpula, acordou-se, em decisão sem precedentes, diminuir pela metade o 
número de pessoas subnutridas no mundo até 201515.  

Três anos após a Cúpula Mundial de Alimento, em 1999, o Comitê sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais publicou o Comentário Geral (CG) n. 12 sobre o artigo n. 11 (Di-
reito à Alimentação Adequada) do Pidesc, de 1966. O texto teve como objetivo aprofundar o 

10 ONU. Assembleia Geral. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. 
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018.

11 O Brasil aderiu ao Pidesc e o ratificou em 24 de janeiro de 1992.
12 OHCHR. Status of ratification: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 2018. Dis-

ponível em: <http://indicators.ohchr.org/>. Acesso em: 12 mar. 2018.
13 FAO. Trade reforms and food security. Roma: FAO, 2003.
14 ONU.  Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition. 1974. Disponível em: <http://

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx>. Acesso em: 16 
mar. 2018.

15 FAO. Declaração de Roma sobre a segurança alimentar mundial e plano de acção da cimeira mundial 
da alimentação. Roma: FAO, 1996. Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.
HTM>. Acesso em: 16 mar. 2018.
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entendimento sobre o direito à alimentação e aprofundar as obrigações dos Estados-parte tais 
quais dispostos no Pidesc. O CG n. 12 identificou três dimensões do direito à alimentação: dis-
ponibilidade, acessibilidade e adequação. O detalhamento do CG n. 12 abordou, ainda, temas 
como necessidades alimentares, qualidade dos alimentos, aceitação cultural dos consumidores, 
obrigações, violações e proibição a quaisquer tipos de discriminação no acesso aos alimentos. 
Além disso, o documento orientou na implementação do direito à alimentação adequada no plano 
doméstico, de construção do quadro legal, de monitoramento e accountability16. 

Olhando de forma retroativa, percebe-se como a abordagem das normas referentes ao 
direito à alimentação progrediu. As discussões sobre o tema incorporaram conceitos que foram 
sendo criados para levar o direito à alimentação para além de suas dimensões técnicas, passando 
a incluir os parâmetros que valorizam a dignidade da pessoa humana em seus aspectos culturais, 
econômicos e sociais. De uma percepção abrangente desse direito como um direito humano, 
em 1948, evoluiu-se para uma percepção complexa, que trata o direito à alimentação para além 
do mero direito a uma quantidade mínima de calorias, proteínas e nutrientes específicos diários. 
Do direito à alimentação, migrou-se para direito à alimentação adequada, que envolve o direito 
a todos os nutrientes que uma pessoa precisa para ter uma vida saudável e ativa, bem como ao 
meios para ter acesso físico e econômico a eles. O debate foi enriquecido pela ideia de segurança 
alimentar, na década de 1970, que depois passou a englobar, também, a segurança nutricional. 

Na virada do milênio, a ONU promoveu um momento fundamental de reflexão e ação 
sobre os mais graves problemas mundiais que adentrariam o século XXI, dentre os quais a 
fome. Na ocasião, 191 Chefes de Estado adotaram a Declaração do Milênio, de 08 de setem-
bro de 2000, que estabeleceu oito objetivos do desenvolvimento (ODMs), com metas concre-
tas e mensuráveis, no sentido de amalgamar os esforços direcionados às necessidades dos 
mais pobres. Em consonância com as decisões da Cúpula Mundial de Alimentos, de 1996, a 
Declaração do Milênio incorporou a meta de erradicação da fome, com diminuição do número 
pessoas famintas no mundo pela metade até 2015. A fome transformou-se em Objetivo do 
Desenvolvimento do Milênio primeiro e primordial. 

3 O CASO BRASILEIRO: DE UMA CAMPANHA DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A UMA BASE LEGAL 
CONSOLIDADA

No Brasil, os marcos normativos internacionais tiveram importante papel na criação e 
na consolidação da legislação nacional em segurança alimentar e nutricional (SAN). Contudo, 
a experiência desenvolvida domesticamente foi rica em termos de estratégia do combate à 
fome: ao chegar no ano de 2015, o país não apenas havia saída do mapa da fome no mundo 
– tendo alcançado a meta do ODM 1 em 2002 –, como também se tornou, nesses 15 anos, 
referência mundial no assunto. 

16 OHCHR. CESCR General comment n. 12: the right to adequate food (art. 11). 1999.
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O estabelecimento da segurança alimentar e nutricional como prioridade nacional deu-
se, conjuntamente, a partir de intensa atuação da sociedade civil e de uma progressiva institu-
cionalização do tema, por meio da criação de políticas públicas e marcos legais. 

Nesse sentido, o primeiro evento relevante a ser citado é a criação da “Campanha 
Merenda Escolar” e a regulação da alimentação escolar em 1955. Esse marco criou as bases 
para o atual Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), um dos elementos centrais 
da estratégia de SAN do governo brasileiro17. O PNAE busca gerar impactos intersetoriais, 
através da oferta de alimentação escolar saudável e regular, além da promoção de atividades 
em educação alimentar e nutricional. O programa é reconhecido não só por reduzir a fome a 
curto prazo, mas também por auxiliar no desenvolvimento cognitivo infantil e na quebra do 
ciclo da pobreza, através da geração de um estímulo para permanência e melhor rendimento 
das crianças na escola18.

Durante o período da ditadura militar (1964-1985), a alimentação e nutrição não foram 
temas de destaque na agenda nacional, porém ganham atenção renovada com o processo 
de redemocratização do Brasil, na década de 80. Nesse momento, há um forte engajamento 
da sociedade civil na construção da Constituição de 1988, e a abordagem de temas de SAN 
na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na 1ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, ambas realizadas em 198619.

Na década de 90, importantes avanços no âmbito da sociedade civil foram centrais para 
a construção do projeto brasileiro de combate à fome que se inicia nos anos 2000. Em 2001, a 
organização não governamental Instituto Cidadania elaborou um documento intitulado “Projeto 
Fome Zero”, que ressaltava a latência do problema da fome no Brasil e a urgência de elaborar 
uma política específica para atacar esse problema. O Projeto Fome Zero constituiu a base para o 
Programa Fome Zero, lançado pelo Governo Lula em seu primeiro ano de mandato20. 

Assim, é em 2003 que a SAN e o combate à fome são colocados como pauta central 
na agenda governamental. A partir de então, uma série de políticas, mecanismos institucionais e 
instrumentos legais são estabelecidos, visando o fortalecimento do compromisso com a SAN da 
população, por meio de um processo de institucionalização. Essas ferramentas consistem nas 
bases para o respeito e promoção do direito humano à alimentação adequada no Brasil. 

O Programa Fome Zero foi então lançado e foi paulatinamente ampliado nos anos que 
se seguiram e passou a configurar a Estratégia Fome Zero, englobando um conjunto de polí-
ticas intersetoriais para lidar com as causas estruturais da fome e da insegurança alimentar. 

17 LEÃO, Marília; MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e 
nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, 2012. p. 14.

18 BALABAN, Daniel Silva. Cooperação Internacional do Brasil para a Criação de Ações Nacionais Sustentáveis 
de Segurança Alimentar e Nutricional a Atuação do Brasil Através do Centro de Excelência Contra a Fome. 
In: ALMINO, João; LIMA, Sérgio Eduardo Moreira. 30 anos da ABC – Visões da cooperação técnica inter-
nacional brasileira. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2017. p. 285-286. 

19 CÂMARA Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011. p. 16.

20 LEÃO, Marília; MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e 
nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, 2012. p. 18.
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Elas se debruçam sobre quatro eixos principais: a ampliação do acesso à alimentação pela 
população de baixa renda, a geração de renda, o fortalecimento da agricultura familiar e a 
articulação, mobilização e controle social21. 

Ainda em 2003, através do Decreto n. 4.582, de 30 de janeiro, foi recriado o Conse-
lho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) – anteriormente estabelecido em 
1993, quando sua atuação durou por apenas um ano22, 23. O Consea é um órgão composto 
majoritariamente de representantes da sociedade civil que, juntamente com atores governa-
mentais, proveem assessoria direta à Presidência da República em assuntos relativos a SAN. 

O principal instrumento legal relativo à garantia da SAN e à promoção do direito à 
alimentação no Brasil é a lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006, ou Lei Orgânica de Se-
gurança Alimentar e Nutricional (Losan). A Losan foi criada no âmbito do Consea, com ampla 
participação de diversos setores da sociedade civil e governo. A Lei atribui ao poder público 
o dever de adotar medidas que garantam a Segurança Alimentar e Nutricional da população, 
tendo como base os princípios de universalidade, equidade, autonomia, participação social e 
transparência.

A Losan estipula ainda a criação de um Sistema Integrado de SAN (Sisan), através do 
qual são coordenadas as políticas temáticas no Brasil. É importante destacar que, assim como 
outros sistemas setoriais de gestão de políticas públicas – como o SUS –, o Sisan incorpora 
mecanismos de participação social – os Conseas a nível federal, estadual e municipal e as 
Conferências. O Sisan consiste na base organizacional para implementação de medidas de 
promoção de SAN no Brasil, englobando uma concepção ampla do tema, e de gestão interse-
torial. Em suma:

O novo marco institucional representado pelo Sisan lançou as bases para que o Brasil 

organizasse, de maneira articulada e coerente, um conjunto de políticas públicas de 

SAN que pudessem, ao mesmo tempo, enfrentar a fome e a desnutrição, promover a 

produção diversificada e sustentável de alimentos e o acesso universal a uma alimen-

tação adequada e saudável.24

Além do Sisan, a Losan determinou a formulação da Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN) – estabelecida pelo Decreto n. 7.272, de 25 de agosto de 
2010 – e de um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan 2012-2015). 

21 CONSELHO Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN; Food and Agriculture Organization – FAO; 
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA. Construção do Sistema e da Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Caisan/FAO/ IICA, 2009. p. 29-33.

22 CÂMARA Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011. p. 20.

23 LEÃO, Marília; MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e 
nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, 2012. p. 18.

24 CÂMARA Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011. p. 11.



Objetivos de desenvolvimento sustentável e o direito à alimentação adequada: 35

Enquanto a Losan estabelece os princípios e diretrizes a serem seguidos na promoção da 
SAN no Brasil, a PNSAN estabelece os mecanismos práticos de implementação dessa Lei, 
e o Plansan determina as metas e ações a serem implementadas dentro de um determinado 
período de tempo25, 26.

Paralelamente a essas medidas mais abrangentes, é importante mencionar a Lei de 
Alimentação Escolar, sancionada em 2009 no Brasil. Como citado anteriormente, o PNAE é 
um programa importante dentro da estratégia de SAN brasileira e foi implementado em 1955. 
A Lei de 2009 contribuiu para o fortalecimento e a ampliação dos impactos intersetoriais do 
PNAE, por meio de sua regulação. Nesse sentido, três novos elementos chamam a atenção na 
implementação da alimentação escolar: 1. A criação dos Conselhos de Alimentação Escolar 
como mecanismos de participação e controle social; 2. A obrigatoriedade de o cardápio esco-
lar ser preparado por um nutricionista; e, principalmente, 3. A estipulação de que um mínimo 
de 30% das compras institucionais para alimentação escolar venham da agricultura familiar27. 

Com as bases legais e institucionais para a promoção de SAN instituídas, um impor-
tante evento para a incorporação do DHAA a essas políticas ocorre em 2010. Nesse ano, a 
partir de uma campanha promovida pelo Consea e apoiada por organizações da sociedade 
civil, é aprovada a Emenda Constitucional n. 64, que dispõe sobre a inclusão do Direito à Ali-
mentação no artigo 6º da Constituição Federal de 198828. Com essa medida, o direito à alimen-
tação passa a constar entre os direitos sociais universais estabelecidos na Constituição, como 
saúde e educação. Ademais, o Estado se torna responsável por garantir esse direito através 
de suas políticas e ações, e pode ser responsabilizado no caso do seu não cumprimento29.

A implementação de instrumentos legais que reforcem e garantam a promoção da 
SAN e do DHAA é um recurso importante para que se possa cobrar essas medidas do Estado. 
Todos os marcos legais listados nesta sessão, além de consistirem na culminação de fortes 
processos de mobilização social, são ferramentas centrais para a organização das políticas de 
SAN. Em última instância, essas ferramentas já vinham incorporando progressivamente a ideia 
da alimentação como direito humano em seus princípios. No entanto, o registro do DHAA na 
norma de mais alta hierarquia do sistema jurídico brasileiro consagra esse princípio e reforça a 
obrigação de seu cumprimento pelo Estado, como direito fundamental e universal. Finalmente, 

25 LEÃO, Marília; MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e 
nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, 2012. p. 28.

26 CÂMARA Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011. p. 11.

27 BALABAN, Daniel Silva. Cooperação Internacional do Brasil para a Criação de Ações Nacionais Sustentáveis 
de Segurança Alimentar e Nutricional a Atuação do Brasil Através do Centro de Excelência Contra a Fome. 
In: ALMINO, João; LIMA, Sérgio Eduardo Moreira. 30 anos da ABC – Visões da cooperação técnica inter-
nacional brasileira. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2017. p. 286. 

28 Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011. p. 20-22.

29 CONSELHO Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN; Food and Agriculture Organization – 
FAO; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA. Construção do Sistema e da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Caisan/FAO/IICA, 2009. p. 
36-37.
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a inclusão do direito à alimentação na constituição federal contribui para reiterar e servir de 
referência para todos os instrumentos legais nacionais que discorrem sobre o assunto.

4 AGENDA 2030: DO “DESAFIO FOME ZERO” AO ODS 2

Em paralelo à construção da estratégia brasileira de combate à fome, ocorreram avan-
ços na construção do quadro normativo relativo ao direito à alimentação adequada no sistema 
internacional, visando-o à concretização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.  

Enquanto no Brasil davam-se os primeiros passos na operacionalização da Estratégia 
Fome Zero, no sistema ONU buscava-se o desenvolvimento de diretrizes, a fim de transformar 
em realidade as aspirações consagradas no Objetivo do Desenvolvimento do Milênio 1 – a 
redução da fome mundial pela metade. Nesse sentido, a FAO adotou as “Diretrizes Voluntárias 
em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança 
alimentar nacional” em 2004. Tratou-se do primeiro acordo intergovernamental sobre a imple-
mentação do direito à alimentação no nível nacional30. O documento é oriundo dos debates 
realizados por grupos de trabalho designados em 2002 na Cúpula Mundial de Alimentos +5, 
ocorrida em Roma, na Itália. 

Outro avanço significativo no alcance do direito à alimentação adequada se deu na 
comemoração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a aprovação, 
por consenso, do Protocolo Opcional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966. A importância do documento está na permissão concedida a 
indivíduos, pela primeira vez na história, para buscar justiça por violações de seus direitos 
econômicos, sociais e culturais no plano internacional, fortalecendo, assim, a proteção dos 
direitos humanos dessa natureza31.

À medida que os marcos normativos evoluíram no cenário internacional, o Brasil 
caminhava rumo a saída do país do mapa mundial da fome. Ao longo da última década, o 
país consolidou-se como referência global no âmbito da SAN devido às ações estratégicas 
realizadas e, principalmente, aos resultados expressivos no combate à fome e à pobreza. Em 
2000, a parcela de população brasileira no mapa da fome era de 12%. No ano de lançamento 
do Programa Fome Zero, em 2003, o valor já havia caído para 6,90%. Após 2003, o Fome Zero 
foi progressivamente expandido, passando a consistir em uma Estratégia intersetorial nacional, 
cujas políticas e programas integrados contribuíram para potencializar o sucesso do combate 
à fome no Brasil. No ano de 2009, observou-se a queda do percentual da população no mapa 
da fome para 2,50%32. 

30 FAO. Diretrizes Voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no con-
texto da segurança alimentar nacional. Roma: ONU, 2004.

31 OHCHR. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 2008. 
32 World Bank. Prevalence of undernourishment (% of population). 2018. 



Objetivos de desenvolvimento sustentável e o direito à alimentação adequada: 37

Os resultados impressionantes das políticas públicas brasileiras contra a fome atraí-
ram a atenção de todo o mundo. A redução, em uma década, para valores inferiores a um 
quarto da percentagem inicial da proporção de pessoas com fome tornou o Brasil exemplo de 
alcance avant garde dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 1 (ODM 1). 

No mundo, a realidade revelou-se outra, e nova iniciativa política foi tomada pela ONU 
no sentido de impulsionar o combate à fome. As estimativas anteriores ao término do prazo 
para os ODMs já indicavam que a meta para a diminuição em 50% da fome não seria alcança-
da. Em meio a esse cenário de percepções pessimistas sobre a melhora da situação da fome 
no mundo, o então Secretário-Geral Ban Ki-moon, lançou o chamado “Desafio Fome Zero”. O 
lançamento ocorreu no Rio de Janeiro, durante os trabalhos da Cúpula das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Natural, ou simplesmente Rio+20. 

A campanha foi criada consagrando cinco principais objetivos, no sentido de garantir a 
segurança alimentar e nutricional de toda a população do globo. Por um lado, o Desafio Fome 
Zero visa a zerar (i) tanto o desperdício ou perda de alimentos, (ii) quanto a desnutrição em crian-
ças com menos de dois anos, devido à falta de nutrientes durante a gestação e nos primeiros 
dias de vida. Por outro lado, os objetivos visam a atribuir 100% (iii) de acesso a alimentos para 
todas a pessoas, durante todo o ano; (iv) de sistemas alimentares sustentáveis e (v) de aumento 
de produtividade e renda de pequenos produtores33. 

Para o governo brasileiro, a influência do país no cenário internacional é evidente. De 
acordo com o Chanceler Antonio Patriota, à época do governo de Dilma Rousseff, os progra-
mas de proteção social tornaram-se reconhecidos como uma importante ferramenta contra a 
insegurança alimentar. “For the Brazilian Government it is gratifying to see the ‘Zero Hunger’ 
battle-cry transformed into a global endeavor”34, comentou em sessão do Comitê Mundial de 
Segurança Alimentar, depois do lançamento do Desafio Fome Zero.35

O ano de 2015 trouxe reflexão e ação. Reflexão sobre os avanços e desafios ainda 
presentes diante dos Objetivos do Milênio. E ação na elaboração de uma nova agenda que 
permeasse as prioridades internacionais nos quinze anos seguintes, tendo daí surgido os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs). 

Diante dos números ainda alarmantes de pessoas em situação de fome no mundo, e 
dando continuidade e impulso político ao Desafio Fome Zero, o Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável 2 foi apresentado de forma mais ambiciosa. Afinal, os resultados da erradicação 

33 WFP. “WFP and the Zero Hunger Challenge”. Disponível em: <http://www.wfp.org/zero--hungerssa-
Usei-67_UVLEY5MLLA-_BgOgOsved-0CCsQtwIwBQsusg-AFQjCNFMYnL2lkl4rcucuNADg_42-Ep-OQ>. 
Acesso em: 21 mar. 2018. 

34 “Para o governo brasileiro é gratificante ver o grito de guerra ‘Fome Zero’ transformado em um esforço 
global” (tradução dos autores). 

35 MRE. Discurso do Minitro Antonio de Aguiar Patriota por ocasião da 39a Sessão do Comitê sobre Segu-
rança Alimentar Mundial da FAO. Roma, 17 de Outubro de 2012. Disponível em:  <http://www.itamaraty.
gov.br/en/speeches-articles-and-interviews/minister-of-foreign-affairs-speeches/5865-statement-delive-
red-by-the-minister-of-foreign-affairs-antonio-de-aguiar-patriota-at-the-39th-session-of-the-committee-on
-world-food-security-of-fao-rome-italy-october-17-2012>. Acesso em: 21 de março de 2018. 
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da pobreza extrema e da fome pela metade até 2015 (ODM 1) foram parcialmente alcançados. 
Embora a porcentagem de população vivendo em situação de extrema pobreza em áreas em 
desenvolvimento tenha superado a meta, a redução da fome pela metade não foi atingida: 
entre os anos de 1990 e 1992, a proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desen-
volvimento era de 23,3%; entre 2014 e 2016, a proporção caiu para 12,9% – contra 11,65% 
esperados36. Na Agenda 2030, o combate à fome foi revisto e a nova meta formulada foi a de 
acabar totalmente com a fome no mundo. A nova meta, válida para 2030, é a meta da Fome 
Zero no mundo. 

Fazendo vista à formulação do ODS 2, alguns pontos podem ser comentados. O texto 
refere-se a “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável”. Trata-se de um olhar multidimensional para o problema 
da fome. Além de visar à erradicação total da fome até 2030, o ODS 2 engloba, também, a 
segurança alimentar, visando a acabar com todas as formas de desnutrição, ao mesmo tempo 
em que propõe que a produção agrícola seja dobrada, acompanhada do aumento de renda dos 
pequenos produtores37. 

No sentido de assegurar que o ODS 2 se concretize, a ONU se apoia em diferentes 
atores, nos níveis nacional e internacional de atuação. Internacionalmente, a organização se 
beneficia da expertise de suas agências e programas especializados, de modo a trabalhar em 
conjunto com os Estados-membros no desenvolvimento de capacidades. Dentre eles, o Centro 
de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, desempenha papel funda-
mental na busca pela realização do ODS 2, por meio da cooperação Sul-Sul, por exemplo. 

No nível nacional, a consecução da Agenda 2030 é assistida de algumas maneiras. 
Importante citar o Pacto Global da ONU, iniciativa de adesão voluntária voltada para empre-
sas, sindicatos e organizações da sociedade civil, visando a contribuir para a consumação da 
agenda de prioridades temáticas da ONU. O Pacto Global foi uma iniciativa do ex-Secretário-
Geral da ONU, o ganês Kofi Annan, no ano 2000, no sentido de prover diretrizes voltadas para 
o fomento da práticas cidadãs e sustentáveis. Atualmente, há mais de doze mil organizações 
signatárias do Pacto Global, articuladas em rede. 

Uma dessas organizações é a OAB/PR. A adesão da OAB/PR ao Pacto Global da 
ONU originou-se por meio da Comissão Estadual da Mulher Advogada que, ainda em 2015, 
encaminhou parecer ao Presidente da OAB/PR, ressaltando a relevância do assunto. Já ano se-
guinte, a OAB/PR promoveu a adesão à Rede Brasil do Pacto Global, ficando, naquele primeiro 
momento, com vinculação à Comissão da Mulher Advogada. 

36 ONU. The Millenium Development Goals Report. New York: United Nations, 2000. p. 04. Disponível em: 
<http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2018. 

37 ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponí-
vel em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 15 
mar. 2018.
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Como a matéria precisava de discussão e adesão mais ampla dos advogados paranaen-
ses, a OAB/PR resolveu criar, no final de 2017, a Comissão do Pacto Global, atualmente com-
posta por 12 membros, sob a Presidência da Drª Jaqueline Lobo da Rosa. Importante destacar a 
posição de vanguarda da OAB/PR, por ser pioneira em aderir aos dez princípios do Pacto Global 
dentre as seccionais da OAB, justamente por entender que, para atingirmos os ODSs, a socieda-
de precisa estar engajada. Nesse sentido, faz-se essencial a participação efetiva e atuante dos 
advogados, atores chave na busca pela Justiça.

É interessante notar a relação entre os inputs nacionais e internacionais no combate 
à fome e em SAN, e como eles interagem em um círculo virtuoso de evolução. Inicialmente, a 
ONU propôs a redução pela metade da fome no mundo por meio dos ODM 1. Logo em seguida, 
o movimento do Brasil foi de priorizar a SAN, com a criação de uma estratégia com foco e 
acabar com a fome no país. No fim da década, os resultados surgiram e mostraram o sucesso 
da estratégia, que, por sua vez, virou exemplo paradigmático no cenário internacional. Diante 
desse quadro, a ONU reconheceu os esforços brasileiros e não apenas lançou o Desafio Fome 
Zero, como também incorporou a meta de acabar com a fome no mundo no ODS 2. Desse 
movimento, surgiu o Centro de Excelência contra a Fome, como hub fundamental que trabalha, 
simultaneamente, com as experiências brasileira e do Programa Mundial de Alimentos, no 
sentido de prover expertise a países na luta pela Fome Zero mundial. 

5 O CENTRO DE EXCELÊNCIA DE COMBATE À FOME NO 
BRASIL 

Internacionalmente conhecido pelo trabalho de ponta que desenvolve, o Centro de 
Excelência contra a Fome foi criado em 2011, como uma parceria entre o Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) e o Governo brasileiro. O Centro de Excelência apoia países em desenvol-
vimento na elaboração e fortalecimento de seus programas nacionais de segurança alimentar 
e nutricional, com foco em programas de alimentação escolar ligados à agricultura familiar. 

O Centro de Excelência foi estabelecido para responder à crescente demanda por coo-
peração Sul-Sul e, particularmente, à demanda de diversos países para aprenderem com a 
experiência brasileira nesta área. O Centro reúne, portanto, as experiências e conhecimentos 
complementares do PMA e do Governo brasileiro, de forma a otimizar as iniciativas de coo-
peração com países que necessitam de apoio para ter programas sustentáveis para suas 
populações. O PMA presta assistência alimentar ao redor do mundo há mais de 60 anos, 
incluindo a oferta de alimentação escolar a 45 milhões de crianças em 60 países em situação 
de insegurança alimentar e nutricional. O Governo brasileiro, por sua vez, estabeleceu políticas 
e estratégias para a institucionalização e regulação de suas ações de SAN, conforme detalhado 
nos itens anteriores deste artigo. 

O trabalho do Centro de Excelência possui quatro principais vertentes. A primeira é 
de facilitar a cooperação sul-sul entre países para que esses possam compartilhar seu apren-
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dizado no fortalecimento de seus sistemas de SAN, e possam se beneficiar do contato com 
diversos modelos na escolha de suas próprias abordagens para erradicação da fome e promo-
ção da nutrição. A segunda é a mobilização de atores-chave nos países (Ministros, Gestores 
e outros atores governamentais) para aumentarem os investimentos em políticas sociais, e 
incrementarem as ações nacionais de SAN – mais especificamente as de alimentação escolar. 
A terceira vertente é voltada para a assistência técnica aos países em desenvolvimento. Assim, 
o Centro oferece apoio a governos: 1. Na elaboração e desenvolvimento de políticas, estra-
tégias e programas; 2. Na formação de estruturas institucionais para gerenciamento dessas 
iniciativas; e 3. Na elaboração de análises que fundamentem a tomada de decisões por parte 
dos governos. Por fim, a quarta vertente de trabalho do Centro é a produção de conhecimentos 
a partir das experiências dos diferentes países, visando contribuir tecnicamente para o apri-
moramento das abordagens nacionais e documentar as múltiplas experiências desenvolvidas. 

É importante destacar que a cooperação realizada pelo Centro de Excelência é 
focada no desenvolvimento de capacidades dos governos nacionais. Isso ocorre porque em 
muitos países em desenvolvimento – particularmente nos mais pobres – os governos locais 
não possuem recursos e capacidades suficientes para atender à insegurança alimentar e nu-
tricional de suas populações por meios próprios. Consequentemente, esses países depen-
dem em grande parte de suporte internacional – tanto na mobilização de recursos para as 
ações, quanto na operacionalização dos programas de assistência. Portanto, é fundamental 
que os governos tenham suas capacidades incrementadas para poderem se apropriar dos 
programas e atender às necessidades nacionais de forma sustentável. 

Outro elemento crucial no trabalho de cooperação desenvolvido pelo Centro de Exce-
lência é a abordagem intersetorial. Considerando a complexidade do fenômeno da má-nutrição 
– que muitas vezes permeia desde os meios para produção e distribuição de alimentos até os 
hábitos de preparo e consumo da população de um país –, é importante que ações de SAN 
enfrentem as diferentes dimensões envolvidas de forma compreensiva. Portanto, a coopera-
ção entre as áreas de agricultura, educação, saúde, entre outras, é fundamental para que as 
ações assegurem mudanças de longo prazo, que promovam sistemas alimentares propícios 
à nutrição adequada. Para atingir esse fim, a coordenação e colaboração entre as diferentes 
áreas de governo é de extrema importância, de modo que as políticas e programas atuem de 
forma complementar e tenham maior efetividade. 

A abordagem intersetorial do Centro de Excelência está em consonância com o ODS 
2, que contém as diferentes áreas de atuação necessárias à erradicação da fome: segurança 
alimentar, melhoria da nutrição e agricultura sustentável. Tanto a abordagem de apropriação 
dos países dos programas de SAN quanto a abordagem Sul-Sul também estão alinhados com 
o ODS 17, voltado para o fortalecimento dos meios de implementação dos ODS. Esse objetivo 
destaca a necessidade de se aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sus-
tentável (meta 17.14) e de se respeitar a liderança de cada país na implementação de políticas 
para erradicação da pobreza e desenvolvimento (meta 17.15). A meta 17.9, especificamente, 
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prevê o reforço da capacitação dos países em desenvolvimento na construção de seus planos 
nacionais para realização dos ODS, inclusive por meio de cooperação Sul-Sul. 

A consolidação das políticas e programas de SAN em marcos legais constitui outra 
questão importante para a realização dos ODS, que também é trabalhada pelo Centro de Exce-
lência com os países parceiros. A estruturação das iniciativas em um quadro normativo con-
tribui para garantir estabilidade às ações para além das decisões de um governo específico, 
tornando-as políticas de Estado. Reforça, igualmente, a lógica de direitos e garantias para o 
cidadão, que passa a ter assegurado seu acesso aos programas e pode recorrer ao poder ju-
diciário em casos de não cumprimento dos direitos e prerrogativas previstos, como ocorre no 
Brasil. A perenização dos programas de SAN contribui da mesma forma à garantia do DHAA, 
pois assegura meios para a proteção, respeito e realização desse direito por parte do Estado. 

O modelo da alimentação escolar promovido pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) no Brasil compreende esses diferentes elementos e, por isso, diversos países 
têm demonstrado interesse em aprender com esse modelo para o aprimoramento de seus 
programas de alimentação escolar. 

No Brasil, a alimentação escolar é prevista como direito na Constituição Federal em 
seu artigo 208, inciso VII. Ações de alimentação escolar existem no país há mais de 60 anos, 
no entanto, em 2009 o PNAE passou a marco legal por meio da Lei 11.947. Como citado no 
item 3, uma das principais alterações promovidas por essa regulação do PNAE consistiu na 
determinação da obrigatoriedade de que 30% das compras institucionais para alimentação 
escolar fossem provenientes da agricultura familiar. Essa medida tem o papel de fortalecer 
economias locais, promover o desenvolvimento rural e contribuir para a construção de siste-
mas alimentares sustentáveis. 

Em virtude do modelo holístico representado pelo PNAE, o Centro de Excelência contra 
a Fome já compartilhou a experiência brasileira com mais de 70 países, e tem prestado apoio 
técnico a 28 países no fortalecimento de seus programas nacionais de alimentação escolar. Em 
nível regional, o Centro de Excelência coopera com a União Africana com o objetivo de fomentar 
a cooperação regional nessa área e o apoio do bloco na institucionalização e mobilização de 
recursos para os programas. O trabalho realizado tem fortalecido a apropriação dos programas 
de alimentação escolar pelos países implementadores, mobilizado lideranças para maior inves-
timento no setor, e incrementado as capacidades nacionais38. Os esforços do Centro tem sido 
igualmente reconhecidos como uma boa prática na realização do desenvolvimento sustentável e, 
mais especificamente, do ODS 239.

38 WFP. Centre of Excellence against Hunger. Impact Evaluation Report (2011-2016). São Paulo, maio 2017. 
Disponível em: <http://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2017/08/CP05_IER__Web.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2018.

39 UNOSSC – United Nations Office for South-South Cooperation. Good Practices in South-South and Tri-
angular Cooperation for Sustainable Development. 2016. Disponível em: <https://www.unsouthsouth.
org/2016/05/30/good-practices-in-south-south-and-triangular-cooperation-for-sustainable-develop-
ment-2016/>. Acesso em: 21 mar. 2018.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou retraçar a evolução dos marcos legais internacionais e brasileiros 
que contribuem para o respeito, a proteção e a realização do DHAA, por meio da geração de 
responsabilidade frente a ações relativas a SAN e ao combate à fome. O objetivo de narrar 
esses trajetos históricos paralelos é de indicar a relação entre processos normativos interna-
cionais e brasileiros, dando destaque para o fato de que eles contribuem mutuamente entre si 
e se retroalimentam na construção de bases legais fortalecidas para a promoção do combate 
à fome. 

Devido ao sucesso de sua estratégia nacional, a experiência do Brasil em SAN se 
tornou referência mundial. Por conseguinte, o Brasil foi escolhido para abrigar o Centro de Ex-
celência Contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos e passou a contribuir para a troca 
de experiências e cooperação técnica entre países do Sul Global. A descrição da experiência do 
Centro no item 5 consiste em um recurso para ilustrar o protagonismo brasileiro no caminho 
para alcançar o ODS 2 a partir da promoção da alimentação como um direito. 

O trabalho do Centro de Excelência em assistência técnica na formulação de políticas 
e legislação relativas à SAN – mais especificamente aquelas de alimentação escolar – é guiado 
pelo princípio de que marcos legais e institucionais consistem em ferramentas cruciais para a 
perenização de políticas públicas. Assim, parte-se do pressuposto que quanto mais consoli-
dado estiver o direito à alimentação em contextos nacionais e internacionais, maior deverá ser 
o comprometimento com a sua promoção. 

O ODS 2, que visa a erradicação da fome, segurança alimentar, melhor nutrição e 
a promoção da agricultura, é de fundamental importância, já que o acesso a alimentação 
digna é um direito básico de todo ser humano. Para alcançá-lo, faz-se necessária uma união 
de esforços de governos, inciativa privada e sociedade civil, princípio esse explícito no ODS 
17. No âmbito dessas parcerias, a OAB tem importante presença e atuação. Seus advoga-
dos tem um papel central na divulgação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, bem 
como na fiscalização de práticas que ofendam os direitos humanos. 

REFERÊNCIAS

BALABAN, Daniel Silva. Cooperação Internacional do Brasil para a Criação de Ações Nacionais Sustentáveis 
de Segurança Alimentar e Nutricional a Atuação do Brasil Através do Centro de Excelência Contra a Fome. In: 
ALMINO, João; LIMA, Sérgio Eduardo Moreira. 30 anos da ABC – Visões da cooperação técnica internacional 
brasileira. Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2017.

CÂMARA Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. Estruturando o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Brasília: Caisan, 2011.

CONSELHO Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN; Food and Agriculture Organization – 
FAO; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA. Construção do Sistema e da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: a experiência brasileira. Brasília: CAISAN/FAO/ IICA, 2009.



Objetivos de desenvolvimento sustentável e o direito à alimentação adequada: 43

EIDE, Asbjørn. The human right to adequate food and freedom from hunger.  In: FAO (Org.). The right to 
food in theory and practice. Roma: FAO Information Division, 1998. Disponível em: <http://www.fao.org/
docrep/w9990e/w9990e03.htm>. Acesso em: 16 mar. 2018.

FAO. Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Acção da Cimeira Mundial 
da Alimentação. Roma: FAO, 1996. Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.
HTM>. Acesso em: 16 mar. 2018.

FAO. Diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no con-
texto da segurança alimentar nacional. Roma: ONU, 2004.

_____. The Founding of FAO. Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/009/p4228e/P4228E04.htm>. 
Acesso em: 15 mar. 2018. 

_____. Trade reforms and food security. Roma: FAO, 2003.

FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building 
resilience for peace and food security. Roma: FAO, 2017. 

IFPRI. Global Nutrition Report 2016: from promise to impact – ending malnutrition by 2030. Washington, 
DC: IFPRI, 2016.

LEÃO, Marília; MALUF, Renato S. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e nutri-
cional: a experiência brasileira. Brasília: Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, 2012.

MRE. Discurso do Ministro Antonio de Aguiar Patriota por ocasião da 39a Sessão do Comitê sobre Segu-
rança Alimentar Mundial da FAO – Roma, 17 de Outubro de 2012. Disponível em:  <http://www.itamaraty.
gov.br/en/speeches-articles-and-interviews/minister-of-foreign-affairs-speeches/5865-statement-delive-
red-by-the-minister-of-foreign-affairs-antonio-de-aguiar-patriota-at-the-39th-session-of-the-committee
-on-world-food-security-of-fao-rome-italy-october-17-2012>. Acesso em: 21 mar. 2018.

OHCHR. CESCR General comment n. 12: the right to adequate food (art. 11). 1999. 

_____. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 2008.

_____. Status of ratification: international covenant on economic, social and cultural rights. 2018. Dispo-
nível em: <http://indicators.ohchr.org/>. Acesso em: 12 mar. 2018. 

ONU. Assembleia Geral. Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1966. 
Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/pacto_internacional.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018.

_____. Declaração do Milênio. Disponível em: <https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.
pdf>. Acesso em: 14 mar. 2018.

_____. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/
UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2018.

_____. The Millenium Development Goals Report. New York: United Nations, 2000. p. 04. Disponível 
em: <http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%20
1).pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

_____. The right to adequate food: fact sheet n. 34. Geneva: United Nations, 2010.  

_____. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Dispo-
nível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 
15 mar. 2018.



44 Daniel Balaban | Itamar Côrtes

ONU. Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition. 1974. Disponível em: <http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx>. Acesso em: 
16 mar. 2018.

SILVA, Sandro Pereira. A trajetória histórica da segurança alimentar e nutricional na agenda política nacio-
nal: projetos, descontinuidades e consolidação. Texto para Discussão. Brasília; Rio de Janeiro: IPEA, 2014.  

UNOSSC – United Nations Office for South-South Cooperation. Good Practices in South-South and Tri-
angular Cooperation for Sustainable Development. 2016. Disponível em: <https://www.unsouthsouth.
org/2016/05/30/good-practices-in-south-south-and-triangular-cooperation-for-sustainable-develop-
ment-2016/>. Acesso em: 21 mar. 2018.

WFP. Nutrition (fonte online). Disponível em: <http://www1.wfp.org/nutrition>. Acesso em: 12 mar. 2017.

_____. “WFP and the Zero Hunger Challenge”. Disponível em: <http://www.wfp.org/zero--hungerssa-
Usei-67_UVLEY5MLLA-_BgOgOsved-0CCsQtwIwBQsusg-AFQjCNFMYnL2lkl4rcucuNADg_42-Ep
-OQ>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

_____. Centre of Excellence against Hunger. Impact Evaluation Report (2011-2016). São Paulo, maio 2017. 
Disponível em: <http://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2017/08/CP05_IER__Web.pdf>. 
Acesso em: 21 mar. 2018.



O DIREITO A EDUCAÇÃO PREVISTA  
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

E A NECESSIDADE DE ASSEGURAR 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM  

RELAÇÃO À PESSOA IDOSA

Victor Hugo Baluta1

1 INTRODUÇÃO

O prolongamento natural da vida, fenômeno dos dias atuais, constitui uma realidade 
mundial e evidencia a importância da preparação das sociedades para proporcionar uma me-
lhor qualidade de vida aos cidadãos idosos.

Apesar desse prolongamento natural da vida e do crescente número de pessoas ido-
sas no Brasil, as políticas públicas não apresentam posição satisfatória para atendimento da 
demanda que se amplia rapidamente.

A Lei 10.741/03, do Estatuto do Idoso, prevê no capítulo V o direito a educação e 
o estímulo por parte do governo para a criação de programas de incentivo a educação para 
pessoas idosas.

O presente trabalho justifica-se pela necessidade do aprofundamento reflexivo, visan-
do apontar melhorias nas políticas públicas relacionadas ao direito à educação da pessoa 
idosa.

Objetiva-se ao final do trabalho conhecer: legislação sobre o direito à educação da 
pessoa idosa; os artigos legais dirigidos à educação das pessoas idosas, seus avanços e difi-
culdades; as previsões contidas no 4º Objetivo Global do Desenvolvimento Sustentável, que é 
Educação de Qualidade e alternativas que possibilitem avanços nas políticas públicas relativos 
ao direito à educação da pessoa idosa.

1 Advogado inscrito na OAB/PR sob n. 74610, advogado especialista em Direito Educacional pela 
Faculdade Itecne de Cascavel, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-PR.  
E-mail: victor_baluta@yahoo.com.br. 
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O trabalho contará com o desenvolvimento de estudo da previsão constitucional sobre 
o direito à educação em linhas gerais, procurando chegar à pessoa idosa. Atingido o objetivo 
primeiro de identificar as linhas gerais do direito à educação, investigar no Estatuto da Pessoa 
Idosa as previsões legais para a fundamentação do estudo. E, finalmente, verificar a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, para detectar quais os aspectos que a mesma apresenta a 
respeito da temática proposta para estudo.

Da identificação dos diplomas legais relacionados à temática, desenvolver um estudo 
específico a respeito dos artigos relacionados ao tema e com isso procurar encontrar onde 
efetivamente são implementados e possuem praticidade no âmbito da educação em nível fe-
deral, estadual.

Finalmente, após o levantamento dos aspectos legais, procurar através da literatura 
pesquisada encontrar os posicionamentos da sociedade em torno do acolhimento e empode-
ramento do idoso frente ao direito à educação, sugerindo alternativas que possibilitem avanços 
nas conquistas educacionais da pessoa idosa.

2 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO

A educação é um dos direitos humanos. Está reconhecida no artigo 26 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948:

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técni-

co-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no 

mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personali-

dade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha 

do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos.2

O direito humano à educação, reconhecido na Declaração, foi fortalecido como nor-
ma jurídica internacional, principalmente, pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (artigos 13 e 14), da Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação 
no Campo do Ensino, da Convenção sobre os Direitos da Criança (artigos 28 e 29) e do Pro-
tocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (artigo 13).

2 ONU. Universal Declaration of Human Rights. Disponível em: <http://www.un.org/en/universal-declaration
-human-rights/>. Acesso em: 29 mar. 2018.

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Tratar a educação como um direito humano significa que não deve depender das 
condições econômicas dos estudantes ou estar sujeita unicamente às regras de mercado. 
Também não pode estar limitada à condição social, nacional, cultural, de gênero ou étnico
-racial da pessoa. O mais importante é conseguir que todas as pessoas possam exercer e 
estar conscientes de seus direitos. Nesse sentido, o tópico 2 do artigo 26 da Declaração é 
fundamental na definição dos propósitos universais da educação.

O direito à educação tem um sentido amplo, não se refere somente à educação esco-
lar. O processo educativo começa com o nascimento e termina apenas no momento da morte. 
A aprendizagem acontece em diversos âmbitos, na família, na comunidade, no trabalho, no 
grupo de amigos, na associação e também na escola.

Por outro lado, nas sociedades modernas, o conhecimento escolar é quase uma con-
dição para a sobrevivência e o bem-estar social. Sem ele, não se pode ter acesso ao conheci-
mento acumulado pela humanidade.

Além de sua importância como direito humano que possibilita à pessoa desenvolver-
se plenamente e continuar aprendendo ao longo da vida, a educação é um bem público da 
sociedade, na medida em que possibilita o acesso aos demais direitos. Portanto, a educação 
é um direito muito especial: um “direito habilitante” ou “direito de síntese”. E sabe por quê? 
Porque uma pessoa que passa por um processo educativo adequado e de qualidade pode 
exigir e exercer melhor todos seus outros direitos.

A educação contribui para que crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres 
saiam da pobreza, seja pela sua inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a parti-
cipação política em prol da melhoria das condições de vida de todos. Também contribui para 
evitar a marginalização das mulheres, a exploração sexual e o trabalho infantil, possibilita o 
enfrentamento de discriminações e preconceitos, entre muitos outros exemplos que poderiam 
ser citados.

2.1 A educação em normas internacionais

No plano internacional, verifica-se que não existem convenções multilaterais que contem-
plem o idoso como tema principal, de modo que a proteção das pessoas de idade avançada acorre 
pela aplicação dos instrumentos internacionais de direitos humanos existentes.

Diante do destaque que as pessoas idosas são hipossuficientes em relação aos ou-
tros grupos de cidadãos, procura-se extrair os pontos que dizem respeito à educação 
como um todo, mas de forma especial aqueles que de alguma madeira fazem correlação ao 
Direito à Educação da Pessoa Idosa.

Logo, a maior expectativa de vida é positiva para as sociedades, mas uma grande 
fonte de desafios, principalmente no campo do Direito Educacional, pois como se vê a seguir 
é uma necessidade de igualdade de condições nas sociedades.
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a) Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) – ar-
tigo 13: 1. Os Estados Signatários do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
a educação. Concordam que educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido de sua dignidade, e deve fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda, que educação deve capacitar todas 
as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, 
a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 2. Os 
Estados Signatários do Presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno 
exercício desse direito: “[...] d) Deve-se fomentar e intensificar, na medida do possível, a 
educação fundamental para aquelas pessoas que não tenham recebido ou terminado o 
ciclo completo de instrução primária; [...]”.(g.n.)

Do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, destaca- 
-se preliminarmente o “direito à educação de toda pessoa” e, na sua sequência, a necessidade 
dos Estados em fomentar e intensificar a educação “no mínimo” fundamental para aquelas 
pessoas que não a tenham recebido, as pessoas idosas por analogia.

b) Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) – Artigo 29: 1. Os Estados- 
-Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de: 

[...] b) Imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamen-
tais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; c) Imbuir 
na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma 

e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de 

origem, e aos das civilizações diferentes da sua; d) Preparar a criança para assumir 
uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tole-

rância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais 

e religiosos e pessoas de origem indígena; [...]. (g.n.).

Da Convenção sobre os Direitos da Criança, no que tange ao direito educacional pre-
visto no artigo 29, vê-se que o sistema educacional deve imbuir na criança o respeito aos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, destaca-se que hoje muitas de nossas crianças 
e adolescentes simplesmente fazem de conta que o idoso inexiste, sequer respeitando esses 
indivíduos que mereceriam não somente do Estado, mas de toda a sociedade o maior dos 
respeitos, é que se preceitua logo a seguir, quando diz que a educação deve preparar a criança 
a uma vida responsável numa sociedade livre, ou seja, é dever da educação preparar crianças, 
jovens e adolescentes para uma convivência humana com os membros da terceira idade.

c) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) – artigo 24: 
1. Os Estados-Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para 
efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Es-
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tados-Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos: 

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoes-
tima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades 

fundamentais e pela diversidade humana; [...]. 2. Para a realização desse direito, os 

Estados-Partes assegurarão que: [...] e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas 
sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e so-
cial, de acordo com a meta de inclusão plena. [...]. (g.n.)

Novamente fazendo analogia do texto da convenção com o objetivo do presente tra-
balho, temos o Direito à Educação como base na igualdade de oportunidades, ou seja, jovens, 
deficientes e idosos necessitam o critério da universalidade, ou seja, valem a todos. E não é 
apenas algo momentâneo, mas um caminhar por toda a vida, daqui se extrai a condição de que 
a criança e os deficientes referendados na Convenção vão, em algum momento de sua exis-
tência, atingir a idade avançada, tornando-se pessoas idosas e sendo merecedoras do forta-
lecimento de seus direitos por liberdades individuais com a inclusão plena na sociedade atual.

d) Convenção Relativa a Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino (UNES-
CO, 1960) – artigo 1º: Para os fins da presente Convenção, o termo “discriminação” abarca 
qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição 
econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de trata-
mento em matéria de ensino, e, principalmente: 

a) Privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos ou 
graus de ensino; b) Limitar a nível inferior a educação de qualquer pessoa ou grupo; c) 

Sob reserva do disposto no art. 2º da presente Convenção, instituir ou manter sistemas 

ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas; d) 

De impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a 

dignidade do homem.

Novamente, vê-se que a educação é direito que não pode ser objeto de nenhum tipo de 
discriminação, o texto legal aponta a condição de nascimento, logo a longevidade não pode ser 
motivo de exclusão do sistema educacional em qualquer nível ou grau de ensino.

Das convenções e tratados internacionais, o Plano Internacional de Viena sobre o 
Envelhecimento3, produzido durante a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em 

3 Organização das Nações Unidas. Plano de ação internacional contra o envelhecimento. Tradução Arlene San-
tos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. (Série Institucional em Direitos Humanos; v. 1). 
Disponível em: <http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/5.pdf>. Acesso 
em: 22 maio 2016.
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abril de 2002, pela ONU, é que traz diretrizes sobre o acesso ao conhecimento, à educação e 
à capacitação da pessoa idosa.

Em linhas gerais o documento apresenta o pensamento de que uma sociedade ba-
seada no conhecimento requer a adoção de políticas para garantir o acesso à educação e à 
capacitação durante toda a vida. A educação e a capacitação permanente são indispensáveis 
para conseguir a produtividade dos trabalhadores e das nações.

Em todos os países, a educação e a capacitação permanentes são também requisitos 
básicos para a participação de idosos no emprego.

É preciso insistir no acesso das pessoas idosas às oportunidades de adquirir conhe-
cimentos, educação e capacitação na força de trabalho.

Mas principalmente, promover, por meio da educação pública, a compreensão do 
envelhecimento como questão de interesse de toda a sociedade.

2.2 O Pacto Global4 e os objetivos de desenvolvimento 
sustentável

O Pacto Global é uma iniciativa com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial 
internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e inter-
nacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção, refletidos em 10 princípios. Essa iniciativa conta com a participação 
de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações não-governamentais e 
demais parceiros necessários para a construção de um mercado global mais inclusivo e igua-
litário. Hoje já são mais de 12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes 
ao redor do mundo.

O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório 
ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que 
procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por 
meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.

O Pacto Global advoga 10 princípios universais, derivados da Declaração Universal de 
Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.

A Agenda de Desenvolvimento Sustentável adaptada e adotada em 2015 traz uma 
agenda de desenvolvimento baseada nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM – 
2000), como base nos ODM surgem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS – 

4 REDE BRASIL. Pacto Global - o que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 
29 mar. 2018.
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2015), que são criados para finalizar o trabalho dos ODM e não excluir ninguém em nenhuma 
fase do desenvolvimento humano.

O desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que procura satis-
fazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações 
de satisfazerem as suas próprias necessidades e demandam um esforço conjunto para a 
construção de um futuro inclusivo, resiliente e sustentável para todas as pessoas e todo o 
planeta.

Para fins do presente trabalho, abordaremos o 4º Objetivo de Desenvolvimento Sus-
tentável: “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”.

Se analisarmos a fonte primária desse 4º ODM, encontramos sua base no 2º ODM: 
“Educação básica de qualidade para todos”.

Ou seja, a fonte reza por educação básica de qualidade para todos, o aprimoramento 
do ODM para ODS busca trazer as premissas da educação inclusiva, justa e de qualidade, 
porém da análise de todos os documentos essenciais disponíveis referente aos ODS, a 
síntese básica da Agenda 2030 não traz nada que diga respeito exclusivo a pessoa idosa, as 
principais metas estão elencadas a meninos (as), jovens e adultos, permanecendo assim, 
como nos demais pactos globais, uma lacuna em relação a pessoa idosa.

3 O DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO DA PESSOA IDOSA NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Como já visto as regras especificamente contidas nos tratados e convenções interna-
cionais, em quase nada acrescentam o direito a educação da pessoa idosa, mesmo o Brasil 
sendo signatário desses tratados, muito pouco se faz ou se fez.

No ordenamento jurídico pátrio encontramos previsões de caráter geral na Constitui-
ção Federal, que traz preliminarmente a temática da educação em seu artigo 6º quando inclui 
o tema como direito social.

Art. 6º. São direitos sociais a educação, [...], a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. (g.n.)

Inclui-se também a questão da assistência aos desamparados, pois a pessoa idosa 
em sua condição de hipossuficiência estará também tutelado por essa cobertura protetiva, ou 
seja, não está o legislador garantindo favor as pessoas, mas direitos fundamentais e neces-
sários.

Logo a seguir em seu artigo 205, afirma:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(g.n.)

Cabe ainda na análise do texto Constitucional mencionar o artigo 211, que faz previsão 
da organização dos sistemas de ensino entre União, estados e municípios, elenca-se a organi-
zação do sistema federal de ensino (União), o sistema de educação fundamental e educação 
infantil (municípios) e o ensino fundamental e médio (estados).

Portanto, a Constituição estabelece os princípios e prevê os direitos, mas não detalha 
como esses sistemas devem sair do papel, no caso da educação, o diploma legal que veio 
para suplementar essa lacuna foi a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei 
9.394/96, que detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino no país.

De modo especial, a LDB menciona a educação de jovens e adultos em seus artigos 
4º, VII, e 37, não fazendo referência específica à pessoa idosa, mas ao adulto.

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1º 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e com-

plementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferen-

cialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (g.n.)

Mas a LDB não é por si só completa e o sistema educacional ainda necessitava de 
diretrizes mais específicas para seu “completo” cumprimento, para tal foi idealizado o Plano 
Nacional de Educação.

O válido atualmente é Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 13.005/2014, é um 
instrumento de planejamento do nosso Estado democrático de direito que orienta a execução 
e o aprimoramento de políticas públicas do setor. Nesse novo texto, fruto de amplos debates 
entre diversos atores sociais e o poder público, estão definidos os objetivos e metas para o 
ensino em todos os níveis – infantil, básico e superior – a serem executados nos próximos 
10 anos.

Do referido PNE, em relação à pessoa idosa, apenas em uma das metas, mais preci-
samente a meta 9, que reza sobre a elevação da taxa de alfabetização popular, fazendo menção 
a pessoa idosa.
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No campo específico do ordenamento relacionado à pessoa idosa, encontramos a Lei 
10.741/2003, Estatuto do Idoso, que em seus artigos 4º, 20 e 21 fazem menção ao direito à 
educação da pessoa idosa.

Bem como anterior ao diploma protetivo de 2003, temos a Lei n. 8.842/1994, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e o Decreto n. 1.948/1996, que regulamente a 
referida lei.

Em ambos os diplomas encontramos disposições genéricas sobre o direito à edu-
cação da pessoa idosa, na Lei n. 8.842/1994 encontramos o inciso III, do artigo 10, que 
apresenta as competências dos órgãos e entidades públicas sobre a educação, já o Decreto 
n. 1.948/1996 apresenta em seu artigo 10 as competências do Ministério da Educação para 
com a questão da pessoa idosa.

E também, não menos importante, o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Pa-
raná), parte integrante da Política Estadual do Idoso, Lei n. 11.863/1997, que traz em seu artigo 
3º, inciso III, aspectos da implantação da política estadual do idoso, no campo da educação.

Aqui se tem portando os principais diplomas legais pertinentes ao Direito Educacional 
e ao Direito do Idoso, que embasam o presente trabalho, no que tange a uma discussão da 
efetividade da concessão do Direito à Educação da Pessoa Idosa, como veremos a seguir.

4 UMA DISCUSSÃO SOBRE O ORDENAMENTO  
JURÍDICO EM RELAÇÃO AO DIREITO A EDUCAÇÃO  
DA PESSOA IDOSA

Preliminarmente, não menos importante, mas analisado de forma ampla no presente 
trabalho, são os aspectos apresentados no que diz respeito aos tratados internacionais que, 
em linhas gerais, sobre o direito à educação, traz como um direito de todas as pessoas, sendo 
atribuição dos Estados signatários o dever de fomentar e intensificar medidas de educação 
fundamental, para aqueles que não a tenham recebido em qualquer ciclo de suas vidas, de-
monstrando também a necessidade do preparo “das crianças” para o respeito aos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais, bem como a necessidade em preparar “as crianças” 
para que assumam a vida responsável em uma sociedade livre, gerando igualdade de opor-
tunidades, considerando como discriminação a privação de qualquer pessoa ao acesso aos 
diversos tipos de educação.

Já se verifica que ao utilizar em seus textos a expressão “crianças” tais institutos não 
observam a pessoa idosa como partícipe desse processo, pois remete às crianças o dever 
de conhecer os direitos humanos e liberdades fundamentais e, com isso, colocar em prática 
assumindo a vida responsável em uma sociedade livre, gerando igualdade de oportunidades.

A pessoa idosa passa a ser coadjuvante nesse processo, pois somente poderá ter 
aquilo que lhe for determinado por outrem, não podendo então determinar aquilo que deseja, 
mas recebendo o que lhe é oferecido.
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No ordenamento jurídico brasileiro a situação não é diferente, de forma ampla, para o 
desenvolvimento do presente trabalho consideramos apenas as previsões da Constituição Fede-
ral em seus artigos 6º e 205, que apontam a Educação como direito de todos e dever do Estado, 
visando o pleno desenvolvimento da “pessoa”, ao seu preparo para o exercício da cidadania.

Para que seja efetivado o desígnio constitucional (artigo 205) em análise, torna- 
-se indispensável à existência de escola para todos. Em sentido contrário, o direito público sub-
jetivo à educação ficará sem sentido. Isso significa que o particular tem a faculdade de exigir do 
Estado o cumprimento da prestação educacional. Nesse sentido, os Poderes Públicos poderiam 
fazer muito pela educação, promovendo-a, colocando-a ao dispor de quem quer que seja, até 
porque ela encontra referencial maior no artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, ainda que tal argumento se apresente tão distante dos nossos juízes e tribunais.

Bulos5 assim entende a respeito do artigo 205

ao encampar o ambicioso (e dispendioso) projeto do art. 205, a Constituição teve em 

vista o desenvolvimento do indivíduo, capacitando-lhe para o exercício da cidadania, a 

fim de qualifica-lo para o mercado de trabalho. Noutras palavras, estatuiu o importante 

programa de preparar o homem, o cidadão e o produtor de bens e serviços.

As previsões da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB) nos mostra 
em seus artigos 4º, VII, e 37, que a educação é destinada a jovens e adultos – (aqui levando 
em consideração o próprio ordenamento jurídico brasileiro, fazemos remissão ao Código Civil 
– Lei n. 10.406/2002, artigo 5º – que nos faz entender por pessoal adulta todo maior de 18 
anos de idade e ao Estatuto da Juventude – Lei n. 12.852/2013, §1º do artigo 1º – que diz 
ser jovem aquele com idade entre 15 e 29 anos que nos define então quem é jovem e quem 
é adulto) –, logo, vemos que a pessoa idosa, com suas particularidades e fragilidades, estará 
concentrado no bojo geral dos adultos, mas o Estatuto do Idoso lhe garante direitos próprios 
ao do ordenamento em geral.

Carneiro6 nos apresenta que a educação de jovens e adultos compreende o atendi-
mento de uma gama da população que não teve a educação à sua disposição na idade própria, 
e a previsão do inciso VII, do artigo 4º da LDB, corresponde hoje a se construir espaços 
de aprendizagem fora da perspectiva tradicional de uma escola com a mera transmissão de 
conhecimentos.

Devendo compreender que os alunos que frequentam suas salas de aula são traba-
lhadores formais e informais, fato que os torna pessoas que constroem cultura, pois é a partir 
do trabalho que se formará cultura. Não considera na análise legal a possibilidade da pessoa 

5 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 10. ed. rev. e reformulada. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 1451.

6 CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo. 22. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2014. p. 91.
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idosa como aposentado, que já cumpriu a sua missão junto ao campo do trabalho, e que hoje 
se encontra ainda inserido nesse mercado por falta de políticas que lhe assegurem os direitos 
básicos, necessários a sua sobrevivência.

A população que se pretende atender com a previsão do artigo 37 é aquela que possui 
a necessidade de atendimento educacional tardio e se distribuem em três grupos bem dis-
tintos, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA7, que são: primeiro, aqueles 
reconhecidamente analfabetos; segundo, aqueles que foram à escola, passaram ali pouco 
tempo e, portanto, não tiveram tempo de sedimentar o que haviam superficialmente aprendi-
do – são os analfabetos funcionais; terceiro, aqueles que estiveram na escola em momentos 
intermitentes. Todos carecem de uma política própria de atendimento, capaz de lhes conferir 
os meios adequados para a superação da escolarização que não ocorreu ou que ocorreu de 
forma inadequada.

O legislador traz uma expressão de relevante importância no caput do artigo 37 que 
é “fora da idade própria”, significando que os sistemas de ensino devem agir levando em 
consideração os elementos concretizadores do perfil da população escolar a atender. Portanto, 
a lei não apenas assegura a oferta de oportunidade escolar à população de jovens e adultos 
(entende-se também a pessoa idosa) situados fora da idade regular (idade própria, devendo 
ser observado os preceitos jurídicos da idade – Estatuto do Idoso, Estatuto da Juventude), mas 
estabelece a necessidade de toda uma abordagem pedagógica, incluindo conteúdos, metodo-
logias, tipologias de organização e processos de avaliação diferenciados daqueles dos alunos 
que se acham na escola em idade própria.

Porém as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA apenas contemplam que sejam 
inseridos temas de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, no que diz respeito à condição e 
direitos dos idosos, que tais condições sejam ligadas ao mundo do trabalho. Quanto à pessoa 
idosa, o documentos das diretrizes é específico em abordar apenas os idosos quilombolas 
(exclui-se portanto todos os outros, ou os insere na “vala comum” da educação para adultos).

Em síntese, a grande finalidade do EJA, previsto nos artigos 4º, VII, e 37, é reintroduzir o 
cidadão (potencialmente ativo para a sociedade) no campo dos direitos civis mediante o usufruto 
da igualdade de direitos, ou seja, uma conexão EJA/Educação Profissional.

Por fim, da análise das previsões da Lei 10.741/2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, po-
demos extrair que o direito a educação da pessoa idosa encontra guarida nos artigos 20 e 21, 
o dispositivo preambular apenas põe em relevo o que decorre implícita ou explicitamente da or-
dem jurídico-constitucional, pois compendia, como direitos públicos subjetivos da pessoa ido-
sa, típicos direitos fundamentais previstos no Título II, Capítulos I e II, da Constituição federal, 
vinculando apenas que a sua substantificação deve atentar para a peculiar condição da pessoa 
idosa, como corolário do princípio da igualdade material (artigo 5º, caput, da Constituição).

7 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o EJA. p. 338-373. In: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacio-
nais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/index.php?option-com_docmansview-downloadsalias-15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdfsI-
temid-30192>. Acesso em: 29 maio 2016.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&amp;Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&amp;Itemid=30192
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Neste sentido, Pinheiro8 sustenta que 

tratam-se, em sua maioria, de direitos de segunda geração, consoante a proverbial clas-

sificação constitucional dos direitos fundamentais, na medida que se identificam com as 

liberdades positivas, reais ou concretas, sobrelevando o princípio da igualdade substanti-

va, em que o Estado intervém para salvaguardar os hipossuficientes.

A redação final do artigo 20 estatui que o gozo dos direitos neles radicados devem res-
peitar a peculiar condição da pessoa idosa, deixando patente a necessidade de um tratamento 
díspar fundado em razões de igualdade material. Segundo esse pensamento, a concreção do 
direito à educação e demais direitos previstos no artigo deve respeitar a peculiar condição de 
idade, devendo-se compreender como tal o conjunto de características físicas e psíquicas, 
da senescência ou da senilidade, que conspiram para uma maior vulnerabilidade biológica ou 
psicológica, notadamente mercê da involução morfofuncional que afeta todos os sistemas 
fisiológicos principais.

Os vários segmentos da sociedade vão aos poucos tomando consciência da impor-
tância da inclusão da pessoa idosa nos diversos segmentos tecnológicos, especialmente na 
área da informática. Além de fomentar o exercício da cidadania, o acesso da pessoa idosa aos 
serviços informatizados insere, na economia de mercado, milhões de novos consumidores, 
incentivando o crescimento econômico do país.

Contudo, a leitura realista do artigo 21 é outra, pois não se constitui norma programá-
tica, ou seja, de aplicação mediata ou diferida. Em outras palavras, não impõe aplicação ime-
diata do Poder Público, mas apenas estabelece uma meta a ser alcançada pelo administrador 
público, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Basta observar que a Lei 
n. 8.842/94 não foi implementada no tocante à criação dos programas educacionais voltados 
a pessoa idosa, bem verdade que tal lei não teve muito prestígio no campo da educação, posto 
que sequer teve o condão de influenciar o mesmo legislador ordinário que, ao criar a Lei n. 
9.394/96, ignorou por completo o ensino voltado ao idoso. Como já visto, a LDB não dedicou 
um único artigo à educação voltada para a pessoa idosa, deixando, portanto, a regulamenta-
ção da matéria a critério da política educacional de cada estado.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho procurou trazer ao conhecimento, em linhas gerais, até que ponto 
as previsões legais previstas no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal impedem a real 
conquista do direito à educação pela pessoa idosa?

Diante dessa pergunta, este artigo procurou analisar as legislações pertinentes à ga-
rantia dos direitos da pessoa idosa, verificando políticas públicas voltadas ao atendimento da 
educação da pessoa idosa.

8 PINHEIRO, Naide Maria. Estatuto do Idoso comentado. Campinas, SP: Servanda, 2012. p. 212.
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Dessa análise, conclui-se que a pessoa idosa nos dias atuais é muito diferente da-
quela que víamos há meio século, e que as suas necessidade e anseios são completamente 
diferentes, novos rumos, novas perspectivas, temos nossos idosos, porque não dizer, mais 
conectados ao mundo moderno, que exigem novas ações educacionais.

Têm-se as propostas formuladas pelas políticas públicas em relação a essa inserção 
da pessoa idosa no mundo educacional, mas apenas como exemplo e não como partícipe 
efetivo, pois são colocados na vala comum da educação de jovens e adultos, dessa forma re-
tirando por completo suas particularidades e os inserindo, no que podemos dizer, no desejo de 
uma população qualificada profissionalmente, mas se esquecendo de que as pessoas idosas 
já cumpriram seu papel no campo do trabalho e que buscam é sim melhorar sua qualidade de 
vida e que essa seja pela educação.

Logo, temos dia após dia verificado um constante e crescente alastrar de conscienti-
zação de que a pessoa idosa merece e quer atenção e vida digna.

Como afirma Salgado9, 

A questão social dos velhos não pode continuar sendo secundarizada, nem sendo ob-

jeto de políticas tímidas e soluções menores. A existência plena é propriedade dos 

jovens, é um direito de todos os que estão vivos. Os velhos têm algumas décadas a 

mais de cidadania do que os jovens. Se isso não lhes confere a precedência, lhes dá, 

pelo menos, o direito de lutar por uma melhor qualidade de vida.

Políticas públicas tímidas, sem muito investimento da sociedade, e principalmente do 
Estado, apenas camuflam a realidade de que elas são inservíveis, desprovidas de qualidade, 
pois apenas fazem menção a pessoa idosa, como objeto a ser  somente analisado pelos mais 
jovens, já que eles sim são os protagonistas e o idoso um coadjuvante qualquer.

O protagonismo das pessoas idosas na autonomia ou na condução de suas próprias 
vidas é fundamental para lhes prover qualidade de vida. Ao mesmo tempo, é fundamental 
que seja de imediato readequada as políticas, para que possibilitem não somente o efetivo 
cumprimento dos dispositivos legais, não bastando apenas um ordenamento jurídico forte e 
possibilitador do acesso da pessoa idosa a educação, é necessário a adequação das institui-
ções ao processo de aumento da longevidade, a educação das famílias para que respeitem e 
tornem possível o acesso dos idosos a essas possibilidades, pois estamos diante e cada vez 
mais inseridos no contexto da convivência intergeracional de pelo menos quatro gerações.

Tal luta para que a pessoa idosa seja realmente inserida em todos os níveis da educa-
ção e, com isso, o respeito máximo ao que se determina a lei, é fundamental para a cidadania 
enquanto processo civilizatório.

9 SALGADO, Marcelo. Velhice: uma nova questão social. São Paulo: Sesc, 1996, p.. 65.
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Ainda temos tempo para mudar esse quadro, se considerarmos que os ODS relativos 
ao Pacto Global, entraram em vigor em janeiro de 2016 e se espera que sejam cumpridos até 
dezembro de 2030. O tempo é curto, aproximadamente ainda há 12 anos para que políticas, 
programas e ordenamento jurídico sejam revistos e adequados a realidade de uma população 
que cresce mais e mais a cada ano, a população da pessoa idosa.
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O COMBATE À CORRUPÇÃO E  
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA

Sandro Rafael Bonatto1 

Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna2

1 INTRODUÇÃO

Já desde o ano de 1996, a corrupção está na pauta da comunidade internacional, 
culminando com a criação da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, aprovada 
em 2003 pela Assembleia-Geral da ONU, mas que só veio a entrar em vigor nos estertores 
de 2005. Essa convenção corresponde ao primeiro instrumento jurídico anticorrupção que 
estabelece regras vinculantes aos países signatários e oferece um caminho a ser seguido para 
a redução desse mal que atinge a todos os países, em maior ou menor grau.

A referida Convenção tem por finalidade:

a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficien-
temente a corrupção;

b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na 
prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativo;

c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assun-
tos e dos bens públicos.

Posteriormente, por iniciativa do ex-secretário-geral da Organização das Nações Uni-
das (ONU), Kofi Annan, foi implementado o “Pacto Global”, iniciativa que objetiva mobilizar 
a comunidade empresarial internacional para a adoção de valores fundamentais e interna-
cionalmente aceitos, que se consubstanciam em 10 princípios, dentre os quais o combate à 
corrupção. 

1 Advogado em Curitiba/PR, sócio de Pereira Gionédis Advogados, bacharel em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná (1996), especialista em Direito Societário pelo IAP e especialista em Direito e Negócios 
Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina.

2 Advogada em Curitiba/PR, sócia de Pereira Gionédis Advogados, bacharel em Direito pela Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (1998), especialista em Direito Processual Civil pelo IBEJ e membro da Comissão 
de Sociedade de Advogados da OAB/PR.
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Não se trata de um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um 
fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais, mas sim uma iniciativa voluntária que 
intende à promoção de valores e princípios necessários a promover o crescimento sustentável 
e a cidadania com o apoio e comprometimento de empresas e corporações.3

Em realidade, os 10 princípios do Pacto Global decorrem, direta ou indiretamente, da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, e em seu cerne está a adoção de políticas de 
responsabilidade social, corporativa e de sustentabilidade, mediante a promoção de diálogo 
entre seus diversos participantes, corporações, sindicatos, organizações da sociedade civil 
e agências da própria ONU, para o desenvolvimento de um mercado global mais inclusivo e 
sustentável, dando uma dimensão social à globalização.

O presente artigo busca tratar da prática da advocacia para a consecução do 10º 
princípio do Pacto Global, qual seja, o de que “As empresas devem combater a corrupção em 
todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.”4.

2 DEFINIÇÃO DA CORRUPÇÃO

Conta-se que o estadista Sólon de Atenas, no século VI a.C., estava disposto a perdoar 
todas as dívidas dos cidadãos para com entes públicos e privados. O intuito desse perdão era 
o de evitar que os devedores se tornassem escravos caso não conseguissem honrar suas 
dívidas, costume comum naquela época. Infelizmente, antes de aprovar a lei, Sólon de Atenas 
confidenciou sua intenção a alguns amigos que, de posse da informação privilegiada, assumi-
ram vultosos empréstimos e compraram terras, enriquecendo sobremaneira após a aprovação 
da lei que perdoava as dívidas.

Essa pequena digressão demonstra que a corrupção não é nova, nem é característica 
de determinado povo ou nação. Pode-se dizer que ela é inerente à natureza humana e que está 
ligada a vários fatores, dentre os quais a fragilidade das instituições democráticas, a ausência 
de mecanismos de fiscalização e a falta de transparência nas relações. Por exemplo, a falta 
de transparência num processo de privatização estimula as autoridades a aceitarem propinas.

Evidentemente, não se pode olvidar que onde há um corrupto, há sempre um corrup-
tor, onde há excesso de regulação ou burocracia, há quem crie uma “facilidade” para a burla, 
perpetuando indefinidamente a corrupção.

Até mesmo em razão de sua vinculação com a natureza humana, no sentido de que 
todos os seres buscam vantagem sobre seus concorrentes, o combate à corrupção não está 
alheio à uma mudança cultural. Se a sociedade admite desvios de conduta para obter vantagens 
e ganhos, abre-se o caminho para a corrupção. 

3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Pacto Global/PNUD. Disponível em: <https://nacoesunidas.
org/onu-no-brasil/pacto-globalpnud/>. Acesso em: 23 mar. 2018.

4 PACTO GLOBAL REDE BRASIL. Os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-princi-
pios/>. Acesso em: 23 mar. 2018.



62 Sandro Rafael Bonatto | Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna

É evidente que as pequenas práticas de conduta reprovável, como a de adquirir 
produtos oriundos de pirataria ou apelar para o “jeitinho” a fim de contornar uma exigência 
burocrática, podem ser consideradas delitos menores, que não prejudicam ou afetam 
diretamente a sociedade. Entretanto, em seu conjunto, criam o ambiente propício para o estí-
mulo à corrupção, por enfraquecerem a exigência de cumprimento das regras e a propiciarem 
a sublevação de princípios fundamentais indispensáveis para um funcionamento harmonioso 
da sociedade.

O vernáculo corrupção, derivado do latim curruptio (de corrumpere), dentro da acep-
ção que será tratada neste artigo, significa o “ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas 
em causa própria ou alheia, geralmente com oferecimento de dinheiro; suborno”5. Mais exten-
sivamente, como conceituado pela ONG Transparência Internacional6, “corrupção é o abuso 
do poder confiado para ganhos privados”.

O senso comum, quando se trata da corrupção, nos orienta para a acepção da entrega 
de vantagem pecuniária ou vantagem envolvendo agentes públicos, contudo, o alcance da cor-
rupção é muito mais amplo e difundido nas relações sociais do que pode parecer ao homem 
comum.

Em não raras vezes, a corrupção está presente nas relações privadas em maior escala 
do que nas relações dos agentes públicos com entes privados, ou vice-versa. E seus efeitos 
são tão nefastos quanto aqueles causados pela corrupção envolvendo agentes públicos, pois 
prejudica o próprio tecido das relações sociais, a vantagem ou suborno hoje recebido por 
alguém, amanhã será pago pelo cidadão comum; a vantagem obtida por determinado con-
corrente em razão de corrupção afetará a livre concorrência e determinará uma interferência 
espúria no mercado.

E no quadro nacional que hoje se nos apresenta, em que a todo o momento têm- 
-se notícias de corrupção, desvios e fraudes nas mais diversas áreas e situações, é que a 
advocacia deve ser posicionada como um dos instrumentos de combate aos maus feitos.

Nossa experiência como nação, muito por conta pela forma em que se estruturou o 
Estado Brasileiro, com excessiva centralização do poder administrativo e decisório originado 
ainda nos tempos do Brasil Império, tem mostrado que praticamente qualquer órgão, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista, parcerias público-privadas, fundações, 
organizações sociais ou fundos de pensão, está sujeito à fraude e à corrupção, seja pela apro-
priação indevida dos recursos de ordem pública, seja pela utilização indevida e direcionada do 
poder regulatório ou decisório de um órgão ou entidade sobre questões que afetem o mercado 
ou o patrimônio de particulares.

5 HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S.; FRANCO, F. M. de M. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Elaborado 
por Instituto Antonio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009. 

6 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. The declaration against corruption. Disponível em: <https://www.trans-
parency.org/declaration/en>. Acesso em 23 mar. 2018.
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É exatamente por isso que urge aos advogados, individualmente ou como uma 
categoria profissional, assumir posição de proeminência na difusão dos princípios éticos, dos 
preceitos morais e dos mecanismos indispensáveis ao combate à corrupção.

3 ÉTICA, ATUAÇÃO DO ADVOGADO E O COMBATE  
À CORRUPÇÃO

O combate à corrupção está diretamente ligado à ética das relações humanas. Eduar-
do Bittar7 ensina que 

a ética encontra na mais robusta fonte de inquietações humanas o alento para sua 

existência. É na balança ética que se devem pesar as diferenças de comportamentos, 

para medir-lhes a utilidade, a finalidade, o direcionamento, as consequências, os me-

canismos, os frutos [...]. Se há que se especular em ética sobre alguma coisa, essa 

“alguma coisa” é a ação humana. O fino equilíbrio sobre a modulação e a dosagem 

dos comportamentos no plano de ação importa à ética. A ação humana é uma movi-

mentação de energias que se dá no tempo e no espaço. Mas não só. Trata-se de uma 

movimentação de energias que se perfaz mediante: uma determinada manifestação de 

comportamento (trabalhar ou roubar; elogiar ou ofender; construir ou destruir [...]); um 

conjunto de intenções (intenção de ganhar dinheiro mediante emprego de suas pró-

prias energias ou rápida e facilmente à custa do sacrifício alheio; intenção de ofender e 

magoar ou intenção de estimular intenção de fazer ou desfazer o que está pronto [...]); 

a obtenção de determinados efeitos (viver pelas próprias forças ou viver mediante o 

esforço alheio; promover o bem-estar de outrem ou desgastar o interior e as emoções 

de outrem; deixar sua contribuição ou apagar a contribuição dos outros [...]).

Da ética, em sua acepção genérica acima mencionada, decorre a ética profissional, que 
por sua vez é composta por dois mandamentos ético-profissionais: a ciência, relacionada ao pre-
paro técnico e intelectual do profissional e a consciência, relativa ao compromisso do profissional 
para com os efeitos de seu exercício profissional. Pode-se definir o dever ético do profissional 
como dever ético de saber e dever ético de ser.

No que toca à ética profissional dos advogados, os profissionais não podem mais 
estar preocupados apenas com o caráter formular das normas jurídicas, mas, sobretudo, com 
aqueles desdobramentos práticos de suas prescrições, ou seja, o que se coloca diante da 
advocacia é uma visão que faculte penetração e convergência com as ambições da sociedade 
à qual se dirigem as normas jurídicas, de modo que sua aplicação e/ou interpretação orientem-
se para a realização dos fins do Direito e Justiça.

7 BITTAR, Eduardo C.B. Curso de ética jurídica – Ética geral e profissional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 3.
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Ora, como bem disse Antonio Carlos de Araújo Cintra8, o advogado é o profissional 
legalmente habilitado a orientar, aconselhar, bem como representar seus clientes e defender 
seus direitos e interesses em juízo e fora dele. Nesse mister, cabe ao advogado não a mera 
interpretação da norma jurídica para o atendimento de seu cliente, mas se essa interpretação 
terá eco aos anseios do que a sociedade demanda.

Tal assertiva decorre da própria Carta Magna, que em seu artigo 133 estabelece que 
o “advogado é indispensável à administração da justiça”, prerrogativa essa que garante proe-
minente posição dos advogados no combate à corrupção.

Portanto, considerados os preceitos éticos inerentes ao exercício profissional, a indis-
pensabilidade do advogado para a administração da justiça somente se fará presente quando 
o profissional atuar em consonância com os anseios do que é justo para a sociedade. E, no 
caso específico do assunto tratado neste artigo, a atuação do advogado está diretamente 
voltada para a interpretação e aplicação das diversas normas cogentes que buscam coibir 
atos de corrupção. 

Na esfera infraconstitucional, além das previsões da Lei n. 8.904/1994, que colocam di-
versos preceitos éticos e deontológicos que orientam a prática da advocacia para a observância 
de posturas por si só inerentes ao combate à corrupção, a Lei n. 12.683/2012, que altera a Lei 
n. 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), estabelece a obrigação dos profissionais liberais, 
dentre eles os advogados, de adotarem políticas, procedimentos e controles internos para con-
trole e informação à Administração Pública, de atividades que possam importar na prática de 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sob pena de responsabilização do profissional que 
não observar as determinações legais.

Assim, caso o advogado presencie ou tome conhecimento da prática de ato que con-
figure ou possa configurar corrupção, estaria obrigado a informar as autoridades competentes, 
sob pena de submeter-se, pela omissão, às penalidades prevista na lei. 

Aparentemente, verificar-se-ia aqui um conflito entre a norma que pretende coibir e 
punir a corrupção e lavagem de dinheiro, com aquela que assegura o sigilo na relação clien-
te-advogado. No entanto, tal aparente conflito não subsiste ao fato de que o advogado que 
contribui para a prática de um ato ou fato delituoso não é profissional, mas apenas mais um 
dos delinquentes.

No mesmo sentido que a lei anteriormente mencionada, o ordenamento legal recente 
nos traz a Lei n. 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e a Lei 
n. 13.303/2016, que institui o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias. Todas essas leis estabelecem diversas regras e posturas a serem 
observadas pelos diversos partícipes, dentre os quais os advogados, de modo a coibir as 
práticas lesivas aos bens públicos, dentre elas a corrupção.

8 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 220.
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A Lei n. 12.846/2013 estabelece, dentre outros atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, a promessa, oferecimento ou entrega, direta ou indiretamente, de 
vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; o financiamento, 
custeio, patrocínio ou subvenção à prática dos atos ilícitos nela previstos; a frustração ou frau-
de mediante ajuste, combinação ou outro expediente, do caráter competitivo de procedimento 
licitatório público; o afastamento (ou sua tentativa) de licitante, por meio de fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo; a obtenção de vantagem ou benefício indevido, de modo 
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração 
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, e; a manipulação ou fraude do equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos celebrados com a administração.

Já a Lei n. 13.303/2016, vulgarmente tida como “Lei das Estatais”, traz diversas 
inovações legais na tentativa de aprimorar o funcionamento das empresas públicas e de 
sociedades de economia mista, de modo a tornar seu funcionamento e administração trans-
parente, com a assunção de regras de governança corporativa, gestão de riscos e controles 
internos, profissionalização dos órgãos de administração, cujos integrantes possuam repu-
tação ilibada e capacidade reconhecida, tudo objetivando que tais sociedades empresariais 
não mais sejam usadas como instrumentos de ou para a corrupção.

Aqui, deve-se apontar que para a legislação penal brasileira, em sentido estrito, a corrup-
ção se apresenta de duas formas: corrupção ativa e corrupção passiva, que, respectivamente e 
suscintamente, significam o oferecimento ou a solicitação de alguma vantagem indevida. Entre-
tanto, no cotidiano da administração pública, o termo corrupção abriga diversas outras condutas, 
tais como o tráfico de influência, a corrupção eleitoral, a concussão, o peculato, a violação de 
sigilo funcional, a prevaricação ou mesmo a inserção de dados falsos em sistemas de informa-
ções. São essas diversas condutas que a legislação supramencionada busca coibir e, quando 
não possível, corrigir mediante a aplicação de sanções penais, administrativas e financeiras.

As inovações legislativas mencionadas não são inéditas, correspondendo a medidas 
já utilizadas em outros países ou mesmo em corporações privadas, tal como os códigos de 
integridade e de controle de riscos, a governança corporativa e a adoção de padrões éticos 
que gerem valor ao ente.

Por sua vez, a experiência do combate à corrupção demonstra que, primeiro, qualquer 
organização está sob o risco de atos de corrupção, bastando para isso a existência de recursos 
ou vantagens que possam atrair a cobiça; segundo, não existe medida única ou desassociada 
da governança e da gestão capaz de resolver sozinha esse problema, sendo que o combate à 
corrupção é tarefa diária, a ser exercida em diversas frentes e por todos os membros da or-
ganização. Exige-se não apenas o regramento a ser seguido para coibir atos corruptivos, mas 
também o comprometimento de todos os membros da organização.

Além disso, não existe receita anticorrupção que seja aplicável a toda e qualquer insti-
tuição sem adaptação; tal qual um remédio, deve levar em conta as características específicas 
do paciente. Assim, cada organização deve avaliar quais medidas são apropriadas para os 
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seus riscos e benefícios esperados, considerando o seu tamanho, a sua natureza e a sua 
complexidade específica.

Também, o custo-benefício da adoção das medidas anticorrupção deve ser adequado 
ao tamanho da organização, de modo que não lhe seja desvantajosa – ou se torne por demais 
custosa – a implementação ou não de determinados controles.

Não obstante, todas devem adotar medidas preventivas básicas, como, por exemplo, 
evitar a concentração de autorizações relevantes em um único colaborador ou canal, identificar 
as boas práticas mais efetivas de combate à corrupção já eficientemente experimentadas por 
outras organizações e avaliar como podem ser adaptadas às suas necessidades.

É justamente nesse ponto, em que o advogado, por ser talhado para a análise de casos 
concretos e sua subsunção à norma aplicável, é indispensável para auxiliar na implementação dos 
mecanismos de combate à corrupção, seja na administração pública ou em corporações privadas.

Os meios ou mecanismos de combate à corrupção comumente são tidos como de 
prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento.

A prevenção, como a própria palavra já antecipa, é o mecanismo voltado à impos-
sibilitar a prática de corrupção. Por óbvio, a melhor forma de se preservar recursos, sejam 
públicos ou privados, é prevenir que sejam desviados de seus propósitos, já que a tomada 
de medidas preventivas tem melhor custo-benefício do que medidas de mitigação do dano. 
Portanto, o risco de corrupção deve ser considerado desde as etapas iniciais de elaboração de 
políticas, programas, atividades ou processos, de modo que medidas preventivas sejam con-
cebidas desde a origem e impeçam a prática de atos corruptivos, razão pela qual as políticas 
e práticas de prevenção sejam de caráter público e difundidas a todos os partícipes da relação 
e integrantes da organização. 

A detecção, como mecanismo de combate à corrupção, orienta para a implementação 
de atividades e técnicas de identificação tempestiva da ocorrência de eventos de corrupção, con-
sistindo na obtenção de informações suficientes que garantam a investigação desses eventos. 

Esse mecanismo constitui-se num relevante fator de dissuasão da corrupção, pois a 
consciência de que mecanismos efetivos de detecção estão em vigor minora o ímpeto dos cor-
ruptos e corruptores. Ao contrário da prevenção, as medidas de detecção são ocultas, executadas 
sem que os participantes saibam que estão sendo operacionalizadas no dia a dia.

Por sua vez, a investigação é a apuração das irregularidades cometidas na organização, 
feita de modo preliminar ou sob a forma de sindicância, para o convencimento acerca da ocorrên-
cia ou não da irregularidade apontada. Não pressupõe caráter punitivo e, por ter cunho meramente 
investigativo, são caracterizadas pelo sigilo e pela confidencialidade e prescindem da observância 
do contraditório e da ampla defesa.

Por óbvio que a investigação aqui estabelecida não tem viés inquisitorial nem se orienta 
para a identificação de culpados, mas tão-somente para o levantamento de dados e informações 
que demonstrem, a toda prova, a ocorrência de ato ou evento de corrupção. 
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Já a correção significa a tomada de medidas para promover a mitigação do dano e a 
devida sanção aos responsáveis pelos atos de corrupção, de modo a tornar clara e transpa-
rente a mensagem que a organização não se omite perante a prática de corrupção. As medidas 
corretivas adotadas trazem efeitos benéficos, interna e externamente, ao seio da organização, 
seja por propiciarem a abordagem de questões éticas para a sensibilização contra a corrup-
ção, seja por corresponderem a elemento dissuasor para outros eventos de corrupção, seja 
por demonstrar o compromisso da organização em ter e manter uma cultura ética de integri-
dade e anticorrupção.

Por fim, o quinto mecanismo anticorrupção é o monitoramento, que nada mais é que 
a observância de ajustes a serem realizados nos controles internos tendentes a coibir eventos 
de corrupção, e seu aprimoramento e atualização. Todas as práticas devem ser questionadas 
quanto à sua eficiência e eficácia; eventualmente, uma prática anteriormente adotada, mas 
que não seja mais pertinente deve ser eliminada ou aprimorada, já que toda e qualquer prática 
que não cumpra o seu papel gera apenas esforço na organização, sem contrapartida alguma.

A implementação dos mecanismos de combate à corrupção acima tratados deve ser 
considerada por todas as corporações privadas e organismos públicos, de modo a coibir a prá-
tica da corrupção e punir e corrigir os eventos de corrupção porventura ocorridos, pois há cres-
cente exigência de adoção de padrões éticos voltados à preservação dos bens públicos e da livre 
concorrência, promovendo um mercado mais inclusivo e sustentável.

O controle e o combate à corrupção não traz apenas benefícios individuais; o com-
prometimento que estabelece entre os diversos partícipes cria para a corporação higidez de 
princípios, controle de seus riscos e adequação de suas políticas de gestão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se pode verificar, a ocorrência de eventos de corrupção está diretamente rela-
cionada com a ausência de transparência e à inexistência de mecanismos de controle. Ainda, 
para a corrupção é menos necessário o caráter delituoso do agente do que a oportunidade 
para a prática, somada à ausência de meios de detecção, correção ou punição.

Extirpar a corrupção é tarefa hercúlea e que passa por uma mudança de cultura ins-
titucional, com a adoção de princípios éticos e preceitos morais, mecanismos de controle e 
o estabelecimento de transparência em todos os níveis hierárquicos e em toda a cadeia de 
atividade pública ou privada.

A consecução desse objetivo está intrinsecamente ligada à interpretação de normas 
jurídicas e deontológicas, sendo indispensável a participação direta dos advogados no estabe-
lecimento de políticas de combate à corrupção.

Apesar do árduo caminho ainda a ser trilhado, não se pode esquecer as inúmeras 
vitórias que foram obtidas no combate à corrupção com a participação ativa de advogados e 
da Ordem dos Advogados do Brasil, seja na proposição de novos textos legais, seja na difu-
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são dos princípios éticos junto à sociedade civil, seja no combate diuturno aos malfeitos de 
corruptos e corruptores.

A participação dos advogados, profissionais liberais ou advogados públicos, tem sido 
mais e mais indispensável na adoção de mecanismos de controle e combate à corrupção por en-
tes públicos e privados e na formulação de novas regras de compromisso e controle, atendendo 
aos anseios da sociedade e à realização do Direito e da Justiça.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE: 
COMBATENDO A CORRUPÇÃO  

NA CULTURA ORGANIZACIONAL  
(DECRETO N. 8.420/15)

Maria da Glória Colucci1

1 INTRODUÇÃO 

O Pacto Global das Nações Unidas foi firmado em 2000, por iniciativa do grande es-
tadista Kofi Annan, ex-Secretário Geral da ONU, visando estimular a participação de entidades 
privadas na promoção do desenvolvimento social das nações.

Inicialmente, focado na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), prossegue na atualidade com o mesmo propósito de difundir e intensificar a partici-
pação das empresas e instituições privadas e públicas na defesa dos direitos humanos, no 
combate à corrupção e a toda forma de violação de princípios éticos universais.

Com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU, 2015-2030), a promo-
ção da qualidade de vida nos ambientes corporativos se apresenta ao longo dos 17 Objetivos, 
dentre os quais o ODS 3 (“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades”); o ODS 9 (“Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”); além do ODS 16 (“Promover sociedades pa-
cíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”), confor-
me a proposta da Agenda 2030, firmada em Nova York, de 25 a 27 de setembro de 2015, pelos 
Chefes de Estado e de Governo e Altos Representantes, reunidos na sede das Nações Unidas.

1 Advogada. Mestre em Direito Público pela UFPR. Especialista em Filosofia do Direito pela PUCPR. Professo-
ra titular de Teoria do Direito da Unicuritiba. Professora Emérita do Centro Universitário Curitiba, conforme 
título conferido pela Instituição em 21/04/2010. Orientadora do Grupo de Pesquisas em Biodireito e Bioética 
– Jus Vitae, da Unicuritiba, desde 2001. Professora adjunta IV, aposentada, da UFPR. Membro da Sociedade 
Brasileira de Bioética (Brasília). Membro do Colegiado do Movimento Nós Podemos Paraná (ONU, ODS). 
Membro do IAP (Instituto dos Advogados do Paraná). Premiações: Prêmio Augusto Montenegro (OAB, Pará, 
1976 – 1º lugar); Prêmio Ministério da Educação e Cultura (1977 – 3º lugar); Pergaminho de Ouro do Pa-
raná (Jornal do Estado, 1997 – 1º lugar); Troféu Carlos Zemek, (2016, Destaque Poético); Troféu Imprensa 
Brasil 2017 e Top of Mind Quality Gold 2017.
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O combate à corrupção se evidencia claramente, como um dos ODS, principalmente o 
16, precitado, uma vez que é impossível as instituições se tornarem “eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis” se mínimos princípios de ética corporativa não forem respeitados.

No Pacto Global, os 10 princípios que o alicerçam são voltados aos direitos da pessoa 
humana; ao desenvolvimento sustentável, à promoção da qualidade de vida, à defesa do meio 
ambiente e ao combate à corrupção.

No Brasil, sucessivos escândalos nos quadros políticos em decorrência do tráfico 
de influência e dos conchavos nas parcerias público-privadas dilapidam os cofres do Poder 
Público, esvaziando as expectativas quanto a um futuro melhor, diante de uma sociedade mais 
e mais empobrecida. Neste conturbado cenário, em que os padrões éticos adotados pela so-
ciedade brasileira são desprezados e vituperados continuamente, as mudanças se concentram 
mais em respostas éticas, do que apenas em modelos de gestão inovadores ou em fórmulas 
jurídicas mais rigorosas. 

Comentários ácidos confrontando condutas de instituições públicas e privadas, que 
abalam o mercado de valores, com investimentos mirabolantes em “obras” superfaturadas e 
não concluídas, chocam a opinião pública e desacreditam empresários e empresas já tradi-
cionais no País.

As reflexões a serem desenvolvidas no texto não seguem apenas os contornos formais 
do exame da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, que “Dispõe sobre a responsabilização 
objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira”, mas procurarão abordar a relevância do Programa de Inte-
gridade (artigos 41 e 42) do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamentou a 
precitada Lei; dando ênfase ao prisma jurídico, além de ético e antropológico.2

Propõe-se no texto examinar até que ponto o compliance, como pacto corporativo, po-
derá motivar no ambiente organizacional mudanças de conduta de gestores e colaboradores; ao 
mesmo tempo, promover o aprimoramento das relações interpessoais, pelo respeito a padrões 
de “moralidade média”, e propiciar melhor qualidade de vida aos empregados e administradores.  

2 CULTURA ORGANIZACIONAL E QUALIDADE ÉTICA NAS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS DAS CORPORAÇÕES

A cultura está em todo lugar e em toda pessoa, porque sua origem ou fonte é o espírito 
humano, entendido como potencial criador e transformador de que é dotado.3 

2 BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências. Brasília, DF, 2013. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/
l12846.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018; e, Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei 
no 12.846, de 1o de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurí-
dicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. 
Brasília, DF, 2015. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/
D8420.htm>. Acesso em: 27 ago. 2018.

3 MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33.  
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Projeta-se no tempo e no espaço, articulando conexões de sentido, de valores e de 
fins, posto que é o espelho vivo da evolução de cada indivíduo, comunidade ou grupo social 
em que surge.4

Como fonte da cultura, o ser humano ao mesmo tempo que a produz é por ela trans-
formado ou, minimamente, influenciado, em suas atitudes, sentimentos, padrões de conduta 
etc.; fundindo-se criador e criatura em harmônica simbiose de sujeito e objeto do mesmo ser 
– o espírito objetivo. 

Expressa-se por meio de bens culturais (materiais e imateriais), cujos significados se 
entrelaçam aos valores dominantes em contextos históricos e sociais; com maior ou menor 
amplitude decorrente de vários fatores, dentre os quais a visibilidade, em virtude das referên-
cias simbólicas que agregam, como, por exemplo, riqueza, poder, fama, beleza, sucesso etc.5 

Da mesma forma que as comunidades religiosas, políticas, universitárias e outras, os 
ambientes de empresas também possuem sua cultura organizacional, construída em torno de 
tradições, muitas vezes de séculos ou décadas, o que a torna solidamente firmada e respeitada 
pelos que compõem seus quadros, além de outros que por ela são afetados, os stakeholders.6

Ao ver de Robert Henry Srour, a cultura organizacional corresponde 

[...] ao conjunto das representações mentais, o universo simbólico, o modo de ser pró-

prio dos habitantes de uma organização que determinados padrões de comportamento 

expressam. Confere sentido aos discursos e às práticas. Especifica a identidade da 

organização construída ao longo do tempo.7

Destarte, mudanças mais ou menos repentinas, inovadoras ou não, quando irrompem 
no ambiente das organizações, devido, por exemplo, às exigências de nova gestão, de fusões, 
de aquisições ou incorporações, costumam causar impactos sobre seus integrantes, que de-
mandam tempo para acomodação.8

No interior da cultura organizacional inúmeros conflitos de ordem ética surgem, em 
virtude da dinâmica que a envolve. Na condição de seres dotados de vitalidade, seus colabo-
radores, associados, trabalhadores, gestores, visitantes, etc., interagem, surgindo a necessi-
dade do estabelecimento de modelos de conduta que preservem os valores morais, a exemplo 
do pacto corporativo (compliance), previsto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.

4 MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 30.
5 MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. p.46-47.
6 COLUCCI, Maria da Glória; OPUSZKA, Paulo Ricardo. Os Stakeholders e o Papel das Cooperativas Urbanas 

na Construção de Cidades Sustentáveis. Revista Jurídica do Mestrado, v. 4, n. 33, p. 440-457. Disponível 
em: < http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/viewFile/766/591>. Acesso em: 27 ago. 
2018.

7 SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 136. 
8 SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012 
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É importante, assim, salientar que os pactos coletivos representam instrumentos de 
preservação e transformação da cultura organizacional. Também, ao mesmo tempo que con-
ciliam conflitos em seu ambiente, aprimoram a qualidade de vida corporativa pelos novos 
modelos éticos incorporados à cultura do ambiente. 

Nas relações interpessoais há inúmeros fatores determinantes da qualidade ética da 
vida empresarial, que influenciam, diretamente, o ambiente em que se processam os vínculos 
decorrentes das atividades corporativas, como, por exemplo, a comunicação. 

Motivação e interesse pelo que é feito, pelo aprimoramento contínuo das tarefas e dos 
objetivos pretendidos, são peças-chave do sucesso corporativo, aliados à necessidade de 
crescimento na empresa, no local de trabalho ou de estudo. 

Embora não seja frequente a elaboração de “Códigos de Conduta” em ambientes cor-
porativos no Brasil, a crescente necessidade de limites éticos ao agir dos diferentes segmentos 
sociais que transitam no cotidiano das empresas públicas e privadas têm levado ao estabeleci-
mento de diretrizes internas, baseadas no respeito à integridade dos procedimentos, de acordo 
com princípios e valores de “moralidade média” adotados na comunidade. 

2.1 Moralidade média e corrupção

Não se pode definir, com fulcro em limites estritos, o que é a “moralidade média”, mas 
uma possível aproximação à ideia de respeito aos “bens humanos básicos”, em nomenclatura 
de John Finnis, pode conduzir à construção de um critério primordial de distinção: 

Os bens básicos são nada mais, nada menos que oportunidades de ser tudo o que 

alguém pode ser. Assim, longe de serem heterônomos, eles são, de fato, a razão in-

trínseca da autonomia de alguém; eles delineiam o “eu” valoroso que alguém pode 

constituir por sua própria autodeterminação, isto é, pelas escolhas livres para as quais 

todo o raciocínio prático de alguém é dirigido (grifos do autor).9

De sorte que a base de toda espécie de comunicação é o respeito ao bem alheio, 
em sua realização prática. No agir cotidiano os valores éticos desempenham papel central, 
promovendo a cordialidade, mediante o cumprimento de padrões morais fixados com base no 
assentimento expresso ou tácito de todos os que convivem em ambientes corporativos ou de 
outra natureza associativa. 

Nesse contexto em que convergem tantos valores, por vezes antagônicos, como pro-
mover a qualidade de vida corporativa pela construção de padrões mínimos de convivência, a 
partir de um pacto corporativo?

9 FELIPE, Jorge Franklin Alves. Introdução à comunicação jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 3.  
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Uma das ideias mais frequentes ligadas à “qualidade de vida” é concebê-la como con-
tentamento, produzido pela satisfação interior, independente das circunstâncias. Dessa forma, 
qualidade de vida decorreria de diversos fatores, muito mais de ordem subjetiva, do que do 
ambiente em que está a pessoa. 

No bem-estar interior, no entanto, considerando-se o ambiente corporativo, têm gran-
de influência as condições em que se processam as atividades laborativas, dentre as quais o 
sentir-se respeitado, confiável e competente nas tarefas que exerce. 

Os resultados gerados pelo respeito, confiança e competência estão diretamente li-
gados ao êxito do empreendimento; porque a satisfação dos trabalhadores, clientes, consu-
midores, fornecedores etc., é incrementada pelo fator “felicidade”, que se vincula a padrões 
éticos mínimos. 

Dessa maneira, a presença de princípios éticos na estruturação dos pactos corporati-
vos contribui para o aprimoramento das relações interpessoais e para a imagem da empresa, 
instituição, comunidade, perante o público, gerando uma espécie de “felicidade” ou “prazer” 
de fazer parte de um empreendimento público ou privado. 

A propósito das dificuldades de se chegar a uma possível compreensão do que é a 
“felicidade”, Giannetti considera a necessidade de “[...] constatar que o bem-estar humano 
abarca dois componentes básicos”10, conforme descreve:

Existe uma dimensão objetiva, passível de ser publicamente apurada, observada e 

medida de fora, e que se reflete nas condições de vida registradas por indicadores 

numéricos de nutrição, saúde, moradia, uso do tempo, renda per capita, desigualdade, 

criminalidade, poluição e assim por diante. (grifos do autor).11

Os indicadores acima compõem a maioria dos dados estatísticos oficiais, buscando 
aferir se metas governamentais atingiram os objetivos propostos em projetos, planos ou pla-
taformas internas ou internacionais de desenvolvimento, como ocorre com os ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, ONU, Agenda 2030).12

O precitado autor ainda acrescenta: 

[...] e há uma dimensão subjetiva, que é a experiência interna do indivíduo, ou seja, tudo 

aquilo que se passa em sua mente de forma espontânea enquanto ele vai vivendo e agindo 

no decorrer dos dias e que volta e meia ocupa a sua atenção consciente nos momentos 

10 GIANNETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. p. 61.

11 GIANNETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. 

12 ONU – Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: Agenda 2030 para o desenvolvi-
mento sustentável. 2016. Disponível em: < http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/
undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2018.
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em que ele se dá conta do que está sentindo e pensando ou reflete sobre a vida que tem 

levado (grifos do autor).13

Assim, nos ambientes corporativos e em outros, os embates entre os interesses indi-
viduais e os coletivos transformam-se (se não houver o controle adequado, formalizado) em 
campos de batalha, em que a corrupção e o desvio de finalidade dos atos corporativos sobre-
levam-se aos valores morais, refletindo, diretamente, no insucesso dos resultados. 

Ao se mencionar a necessidade de “formalização” do controle, da fixação de padrões 
éticos comuns, consideradas as condições e o fluxo de relações existentes, surge a exigência 
inexcusável do pacto corporativo de integridade (compliance). 

Concebido como pacto institucional, tanto no setor público, quanto privado, deve es-
pelhar princípios, valores, direitos e deveres a serem respeitados nas atividades de todos os 
colaboradores e gestores envolvidos, uma vez que deve retratar a “moralidade média” do 
ambiente ao qual se aplica, em respeito ao que foi firmado e como padrão ético e jurídico em 
relação à sociedade. 

A propósito da “moralidade média”, não deve resultar o compliance apenas dos valores 
construídos no ambiente institucional ao qual se destina, mas traduzir outros preceitos éticos 
derivados da comunidade ou grupo social em que se encontra a empresa, corporação, instituição 
pública ou privada, consideradas as distinções aduzidas por Adolfo Sánchez Vásquez: 

A “moral” designaria o conjunto dos princípios, normas, imperativos ou ideias morais 

de uma época ou de uma sociedade determinadas; ao passo que a “moralidade” se re-

feriria ao conjunto de relações efetivas ou atos concretos que adquirem um significado 

moral com respeito à “moral vigente”.14

Prosseguindo em suas comparações Adolfo Sánchez Vásquez as difere da seguinte 
forma: 

A moral tende a transformar-se em moralidade devido à exigência de realização que 

está na essência do próprio normativo; a moralidade é a moral em ação, a moral prática 

e praticada.15

Postas em evidência, Moral e Moralidade convergem para o “pacto corporativo”, reu-
nindo os padrões de conduta adotados na comunidade, educando-a e direcionando-a para 

13 GIANNETTI, Eduardo. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. p. 61.

14 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Trad. João Dell’Anna. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 50.
15 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Trad. João Dell’Anna. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
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um novo formato, em que o respeito mútuo deve ser prioridade na consecução dos objetivos 
colimados pelo grupo envolvido. 

Portanto, a “felicidade”, concebida como bem-estar físico, mental e psíquico, está intrin-
sicamente correlacionada à saúde dos integrantes de uma organização, coincidindo com o que 
prevê o Pacto Global em seu Princípio 1: “Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente na sua área de influência;” além do contínuo combate à corrupção, à extorsão 
e o suborno (Princípio 10); o que promove o bem-estar físico e mental de todos os envolvidos. 

Neste cenário, o compliance representará, sem dúvida, um eficaz limitador de muitas 
ações abusivas, em decorrência de sua natureza ética; fixando, preventivamente, “[...] meca-
nismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregulari-
dades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta [...]”.

2.2 Programa de Integridade e pacto corporativo

Ao longo do texto, ressaltou-se a importância de diretrizes éticas estabelecerem pa-
drões de comportamentos às pessoas jurídicas e aos indivíduos, prevenindo ou reprimindo 
conflitos. Assim, quando o artigo 41, do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015, prevê o 
“Programa de Integridade”, dando-lhe contornos específicos, no sentido de “[...] detectar e sa-
nar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira”, está determinando que se efetive no ambiente corporativo normas 
específicas de combate à corrupção, infrações e atos lesivos ao interesse público. 

Destarte, como se verifica, o pacto corporativo pressupõe que as iniciativas internas 
comecem a construir modelos éticos a serem seguidos pelos “[...] empregados, adminis-
tradores, independentemente de cargo ou função exercidos” (artigo 41, II); padrões estes 
igualmente aplicáveis aos “[...] fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários 
e associados” (artigo 41, III).

Embora a iniciativa de elaboração de um Programa de Integridade seja da pessoa 
jurídica, os seus efeitos vão além do ambiente corporativo, cujos benefícios se refletem na 
comunidade nacional e, até mesmo, estrangeira (art. 41, caput).

Conceitualmente, suas cláusulas devem ser construídas tendo por base princípios de 
“moralidade média”, devido à sua eficácia ser, acima de tudo, voltada para o agir corporativo, 
interna e externamente. 

Além da observância dos aspectos técnicos e jurídicos, o pacto corporativo de integrida-
de deve consagrar valores morais, presentes no ambiente organizacional, que servirão de esteio 
ao enfrentamento de decisões futuras. Seus reflexos diretos na qualidade de vida dos gestores 
e colaboradores, fortalecidos pelos “treinamentos periódicos” (artigo 41, IV) e “registros contá-
beis” (artigo 41, VI), e “controles internos (artigo 41, VII), conferirão transparência e confiabilida-
de ao referido Programa de Integridade Institucional. 
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Dentre as influências marcantes da presença do acordo corporativo de integridade, se 
encontra a forma de sua comunicação, decorrente das atividades exercidas pela organização 
pública ou privada, consoante dispõe o Parágrafo Único do artigo 41: “O Programa de inte-
gridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos 
atuais das atividades de cada pessoa jurídica [...]” (grifo nosso).    

Salta à evidência que a linguagem utilizada no texto do “Programa” deve se revestir da 
clareza necessária à sua proposta normativa, além de retratar, o mais proximamente possível, 
os desígnios éticos corporativos.

Neste seguimento, convergem para o compliance aspectos técnicos (operacionais) e 
éticos (comportamentais); no ambiente corporativo, consoante a cultura institucional e comu-
nitária externa à empresa. 

Quanto às suas finalidades, ainda que indireta, se encontra a promoção da qualidade de 
vida corporativa, pelo grau maior de bem-estar que pode promover; uma vez que a observância 
de valores morais acarreta ao ser humano conforto, saúde, paz interior. Ao ter contentamento 
(satisfação) de conviver em um ambiente de respeito mútuo, entre líderes e liderados, o com-
pliance é, acima de tudo (ou deve ser), a ética aplicada às relações corporativas; contribuindo 
para a promoção da qualidade de vida individual e o bem-estar coletivo.  

Seus princípios, consignados no texto da Constituição (artigo 170 e incisos) e no arti-
go 37, do mesmo norte legal, devem ser a base do acordo corporativo, somados aos ditames 
da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015. 

2.3 Parâmetros sociopolíticos e econômicos do Pacto 
Corporativo (art. 42 do Decreto nº 8.420/2015) 

Coube ao Decreto n. 8.420/2015 a regulamentação da Lei n. 12.846/2013, que dis-
põe sobre a “responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.

A já citada Lei n. 12.846/2013, em comentários de Ubirajara Custódio Filho, antes 
mesmo de sua regulamentação, veio para preencher “[...] uma lacuna na legislação brasileira, 
viabilizando a punição direta de pessoas jurídicas privadas ou sociedades despersonificadas 
que pratiquem as condutas ali tipificadas como ilícitas.”.

O mesmo doutrinador refere-se aos “apelidos” recebidos por essa Lei, tanto popular-
mente, como “Lei Anticorrupção”, quanto nos meios jurídicos, “Lei da Empresa Limpa”; retra-
tando, dessa forma, as expectativas sociopolíticas em relação à efetividade de seus princípios. 

De fato, a sociedade brasileira e os operadores do Direito ansiavam pela fixação de 
modelos de conduta, juridicamente exigíveis, que coibissem práticas antiéticas, a partir do 
ambiente corporativo, com reflexos na Administração Pública, direta e indireta; forçando o 
cumprimento do disposto no Texto Constitucional, artigos 37 e 170.
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Nesse sentido, ao ser regulada pelo Decreto 8.420, de 18 de março de 2015, apesar 
de passado longo tempo de sua promulgação, a Lei n. 12.846/2013 recebeu instrumento hábil 
para sua aplicação.

Na sequência, será feita breve análise dos parâmetros fixados pelo artigo 42 do Decre-
to 8.420/15, que especificam princípios éticos e técnicos, que servirão de diretrizes à elabora-
ção, à aplicação e à avaliação do Programa de Integridade, consoante as garantias constitucio-
nais do “devido processo legal”, face ao PAR – Processo Administrativo de Responsabilização 
(artigo 2º, do Decreto n. 8.420/15):

I. Comprometimento: pressupõe engajamento, empenho, ajuste, concordância, den-
tre outros significados que o vocábulo comporta, não só dos colaboradores, em-
pregados, mas da “alta direção da pessoa jurídica”; vale dizer, respeito de todos ao 
que for pactuado;

II. Isonomia: os padrões de conduta, códigos de ética, políticas de integridade e pro-
cedimentos são aplicáveis a todos;

III. Externalidade: estendidos os padrões de conduta, também, a terceiros, tais como 
“fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados”;

IV. Conhecimento prático: obtido pelos treinamentos periódicos sobre o Programa de 
Integridade, em razão da rotatividade de pessoas envolvidas, interna e externamen-
te, com a corporação;

V. Adaptabilidade: considerando as mudanças e intercorrências ligadas à atividade de-
senvolvida pela pessoa jurídica, há contínua necessidade de adaptação dos riscos 
do programa de integridade;

VI. Lisura contábil: revelada pelo registro contábil, completo e preciso, das transações 
da pessoa jurídica;

VII. Confiabilidade: há exigência de controle interno (rigor), para evitar “maquiagem” dos 
relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica;

VIII. Padronização: estabelecimento de padrões e formalidades, representados pela se-
quência dos atos, procedimentos, prazos etc., visando maior controle e prevenção 
de fraudes e ilícitos, interna ou externamente, nos processos licitatórios e execução 
de contratos administrativos;

IX. Independência interna: a instância interna que responde pela aplicação do Programa 
de Integridade e fiscalização de sua observância deve possuir estrutura e autonomia 
em relação ao seu cumprimento;

X. Publicidade: abrange a divulgação do Programa tanto a funcionários, quanto a ter-
ceiros, afetados pelas medidas, de forma ampla, incluindo os “canais de denúncia 
de irregularidades” e “a proteção aos denunciantes de boa-fé”;

XI. Sanções disciplinares: a força vinculante do Programa de Integridade dependerá das 
“medidas disciplinares na ocorrência de sua violação”;

XII. Reparação de danos: a celeridade na interrupção de irregularidades e a tempestiva 
reparação dos danos causados produzem maior credibilidade ao Programa;
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XIII. Supervisão corporativa na contratação de terceiros e acompanhamento das ativi-
dades que envolvam fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários 
e associados;

XIV. Detecção de vulnerabilidades: de natureza jurídica, administrativa ou de outra or-
dem, que possam, em fusões, aquisições e reestruturações societárias, levar ao 
cometimento de irregularidades ou ilícitos;

XV. Monitoramento contínuo: visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 
combate aos atos lesivos que ofendam o “patrimônio público nacional ou estran-
geiro”, os “princípios de administração pública” ou “compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil”, conforme o artigo 5º e incisos da Lei 12.846/13;

XVI. Transparência da pessoa jurídica: em relação a doações para candidatos e partidos 
políticos; vedados pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições).

Visando a isenção ou atenuação das sanções cabíveis nos casos de atos lesivos pre-
vistos na Lei 12.846/13 e na Lei 8.666/1993, é possível a realização do acordo de leniência, 
nos termos do artigo 28, do Decreto n. 8.420/2015. 

Os parâmetros fixados no artigo 42 do Decreto 8.420/15 são de natureza sociopolíti-
ca, além das repercussões éticas e jurídicas, que decorrem da inegável ofensa que a lesividade 
destes atos oferece à sociedade brasileira, causando descrédito nas instituições interna e 
externamente. Tais “externalidades” correspondem a fatores externos ao ambiente corpora-
tivo que interferem, direta ou indiretamente, em sua organização, funcionalidade e relações 
interpessoais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas organizações se desenvolvem padrões de conduta, práticas peculiares de rela-
ções interpessoais, moldadas pelas variações próprias do grupo, construídas com base nos 
valores, sentimentos e tradições de longo tempo. 

Os ambientes corporativos não fogem aos referenciais e sistemas simbólicos que 
norteiam as ações dos grupos sociais, com a diferença de serem mais fechados e regidos 
por normas internas, nem sempre resultantes da espontaneidade e participação de seus in-
tegrantes. 

Estabelecer o diálogo entre a sociedade externa ao ambiente corporativo e as grandes 
empresas, universidades e organizações não governamentais, fixando um agir convergente 
mínimo, resultante de padrões de conduta prefixados, é um dos objetivos do Programa de In-
tegridade, consoante o previsto no artigo 41 do Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015, ao 
dispor que à pessoa jurídica caberá a “[...] aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 
[...]”, conforme visto neste texto. 

Ao mapear o ambiente corporativo, identificando as zonas de conflitos, desvios e pos-
síveis ilicitudes, o Programa de Integridade, além do cumprimento de regras técnicas, impõe a 



Programa de integridade: 79

observância de normas éticas que permitam “[...] detectar e sanar desvios, fraudes e irregula-
ridades” de cunho jurídico e moral. 

Marcando a vida operacional da entidade corporativa, os padrões éticos jurídicos si-
nalizam no sentido de reconhecer e efetivar o respeito aos direitos fundamentais e suas ga-
rantias constitucionais, para além dos limites meramente técnicos de que se reveste o Pacto 
de Integridade. Os princípios elencados no texto fluem da análise do artigo 42, do Decreto 
8.420/2015, construídos em sua predominância com base na boa-fé e lealdade recíprocas, 
que devem nortear as ações corporativas. 

Reflexos sobre a qualidade de vida, a felicidade objetiva e o bem-estar coletivo decorrem 
da indissociabilidade do respeito aos valores morais e às boas práticas no ambiente organi-
zacional, como se examinou ao longo do texto. Como poderoso e formal instrumento de co-
municação, o Programa de Integridade pode, ao mesmo tempo, estimular os comportamentos 
desejáveis e afastar os indesejáveis, consoante os valores de “moralidade média”, assumindo 
um papel pedagógico, que a Sociologia da Educação pode ajudar a compreender melhor.  

Os subsídios da Ética são indispensáveis à construção do Programa de Integridade, 
visto que além dos princípios jurídicos, constitucionalmente presentes no artigo 37, somados 
aos previstos no Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015, e na Lei n. 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, refletem ou devem refletir os modelos assentes no ambiente corporativo, 
consoante a cultura organizacional em termos de “moralidade média”, como se analisou. 

É bom lembrar que o termo compliance, em suas raízes etimológicas, significa com-
promisso, concordância, ajuste ou pacto. Nesse sentido, o suporte do Programa de Integrida-
de, com seus “mecanismos e procedimentos internos”, auditoria e aplicação de códigos de 
ética e de conduta, está no acordo, na pactuação exigida formalmente, ou seja, na adesão às 
práticas adotadas pela pessoa jurídica, interna corporis ou nas relações com a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira (artigo 41, do Decreto n. 8.420/2015).

O agir (Ética) e o fazer (Técnica) encontram-se entrelaçados no Programa de Integri-
dade e no acordo que o mantem vigente (compliance), correspondendo a um dos princípios 
basilares do Pacto Global das Nações Unidas, no tocante ao combate à corrupção nos espa-
ços corporativos.
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O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO  
FAMILIAR: CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA 

DE GARANTIA DE DIREITOS PARA O 
CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Itamar Luiz Monteiro Côrtes1 

Neusa Eli Figueredo Cerutti2

Regina Riba3

1 INTRODUÇÃO

A adesão da OAB/PR ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) teve 
origem por meio da Comissão Estadual da Mulher Advogada que, ainda em 2015, encaminhou 
parecer ao Presidente da OAB/PR que ressaltava a relevância do assunto. A adesão da OAB/PR 
à Rede Brasil do Pacto Global ocorreu em agosto de 2016 e ficou, naquele primeiro momento, 
vinculada a Comissão da Mulher Advogada. Como a matéria precisava de uma discussão e 
adesão mais ampla dos advogados paranaenses, a OAB/PR resolveu criar no final de 2017 a 
Comissão do Pacto Global4, atualmente composta por 12 membros.

Importante destacar a posição de vanguarda da OAB/PR, por ser pioneira em aderir 
aos 10 Princípios do Pacto Global dentre as seccionais da OAB, justamente por entender 
que para atingirmos as metas dos ODS a sociedade precisa estar engajada, e nada melhor 
do que contar com a participação efetiva e atuante dos advogados que são essenciais para 

1 Itamar Luiz Monteiro Côrtes é advogado, inscrito na OAB/PR sob n. 24.691. Advogado especialista em 
Direito Desportivo, membro da Comissão de Direito Desportivo, sócio da Itamar Côrtes Sociedade de 
Advocacia, sócio da Scopo Sports Assessoria Desportiva Ltda., sócio da Playoff Serviços de Organização 
de Eventos Ltda.

2 Neusa E. F Cerutti é Assistente Social, atuando no Programa Família Acolhedora na cidade de Cascavel/
Paraná, cursando Direito e também especialização em Fundamentos do Trabalho do Assistente Social na 
Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), na cidade de Toledo/Paraná.

3 Regina Riba é Assistente Social, especialista em Pedagogia Social, cursando especialização em Empreen-
dedorismo e Negócios Sociais, sócia-consultora na empresa ICW Projetos Sociais.

4 Comissão do Pacto Global da OAB/PR. Disponível em: <http://admin.oabpr.org.br/comissoes/composi-
cao/?tp_sub-2scd_suborgao-494>. Acesso em: 18 mar. 2018.

http://admin.oabpr.org.br/comissoes/composicao/?tp_sub=2&amp;cd_suborgao=494
http://admin.oabpr.org.br/comissoes/composicao/?tp_sub=2&amp;cd_suborgao=494
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a busca pela justiça de práticas que ofendam os direitos humanos. Como aplicadores do 
Direito, os advogados, em especial os quais estão, de alguma maneira, vinculados ao Siste-
ma de Garantia de Direitos podem apoiar diretamente os ODS 3 e 16: Objetivo 3, “Assegurar 
uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”; Obje-
tivo 16, “Paz, Justiça e Instituições Eficazes – Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Tais objetivos estão 
vinculados com os benefícios promovidos às crianças e adolescentes que são integrados ao 
Serviço de Acolhimento Familiar5, diferente daquelas que, infelizmente, ainda permanecem 
acolhidos em abrigos institucionais. São crianças e adolescentes que tiveram seus vínculos 
rompidos com a família de origem por diferentes motivos de violação de direitos. Enquanto 
aguardam decisão e possibilidade de retorno à família biológica ou adotiva, ficam acolhidas 
no Serviço de Acolhimento Familiar, proporcionando mais segurança, dignidade, desenvolvi-
mento afetivo, dinâmica familiar, participação na comunidade e qualidade de vida, pois terão 
o carinho e a proteção de uma família, o que um abrigo institucional, ainda que qualificado, 
não pode oferecer.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos6, firmada em 1948, estabelece no seu 
artigo 16 que a família tem a proteção da sociedade e do Estado, o artigo 25 complementa que 
“A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais”. Passados 70 anos, 
a sociedade ainda tem muito o que evoluir para que todas as crianças tenham uma família e 
assistência digna.

O tema do Acolhimento para crianças e adolescentes que, de alguma forma, tiveram 
seus direitos violados e seus vínculos familiares rompidos, tem sido discutido em relevantes 
espaços no cenário nacional. Tanto no campo jurídico como no político tem se pensado 
em soluções para a problemática que envolve a criança e o adolescente institucionalizado. 
Buscam-se alternativas capazes de garantir a proteção integral a essas pessoas, o que tem 
impulsionado o surgimento de novas configurações de atendimentos.

Os advogados, por tratarem com uma gama vasta de clientes, podem, e devem, divul-
gar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)7, bem como fiscalizar as práticas que 
ofendam os Direitos Humanos.

5 Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, artigo 101), em função de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem 
ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o atendimento em ambiente familiar,  
garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da 
criança/adolescente. (CNAS/Conanda, 2009).

6 OHCHR. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/
UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2018.

7 ONU – Organização das Nações Unidas. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvi-
mento-sustentavel-da-onu/>. Acesso em: 18 mar. 2018.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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Com a entrada em vigor da Lei n. 12.010, de 03 de agosto de 2009, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) passou por reformulações importantíssimas com relação ao 
assunto. A partir de então, projetam-se outras diretrizes que visam a garantia ao direito à con-
vivência familiar e comunitária, para o que se prioriza, o Acolhimento Familiar em detrimento 
ao Acolhimento Institucional. Isso mostra que o acolhimento de crianças e adolescentes que 
se encontram suscetíveis ao afastamento da família natural passa por um reordenamento na 
esfera jurídica, política e prática. O que exige que os profissionais que atuam no Sistema de 
Garantia de Direitos a busquem e produzam conhecimentos sobre o assunto.

2 CONTEXTUALIZANDO O ACOLHIMENTO FAMILIAR

O acolhimento familiar de crianças e adolescentes constitui-se numa prática bastan-
te antiga, em diversos países e contextos foi um meio utilizado por membros da comunidade 
para cuidar quando a família, de alguma forma, não dava conta de seus filhos.

Philippe  Ariès8 afirma que após conservar seus filhos em casa até os sete  ou nove 
anos, os pais colocavam-nos nas casas de outras famílias para prestarem serviços pesados, 
permanecendo nesses locais por períodos entre sete e nove anos. Nessa condição, crianças 
eram chamadas de aprendizes e desempenhavam todas as tarefas domésticas. Esse ato da en-
trega de crianças para a casa de outras famílias foi muito difundido entre os séculos XVII e XVIII. 
Outro motivo para separar a criança de sua família natural era o ato de entregá-las para o cuidado 
das amas de leite, tal prática era difundida entre a pequena burguesia que enviava suas crianças 
para uma aldeia vizinha ou para o campo para serem amamentadas e lá permaneciam por um 
longo tempo, sendo criadas junto às demais crianças da localidade. Assim, mesmo pautado em 
interesses e necessidades distintas, historicamente, se recorreu à prática de uma família criar, 
por determinados períodos, os filhos de outras.

Durante alguns séculos, no Brasil essa prática se deu de modo informal através da 
circulação de crianças. As famílias cuidavam dos filhos de outras e os denominavam filhos de 
“criação”, entretanto essa modalidade de cuidados não apresentava caráter jurídico, os “filhos 
de criação” não adquiriam caráter legal de filho. Luna apud Costa e Ferreira9 ressalta que o 
acolhimento familiar foi instituído como política assistencial em diferentes países em resposta 
as condições históricas específicas, tais como: situações de guerra e pós-guerra; mudanças 
de paradigmas em relação à infância e ao status da família; crises econômicas e de avaliações 
sobre os efeitos prejudiciais da institucionalização de crianças.

Em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, o acolhimento familiar surgiu 
no início do século XX como tentativa de evitar a institucionalização de crianças e adoles-

8 ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. Tradução de Dora Flaksman. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LCT, 1981.

9 COSTA, N. R. do Amaral; FERREIRA, Maria C. Rossetti. Acolhimento familiar: uma alternativa de proteção 
para crianças e adolescentes. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 111-118, 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid-S0102-79722009000100015sscript-sci_art-
text>. Acesso em: 10 ago. 2010.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
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centes. Na Argentina a experiência se apresenta de forma distinta, constituindo-se também 
como medida protetiva para adultos em situação de vulnerabilidade social. Nesse contexto, o 
acolhimento familiar é “a prática que leva um sujeito, criança, adolescente ou adulto a conviver 
como membro transitório ou definitivo de outra família que não é a família na qual nasceu”10.

A autora destaca que o Acolhimento Familiar em Israel data do pós Segunda Guerra 
Mundial. Porém nos Estados Unidos havia a indicação de que seria melhor acolher crianças e 
adolescentes em famílias substitutas do que em instituições, desde o 1° Congresso Sobre a 
Infância, ocorrido em 1909.

Na Inglaterra tal medida é caracterizada como transferência temporária ou permanente 
dos deveres e direitos parentais dos pais biológicos para um outro adulto com quem a criança 
ou adolescente, em geral, não tem relações consanguíneas. Entretanto, essa transferência 
deve vir acompanhada de determinação da autoridade judicial para que não seja realizada em 
ocasiões desnecessárias. Essa transferência também não altera a identidade da criança ou de 
seus pais biológicos.11

Na experiência inglesa, as famílias biológicas podem colaborar com as famílias acolhe-
doras e ambas são acompanhadas e supervisionadas por profissionais da área psicossocial.12

Implementada a partir de meados da década de 70, a medida de Acolhimento Familiar 
em países europeus significou mudanças no que se refere aos interesses das crianças e ado-
lescentes. As alterações legislativas impulsionaram as mudanças, tal como: a Inglaterra e a 
Espanha passaram a priorizar a medida de Acolhimento Familiar em detrimento da instituciona-
lização. Para isso, é decisiva a participação de equipe formada por profissionais de psicologia 
e serviço social. O que no Brasil só passou a ocorrer bem recentemente.

No Brasil, o Acolhimento Familiar passou a ter um caráter formal a partir de mudanças 
proporcionadas pela Constituição Federal (1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), pela Lei Orgânica da Assistência Social (1993) e pelo Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(2006), essas legislações propiciaram o (re)pensar as práticas de acolhimento no país.

Os artigos 226 e 227, da Constituição Federal de 1988, asseguram que, “a família 
é a base da sociedade” e que a criança ou adolescente tem direito à “convivência familiar e 
comunitária”, partindo desses pressupostos, fica estabelecida a parceria entre a família, a so-
ciedade e o Estado para o cuidado e a proteção da criança e do adolescente. Sobretudo, essa 
Constituição reforça o papel da família na vida da criança e do adolescente, como requisito 
fundamental para o processo de proteção integral.

10 LUNA, 2001 apud RIZZINI, I. s RIZZINI, I. A institucionalização de crianças no Brasil: percurso histórico e 
desafios do presente. Rio de Janeiro, RJ: PUC/RJ, 2006. p. 08. 

11 LUNA, M. Algumas definições sobre acolhimento familiar e seu desenvolvimento na Argentina. p. 112-121. 
In: CABRAL, C. (Ed.). Acolhimento familiar: experiências e perspectivas. Rio de Janeiro, RJ: Unicef, 2004.

12 CABRAL, C. Perspectivas do acolhimento familiar no Brasil. p. 10-17. In: CABRAL, C. (Ed.). Acolhimento 
familiar: experiências e perspectivas. Rio de Janeiro, RJ: Unicef, 2004.
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A partir de legislação específica, o encaminhamento de crianças e adolescentes para um 
serviço de acolhimento passou a ser concebido como medida protetiva, de caráter excepcional e 
provisório, o qual assegura, ainda, o direito à convivência familiar e comunitária prioritariamente 
na família de origem e, excepcionalmente, em família substituta.

Dessa forma, em consonância com o disposto no ECA, o encaminhamento da criança 
e do adolescente para serviços de acolhimento, seja ele Institucional ou Familiar, deve ser 
tomado como última alternativa ou, apenas, quando esgotados todos os recursos para a ma-
nutenção na família de origem ou comunidade. Busca-se superar a “velha cultura” brasileira 
que, por muitos anos, utilizava-se do abrigamento como a primeira medida frente à situação 
de pobreza, vulnerabilidade e risco que vitimiza crianças e adolescentes.

Para avançar nesse aspecto é imprescindível a observância ao conteúdo do artigo 23 
do ECA, que estabelece que a situação de pobreza da família não constitui motivo suficiente 
para o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar.

Importa destacar que essas mudanças impulsionam para rupturas com a cultura insti-
tucionalizadora. Abre-se, assim, um importante espaço pra a defesa da modalidade do Acolhi-
mento Familiar como medida protetiva que visa preconizar o direito da criança e do adolescen-
te de permanecer em família seja ela: de origem, extensa ou mesmo uma família acolhedora.

3 ACOLHIMENTO FAMILIAR: EM BUSCA DA EFETIVAÇÃO DO 
DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Ressalta-se que, de acordo com o ECA, o Acolhimento Institucional e o Acolhimento 
Familiar constituem medidas protetivas provisórias e excepcionais, que devem ser aplicáveis 
como forma de transição para a reintegração familiar ou, quando esta não é possível, para a 
colocação em Família Substituta. Contudo, essa forma de Acolhimento não pode implicar na 
privação da liberdade, e deve assegurar a preservação dos vínculos familiares. A promoção e 
integração em Família Substituta devem ocorrer quando esgotados todos os recursos para a 
manutenção na família natural ou extensa.13

Prosseguindo com a formulação de leis e diretrizes que preconizam a convivência no 
contexto do ambiente familiar, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária propõe ações para serem de-
senvolvidas no período de 2007 a 2015. Reafirma-se a importância do direito de toda criança 
e adolescente à convivência familiar e comunitária, incluindo-se aí as crianças e adolescentes 
em situação de Acolhimento Institucional.

Nesse aspecto, a pesquisa nacional realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), em 2003, sobre o abrigamento de 

13 ECA, artigo 92, I e II, e artigo 101, §1º.
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crianças e adolescentes, constatou que 86,7% das crianças e adolescentes abrigados possuíam 
família, sendo que em 58,2% desses casos os vínculos familiares eram mantidos.

A mesma pesquisa constatou que na realidade o ingresso em abrigos deveria ter ca-
ráter provisório, mas tem atingido estágios longos, sendo que o tempo de abrigamento variou 
entre 02 e 05 anos, em 32,9% dos casos. Dessa forma, para Silva14, a necessária transitorie-
dade do tempo de abrigamento tem sido descumprida.

O descumprimento de determinações da lei, além de violar direitos estabelecidos pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, agrava o esgarçamento dos vínculos da criança com a fa-
mília e a comunidade. A situação de Acolhimento Institucional inscreve a criança ou o adolescen-
te em um contexto no qual não há espaços de escutas, para a emergência de sua subjetividade, 
impedindo, assim, um desenvolvimento psicossocial saudável.

De acordo com Bento15, nessa modalidade de instituição, o coletivo se sobrepõe ao 
individual e impossibilita que crianças e adolescentes expressem sua singularidade. A autora 
reproduz a posição de Bernal, para quem “a massificação institucional tende a desconsiderar 
a herança sócio-histórica que traz a possibilidade de pertencimento social com perspectivas 
de presente, passado e futuro.”16.

Para a citada autora, as lacunas que se abrem no curso do desenvolvimento psicosso-
cial da criança podem gerar dificuldades quando de sua inserção em um lócus familiar. Na prá-
tica cotidiana das instituições, observa-se, frequentemente, a ausência de rigor e a fragilidade 
no processo de preparo para a recolocação familiar. Muitas vezes, esse processo é limitado a 
entrevistas técnicas, a acompanhamentos psicológicos convencionais e a audiências e inter-
venções fragmentadas dos serviços que fazem parte da rede de atendimento. Essas interven-
ções não são suficientes para oferecer a sustentabilidade social e emocional imprescindíveis à 
criança e ao adolescente no momento de reintegração, em um contexto familiar e comunitário.

Evidencia-se cada vez mais que o novo paradigma assumido pela legislação e pelas 

políticas sociais aponta para a necessidade de repensar o modelo vigente de reinte-

gração ao contexto familiar. Torna-se clara a necessidade de uma mudança na filosofia 

institucional de preparo das crianças e dos adolescentes para o retorno à sua própria 

família ou para o estabelecimento de um novo convívio familiar e comunitário.17

14 SILVA, E. R. O direito a convivência familiar e comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no 
Brasil. Brasília, DF: IPEA, 2004.

15 BENTO, Rilma. A história de vida de crianças e adolescentes como mediadora da reintegração no contexto 
familiar. 2010. 170f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

16 BERNAL, Elaine M. B. Arquivos do abandono: experiências de crianças e adolescentes internados em ins-
tituições do Serviço Social de Menores de São Paulo (1983-1960). São Paulo: Cortez, 2004  apud BENTO, 
Rilma. A história de vida de crianças e adolescentes como mediadora da reintegração no contexto familiar. 
2010. 170f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. p.15.

17 BENTO, Rilma. A história de vida de crianças e adolescentes como mediadora da reintegração no contexto 
familiar. 2010. 170f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2010. p.16.
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Nesse sentido, Silva18 afirma que embora a cultura predominante no Brasil seja a 
da institucionalização, as modalidades de famílias acolhedoras, em que famílias voluntárias 
acolhem as crianças e adolescentes até que a situação que deu origem à suspensão do poder 
familiar seja resolvida, se apresentam como experiências bem sucedidas e capazes de pro-
porcionar à convivência familiar sob outras bases. “Nesta forma, as crianças vivem no seio de 
uma família recebendo atenção individualizada e não massificada.”19.

4 OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E A POLÍTICA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), inscrito na Política de Assistência Social, 
constitui uma modalidade de acolhimento não institucionalizado que visa à proteção integral 
de crianças e adolescentes que, por algum motivo, foram afastadas temporariamente de sua 
família de origem, pais ou mesmo da família extensa – avós, tios, irmãos e primos. Essa mo-
dalidade de acolhimento tem por objetivo garantir proteção integral aos acolhidos a partir da 
colocação em famílias que, voluntariamente, se disponibilizam a acolherem provisoriamente 
crianças e/ou adolescentes.

Para Cabral20, a nomenclatura de cada serviço se dá de acordo com suas especificida-
des, respeitando a região e os mecanismos facilitadores existentes. Dentre as denominações 
existentes podemos citar: Família de Apoio; Família Acolhedora; Família Guardiã; Família Soli-
dária; Família Hospedeira; dentre outros.

Ressalta-se que os serviços de acolhimento familiar não devem ser confundidos com 
adoção21. O SAF trata-se de Acolhimento provisório, até que seja viabilizada uma solução de 
caráter permanente para a criança ou adolescente – reintegração familiar ou excepcionalmen-
te, a adoção. É uma modalidade de acolhimento diferenciada que não se enquadra no conceito 
de abrigo e nem no de colocação em família substituta, no sentido estrito.

As “famílias acolhedoras” tornam-se vinculadas a um Serviço que as seleciona, prepara 
e acompanha para o acolhimento de crianças ou adolescentes que por uma circunstância de 
estarem com direitos fundamentais violados recebem do aparato judicial a aplicação de uma 
medida protetiva, para usufruírem de condição de segurança e proteção. Obedecendo a uma sis-
temática jurídica, esse tipo de acolhimento tem como pressuposto a existência de um mandato 
formal e a expedição de uma guarda fixada judicialmente, requerida pela equipe profissional do 
Serviço junto ao Juízo da Infância e da Juventude, em favor da “família acolhedora”. A manuten-

18 SILVA, E. R. O direito a convivência familiar e comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no 
Brasil. Brasília, DF: IPEA, 2004.

19 Idem.
20 CABRAL, C. Perspectivas do acolhimento familiar no Brasil. p. 10-17. In: CABRAL, C. (Ed.). Acolhimento 

familiar: experiências e perspectivas. Rio de Janeiro, RJ: Unicef, 2004.
21 De acordo com o ECA, a adoção é medida excepcional, irrevogável e “atribui a condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo impedimentos matrimoniais” (ECA, artigo 41).
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ção dessa forma de guarda, instrumento judicial exigível para a regularização desse acolhimento, 
está vinculada à permanência da “família acolhedora” ao Serviço de Acolhimento.

O Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) deve ter como objetivos: o cuidado individua-
lizado da criança ou do adolescente, proporcionado pelo acolhimento em ambiente familiar; a 
preservação do vínculo e do contato da criança e do adolescente com a sua família de origem; 
o fortalecimento dos vínculos comunitários da criança e do adolescente; a preservação da 
história da criança ou do adolescente, inclusive, pela “família acolhedora”; e, preparação da 
criança e do adolescente para o desligamento e retorno à família de origem, bem como desta 
última para o mesmo. O SAF deve ter permanente comunicação com a Justiça da Infância e da 
Juventude para informar à autoridade judiciária sobre a situação das crianças e adolescentes 
atendidos, bem como de suas famílias de origem, objetivando proporcionar informações que 
subsidiem a medida de reintegração familiar ou a de destituição do poder familiar.

Legalmente o Acolhimento Familiar se ampara no artigo 227da Constituição Federal, 
bem como nos artigos 3º22, 4º23 e 1924 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica 
da Assistência Social (1993) e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
Fundamental de Crianças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária (2006).

Objetivando normatizar as formas de garantir o Direito Fundamental a Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, elaborou uma Norma Operacional 
Básica (NOB-SUAS) e um Guia de Orientação Técnicas para os Serviços de Acolhimento para 
crianças e adolescentes. A PNAS organiza a matriz de funcionamento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), pautada no paradigma de defesa dos direitos socioassistenciais. A 
NOB estabeleceu parâmetros para a operacionalização do SUAS em todo o território nacional 
e em 2006 foi aprovada a Norma Operacional Básicos-Recursos Humanos (NOB-RH) que, 
dentre outros aspectos, estabeleceu parâmetros nacionais para a composição das equipes que 
devem atuar nos Serviços de Acolhimento.

O SUAS pressupõe a articulação da rede socioassistencial com as demais políticas 
públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos25 (SGD) e elege a família como foco central 
de atenção. Sendo assim,

22 Artigo 3º: “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízos de proteção integral de que se trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, ECA, 1990).

23 Artigo 4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao es-
porte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar 
e comunitária.” (BRASIL, ECA, 1990)

24 Artigo 19: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da família e, excep-
cionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substância entorpecentes.” (BRASIL, ECA, 1990)

25 Sistema de Garantia de Direitos (SGD) - Conjunto de órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços 
de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem atuar de forma articulada 
e integrada, na busca de sua proteção integral, nos moldes do previsto pelo ECA e pela Constituição Federal. 
(Guia de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 2009. p. 22).
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a previsão de serviços de caráter preventivo e de fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários, de atendimento especializado a indivíduos e famílias em situação de 

ameaça ou violação de direitos e de serviços de acolhimento para crianças e adoles-

centes tem importância basilar no que diz respeito à concretização do direito à convi-

vência familiar e comunitária.26

Partindo desse pressuposto, entende-se que o SUAS, entre outros objetivos, visa esta-
belecer parâmetros para que os Serviços de Acolhimento respondam satisfatoriamente às ne-
cessidades de crianças e adolescentes sob medida protetiva, garantindo a eles a preservação 
dos vínculos familiares e comunitários e a provisoriedade do afastamento do convívio familiar.

5 O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL/PR - UM EXEMPLO

No ano de 1989 o município de Cascavel iniciou um trabalho relacionado à proteção 
integral de crianças e adolescentes que estavam sob medida protetiva. Até então, tinha-se 
apenas uma Organização da Sociedade Civil denominada Centro de Assistência e Orientação 
ao Menor (CAOM), que prestava o “abrigo”27 em modalidade de Casa-Lar, exclusivamente 
para adolescentes do sexo masculino, que se apresentassem em situação de risco pessoal ou 
social e/ou que estivessem com determinação judicial de abrigamento. Com a implementação 
do ECA em 1990, o CAOM ampliou as atividades, implementando o contraturno social e foram 
inseridas as crianças e adolescentes das localidades próximas, tentando evitar, dessa forma, 
a segregação das crianças e dos adolescentes abrigados.

Contudo, essa iniciativa se tornou insuficiente para a crescente demanda das crianças 
e adolescente que necessitavam de abrigamento. Assim, no ano de 2002 a então Secretaria 
de Ação Social organizou a implementação do Programa Família Acolhedora, o qual surgiu do 
extinto Programa de Casa-Lar. O Programa Família Acolhedora se propôs a ser uma forma de 
valorizar a convivência familiar e comunitária, com isso um importante instrumento de prote-
ção integral à criança e ao adolescente.

Como o mero abrigamento não gerava a superação dos determinantes presentes nas 
situações de risco pessoal e social, o trabalho junto às famílias se  tornou indispensável para o 
fortalecimento dos vínculos e para a possível superação das dificuldades. Requerendo, dessa 
forma, uma atividade sistemática que pudesse auxiliar na superação das dificuldades que 
emergiam. Cabe ressaltar que, inicialmente, o Programa apresentava grandes dificuldades para 
a formação da equipe, que era insuficiente, havia apenas um profissional com formação de 

26 BRASIL. CNAS.CONANDA. Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. 
Brasília, DF: CNAS, 2009. p. 16, 17. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/capacitacao-e-boas
-praticas/arquivos/orientacoes_tecnicas_final.pdf/download>. Acesso em: 03 mar. 2018.

27 Para Cabral (2004), abrigo funciona, muitas vezes, como um “colégio interno” para crianças pobres, quan-
do suas mães vivenciam o esgotamento dos recursos financeiros e de sua rede social de apoio.
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nível superior, que era responsável pela realização do trabalho com as “famílias acolhedoras”, 
bem como com os acolhidos. A seleção das famílias pautava-se em acordos, assim a neces-
sidade de proporcionar proteção integral aos acolhidos era submetida ao interesse de garantir 
renda às famílias vinculadas aos grupos políticos dominantes.

Todavia, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, em 2004, ocor-
reu o redimensionamento dos serviços socioassistenciais, que são organizados por nível de 
complexidade, estimulando mudanças relevantes no Acolhimento Familiar, que passa a com-
por os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.28

Assim, o Programa Família Acolhedora em Cascavel, obedecendo às diretrizes da 
PNAS, regulamenta suas atividades por meio da Lei municipal n. 4466, de 26 de dezembro de 
2006, que normatiza a operacionalização do Serviço.

Quanto à inscrição das famílias acolhedoras, a Lei Municipal de Cascavel/PR determi-
na requisitos que devem ser atendidos. A elas são atribuídas às seguintes responsabilidades: 
prestar assistência material, moral, educacional e afetiva a criança e ao adolescente, confe-
rindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do artigo 
3329, do ECA, além de participar do processo de preparação, formação e acompanhamento, 
prestar informações acerca do acolhimento para a equipe técnica responsável, além de contri-
buir na preparação da criança ou adolescente para a futura colocação em família substituta ou 
retorno a família biológica, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Programa. De 
acordo com o artigo 17 da Lei Municipal, as famílias cadastradas no Programa Família Aco-
lhedora, independente de sua condição econômica, têm a garantia do recebimento de subsídio 
financeiro, por crianças em acolhimento.

À equipe técnica do Programa cabem a realização do trabalho que deverá ocorrer 
de forma sistemática, a partir da seguinte metodologia: agendamento de entrevistas com as 
famílias; realização de entrevistas com as famílias; realização de visitas domiciliares às fa-
mílias interessadas; elaboração do relatório psicológico; elaboração do parecer social sobre 
as condições de acolhimento das famílias; as crianças e adolescentes acolhidos só podem 
ser desligados do Programa com o parecer favorável de reintegração à família de origem ou 
mudança de modalidade no acolhimento, o que se faz a partir de um Estudo Social elaborado 
pela equipe multiprofissional e de determinação judicial.

28 Serviço de Proteção Social Especial - Alta complexidade: Os serviços de proteção social especial de alta 
complexidade são aqueles que garantem proteção integral às famílias e/ou indivíduos que se encontram 
sem referencia e/ou necessitam ser retirados do grupo familiar e comunitário visto que se encontram em 
situação de violação de seus direitos. (BRASIL, SUAS, 2005).

29 Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adoles-
cente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

 Parágrafo 1o. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidente-
mente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção de estrangeiros.

 Parágrafo 2o. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 
situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados.

 Parágrafo 3o. A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e 
efeitos de direito, inclusive previdenciários. (BRASIL, ECA, 1990).
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O principal fator responsável pelo desligamento da criança ou adolescente do Serviço é 
a promoção da família de origem, que deve ser acompanhada pela Equipe Técnica do Programa.

Cabe aqui pensar que a problemática que envolve crianças e adolescentes em situa-
ção de acolhimento demanda cuidados especializados. Para o Serviço de Acolhimento familiar 
não basta apenas inserir a criança e/ou adolescente na casa da família, este deve ser um tra-
balho sistemático que envolva todos os membros da Família Acolhedora, a Equipe Técnica do 
Programa, bem como a família de origem, priorizando sempre a reintegração familiar.

Para que o trabalho apresente eficiência, essa equipe deve estar tecnicamente cons-
tituída conforme dispõe o Guia de Orientações para os Serviços de Acolhimento, bem como 
a NOB/SUAS-RH.

Necessário assegurar a preparação e acompanhamento psicossocial da Família Aco-
lhedora, por meio de ações específicas que devem ter como objetivo a preparação da criança 
ou adolescente para o retorno a família de origem, ou descartada essa possibilidade para a 
colocação em família substituta na modalidade de adoção.

As famílias cadastradas receberão acompanhamento continuado, sendo orientadas 
sobre: os objetivos do programa, a diferenciação com a medida de adoção, a recepção, a 
manutenção e o desligamento das crianças.

Essa difusão de informações é imprescindível, porque o Programa de Famílias Acolhe-
doras caracteriza-se como um serviço que organiza o acolhimento, na própria residência das 
famílias, para aqueles afastados da família de origem mediante medida protetiva.

O acolhimento familiar, embora constitua um instituto novo no País, é uma experiência 
já consolidada em outros países, e até contemplado no bojo da Política Nacional de Assistên-
cia Social e sua base está relacionada ao fomento dos direitos humanos, como também está 
em sintonia com os princípios dos ODS.

De acordo com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crian-
ças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, os trabalhos das equipes técnicas 
devem priorizar as intervenções e os investimentos nas possibilidades de reintegração e forta-
lecimento dos vínculos familiares, para isso é preciso,

acompanhamento da família, em parceria com a rede, visando à superação dos motivos 

que levaram ao acolhimento; potencialização de sua capacidade para o desempenho 

do papel de cuidado e proteção; gradativa participação nas atividades que envolvam a 

criança e o adolescente; [...] fortalecimento das vinculações afetivas e do papel na vida 

da criança e do adolescente; apoio aos cuidados com a criança ou adolescente no caso 

de reintegração familiar.30

30 BRASIL. CNAS.CONANDA. Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. 
Brasília, DF: CNAS, 2009. p. 29. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/capacitacao-e-boas-prati-
cas/arquivos/orientacoes_tecnicas_final.pdf/download>. Acesso em: 02 mar. 2018.
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É importante que as equipes profissionais trabalhem sistematicamente para preparar 
as famílias extensas para o retorno familiar, bem como continuem o acompanhamento para 
fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares.

De acordo com artigo 23 do ECA, a situação de pobreza da família não constitui mo-
tivo suficiente para o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. Partindo 
desse pressuposto, a equipe profissional do Programa Família Acolhedora tem trabalhado no 
sentido de promover o retorno da criança e do adolescente à família de origem ou extensiva. 
Garantindo, a partir de parceria com a Vara da Infância e Juventude, determinação para a con-
tinuidade do pagamento da bolsa-auxílio, no valor de 72% do salário mínimo federal, também 
para as famílias de origem extensivas visando contemplar o que preconiza a PNAS de que,

todos os esforços devem ser empreendidos para preservar e fortalecer vínculos fa-

miliares e comunitários das crianças e dos adolescentes atendidos em serviços de 

acolhimento. Esses vínculos são fundamentais, nessa etapa do desenvolvimento hu-

mano, para oferecer-lhes condições para um desenvolvimento saudável, que favoreça 

a formação de sua identidade e sua constituição como sujeito e cidadão.31

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certamente, ao se implementar o Serviço de Acolhimento Familiar nos municípios e 
envolver todo o Sistema de Garantia de direitos, estaremos contribuindo para o cumprimento 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – especialmente o 3 e 16 e suas metas.

Para isso, basta um maior engajamento da sociedade, como já citado a OAB/PR se 
destaca na medida em que se pode atingir os profissionais com atuação no Sistema de Ga-
rantia de Direitos, que estão mais próximos da triste realizada de crianças e adolescentes que 
ainda vivem em abrigos institucionais, existindo outra modalidade muito mais eficiente disponí-
vel, já consolidada em alguns municípios brasileiros como Cascavel e em outros países. Não é 
justo crianças e adolescentes ficarem longe de um ambiente familiar, especialmente em casos 
de longa duração. É preciso, portanto, uma união de esforços dos governos, iniciativa privada 
e a sociedade civil, na qual a OAB tem importante presença e atuação, para buscarmos que a 
infância seja bem atendida, o que se alcançado, reflete diretamente nos ODS citados.

Nesta perspectiva, acredita-se que a abolição de práticas históricas de institucionali-
zação não é algo para se conquistar em curto prazo. O trabalho de Acolhimento Familiar exige 
grande esforço por parte dos atores envolvidos. Faz-se necessário repensar as práticas até 
então executadas, o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária 
precisa sair do papel. É importante a retomada das discussões acerca da família e suas novas 

31 BRASIL. CNAS.CONANDA. Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. 
Brasília, DF: CNAS, 2009. p. 20. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/capacitacao-e-boas-prati-
cas/arquivos/orientacoes_tecnicas_final.pdf/download>. Acesso em: 01 mar. 2018.
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configurações, acreditando na relevância dessa para o desenvolvimento emocional, cognitivo 
e social do indivíduo.

Trabalhar em um contexto tão complexo exige que as ações desempenhadas con-
siderem os diversos fatores que envolvem a criança e o adolescente em medida protetiva 
de acolhimento. É preciso considerar o contexto social, a problemática vivida pela família de 
origem, a idade, a existência de irmãos e, dessa forma, traçar a trajetória a ser percorrida na 
busca da garantia do direito. Isso só é possível se investirmos em trabalhos especializados, 
com equipes técnicas estruturadas, para atender a pequenos grupos, o que permita abordar o 
acolhido e sua família na sua individualidade.

Nesse momento de transição, o Acolhimento Familiar merece atenção, investigação 
e esforço, posto que se apresenta como grande desafio para a sociedade civil que diante do 
paradigma da exclusão, é chamada a participar solidariamente e, mais que isso, é chamada a 
compreender que para tantos problemas sociais historicamente construídos, são necessárias 
buscas diversas de soluções.
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A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA  
COMO MEIO DE PROMOVER O TRABALHO 

DECENTE PARA TODOS E, EM ESPECIAL, 
PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Patrícia Dittrich Ferreira Diniz1*

1 INTRODUÇÃO

A aplicação da tecnologia no meio ambiente de trabalho, muitas vezes, não é bem 
vista, sob a alegação de que diminui e, até mesmo, extingue postos de trabalho, trazendo mais 
prejuízos do que benefícios ao trabalhador.

Inicialmente, será feita uma abordagem sobre o trabalho decente, sua promoção, bem 
como a aplicação desse conceito pelos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país.

Posteriormente, será apresentada uma visão positiva da referida inserção da tecno-
logia no ambiente de trabalho, em especial através da promoção do trabalho decente para a 
pessoa com deficiência.

Por fim, será realizada uma importante reflexão acerca da necessidade, não so-
mente de uma nova perspectiva da tecnologia e criação de novos dispositivos legais, mas 
também da consciência, para que haja uma verdadeira promoção do trabalho decente.

2 A PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE

O conceito de trabalho decente foi formalizado pela Organização Internacional do Tra-
balho na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e sintetiza o que segue: 

1 *Advogada e membro do Conselho de Orientação Ética da Companhia Paranaense de Energia (Copel), espe-
cialista em Direito Tributário e Direito do Trabalho, mestre em Direito Econômico e Socioambiental na PUC-PR. 
Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-PR. Autora de diversos artigos e do livro Trabalhador 
versus Automação: Impactos da inserção da tecnologia no meio ambiente do trabalho à luz do tecnodireito e 
da tecnoética. E-mail: patridf@yahoo.com.br.
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Trabalho Decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução 

das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvol-

vimento sustentável. Entende-se por Trabalho Decente um trabalho adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade e segurança, capaz de 

garantir uma vida digna. 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a noção de trabalho decente se 

apóia em quatro pilares estratégicos: a) respeito às normas internacionais do traba-

lho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho (liberdade sindical 

e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado; abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas 

as formas de  discriminação em matéria de emprego e ocupação); b) promoção do 

emprego de qualidade; c) extensão da proteção social; d) diálogo social.2

Dessa forma, um dos aspectos mais importantes para a concretização do trabalho 
decente é a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocu-
pação, e, para tanto, é preciso exaltar os demais pilares inseridos no apreciação acima, a fim 
de alcançar a dita igualdade.

Com o intuito de realizar a concretização da promoção do Trabalho Decente com a 
OIT, o Brasil, no mês de junho de 2003, através do Memorando de Entendimento, estabeleceu 
um Programa Especial de Cooperação Técnica a fim de promover uma Agenda Nacional de 
Trabalho Decente, a qual foi elaborada em 2006 durante a XVI Reunião Regional Latino-Ame-
ricana da OIT.3

Após essa análise preliminar, é importante ressaltar que para a promoção do tra-
balho decente, a aplicação da tecnologia no meio ambiente do trabalho resta essencial, eis 
que possibilita o acesso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho diminuindo a 
desigualdade de oportunidades no emprego; extingue postos de trabalho com atividades des-
gastantes tornando o trabalho mais produtivo e qualitativo; pode tornar o ambiente do trabalho 
mais seguro com a utilização de máquinas e equipamentos de proteção, novos e modernos; e, 
por fim, se utilizado de forma sustentável, pode criar novas oportunidades de emprego e não 
servir somente para extirpar definitivamente postos de trabalho com fundamento somente no 
aspecto econômico.4

2 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agenda Nacional do Trabalho Decente. Brasília, 2006. 
Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/docu-
ments/publication/wcms_226229.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018. p. 5.

3 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agenda Nacional do Trabalho Decente. Brasília, 2006. 
Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/docu-
ments/publication/wcms_226229.pdf>. Acesso em: 16 maio 2018. 

4 WINTER, Luís Alexandre Carta; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. Proteção em face da automação: uma dis-
cussão ultrapassada? In: GUNTHER, Luiz Eduardo; MANDALOZZO, Silvana Souza Netto (Coords.). 25 anos 
da Constituição e o direito do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. p. 393-394.
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Para não restar apenas no campo teórico, interessante analisar decisões dos Tribunais 
do Trabalho envolvendo o trabalho decente, sendo que a primeira utiliza tal conceito como fun-
damento para conceder diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial, pois na visão 
do referido Tribunal não há como existir um trabalho decente sem que seja dado o mesmo valor 
a trabalhos não distintos:

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TRABALHO DE IGUAL VALOR – CONTROLE DE CONVEN-

CIONALIDADE – 1- As Convenções Internacionais 100 e 111, da Organização Interna-

cional do Trabalho, versam sobre igualdade entre homens e mulheres por trabalho de 

igual valor e sobre discriminação em matéria de emprego e ocupação, respectivamente. 

Ambas foram ratificadas pelo Brasil e, segundo entendimento do Colendo Supremo 

Tribunal Federal, têm caráter de norma supralegal, pois versam sobre direitos humanos. 

2- As normas internacionais previstas nas mencionadas Convenções devem ser apli-

cadas, especialmente no que concerne à isonomia salarial e no tocante aos critérios in-

terpretativos das normas infraconstitucionais. Objetiva-se conformar os seus conceitos 

aos parâmetros dispostos nos tratados internacionais de direitos humanos, havendo 

espaço, inclusive, para o controle de convencionalidade. 3- A pedra de toque revela-
se no trabalho de igual valor, pois os requisitos dispostos no art. 461, da CLT, caso 
interpretados de forma restritiva, darão ensejo a discriminações entre pessoas cujo 
trabalho não tem valor distinto, considerando, ainda e, principalmente, o direito fun-
damental ao trabalho decente e a dignidade humana. 4- Recurso ordinário conhecido 

e improvido. (TRT 03ª R. RO 0011168-08.2016.5.03.0138. 4ª T. – Relator(a): Paula 

Oliveira Cantelli. J. 29.11.2017).

Com relação à referida decisão, entendo que a aplicação do conceito de trabalho 
decente, bem como do princípio da proteção muitas vezes gera desigualdade, eis que nem 
sempre se pode igualar o valor do trabalho de cada um, uma vez que há muitas nuances, sen-
do que por vezes o paradigma possui no seu trabalho mais valor, por diversificados motivos, 
entretanto, como na Justiça do Trabalho resta limitada tal análise, na maior parte das vezes o 
paradigma é o maior prejudicado, pois passa a se igualar à um trabalho de menor valor, caso 
fossem analisados todos os aspectos envolvidos.

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região pontua que somente se dará 
o trabalho decente com a recepção constitucional do artigo 384 da CLT, qual seja, o intervalo 
da mulher antes do início da realização do labor extraordinário, entendimento que resta supera-
do com a vigência da reforma trabalhista, a qual revogou o referido dispositivo legal:

RECURSO ORDINÁRIO – HORAS EXTRAS – INTERVALO DA MULHER – RECEPÇÃO 

CONSTITUCIONAL DO ART. 384 DA CLT – PRECEDENTE DO TST – A tese de inconsti-

tucionalidade do art. 384 da CLT já foi superada, no âmbito trabalhista. Ao apreciar ao 

tema da recepção constitucional do mencionado artigo, o Tribunal Pleno do colendo 

TST decidiu pela constitucionalidade da norma nele inserida. É o que se constata do 
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julgamento do TST-IIN-RR - 11540/2005-046-12-005. Trata-se de norma que eleva 
a condição do trabalho da mulher, a prestigiar o que está insculpido no art. 7º, 
inciso XXII, da Constituição da República, revestindo-se do caráter de garantia das 
condições gerais de higiene, saúde e segurança no ambiente do trabalho. Tudo em 
consonância com o conceito de trabalho decente, oriundo do Direito Internacional 

do Trabalho. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento. (TRT 06ª R. RO 0000173-

12.2016.5.06.0312, Relator(a): Eneida Melo Correia de Araujo, DJe 30.11.2017, p. 

619).

Com relação à referida decisão e revogação do dispositivo legal, entendo que a apli-
cação do artigo 384 da CLT na verdade não exaltava o trabalho decente, pois sabendo do 
segundo turno de muitas mulheres, nas atividades do lar e com os filhos, deveriam ficar “des-
cansando” por 15 minutos antes de iniciar a realização de horas extras, enquanto o homem 
realizava o seu trabalho, inclusive extraordinário, e já se encaminhava para a casa antes da 
mulher, vez que não precisava ficar esperando por 15 minutos, o que por si só gera desigual-
dade e não concretização do trabalho decente.

Já a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região abordou a inexistência 
de trabalho decente, em razão da ausência de meio ambiente do trabalho inadequado, ou seja, 
quando não presente o conjunto mínimo de direitos:

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE TRABALHO DECENTE 
– LESÃO À DIGNIDADE DOS TRABALHADORES – O descumprimento pelo empregador 

das normas mínimas de higiene, segurança e saúde do trabalhador atenta contra a 

dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (arts. 1º, III e IV, 170 e 193 

da CF), o direito fundamental à saúde (arts. 6º, 7º, XXII, 196, 200, VIII, e 225 da CF) 

e sua obrigação contratual concernente ao fiel cumprimento das normas de saúde e 

segurança no trabalho, conforme o disposto no art. 157 da CLT e sua função social 

interna (arts. 170, III, e 186, III e IV, da CF). Não há dúvida de que a ausência do 
trabalho decente, no qual o trabalhador tem assegurado um conjunto mínimo de 
direitos, inclusive ao meio ambiente do trabalho sadio, em que seja preservada sua 
incolumidade física e psíquica, configura lesão à dignidade da pessoa humana. O 
ambiente seguro de trabalho é uma das preocupações da OIT, que o vem definindo 
como manifestação do trabalho decente (Agenda Hemisférica de Trabalho Decente, 

apresentada na XVI Reunião Regional Americana realizada em Brasília em 2006 e reite-

rada na 95ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, no mesmo ano). (TRT 

12ª R. RO 03316-2015-027-12-00-1, Relator(a): Viviane Colucci, DOE 13.10.2016).

A referida decisão traz o melhor aspecto do trabalho decente, qual seja, a busca pela 
melhoria contínua do ambiente de trabalho.

Destaca-se ainda decisão que entende pela inaplicabilidade da tese do dono da obra 
quando presente a discussão de acidente de trabalho e respectiva responsabilidade, uma vez 
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que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entende que é responsabilidade do dono da 
obra, bem como da empreiteira quanto se trata de propiciação de trabalho decente:

RESPONSABILIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO – DONO DE OBRA – OJ Nº 191 DA 

SDI – I DO C.TST – INAPLICABILIDADE – 1- O artigo 17 da Convenção nº 155 da 

Organização Internacional do Trabalho prevê a responsabilidade conjunta de todas 
as empresas que desenvolverem simultaneamente suas atividades no mesmo local 
de trabalho diante das obrigações relativas à propiciação de meio ambiente de tra-
balho decente e seguro para os trabalhadores. 2- O artigo 8º da Convenção nº 167 

da Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, destaca que a coordenação das 

medidas prescritas em matéria de segurança e saúde será exercida conjuntamente pelo 

empreiteiro principal e por todos aqueles que, direta ou indiretamente, possuem contro-

le fiscalizatório sobre a atividade. 3- O artigo 1º da Declaração de Seul sobre Segurança 

e Saúde no Trabalho dispõe que a promoção de elevados níveis de segurança e saúde 

no trabalho é responsabilidade da sociedade no seu conjunto, o que, evidentemente, 

não exclui aquele que, para fazer expandir seu negócio (dono de obra), contrata terceiro 

(empreiteiro). 4- A conjunção de todos esses regramentos internacionais com o art. 

1º, incisos III e IV, e o artigo 170, caput, ambos da Constituição Federal, resulta a 

seguinte máxima: porque imprescindível para a dignificação do ser humano e para o 

estabelecimento da valorização social do trabalho e da livre iniciativa, a saúde e a segu-

rança dos trabalhadores devem, sem exceção, ser prioridades empresariais quando da 

busca e da obtenção do lucro. 5- Isso porque, como é evidente, é o esforço humano, 

traduzido pela prestação de serviços por um enorme batalhão de trabalhadores, o fato 

ensejador e imprescindível para a própria existência da atividade empresarial lucrativa. 

Disso não decorre, obviamente, a instrumentalização do trabalhador. Muito pelo con-

trário: pertinente, aqui, a concepção kantiana de homem como finalidade, jamais como 

meio. 6- Desta forma, se duas ou mais empresas interpostas se beneficiaram do labor 

humano, deverão, ainda que indiretamente, responsabilizar-se por propiciar condições 

decentes de trabalho. E é justamente nesse contexto que reside a válvula de escape 

permissiva do afastamento da OJ nº 191 da SDI - I do C.TST quando diante de pedidos 

de indenizações decorrentes de acidente de trabalho ou de doenças ocupacionais. Ora, 

não se trata, tal como refere aludida Orientação Jurisprudencial, de verbas trabalhistas 

stricto sensu. 7- De mais a mais, são os artigos 932, inc. III, 933 e 942, parágrafo 

único, todos do Código Civil, que preveem a responsabilidade do dono de obra pelos 

danos decorrentes de acidente de trabalho. 8- Imprescindível acrescentar, ademais, que 

a atividade desenvolvida pelo reclamante é inequivocamente de risco. Referido contexto 

se amolda perfeitamente à previsão contida no parágrafo único do artigo 927 do Có-

digo Civil. 9- Mesmo se assim não fosse, por outro lado, a culpa das três reclamadas 

decorre da ausência de comprovantes de fornecimento de EPI’s, treinamentos para o 

exercício da função, elaboração de PCMSO e de PPRA. 10- Recursos ordinários das 

reclamadas não providos. Precedentes do C.TST para afastar a aplicação da OJ nº 191 

da SDI - I.”. (TRT 15ª R. RO 0002043-79.2011.5.15.0001, (6658/2016). Relator: João 

Batista Martins César, DJe 22.03.2016, p. 6370).
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Por fim, quanto a análise jurisprudencial acerca do tema, interessante trazer ainda a 
questão dos trabalhadores rurais, uma vez que na presente decisão foi utilizado o princípio da 
proteção para a interpretação dos seus direitos laborais, em razão das diferenças de vida e de 
trabalho do rurícola: 

RECURSO ORDINÁRIO – TRABALHO RURAL NO CORTE DE CANA – REGIME DE PRO-

DUÇÃO – HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DO RESPECTIVO ADICIONAL – APLICAÇÃO 

DA O.J – Nº 235 DA SBDI-I DO TST – Os rurícolas constituem uma classe obreira su-

jeita à condições sui generis de trabalho, estando expostos às intempéries, sol, chuva, 

insetos, animais pestilentos, não raro à alimentação precária ou insuficiente; De regra 

são cidadãos humildes, sem acesso à informação ou educação, submetidos ao árduo 

trabalho rural por absoluta falta de alternativa para sua manutenção. Em face dessa 
condição diferenciada de vida e para o fim de efetivação das condições de trabalho 
decente no campo, merecem especial tratamento na interpretação de seus direitos 
laborais, não sendo razoável o pagamento apenas do adicional de horas extras por 

trabalhar na produção. Nesse sentido, a nova redação da Orientação Jurisprudencial 

nº 235 da SBDI-I do TST, que determina o pagamento da hora extraordinária acrescida 

do respectivo adicional ao empregador cortador de cana. Recurso Ordinário do obreiro 

provido, no aspecto. (TRT 06ª R. RO 0000912-40.2011.5.06.0221, 2ª T. Relator(a): 

Desª Eneida Melo Correia de Araújo, DJe 22.11.2012, p. 154).

Da referida análise, pode-se inferir que as decisões judiciais na esfera trabalhista têm 
se utilizado pouco da possibilidade de promoção e concretização do trabalho decente, restan-
do à doutrina a análise e o estudo mais aprofundado acerca do tema.

Mas afinal, o que efetivamente pode ser feito para que haja uma verdadeira promoção 
do trabalho decente? Na visão do professor Gunther, o “trabalho decente e negociação coletiva 
do trabalho são assuntos que se entrelaçam em uma só direção, atendendo a dois princípios 
modernos essenciais:  dignidade da pessoa humana e desenvolvimento do trabalho de forma 
sustentável.”5.

Dessa forma, é preciso uma atuação sindical direcionada e fortalecida para a cons-
trução do trabalho decente, a partir da consideração do princípio da dignidade da pessoa 
humana, bem como da sustentabilidade laboral.

 3 A CONCRETIZAÇÃO DO TRABALHO DECENTE PARA A 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Para que possamos explorar melhor o tema, interessante direcionar o foco para a 
promoção do trabalho decente com relação à pessoa com deficiência, uma vez que tal concre-
tização resta essencial para a superação da pobreza, sendo esse entendimento sedimentando 

5 GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o direito do trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá, 2011. p. 94.
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pelo artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, das Nações 
Unidas, o qual reconhece o que segue:

O direito das pessoas com deficiência de trabalhar em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. Este direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um 

trabalho de sua livre escolha ou aceito no mercado laboral em ambiente de trabalho que seja 

aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência.

Interessante aludir ainda os dados da Relação Anual de Informações Sociais 2015 sobre 
o número de pessoas com deficiência e trabalho:

[...] 403,2 mil pessoas com deficiência trabalham formalmente. Quase 24% da população 

brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. De acordo 

com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil pos-

sui 45 milhões de Pessoas com Deficiência (PCDs).6

Analisando também o Relatório Mundial sobre a Deficiência publicado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, em 2011, pode-se inferir as elevadas taxas de desemprego e baixas 
taxas de empregabilidade entre as pessoas com deficiência que buscam emprego7, a prepon-
derância desses trabalhadores no campo informal, assim como os baixos salários, inclusive 
entre as mulheres com deficiência.

A Convenção da OIT n. 111, robustece a necessidade de concepção de políticas pú-
blicas com o intuito de abolir ou atenuar a discriminação em matéria de emprego e ocupação, 
em especial nos seguintes aspectos: “acesso à formação profissional, admissão no emprego  
e nas diversas ocupações; condição de trabalho.”8.

Dessa forma, para alterar o referido quadro discriminatório, é necessário aprimorar as 
oportunidades das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, estimulando todos os 
atores envolvidos, como governo, empregadores, organizações e sindicatos oportunizando 
acesso à educação, reabilitação e treinamento vocacional, facilitação de acesso a recursos 
financeiros, criação de estrutura de incentivos para empregar pessoas com deficiência, bem 
como a criação de acessibilidade ao ambiente de trabalho, sendo que a maioria dos itens aqui 
citados podem ser efetivados através da aplicação da tecnologia.9

6 BRASIL. Cresce número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Portal Brasil, set. 
2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/cresce-numero-de-pes-
soas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-formal>. Acesso em: 16 maio 2018.

7 WHO. Relatório mundial sobre a deficiência. Word Health Organization. The Word Bank. Tradução de Lexi-
cus Serviços Linguísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. p. 246.

8 GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o direito do trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá, 2011. p. 83.
9 GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o direito do trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá, 2011p. 259.

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/cresce-numero-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-formal
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/cresce-numero-de-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho-formal
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Nesse caso, a capacitação resta primordial para a entrada de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho e na sociedade, e tal provavelmente deverá estar conectada à habilita-
ção em novas tecnologias, essenciais para o desempenho de suas funções:

Hoje, não se trata apenas de inserir o trabalhador com deficiência e sim de promover a 

sua efetiva inclusão no mundo do trabalho. A diferença entre esses dois conceitos não 

é apenas semântica. Incluir significa mais do que apenas colocar esses profissionais 

na vida das empresas: trata-se isso sim, de possibilitar que sejam reconhecidos em 

suas necessidades específicas para desempenhar adequadamente as funções para as 

quais foram contratados e promover a sua efetiva integração nas equipes que atuarão10.

Contudo, a falta de capacitação não é uma dificuldade singular, há também a ausência 
de informação do empregador em qual a melhor função a ser exercida por cada pessoa com 
deficiência.

Com certeza, por meio da aplicação da tecnologia, não apenas se poderá habilitar tais 
trabalhadores, como também poderá direcionar cada um para a atividade mais apropriada.

A fim de auxiliar a dita inclusão, a União, em parceria com os Ministérios do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, da Educação, do Trabalho e Emprego, e com a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, executa o Programa BPC, que integra o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, com o intuito de 
promover a inclusão social e a autonomia da pessoa com deficiência.11

Há uma série, lançada em dezembro de 2016 e denominada “O Futuro que Queremos: 
trabalho decente e inclusão de pessoas com deficiência”, realizada a partir de parceria com o 
Ministério Público do Trabalho de São Paulo e Organização Internacional do Trabalho, a qual 
narra a rotina de trabalho ou estudo de pessoas com deficiência, evidenciando “que a inclusão 
é possível em qualquer situação, apesar das limitações impostas pela sociedade” e que “os 
limites não estão nas pessoas, mas sim no ambiente ao redor.”12.

Mas afinal, qual o papel do Judiciário nessa inclusão? Analisando algumas decisões, 
pode-se perceber que a maior preocupação é a inserção das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, principalmente por meio do cumprimento da cota prevista na Lei n.º 
8.213/91. Entretanto, é certo que tal cobrança deve ser pautada no princípio da razoabilidade, 
pois muitas vezes a empresa realiza todas as medidas cabíveis para tal mister, mas sem su-
cesso. Seguem as decisões acerca do tema:

10 CARMO, José Carlos do. Construindo a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho: a experiência da 
indústria da construção pesada no Estado de São Paulo. São Paulo: Áurea, 2011. p. 172.

11 Para saber mais, ver: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/08/lancado-programa-que-insere-pessoas-
com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 11 jan. 2014.

12 VENTURA, Luiz Alexandre Souza Ventura. Trabalho decente para pessoas com deficiência. Extraido do blog: 
Vencer Limites – Pessoas com Deficiência. Publicado em 20/12/2016. Endereço virtual: brasil.estadao.
com.br/blogs/vencer-limites/trabalho-decente-para-pessoas-com-dificiência/

http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/08/lancado-programa-que-insere-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/08/lancado-programa-que-insere-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho
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AUTO DE INFRAÇÃO – ART. 93 DA LEI 8.213/91 – CONTRATAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 

REABILITADOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – A fim de promover a inclusão so-

cial da pessoa com deficiência, a Lei 8.213/91, em seu art. 93, criou um sistema de 

cotas, com a instituição de programa de inclusão social da pessoa com deficiência 

pela empresa. A exclusão da obrigação de preenchimento de cargos com beneficiá-

rios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência somente se justifica diante da 

impossibilidade, real e devidamente comprovada, de a empresa contratar emprega-

dos que se enquadrem nas condições previstas em lei. (TRT 03ª R. RO 0010372-

68.2017.5.03.0142, 11ª T. Relator: Marco Antonio Paulinelli Carvalho, J. 25.10.2017)

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE EMPREGAR 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO SETOR PÚBLICO – CONVENÇÃO INTERNACIONAL 

SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LEI DE COTAS – ART. 93 

DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DE 2% A 5% DOS CARGOS DA EMPRE-

SA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEVER DE PROTEÇÃO DO 

ESTADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – Em sintonia com o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e com os objetivos fundamentais 

de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de promoção do bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (art. 3º. I e IV), a Constituição Federal dedicou especial proteção 

às pessoas com deficiência, conforme dispõem os arts. 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, 

VIII, 203 e 208. Por sua vez, os direitos e garantias expressos na Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (art. 5º, § 

2º). Nesse cenário, é importante destacar a Convenção Internacional sobre os Direi-

tos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, norma 

com status de Emenda Constitucional (§ 3º do art. 5º da CF). No artigo 27, a referida 

convenção dispõe que os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com 

deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ado-

tando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de empregar pessoas 

com deficiência no setor público (artigo 27.1 “g”). Ademais, a Convenção nº 159 da 

OIT, ao dispor sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes, reco-

menda aos Estados signatários, com base no princípio de igualdade de oportunidades 

entre os trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em geral, a adoção de “medidas 

positivas especiais” com a finalidade de atingir a igualdade efetiva. Nesse cenário, a le-

gislação nacional prevê uma importante medida, também conhecida como Lei de Cotas 

(Lei nº 8.213/91), ao exigir das empresas, no art. 93, a inclusão de pessoas com defi-

ciência no mercado de trabalho com o preenchimento de 2% a 5% dos seus cargos. No 
caso em exame, ficou comprovado que a Caixa Econômica Federal possui o total de 
99.573 funcionários, sendo apenas 1.417 (1,42%) pessoas com deficiência contra-
tadas, representando um déficit de 3.561 pessoas para atingir a cota legal mínima 
(5%). Nesse contexto, provado o não cumprimento da cota prevista no art. 93 da Lei 
nº 8.213/91 por parte da administração, bem como o déficit de 3.561 pessoas com 
deficiência nos quadros do banco reclamado, quantitativo suficiente para atingir a 
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classificação da autora, impõe-se a convolação da mera expectativa de direito em 
efetivo direito subjetivo à contratação. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(TRT 10ª R. RO 0000846-51.2016.5.10.0002. Relator: Grijalbo Fernandes Coutinho, 

DJe 23.10.2017, p. 773)

Em análise à aludida decisão, é preciso destacar que o cumprimento das referidas 
cotas para a administração pública direta e indireta, a qual exige o concurso público para a ad-
missão, deve ser analisado com parcimônia, ou seja com base nos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, uma vez que se não houver número suficiente de aprovação no percentual 
previsto em lei, não há como aplicar qualquer penalidade à essas empresas ou ao governo, 
pois não está ao seu alcance eventual aprovação de candidato.

Entendo ainda que não basta a existência de exigências legais para tal inclusão, é preciso 
mais, resta necessária a conscientização dos governos, da sociedade, das empresas e de cada 
um de nós para inaugurar um novo olhar acerca da problemática aqui delineada, conforme Boff:

A chave é a conscientização, palavra cunhada em 1964 por Álvaro Vieira Pinto e Guer-

reiro Ramos, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), que Paulo Freire as-

sumiu com entusiasmo. Conscientização não é tomar consciência das más e injustas 

condições de vida; isso é manter-se ainda passivo. Conscientização é a ação que cria 

a consciência das contradições para rejeitá-las, e é a ação que busca uma forma de 

superá-las de maneira a não reproduzi-las, mas de inaugurar o novo. Um empobrecido 

que não conhece as razões de sua pobreza nunca se libertará. A conscientização opera 

essa transformação: conhecer o contexto real, partir dele, identificar as contradições,  

conhecer-lhes as causas e ver as possibilidades reais de superá-las pela raiz.13

Entretanto, a dita conscientização deve ser decorrente de políticas públicas, de uma 
nova educação, enfim, de uma nova forma de viver em sociedade, uma vez que a desigualdade 
é consequência da nossa forma de atual de viver e conviver, conforme Bauman:

 A difícil situação descrita é a consequência última de termos colocado a competição 

e rivalidade – o modo de ser derivado da crença no enriquecimento ganancioso de 

poucos como via régia para o bem-estar de todos – no lugar do desejo humano, muito 

humano, de coabitação assentada em cooperação amigável, mutualidade, compartilha-

mento, confiança, reconhecimento e respeito recíprocos.14

13 BOFF, Leonardo. O cuidado necessário: na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na espiri-
tualidade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 248.

14 BAUMAN, Zygmunt. A riqueza de poucos beneficia todos nós? Tradução Renato Aguiar. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2015. p. 94.
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Para haver uma mudança radical no planeta, é preciso transpor a barreira da competi-
ção para a da cooperação, buscando uma sociedade justa, conforme prega Sandel:

Se uma sociedade justa requer um forte sentimento de comunidade, ela precisa encon-

trar uma forma de incutir nos cidadãos uma preocupação com o todo, uma dedicação 

ao bem comum. Ela não pode ser indiferente às atitudes e disposições, aos “hábitos 

do coração” que os cidadãos levam para a vida pública, mas precisa encontrar meios 

de se afastar das noções da boa vida puramente egoístas e cultivar a virtude cívica.15

Dessa forma, a busca incansável pela igualdade de oportunidade deve ser de todos, 
aplicando a tecnologia para tal mister, bem como os princípios da razoabilidade e proporcio-
nalidade quando não se conseguir obter a excelência, eis que precisa haver um equilíbrio entre 
exigência e resultado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se constatar que o trabalho decente é tema relevante, como também presente 
em diversas discussões no Brasil e pelo mundo, entretanto, ainda é timidamente aplicado em 
decisões judiciais, as quais possuem o condão de alterar direcionamentos sociais.

Infere-se ainda que a tecnologia possui papel essencial na promoção do trabalho de-
cente, acelerando a inclusão social e, por consequência, a redução das desigualdades e a 
busca incansável pelo desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, ao contrário do que muitos pregam, a inserção da tecnologia no mer-
cado de trabalho não traz apenas malefícios, mas possui o papel de efetivar a concretização 
do trabalho decente, em especial com a inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho.

Por certo que a aplicação da tecnologia aliada à criação de normas legais inclusivas 
são importantes para a mudança de comportamento das empresas com relação à inclusão. 
No entanto, nada será concreto e duradouro sem a modificação da consciência coletiva e 
individual, em busca de um mundo de cooperação e não de mera competição.
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O CONSUMO CONSCIENTE  
E SUSTENTÁVEL NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
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1 INTRODUÇÃO 

A temática do desenvolvimento sustentável passou a ter destaque nas últimas déca-
das do século XX, ante os sinais já avançados de degradação dos recursos naturais e de invia-
bilidade de manutenção de certos modos de vida. Desde 1987, com a divulgação do Relatório 
Brundtland das Nações Unidas, o tema adentrou na agenda internacional, buscando-se novos 
caminhos para harmonizar desenvolvimento e sustentabilidade. A partir de então, vários esfor-
ços foram traçados, com o estabelecimento de metas e agendas internacionais, especialmente 
pelos Estados-membros das Nações Unidas.

Paralelamente à difusão dos valores ambientais, o final do século XX e início do século 
XXI é marcado pela forte expansão do consumo, acentuado pelo fenômeno da globalização e pe-
los avanços da tecnologia. A infinidade de novos produtos e serviços, ofertados em um mercado 
cada vez mais global, contempla os riscos de estímulo ao consumo excessivo e ao desperdício.

Nesse contexto, cumpre analisar a importância do consumo consciente e sustentável, 
para a implementação dos objetivos do Pacto Global das Nações Unidas.  A reflexão proposta 
neste estudo está estruturada em duas partes. Inicialmente, é tecida uma breve explanação 
sobre o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, bem como dos principais 
objetivos das agendas internacionais para sua realização.
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Em seguida, abordam-se os fenômenos do hiperconsumo e da obsolescência progra-
mada, difundidos na sociedade de consumo global e que dificultam o consumo sustentável. Ao 
final, discorre-se sobre a importância da educação para o consumo consciente e sustentável, 
enfatizando-se algumas práticas que podem ser adotadas para tal mister e o papel do Direito 
para a realização desta forma de consumo.

2 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

No ano de 2012, as Nações Unidas propuseram 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, para serem implementados em nível global pelos Estados-membros, com me-
didas em diversos níveis de atuação. Importa então apresentar um breve retrospecto sobre a 
formação do conceito de desenvolvimento sustentável e sobre o tratamento dado pela agenda 
das Nações Unidas ao tema.

2.1 Desenvolvimento sustentável

Em 1972, foi realizada a Conferência do Meio Ambiente das Nações Unidas em Esto-
colmo (Suécia), que reuniu representantes de 113 países e de 250 organizações não-gover-
namentais. Essa conferência é reconhecida como um importante marco das preocupações 
ambientais em nível internacional, gerando como resultados a Declaração sobre o Ambiente 
Urbano, conhecida como a Declaração de Estocolmo, bem como a instauração do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).3

Quinze anos depois, em 1987, as Nações Unidas divulgaram o relatório intitulado 
Nosso Futuro Comum, que ficou conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela World 
Comission on Environment and Development (WCED), que fora constituída em 1983.4 Esse 
foi o primeiro relatório internacional a utilizar e defender o conceito de desenvolvimento sus-
tentável, definindo-o como “aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessida-
des”. O relatório denunciava a devastação ambiental e o risco de exaurimento dos recursos 
naturais, caso não alterado o modelo vigente de desenvolvimento, consumo e exploração dos 
recursos. Apresentou uma lista de 109 recomendações, para a implementação dos objetivos 
estabelecidos na Declaração de Estocolmo, de 1972, considerando que o ritmo e a forma cor-
rentes de desenvolvimento impediriam às gerações futuras o acesso aos recursos ambientais 
necessários para a sobrevivência.5 As conclusões do Relatório Brundtland foram endossadas 

3 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 9-10.

4 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: contornos 
históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 2017. p. 329

5 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 11.
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pelas Resoluções n. 42/187 e n. 42/186, da Assembleia Geral da ONU, propondo uma união 
de esforços para cumprir os objetivos e recomendações apontados.6

O conceito de desenvolvimento sustentável, proposto no Relatório Brundtland, opera 
em duas linhas distintas e conectadas. Primeiro, a percepção das necessidades do presente, 
reconhecendo que a superação da pobreza e a satisfação das necessidades pessoais básicas 
são cruciais para o desenvolvimento. E segundo, a constatação de que o estágio de evolução 
tecnológica e de organização social, com alto padrão de consumo de alguns em detrimento da 
pobreza de outros, implica limitações ambientais evidentes para a satisfação das necessidades 
básicas, das gerações presentes e futuras.7 A preocupação com a sustentabilidade reclamava 
então esforços globais, já que a noção de desenvolvimento sustentável apresentada conjuga 
três componentes essenciais: proteção ambiental, crescimento econômico e equidade social. 
Ou seja, o desenvolvimento, além de economicamente viável, deve ser sustentável tanto sob o 
ponto de vista ambiental, quanto em relação ao social.8

A compreensão de que o desenvolvimento deve levar em consideração outros fato-
res, não adstritos ao crescimento econômico, põe em xeque a concepção até então reinante, 
que o media apenas pelo volume de riquezas produzidas pelo país. Desde a década de 80, 
Amartya Sen passou a sustentar a necessária mudança da mensuração do desenvolvimento, 
acrescendo outros fatores, como a qualidade de vida e a liberdade substantiva das pessoas 
em realizarem o modo de vida que almejam.9

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) incorporou a compreensão de que o desenvol-
vimento não se reduz ao aspecto econômico, afirmando o comprometimento com a noção de 
desenvolvimento sustentável. A CF/88 inovou ao dedicar um capítulo inteiro ao meio ambiente, 
prevendo, no artigo 225, o direito de todos “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
Afirma-se então que a CF/88 adotou o paradigma socioambiental, fundamentado no princípio 
do desenvolvimento sustentável.10

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser reconhecido como 
direito fundamental, já que o direito à vida depende da manutenção das bases que a sustentam, 
dentre as quais o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a exigir que se combata sua 
deterioração, em prol da melhoria geral das condições de vida na sociedade.11 A interligação 

6 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: con-
tornos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 
2017. p. 329.

7 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: contor-
nos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 2017. 

8 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 12.

9 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo 
Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das letras, 2010.

10 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 20.

11 DERANI, Cristiane. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: direito fundamental e princípio da atividade 



110 Antônio Carlos Efing | Andressa Jarletti Gonçalves de Oliveira

entre o direito à vida e o direito ao meio ambiente fora também afirmada em documentos e 
convenções internacionais.12

Importante observar que, ao dispor sobre o meio ambiente, a CF/88 reconheceu 
expressamente o direito das gerações presentes e futuras ao ambiente sadio. Ao assegurar 
tal direito às gerações futuras, deve-se restringir e condicionar o consumo dos recursos 
naturais pelas gerações presentes, impondo ao Estado a adoção de políticas públicas, em 
prol da sustentabilidade dos recursos naturais a longo prazo. A proteção ao meio ambiente 
perpassa outros capítulos da CF/88, ingressando como princípio regulador da Ordem Eco-
nômica e Financeira (artigo 170, VI, e artigo 174, par. 3°), incidindo também na política 
agrícola e fundiária, reforma agrária, na política urbana, bem como nas disposições sobre 
o Sistema Único de Saúde.13 Por isso, quando a Constituição estipulou o desenvolvimento 
como valor supremo e como objetivo fundamental da república, necessariamente o adjetivou 
como sustentável.14

Para assegurar tal proteção, o artigo 225, estabeleceu os princípios da precaução, 
da prevenção e da responsabilidade, pautados pelos valores ambientais, que comprometem 
a cada cidadão e à sociedade com as necessidades das gerações vindouras e presentes, 
reclamando a atenção às questões da equidade e da distribuição no uso dos escassos 
recursos naturais. 

Portanto, pode-se afirmar que o conceito de desenvolvimento sustentável desenvol-
vido no Relatório Brundtland foi incorporado pelo texto constitucional, o que engloba o direito 
intra e intergeracional ao meio ambiente sadio, a manutenção dos ecossistemas e dos proces-
sos fundamentais para o funcionamento da biosfera, impondo deveres de avaliações prévias e 
monitoramento ambientais.15 Consequentemente, ao Estado brasileiro cumpre o dever de agir 
em todos seus ramos, em prol da concretização dos objetivos constitucionais de garantia do 
desenvolvimento sustentável.

econômica. In: PURVIN DE FIGUEIREDO, Guilherme José (Org.). Temas de direito ambiental e urbanístico. 
São Paulo: Max Limonad; Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, 1998. p. 97.

12 A Declaração do Rio de Janeiro, emanada da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada em 1992, enuncia o princípio de que “os seres humanos constituem o centro 
das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável 
e produtiva em harmonia com a natureza”. Da mesma forma, o Protocolo Adicional à Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de 
São Salvador), promulgado pelo Decreto n. 3.321/99, preconiza em seu artigo 11 que: “toda pessoa tem 
direito de viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos básicos. Os Estados Partes 
promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio ambiente”. SANTILLI, Juliana. Socioam-
bientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Fundação 
Petrópolis, 2005. p. 32.

13 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultu-
ral. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 34, 41-42.

14 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 110. 
15 FELDMANN, Fábio; CAMINO, Maria Ester Mena Barreto. O direito ambiental: da teoria à prática. Revista 

Forense, v. 317, jan./fev./mar. 1992 apud SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: pro-
teção jurídica à diversidade biológica e cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 39.
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2.2 Pacto Global das Nações Unidas para o desenvolvimento 
sustentável

Desde a Declaração de Estocolmo (1972) e do Relatório Brundtland (1987), o tema do 
desenvolvimento sustentável passou a ser crescente na agenda da Organização das Nações 
Unidas (ONU). No ano de 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
publicou o primeiro relatório anual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que passou 
a mensurar o desenvolvimento dos países não apenas pelo resultado do PIB (Produto Interno 
Bruto), mas também por outros indicadores, como expectativa de vida e nível de educação. 
Com o passar do tempo, outros índices foram agregados, mensurando o desenvolvimento 
também a partir da igualdade de gênero e da desigualdade social.16

 A idealização e publicação dos relatórios de IDH, trazendo nova concepção de desen-
volvimento, contribuíram para a elaboração de um relatório pela Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sugerindo metas para o desenvolvimento internacional. 
Tais metas se transformaram, posteriormente, nos “Objetivos do Milênio” (Millennium Objective 
Goals - MDGs), no período de 2000 a 2015, e, em seguida, nos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (Sustainable Development Goals - SDGs), a serem implementados de 2015 a 2030.17

No ano 1992, foi realizada 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como ECO 92, com grande visibilidade para a questão ambiental, 
inserindo definitivamente o meio ambiente na agenda global.18 O objetivo central da ECO 92 era 
avaliar os acontecimentos ambientais ocorridos desde a Conferência de Estocolmo, formulando 
então uma estratégia programática, para compatibilizar as necessidades sociais com imperativos 
ambientais, resultando em cinco importantes documentos: 1) Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento; 2) Agenda 21; 3) Princípios para a Administração Sustentável das 
Florestas; 4) Convenção da Biodiversidade Biológica; e 5) Convenção sobre Mudança do Clima.19

Dentre tais documentos, destaca-se a Agenda 21, que era um plano de ação volta-
do ao desenvolvimento sustentável, em quatro dimensões de atuação estratégicas, a saber: 
a) dimensões econômicas e sociais, tratando das relações entre meio ambiente e pobreza, 
saúde, comércio, dívida externa, consumo e população; b) conservação e administração de 
recursos; c) fortalecimento dos grupos sociais; d) meios de implementação dos objetivos, por 
financiamentos e pelo papel das atividades governamentais e não-governamentais. O objetivo 
da Agenda 21 era traçar o caminho para a prática do desenvolvimento sustentável, tanto sob o 

16 NUSSBAUM, Martha C. Creating Capabilities: the human development approach. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2011. p. 59-60.

17 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: con-
tornos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 
2017. p. 329-330.

18 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 21.

19 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: con-
tornos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 
2017. p. 330.
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ponto de vista ambiental, como da sustentabilidade social. Por tal motivo, dadas as desigual-
dades de condições entre os países, o documento estabeleceu que os países industrializados, 
mais ricos e com maior índice de degradação ambiental, deveriam destinar 0,7% do seu pro-
duto bruto anual, para projetos ambientais e sociais em países em desenvolvimento.20

Até a ECO 92, o foco central no debate sobre o desenvolvimento sustentável recaia 
sobre dois pilares, a atenção às necessidades básicas e a preservação do meio ambiente, com a 
enfoque intergeracional. Dez anos depois, na reunião da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável, realizada em Joanesburgo, conhecida como Rio+10, o desenvolvimento sustentá-
vel passou a ter uma abordagem mais prática e holística do problema, integrando de forma mais 
intensa os problemas relacionados ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e à susten-
tabilidade ambiental. Na Conferência Rio+20, realizada em 2012, reconheceu-se novamente a 
integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável, social, econômica e ambiental.21

O documento resultante da Conferência Rio+20, publicado na Res. 66/288 ONU, foi in-
titulado The future we want22, destacando a interdependência entre as três dimensões de susten-
tabilidade e assentando a política global das Nações Unidas para o cumprimento dos “Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável”, ou objetivos para mudar o mundo. A partir desse documento, 
os 8 Objetivos do Milênio, propostos para realização de 2000 a 2015, foram ampliados pela nova 
agenda, a Agenda 2030, publicada no documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”23, de 13 de outubro de 2015. O desenvolvimento 
sustentável passa então a ser visto “como um novo valor moral, ético, político e jurídico de gran-
de importância, capaz de gerar direitos e deveres humanos e fundamentais”.24

A implementação da Agenda 2030 reclama uma série de desafios, já que seus objeti-
vos vão desde o combate à pobreza, à fome e a redução das desigualdades sociais (inclusive 
entre os países), perpassando pela igualdade de gênero, igualdade de acesso às oportunida-
des (como educação inclusiva), até a gestão sustentável de recursos naturais e de cidades. 
Dentre as ambições da Agenda, destaca-se o Objetivo 12: “Assegurar padrões de produção e 
de consumo sustentáveis”.

Importante observar que o engajamento aos objetivos da Agenda 2030, assim 
como das convenções internacionais anteriores, ocorre primordialmente pelos Estados- 

20 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e os novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Fundação Petrópolis, 2005. p. 24.

21 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: con-
tornos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 
2017. p. 331.

22 UNITED NATIONS. The future we want: outcome document of the United Nations Conference on Sustainable 
Development. Rio de Janeiro: United Nations, 2012a. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf>. Acesso em 17 ago. 2018.

23 ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponí-
vel em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 17 
ago. 2018.

24 MARCO, Cristian Magnus de; MEZZAROBA, Orides. O direito humano ao desenvolvimento sustentável: con-
tornos históricos e conceituais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, n. 29, p. 323-349, maio/ago. 
2017. p. 332-333.
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-membros signatários, mas sem poder normativo de vincular particulares, cuja atuação impor-
ta e muito para a realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por esse motivo, a 
Organização das Nações Unidas lançou o Pacto Global, com o objetivo de mobilizar a comuni-
dade empresarial a adotar, em suas práticas de negócios, os valores de proteção aos direitos 
humanos, proteção ao trabalho digno, proteção ao meio ambiente e combate à corrupção. Dos 
10 princípios enunciados no Pacto Global, três se relacionam diretamente ao pilar de proteção 
ao meio ambiente: “7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais”; “8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental”; e 
“9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis”.25 

O Pacto Global das Nações Unidas, tal como a Agenda 2030, lançam uma série de 
desafios para a concretização do desenvolvimento sustentável, especialmente no contexto da 
atual sociedade de consumo. Nesse viés, a implementação dos valores ambientais do Pacto 
Global reclama o engajamento tanto do setor empresarial, como dos consumidores, para uma 
transformação global das práticas de produção e dos hábitos de consumo.

3 CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

A partir da segunda metade do século XX, o consumo substituiu a produção como a 
principal seara da atividade social, assumindo novo significado e centralidade na sociedade 
contemporânea. O consumo passou a representar o modo dominante no cerne das interações 
sociais e experiências na prática da vida diária, moldando a cultura em sentido geral. O estilo 
de vida passa a ser baseado na capacidade de consumir, tomada como medida do progresso 
da trajetória de vida e como critério de diferenciação social.26 

Na sociedade de consumo que se expande no século XXI, em que as identidades 
individuais e sociais se relacionam muitas vezes à aquisição de produtos e ao uso de bens, os 
fenômenos do hiperconsumo e da obsolescência programada dificultam a implementação do 
consumo consciente e sustentável. Cumpre então analisar tais fenômenos, para então refletir 
sobre a importância da educação para o consumo sustentável e consciente na construção de 
uma sociedade sustentável. 

3.1 Hiperconsumo e obsolescência programada

A sociedade de consumo contemporânea se desenvolve mediante um novo modelo 
de industrialização, típico da sociedade de informação pós-industrial, no contexto de uma nova 
modernidade (pós-modernidade),27 e com um novo tipo de cultura, qual seja, a cultura de con-

25 REDE BRASIL. Pacto Global: os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 
Acesso em: 15 mar. 2018.

26 PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. p. 72-77.
27 BAUMAN, Zygmund. Vida para consumo – a transformação da pessoa em mercadoria. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008.

http://pactoglobal.org.br/10-principios/


114 Antônio Carlos Efing | Andressa Jarletti Gonçalves de Oliveira

sumo.28 É o paradigma decorrente da terceira fase do capitalismo de consumo. A primeira fase 
é da formação da sociedade de consumo do início do século XX, fundada no tripé produção 
em massa, marca e publicidade. Nesse período surgem os grandes magazines, com produtos 
a preços baixos e fixos, inaugurando a sedução do consumo. A segunda, é a sociedade de 
consumo de massa, que se acentua nas duas décadas pós Segunda Guerra, marcada pelo 
modelo taylorianofordista de produção e pela democratização de desejos. É quando surgem 
os hiper e supermercados, mercantilizam-se as necessidades pela publicidade do bem-estar, 
associando-se o consumo ao lazer, ao conforto e às facilidades da vida. A terceira e atual fase, 
do hiperconsumo, nasce do consumo emocional, potencialmente intimizado, como espécie de 
merecimento para o consumidor.29

No hiperconsumo, o consumo assume nova feição e não se restringe mais à satis-
fação das necessidades vitais (consumo primário), vai muito além, representando o meio 
de preencher o vazio existencial, de experimentar sensações e de construir sua identidade 
(consumo secundário), numa sociedade globalizada e hedonista. O hiperconsumo pode ser 
conceituado como “um novo modo de vida, orientado por uma crescente propensão ao con-
sumo secundário”, ou seja, a bens e serviços que possuem “significado simbólico atribuído 
pelos meios de comunicação de massa, tal como prazer, sucesso e felicidade”. O hipercon-
sumo também se caracteriza “pela velocidade com que são renovados os bens de consumo, 
culminando com a diminuição do tempo de giro das mercadorias”30.

No contexto desse novo paradigma do hiperconsumo, a expansão do fenômeno da 
globalização e a evolução das tecnologias da informação impacta tanto no comportamento 
humano como no mercado. A inovação passa a prevalecer sobre a produção e o marketing 
passa a criar e vender identidades, utilizando novos mecanismos como o neuromarketing. 
Esse caráter emocional do consumo, como vivência e experimentação de sensações, dificulta 
a decisão consciente e refletida pelo consumidor.

Ao lado do hiperconsumo, o fenômeno da obsolescência programada apresenta-se 
como importante obstáculo para o consumo sustentável. A obsolescência programada pode 
ser definida como “a decisão de reduzir a vida útil de produtos, de forma que este se torne 
obsoleto e seja descartado, induzindo o consumidor a comprar novamente para satisfazer o 
fetichismo do consumismo exacerbado”31. Trata-se de uma estratégia de mercado, com o 
objetivo de induzir ao consumo constante por meio da insatisfação dos consumidores, seja 
porque os produtos adquiridos deixam de funcionar, seja porque se tornam obsoletos em curto 

28 PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. p. 75-76.
29 FACHIN, Luiz Edson. Reflexões sobre risco e hiperconsumo. Revista Judiciária do Paraná/Amapar, v. 3, n. 3, 

nov. 2011; LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal – ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. Rio de 
Janeiro: Cia. das Letras, 2007.

30 SCHWARTZ, Fabio. Hiperconsumo e hiperinovação: combinação que desafia a qualidade da produção, 
análise crítica sobre o aumento dos recalls. Curitiba: Juruá, 2016. p. 34.

31 EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante; PAIVA, Leonardo Lindroth de. Reflexões sobre 
o tratamento jurídico da obsolescência programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas. Novos 
Estudos Jurídicos (Online), v. 21, n. 3, p. 1266-1292,  2016. p. 1266. Disponível em: <https://siaiap32.
univali.br/seer/index.php/nej/article/view/9698>. Acesso em: 17 ago. 2018.
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espaço de tempo. E decorre da junção de três fatores: o curto período de produção, a baixa 
vida útil dos produtos e o alto custo para manutenção e reparação. Tal prática implica a criação 
artificial de novos ciclos de consumo, resultando aumento também do dispêndio de energia e 
do crescimento de lixo pós-consumo.32 

A obsolescência programada tem se destacado no consumo de produtos de ino-
vação tecnológica, especialmente no mercado de eletrônica e de telecomunicações. O 
recente escândalo, em que uma das maiores empresas do mercado admitiu ralentar pro-
positalmente a performance de aparelhos antigos, trouxe novamente ao debate a neces-
sidade de combate à obsolescência programada.33 Além de gerar a necessidade artificial 
de novo ciclo de consumo, tal prática implica inúmeros problemas ambientais, como a 
geração de resíduos tecnológicos, além do volume de resíduos sólidos que se originam 
da industrialização.34

Para combater o fenômeno da obsolescência programada, são sugeridas algumas 
estratégias, tais como: (i) a criação de índices técnicos de qualidade na fase de produção; (ii) 
a imposição do dever de informação sobre o tempo de vida útil dos produtos; (iii) a certificação 
de qualidade, com base em critérios de durabilidade e segurança dos produtos; e (iv) o incre-
mento de campanhas de educação para o consumo, com foco no fortalecimento de escolhas 
com base num padrão de durabilidade dos produtos.35 Cumpre então analisar a importância da 
educação para o consumo consciente e sustentável de produtos e serviços.

3.2 A educação para o consumo consciente e sustentável

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) define o consumo 
sustentável a partir de três aspectos distintos e relacionados: (i) a utilização sustentável de 
produtos e serviços, voltada à satisfação de necessidades básicas, com otimização de recur-
sos naturais e redução de materiais tóxicos; (ii) a compreensão sobre os diferentes ciclos de 
vida dos produtos ou serviços, para permitir a escolha dos que resultem menor geração de 
resíduos e poluentes; e (iii) a preocupação com a satisfação das necessidades das gerações 
futuras.36 A realização de cada um desses vetores envolve uma série de desafios.

32 EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante; PAIVA, Leonardo Lindroth de. Reflexões so-
bre o tratamento jurídico da obsolescência programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas. 
Novos Estudos Jurídicos (Online), v. 21, n. 3, p. 1266-1292,  2016. p. 1268-1269. Disponível em: <https://
siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/9698>. Acesso em: 17 ago. 2018.

33 AGÊNCIA O GLOBO. França investiga Apple por “obsolescência programada” do iPhone. Época Negócios 
[On-line], jan. 2018. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/01/fran-
ca-investiga-apple-por-obsolescencia-programada-do-iphone.html>. Acesso em: 15 mar. 2018.

34 EFING, Antônio Carlos; SOARES, Alexandre Araújo Cavalcante; PAIVA, Leonardo Lindroth de. Reflexões sobre 
o tratamento jurídico da obsolescência programada no Brasil: implicações ambientais e consumeristas. Novos 
Estudos Jurídicos (Online), v. 21, n. 3, p. 1266-1292,  2016. p. 1277. Disponível em: <https://siaiap32.
univali.br/seer/index.php/nej/article/view/9698>. Acesso em: 17 ago. 2018.

35 SCHWARTZ, Fabio. Hiperconsumo e hiperinovação: combinação que desafia a qualidade da produção, 
análise crítica sobre o aumento dos recalls. Curitiba: Juruá, 2016. p. 121-137.

36 UNITED NATIONS. Global outlook on sustainable consumption and production policies: taking action to-
gether. Paris: Unep, 2012. p. 19. Tradução livre de Patrícia Faga Iglecias Lemos (apud LEMOS, Patrícia Faga 
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Uma primeira dificuldade é influenciar o comportamento das pessoas e alterar seus 
hábitos de consumo, para permitir a conscientização de um modo de vida e do consumo 
sustentável. Como visto, numa sociedade em que os cidadãos são moldados a exercer o papel 
de consumidores, a cultura de adquirir produtos e serviços constantemente está fortemente 
enraizada, já que o consumo integra a vida social, podendo ser considerado uma das princi-
pais atividades do mundo moderno.37 

Para se implementar o consumo sustentável, é necessário envolver os consumido-
res em uma consciência ecologicamente seletiva, permitindo que desenvolvam novos hábitos 
responsáveis de consumo, levando à escolha de produtos ou serviços em razão da forma de 
produção, distribuição e impacto que geram na sociedade e no meio ambiente.38  

O Instituto Akatu aponta 10 caminhos para produção e consumo conscientes, que 
podem contribuir para uma sociedade mais sustentável, quais sejam: 1) priorizar as opções 
de produtos duráveis aos descartáveis, porque em regra são melhores e evitam a substituição 
rápida do produto, além de gerarem menos resíduos; 2) valorizar os produtos produzidos 
localmente, incentivando o desenvolvimento econômico local e contribuindo para redução de 
emissão de gás carbônico, ante o custo de deslocamento dos produtos; 3) compartilhar o uso 
de produtos, expandido a capacidade de uso; 4) buscar o aproveitamento integral dos produtos 
naturais, planejando as compras e explorando ao máximo o tempo de vida útil dos produtos, 
evitando o desperdício; 5) priorizar produtos e atividades saudáveis, buscando informação 
sobre composição e origem antes de consumir; 6) usufruir produtos e serviços imateriais, que 
não geram resíduos sólidos e tem custos menores de produção e distribuição; 7) observar 
a lógica do consumo suficiente, evitando adquirir ou trocar produtos além do necessário; 8) 
valorizar as experiências mais do que os bens materiais; 9) adotar a colaboração empresarial 
para a sustentabilidade, no lugar da simples competição de mercado; e 10) moldar a publici-
dade de modo a não incentivar o consumismo.39

Quando tais práticas sustentáveis já estão incorporadas nos hábitos de consumo, é que 
se evidencia o consumo consciente,40 que permite superar a esfera individual do ato de consu-
mo, levando em consideração as repercussões sociais e ambientais e exercendo uma forma 

Iglecias. Resíduos Sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 37).

37 SILVA, Mariana Vargas Braga da; SANTOS, Ana Clarissa Matte Zanardo dos; PETRINI, Maira; SILVEIRA, 
Lisiane. Promovendo o consumo sustentável: ugm estudo de caso. Pretexto, Belo Horizonte, v. 18, n. 3, p. 
50-66, jul./set. 2017. p. 54.

38 SILVA, Mariana Vargas Braga da; SANTOS, Ana Clarissa Matte Zanardo dos; PETRINI, Maira; SILVEIRA, 
Lisiane. Promovendo o consumo sustentável: um estudo de caso. Pretexto, Belo Horizonte, v. 18, n. 3, p. 
50-66, jul./set. 2017. p. 51.

39 10 Caminhos para a produção e o consumo conscientes. Akatu, set. 2014. Disponível em: <http://www.
akatu.org.br/Temas/Consumo-Consciente/Posts/10-Caminhos-para-Producao-Consumo-Conscientes>. 
Acesso em: 15 mar. 2018.

40 INSTITUTO Akatu apresenta pesquisa “Caminhos para Estilos Sustentáveis de Vida” em Brasília. Akatu, out. 
2015. Disponível em: <http://www.akatu.org.br/Temas/Sustentabilidade/Posts/Instituto-Akatu-apresenta
-pesquisa-Caminhos-para-Estilos-Sustentaveis-de-Vida-em-Brasilia>. Acesso em: 15 mar. 2018.
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de controle da sustentabilidade dos fornecedores.41 Ou seja, o comportamento do consumidor, 
guiado pelo padrão ecologicamente sustentável em suas práticas de consumo, é um importante 
instrumento de controle individual e social das práticas produtivas e comerciais de fornecedores 
de bens e serviços. Por isso, é necessário que os consumidores se tornem conscientes em dois 
níveis: em nível geral, buscando informação sobre a dimensão ecológica do processo de consu-
mo; e em nível particular, refletindo sobre seus próprios comportamentos individuais.42

Nota-se que o consumo consciente e sustentável exige o acesso a informações ade-
quadas pelos consumidores, para medir as consequências ambientais do consumo de um 
produto ou de outro similar. O exercício do consumo consciente e sustentável depende do co-
nhecimento sobre todo o ciclo de vida dos produtos e serviços, que nem sempre é transmitido 
aos consumidores, o que pode caracterizar outra barreira para as escolhas sustentáveis de 
consumo. A informação clara e adequada, assegurada no artigo 6°, III, do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor como um direito básico do consumidor, é essencial para a tomada da 
decisão no consumo consciente e sustentável.43 

Um primeiro aspecto que precisa ser melhorado, portanto, é o nível de informação dos 
produtos e serviços, sobre sustentabilidade da cadeia de produção e distribuição, bem como 
sobre a expectativa de vida útil dos produtos. Ainda há uma série de lacunas no Direito brasilei-
ro, que poderia ser aprimorado para permitir o reforço da informação sobre a sustentabilidade 
dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo.

Com relação à educação para o consumo consciente e sustentável, nota-se que já 
há uma série de previsões legais, que exigem sua implementação. O artigo 225, inciso VI, da 
Constituição Federal, determina o dever do Estado em “promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 
A Lei 9.795/99, que instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental, define em seu artigo 
1° a educação ambiental como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade”, que deveriam estar presentes de forma articulada em todos 
os níveis e modalidades de ensino. A educação para o consumo sustentável foi consagrada 
como um dos objetivos do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis, lançado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, em 23 de novembro de 2011.44  E também se encontra 

41 EFING, Antônio Carlos. MISUGI, Guilherme. BAUER, Fernanda Mara Gibran. Consumo consciente e o en-
frentamento do risco do desenvolvimento tecnológico. In: Ambiente, sociedade e consumo sustentável 
[recurso eletrônico], Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 20°. São Paulo: Instituto O Direito por um 
Planeta Verde, 2015, p. 93.

42 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre o princípio da sustentabilidade e os deveres 
fundamentais dos consumidores à luz do marco jurídico socioambiental estabelecido pela Constituição 
Federal de 1988. Revista de Direito do Consumidor, v. 101, p. 241-263, set./out. 2015. p. 253-258.

43 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 36-37. 

44 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 40.
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prevista no Projeto de Lei 3.515/2015, para aprimoramento do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor, propondo a inclusão de novo inciso no artigo 4° do CDC, reconhecendo “o 
fomento de ações visando à educação financeira e ambiental dos consumidores” como um 
dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo. 

A despeito das previsões legais, ainda há um longo caminho a ser traçado, para que 
a educação consiga influir na formação de cidadãos engajados com o consumo consciente e 
sustentável. As políticas educacionais precisam promover um “reequacionamento valorativo 
do desenvolvimento, conjugando-o a incentivos aptos a promover uma alteração dos esti-
los de produção de consumo”45. A incorporação dos valores da sustentabilidade exige que 
a educação seja redirecionada para o desenvolvimento duradouro do cidadão, desde a tenra 
infância, preparando-o inclusive para superar as perturbações emocionais, características da 
época atual de excessivo individualismo, de insatisfação generalizada e da insaciedade, que 
contribuem para o aspecto emocional do consumo irrefletido e inconsciente.46

   A educação para o consumo sustentável emerge então como um elemento indis-
pensável para a formação de uma nova consciência sustentável. É necessário preparar os 
cidadãos para se contraporem à cultura do consumo excessivo e do desperdício, permitindo 
que incorporem novos hábitos de consumo, pautando suas escolhas não só a partir de preço e 
qualidade dos bens e serviços, mas também em razão de seus impactos sociais e ambientais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento sustentável tornou-se um imperativo para a preservação e utili-
zação equilibrada dos recursos naturais, de modo a viabilizar a satisfação das necessidades 
tanto das gerações presentes, quanto das futuras. A preocupação crescente na agenda inter-
nacional, traçando metas e objetivos concretos para a sustentabilidade em seus três níveis 
(social, econômico e ambiental), atesta a importância do tema e das medidas estratégicas 
preconizadas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável exige o comprometimento 
de vários atores, os Estados signatários das convenções internacionais, o setor empresarial e 
os consumidores. Dessa forma, a adesão voluntária ao Pacto Global das Nações Unidas é de 
extrema relevância para o engajamento nas transformações sociais, econômicas e ambientais, 
imprescindíveis para a preservação do planeta, da biodiversidade e da própria existência da 
raça humana. 

A transformação das práticas de produção e dos hábitos de consumo é indispensável 
para a sustentabilidade, sobretudo no contexto da sociedade de consumo contemporânea, 
marcada pela cultura do hiperconsumo, pela criação artificial de necessidades secundárias e 
pela prática difundida da obsolescência programada. A educação para o consumo consciente 

45 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 165.
46 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 167.
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e sustentável torna-se crucial para a formação dos cidadãos, que incorporem os valores so-
cioambientais em suas escolhas de consumo, em seus hábitos diários cotidianos e no sentido 
mais amplo de seus objetivos de vida.

O Direito assume fundamental importância para a garantia da efetivação do consumo 
sustentável e consciente, pois são as normas jurídicas que orientam as políticas públicas bem 
como por meio da sua força impositiva (já que visam tutelar bens difusos como a vida e o meio 
ambiente) e com o resultado da educação para a cidadania e para o consumo é que poderão ser 
asseguradas as condições de existência digna das futuras gerações.
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A IMPORTÂNCIA DO PACTO GLOBAL  
COMO STANDART DE PROTEÇÃO PARA 

EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Melina Girardi Fachin1

Giulia Fontana Bolzani2

1 INTRODUÇÃO

Os direitos humanos são idioma comum na contemporaneidade. Não apenas pela 
sua proteção jurídica diferenciada, mas também pelas massivas e correntes violações. Sua 
ordem contemporânea – iniciada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) – 
estrutura-se para responder às múltiplas violações de direitos comandadas pelas atrocidades 
da guerra e dos totalitarismos. 

Sob as cicatrizes da barbárie, a proteção dos direitos humanos refunda-se sob dois 
pressupostos básicos: universalidade e integralidade. De um lado, a universalidade pugna pela 
condição humana como único fundamento para um conjunto inderrogável de direitos que de-
veriam ser garantidos a todos os indivíduos no globo. De outro lado, a integralidade traduz 
visão una dos direitos humanos, apta a congregar os direitos civis e políticos e aqueles econô-
micos, sociais e culturais para melhor proteção da pessoa humana. 

Quase setenta anos após, constata-se que essa concepção contemporânea, plasma-
da na Declaração de 1948, ainda não conseguiu consolidar suas promessas. Dentre vários as-
pectos que se poderia assinalar, a ênfase na figura estatal e no âmbito público, como sujeitos 
da responsabilidade internacional e interna por direitos, é o objeto da presente análise. 

Usualmente, quando pensamos em relação aos direitos humanos, reproduzimos a com-
preensão de que eles se colocariam em face ou por meio do Estado. Sem que essa direção dos 
direitos seja verdadeira, pela complexidade das relações sociais contemporâneas, na projeção 
inclusive de múltiplos espaços públicos não estatais, é necessário pensar esses direitos também 
em outras relações que não aquelas envolvendo agentes estatais.

1 Professora Doutora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Advogada e Conselheira 
Estadual da OAB/PR.

2 Graduada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Advogada inscrita na OAB/PR.
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No âmbito do direito constitucional interno, as reflexões sobre a eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações entre privados já alçaram importante reconhecimento doutrinário, 
jurisprudencial e legislativo. 

No âmbito internacional, todavia, o caminho é mais intrincado, já que os Estados são 
ainda, por excelência, os grandes atores; a adesão aos compromissos internacionais é, via de re-
gra, um ato de soberania e compreendida como atributo estatal. Todavia, é crescente nesse âm-
bito a preocupação com o papel das corporações privadas e suas implicações na realização dos 
compromissos internacionais assumidos, sobretudo aqueles atinentes aos direitos humanos. 

É nesse cenário que se localiza o chamado Pacto Global ou, no original, Global Com-
pact, que aqui pretende se enfocar, com vistas à extensão da proteção dos direitos humanos 
para a seara empresarial transnacional privada. 

2 CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO PACTO GLOBAL 

Em 1972, denúncias contra a empresa estadunidense International Telephone and 
Telegraph Company (ITT) por envolvimento no golpe militar chileno, conjuntamente com tra-
tativas junto com a agência de inteligência estadunidense, visando bloquear a eleição de Sal-
vador Allende no Chile – pois ele tinha como proposta nacionalizar a cota de 60% que possuía 
a empresa no Chile3 –, deu-se passo emblemático em relação à denúncia da atuação de 
empresas multinacionais. O vazamento desse escândalo deu ensejo à criação, nos Estados 
Unidos, no âmbito do Comitê do Senado para Relações Internacionais, de subcomitê com 
finalidade de investigar amplamente corporações multinacionais e o seu impacto no política 
externa americana.4 

No entanto, a repercussão dessa e de outras ocorrências5 não se limitou à esfera 
interna, mas causou repercussão internacional. A década de 1970 foi o divisor de águas nas 
relações internacionais, e também no modo como o mundo, especialmente a Organização 
das Nações Unidas, passou a ver a relação de empresas transnacionais e violações a direitos 
humanos6. Foi a partir dessa década que a atuação desses atores internacionais passou a ser 

3 MORAN, Theodore H. The United Nations and transnational corporations: a review and a perspective. Trans-
national Corporations, v. 18, n. 9. 2009. p. ii.

4 SUBCOMMITTEE ON MULTINATIONAL CORPORATIONS. The International Telephone and Telegraph Compa-
ny and Chile, 1970-7. Report to the committee on foreign relations United States Senate. Washington: U.S. 
Government Printing Office, 1973, p. 1. 

5 “On another front, critics accused the Swiss giant Nestlé of dressing its sales personnel to look like doctors and 
nurses to discourage breastfeeding of babies and to substitute what the sales people claimed to be medically 
superior baby formula.” (MORAN, Theodore H. The United Nations and transnational corporations: a review 
and a perspective. Transnational Corporations, v. 18, n. 9. 2009. p. ii).

6 “By contrast, internationa relations during the 1970s were marked by discontent, disillusionment and dis-
cord. Flashpoints and crises followed one another in rapid succession – the breakdown of the Bretton 
Woods system of fixed exchange rates in 1971, the OPEC oil-price hikes and ensuing energy crises, the 
Vietnam war, the Chilean episode, and corporate bribery scandals and indictments.” (EMMERIJ, Lois; JOLLY, 
Richard. The UN and Transnational Corporations. UN Intellectual History Project, Briefing Note Number 17, 
jul. 2009. p. 01.).
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questionada internacionalmente com maior expressão. Assim, desde a década de 70, várias 
iniciativas tem surgido no âmbito da ONU visando uma codificação das condutas de corpora-
ções internacionais, estabelecendo princípios a que teriam que se sujeitar as empresas.7 As 
demandas surgiram principalmente de países em desenvolvimento, pleiteando a organização 
de nova ordem econômica global e o repensar do modus operandi de investimentos estrangei-
ros diretos (foreign direct  investment – FDI).8  

Nesse contexto, em maio de 1974, por meio de Resolução adotada pela Assembleia 
Geral da ONU consistindo em uma Declaração para o Estabelecimento de uma Nova Ordem 
Econômica Mundial9, estabeleceu-se enquanto princípio a ser seguido: 

g. Regulation and supervision of the activities of transnational corporations by taking 

measures in the interest of the national economies of the countries where such trans-

national corporations operate on the basis of the full sovereignty of those countries;

Visando a garantia da aplicação de tal Declaração – cujo objetivo era enfrentar as 
desigualdades entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento frente às desigualdades 
econômicas –, foi lançado o Programa de Ação sobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem 
Econômica Mundial, a qual dispôs de uma seção específica ao tratamento da regulação e con-
trole das atividades das empresas transnacionais10. Restou adotado, entre outros11, que todos 
os esforços deveriam ser empregados a fim de adotar um código internacional de conduta 
para esses atores. 

No mesmo ano, foram criados uma Comissão e um Centro sobre as Empresas Transna-
cionais (United Nations Centre on Transnational Corporations - UNCTC) no âmbito do Conselho 
Econômico e Social da ONU, como resultado de um grupo de trabalho – Group of Eminent Per-

7 ISA, Felipe Gómez. Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos. Anuário Ibero-Americano de Direi-
tos Humanos (2001/2002) Coordenadores David Sánchez Rubio, Joaquín Herrera Flores e Salo de Carva-
lho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 100.  

8 EMMERIJ, Lois; JOLLY Richard. The UN and Transnational Corporations. UN Intellectual History Project, 
Briefing Note Number 17, jul. 2009. p. 01. 

9 ONU. Resolução 3201, de 1º de maio de 1974 (A/RES/S-6/3201). Declaration on the Establishment of a 
New International Economic Order. 1974. Disponível em: <http://www.un-documents.net/s6r3201.htm>. 
Acesso em: 05 nov. 2016. 

10 ONU. Resolução 3201, de 1º de maio de 1974 (A/RES/S-6/3201). Declaration on the Establishment of a 
New International Economic Order. 1974. Disponível em: <http://www.un-documents.net/s6r3201.htm>. 
Acesso em: 05 nov. 2016.

11 All efforts should be made to formulate, adopt and implement an international code of conduct for transna-
tional corporations: 

 a. To prevent interference in the internal affairs of the countries where they operate and their collaboration 
with racist regimes and colonial administrations; b. To regulate their activities in host countries, to eliminate 
restrictive business practices and to conform to the national development plans and objectives of develo-
ping countries, and in this context facilitate, as necessary, the review and revision of previously concluded 
arrangements; c. To bring about assistance, transfer of technology and management skills to developing 
countries on equitable and favourable terms; d. To regulate the repatriation of the profits accruing from their 
operations, taking into account the legitimate interests of all parties concerned; e. To promote reinvestment 
of their profits in developing countries. 
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sons –12 composto para estudar o impacto das transnacionais no desenvolvimento econômico. 
O Centro visava auxiliar a ONU e governos nacionais em matérias relacionadas ao tratamento das 
empresas transnacionais e investimento estrangeiro, enquanto também estudava a viabilidade da 
elaboração de um código de conduta.13 A demanda desde então era de um instrumento vinculan-
te com regras sobre a atuação de empresas. 

No entanto, após duas décadas de trabalho nesse sentido, a criação de um instru-
mento vinculante não foi possível por falta de consenso. Os trabalhos desse programa foram 
então transferidos ao UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – em 
Genebra, em 1993. A principal atuação da UNCTAD diz respeito às séries anuais chamadas 
de World Investment Report, que se tornaram importantes e confiáveis fontes de informação 
sobre empesas transnacionais e investimento estrangeiro.14  

Percebe-se, nesta toada, que o direcionamento inicial das Nações Unidades referente à 
preocupação com empresas transnacionais dizia respeito ainda ao relacionamento delas com os 
Estados em desenvolvimento e o abuso de poder em questões de economia internacional e não 
expressa e diretamente preocupados com as violações a direitos humanos. 

Foi na década de 1990, contudo, que a relação entre direitos humanos e empresas se 
estreitou, “as oil, gas and mining companies expanded into increasingly difficult areas, and 
the practice of offshore production in clothing and footware drew attention to poor working 
conditions in global supply chains”15. Em 1997, portanto, a Subcomissão de Promoção e Pro-
teção dos Direitos Humanos – à época vinculada à Comissão de Direitos Humanos da ONU 
– apresentou estudo sobre a conexão entre corporações transnacionais e os direitos humanos.

Em 1999, o Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, inaugurou uma missão chamada 
de Global Compact. Trata-se de pacto voluntário envolvendo a prática responsável empresarial 
internacional, direitos humanos, direito do trabalho, meio ambiente e anticorrupção resumi-
dos em dez princípios.16 O documento, no entanto, se inspira em tratados e declarações já 
existentes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre o 

12 “In 1973, the United Nations Economic and Social Council gave a “Groups of Eminent Persons” the task of 
advising on matters related to transnational corporations (TNCs) and their impact on the development pro-
cess. Taking into account the increasing importance of such companies in the world economy, particularly 
in developing countries, as a source of foreign direct investment (FDI), trade and technology transfer, the 
group recommended that a permanent Programme and Centre be established to study TNCs and related 
policy issues.” UNITED NATIONS. UNCTAD/ITE/2004/1: list of publications on foreign direct investment and 
transnational corporations (1973-2003). United Nations Conference on Trade and Development: Geneva, 
2004. p. III. 

13 EMMERIJ, Lois; JOLLY, Richard. The UN and Transnational Corporations. UN Intellectual History Project, 
Briefing Note Number 17, jul. 2009. p. 2 

14 EMMERIJ, Lois; JOLLY, Richard. The UN and Transnational Corporations. UN Intellectual History Project, 
Briefing Note Number 17, jul. 2009. p. 3. 

15 UNITED NATIONS. The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Buisness and Human Rights. 
September 2010. Disponível em: <https://business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-mate-
rials/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2016. 

16 UNITED NATIONS. UN Global Compact Management Model. 2010. Disponível em: <https://www.unglobal-
compact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2010_06_17/UN_Global_Compact_Management_
Model.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
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Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento, a Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.17 
Percebe-se, nessa senda, a preocupação nascente em relação à atuação não meramente eco-
nômica e geopolítica, como também humana das empresas transnacionais. 

3 A MOLDURA FIXADA PELO PACTO GLOBAL 

Diante do cenário acima exposto de reiteradas violações a direitos humanos por empre-
sas, seja a nível local, seja global, iniciativas internacionais começaram a ser tomadas, impul-
sionadas principalmente pela pressão da sociedade civil, para regular a atuação desses grandes 
atores internacionais. Nesse contexto, em 1999, no âmbito da ONU, foi criado o Pacto Global, 
“iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável 
e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras”18. 

A preocupação salientada pelo ex-secretário geral da ONU para justificar a criação do 
Pacto Global foi a da rápida expansão da globalização, gerando crescimento insustentável e 
aumentando as desigualdades, sendo que ausentes do mercado os valores e direitos huma-
nos. Portanto, defendeu que as empresas deveriam evoluir no sentido de tornar a globalização 
mais inclusiva e, consequentemente, menos frágil. Nesse sentido, deveriam adotar os nove 
princípios – à época – nas principais áreas elegidas como necessárias para um desenvolvi-
mento econômico sustentável: direitos humanos, meio ambiente, e direito trabalhista.19 

De acordo com Georg Kell, chefe executivo do Pacto Global em Nova Iorque, com a 
missão de contribuir a um mercado global mais sustentável e inclusivo a partir da melhora na 
relação entre empresas e sociedade, prestando especial atenção àqueles em situação de pobre-
za, o Pacto visa dois objetivos complementares: a internalização do Pacto Global como parte da 
estratégia e operacionalização empresarial e a facilitação da cooperação entre diferentes atores 
na busca coletiva por soluções aos problemas existentes.20 

Por se tratar de mecanismo voluntário, o objetivo do Pacto Global é a mobilização 
da comunidade empresarial internacional para a adoção, a incorporação e o respeito, no de-
senvolver de suas atividades, a princípios e valores fundamentais internacionalmente aceitos. 
Portanto, as empresas aderentes voluntariamente ao Pacto se comprometem a alinhar as ope-
rações e estratégias de negócios com os princípios delineados. 

17 UNITED NATIONA. UN Global Compact management model: the ten principles of the UN Global Compact. 
Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>. Acesso em: 10 nov. 
2016. 

18 REDE BRASIL. Pacto Global – o que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 
08 abr. 2018.  

19 KELL, George. The Global Compact – Origins, operations, progress, challenges. Greenleaf Publishing, ago. 
2003. JC11, p. 35-39. 

20 KELL, George. The Global Compact – Origins, operations, progress, challenges. Greenleaf Publishing, ago. 
2003. JC11, p. 36. 

http://pactoglobal.org.br/o-que-e/
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Nada obstante, o enfoque do Pacto Global ter a aderência de empresas para que elas 
incorporem em suas atividades as diretrizes apontadas, sendo que compõe a maioria de ade-
rentes ao Pacto, o espaço também é aberto para participação de agências da própria ONU, 
sindicatos, universidades, organizações não-governamentais e cidades, entre outros. Referida 
representatividade é de suma importância para que ocorra o efetivo fortalecimento da res-
ponsabilização social das empresas através do diálogo e iniciativas conjuntas dos diversos 
aspectos que tangem a atividade empresarial. 

Atualmente, são 12.980 signatários ao Pacto Global, sendo 9.678 empresas e 161 
países e 52.323 relatórios públicos publicados em relação ao progresso na implementação 
dos princípios. Ademais da elevada aderência ao pacto em nível global, há iniciativas também 
regionais e locais para fortalecimento do Pacto. Nesse sentido, a Rede Brasil do Pacto Global, 
criada em 2003, é a 3ª maior rede local, contando com mais de 700 signatários.21 O Comitê 
Brasileiro do Pacto Global, em atenção ao modus operandi da rede global, é composto por 
representantes do setor privado, sociedade civil organizada, academia e agências do Sistema 
das Nações Unidas no Brasil. 

 Frise-se que o Pacto Global fornece as diretrizes para o incremento da conscientização 
empresarial das responsabilidades a serem assumidas em decorrência das atividades negociais. 
No entanto, nada obstante os princípios traçados, reitera-se não se tratar de mecanismo vincu-
lante, nem código de conduta, de maneira que a sua não observância não incorre em sanções. 

Destarte, para aderir ao Pacto, são três os passos a serem seguidos, de maneira 
simples, quais sejam: o preenchimento de carta de acordo com o perfil do aderente (organi-
zação com ou sem atividade empresarial), assinatura da carta preenchida pelo executivo da 
organização e preenchimento de formulário que deverá ser remetido à equipe do Pacto Global 
juntamente com a carta preenchida. 

Portanto, as empresas assumem, ao aderir, apenas o compromisso de implementar os 
princípios. Nesse aspecto, a obrigação que assumem as empresas se restringe ao envio de rela-
tórios periódicos ao Pacto Global. Para as empresas, a periodicidade de envio é anual, chamadas 
de Comunicação de Progresso (COP). Já os participantes sem atividades empresariais devem 
submeter a Comunicação de Engajamento (COE) a cada dois anos. Tal obrigação diz respeito à 
publicação de relatórios periódicos referentes tanto aos progressos na implementação dos 10 
princípios, quanto em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Em 2015, os países se reuniram para adotarem e adaptarem uma agenda de objetivos 
que se baseou nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de 2000. Os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), foram portanto adotados pelas Nações Unidas 
durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral da ONU, em que tanto 
Estados-membros quanto sociedade civil contribuíram para as discussões e a implementação 
da agenda. 

21 REDE BRASIL. Pacto Global – quem somos. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/quem-somos/>. 
Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Foram 17 os objetivos adotados refletindo os desafios referentes ao desenvolvimento 
apontados como resultado do Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Susten-
tável, quais sejam: i) erradicação da pobreza; ii) fome zero e agricultura sustentável; iii) saúde e 
bem-estar; iv) educação de qualidade; v) igualdade de gênero; vi) água potável e saneamento; 
vii) energia limpa e acessível; viii) trabalho descente e crescimento econômico; ix) indústria, 
inovação e infraestrutura; x) reduções de desigualdade; xi) cidades e comunidades sustentá-
veis; xii) consumo e produção responsáveis; xiii) ação contra a mudança global do clima; xiv) 
vida na água; xv) vida terrestre; xvi) paz, justiça e instituições eficazes; xvii) parcerias e meios 
de implementação. 

Observe-se, dos objetivos acima definidos, a aproximação temática com as áreas 
atinentes aos 10 princípios do Pacto Global, bem como a convergência metodológica de envol-
vimento da sociedade civil. Por esse motivo, como também pelo fato de se tratar igualmente de 
iniciativa no âmbito da Organização das Nações Unidas, os signatários do Pacto Global devem 
incluir em seus relatórios tanto a análise do progresso da implementação dos princípios do 
Pacto quanto os ODS. 

Quando da criação do Pacto Global, eram nove os princípios considerados univer-
salmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente. No 
entanto, em 2004, o décimo princípio, referente ao combate à corrupção foi adicionado ao 
rol.22 Portanto, atualmente são dez os princípios que devem ser incorporados pelas empresas 
aderentes nas quatro áreas indicadas, quais sejam: direitos humanos, relações de trabalho, 
meio ambiente e combate à corrupção. 

São dois os princípios relacionados à temática dos direitos humanos: i) Respeitar e 
proteger os direitos humanos e ii) Impedir violações de direitos humanos. Observe-se que 
os princípios acima possuem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Na sequência, são quatro os princípios na área do direito do trabalho: iii) Apoiar a 
liberdade de associação no trabalho; iv) Abolir o trabalho forçado; v) Abolir o trabalho infantil 
e vi) Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho. Os princípios referentes à temática tra-
balhista decorrem dos estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho por meio da 
Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, adotados na 86ª Conferência 
Internacional do Trabalho. 

Os três princípios de proteção ambiental tratam de vii) Apoiar uma abordagem preven-
tiva aos desafios ambientais e viii) Promover a responsabilidade ambiental; ix) Encorajar tec-
nologias que não agridem o meio ambiente, sendo decorrentes, principalmente, da Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Por fim, incorporado em 2004, o décimo princípio trata de x) Combater a corrupção 
em todas as suas formas inclusive extorsão e propina, sendo decorrente da Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção. 

22 BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. Business & Human Rights – A brief introduction. 
Disponível em: <https://www.business-humanrights.org/en/business-human-rights-a-brief-introduction>. 
Acesso em: 29 abr. 2018.
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Conforme acima mencionado, os princípios são diretrizes e o Pacto Global não é 
mecanismo vinculante, sendo o objetivo da iniciativa a promoção de iniciativas inovadoras na 
promoção da responsabilidade social das empresas nas áreas ressaltadas nos princípios. O 
fato de se enquadrar como iniciativa voluntária, portanto, significa dizer que o Pacto Global não 
atua para regular ou monitorar as atividades dos signatários. 

4 OUTRAS INICIATIVAS NA MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS 
E EMPRESAS

Após a criação do Pacto Global, outras foram as iniciativas tomadas dando continui-
dade à preocupação em se regular a atuação de empresas. Nesse aspecto, em 1998 foi cria-
do o Grupo de Trabalho sobre Empresa Transnacionais23, que após quatro anos encaminhou 
o texto das Normas de Direitos Humanos da ONU para a Comissão de Direitos Humanos em 
2003 que, contudo, não foi aprovada, devido à forte oposição por parte dos representantes 
da atividade empresarial. A esse respeito, elucida John Ruggie: 

In 2004, the Sub-commission of the then UN Commission on Human Rights produced 

a set of “Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with Regard to Human Rights”. The Norms essentially sought to 

impose as binding obligations on companies directly under international human rights law 

the same range of duties that states have accepted for themselves: namely, “to promote, 

secure the fulfillment of, respect, ensure respect of, and protect human rights,” with the 

only distinctions being that states would have “primary” duties and companies would 

have “secondary” duties, and that the duties of companies would take effect within their 

(undefined) “spheres of influence24.

Não obstante ter inadmitido as Normas apresentadas, em 2005, a Comissão da ONU 
sobre Direitos Humanos adotou resolução E/CN.4/RES/2005/69, solicitando ao Secretário Ge-
ral a indicação de representante especial para o tema25. Em 2005, Kofi Annan nomeou John 
Ruggie como Representante Especial das Nações Unidas para Empresas e Direitos Humanos26. 

Em 2008, o Conselho de Direitos Humanos acolheu o framework “Protect, Respect 
and Remedy” proposta por Ruggie e fundada em três pilares: i) o dever dos estados de prote-

23 ANISTIA INTERNACIONAL. As normas de Direitos Humanos das Nações Unidas para negócios: rumo à 
responsabilidade legal. Reino Unido: Amnesty International Publications, 2004. p. 7.

24 UNITED NATIONS. The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Buisness and Human Rights. 
September 2010. Disponível em: <https://business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-mate-
rials/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2016. 

25 OHCHR. Special Representative of the Secretary-General of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises. 2011. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/
srsgtranscorpindex.aspx>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

26 CERQUEIRA, Daniel; PAMPLONA, Danielle. Empresas e Direitos Humanos. 2016. Palestra (informação ver-
bal), Curitiba, em outubro de 2016. 
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ger contra violações a direitos humanos por terceiros, incluindo empresas; ii) responsabilidade 
das empresas de respeitar direitos humanos; e iii) maior acesso às vítimas a remédios efeti-
vos, tanto judiciais quanto não judiciais.27 

O mandato de John Ruggie foi renovado por novo período de três anos, finalizando 
em junho de 2011, culminando na aprovação dos Guiding Principles on Business and Human 
Rights for implementing the UN Protect, Respect and Remedy Framework – o que ficou co-
nhecido como Princípios Ruggie –, fruto de trabalho de seis anos e consistindo em parâmetros 
globais para prevenir o risco do impacto da atividade empresarial nos direitos humanos.28 

Insta ressaltar que a natureza dos Princípios Orientadores perante o Direito Interna-
cional se enquadra na categoria de soft law, no sentido de que as diretrizes dispostas em seu 
texto não vinculam os Estados ou as empresas transnacionais que aderirem ao documento.29

Os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direito Humanos consistem em 31 prin-
cípios comentados, divididos em três títulos: a) O dever do Estado de proteger os direitos 
humanos; b) A responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos; e c) Acesso 
a mecanismos de reparação. O framework estabelecido de “Proteger, Respeitar e Reparar” 
norteia todo o texto.30

Quanto à primeira parte, são delineados os deveres do Estado para proteger os direitos 
humanos contra a atuação de corporações. O primeiro princípio deixa clara a importância do 
papel dos Estados no que tange à matéria de Empresas e direitos humanos na perspectiva da 
ONU, possuindo a obrigação de proteger os indivíduos sob sua jurisdição de violações, pre-
venindo, investigando, punindo e reparando abusos. Ato contínuo, o segundo princípio segue 
similar lógica, de que Estados são responsáveis para que as empresas domiciliadas em seu 
território respeitem os direitos humanos, inclusive em sua atuação extraterritorial. Percebe-se, 
portanto, a lógica estatocêntrica que permeia os princípios fundadores desse documento já em 
seu início, contrariamente ao enfoque empresarial do Pacto Global.

Para cumprir com tais princípios, recomenda-se aos Estados adoção de medidas nor-
mativas e políticas públicas que assegurem os direitos humanos frente a empresas31. Ainda, 

27 UNITED NATIONS. The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Buisness and Human Rights. 
September 2010. Disponível em: <https://business-humanrights.org/sites/default/files/reports-and-mate-
rials/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2016.  

28 OHCHR. Special Representative of the Secretary-General of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises. 2011. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/
srsgtranscorpindex.aspx>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

29 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção 
e no empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 165. 

30 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 153. 

31 Princípio 3: Em cumprimento de sua obrigação de proteger, os Esta dos devem: A. Fazer cumprir as leis que 
tenham por objeto ou por efeito fazer as empresas respeitarem os direitos humanos, avaliar periodicamente 
se tais leis resultam adequadas e remediar eventuais lacunas; 

 B. Assegurar que outras leis e diretrizes políticas que re gem a criação e as atividades das empresas, como 
o direito empresarial, não restrinjam mas sim que propiciem o res peito aos direitos humanos pelas em-
presas; C. Assessorar de maneira eficaz as empresas sobre como respeitar os direitos humanos em suas 
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medidas adicionais devem ser tomadas quando essas empresas possuem capital ou estão 
sob controle estatal, exigindo due diligence em matéria de direitos humanos32. Ademais, quan-
do contratarem serviços ou realizarem transações comerciais, igualmente devem os estados 
supervisionar e promover o respeito aos direitos humanos33. A atuação dos Estados ainda 
deve garantir marco normativo nacional no cumprimento das obrigações de direitos humanos 
quando da realização de atividades empresariais com empresas ou outros Estados.34 

Apenas na segunda parte, a partir do Princípio 11, passa a ser tratada a responsabili-
dade das empresas de respeitar os direitos humanos. Tal responsabilidade exige que empresas 
evitem, previnam e mitiguem “impactos negativos sobre os direitos humanos diretamente rela-
cionados com operações ou serviços prestados por suas relações comerciais”35. 

Os Princípios Operacionais consistem em recomendações feitas às empresas a fim 
de conferir efetividade à responsabilidade frente aos direitos humanos. Em relação ao compro-
misso político, aponta o princípio 16 que o compromisso deve ser expressado por meio de de-
claração política amplamente difundida, aprovada pelo mais alto cargo da empresa, estabeleça 
o que a empresa visa em matéria de direitos humanos em todas as esferas e que seja refletido 
nos seus procedimentos. Quanto à realização de auditoria, deve ser processo contínuo, identi-
ficando impactos negativos de suas atividades. Devem ainda as empresas aferir os riscos aos 
direitos humanos que podem causar com suas atividades ou relações comerciais. 

Por fim, o último ponto dos Princípios Orientadores retorna novamente à con-
duta dos Estados no sentido de conferir acesso aos afetados por violações a direi-
tos humanos a mecanismos de reparação, seja pela via judicial, administrativa ou 
legislativa, quando os abusos ocorrerem sob sua jurisdição.36 Em relação a esses meca-
nismos, o documento alude a mecanismos estatais judiciais37, mecanismos extrajudiciais  

atividades; D. Estimular e se for preciso exigir que as empresas infor mem como lidam com o impacto de 
suas atividades sobre os direitos humanos (CONECTAS, op cit., p. 5).

32 Princípio 4: Os Estados devem adotar medidas adicionais de proteção contra as violações de direitos huma-
nos cometidas por empresas de sua propriedade ou sob seu controle, ou que recebam significativos apoios 
e serviços de organismos estatais, tais como as agências oficiais de crédito à expor tação e os organismos 
oficiais de seguros ou de garantia dos investimentos, exigindo, se for o caso, auditorias (due diligence) em 
matéria de direitos humanos (CONECTAS, op. cit. p. 6). 

33 Princípio 5: Os Estados devem exercer uma supervisão adequada, a fim de cumprir suas obrigações inter-
nacionais de direitos humanos, quando contratam os serviços de empresas, ou promulgam normas com 
essa finalidade, que possam ter um impacto sobre o gozo dos direitos humanos. Princípio 6: Os Estados 
devem promover o respeito aos direitos hu manos por parte das empresas com as quais realizam transa-
ções comerciais. (Idem, p. 7). 

34 Princípio 9: Os Estados devem manter um marco normativo nacional adequado para assegurar o cumprimento 
de suas obrigações de direitos humanos quando firmem acordos políticos sobre atividades empresariais com 
outros Estados ou empresas, por exemplo, por meio de tratados ou contratos de investimento. (Idem, p. 8). 

35 Princípio 13, (Idem, p. 11). 
36 Princípio 25: Como parte de seu dever de proteção contra violações de di reitos humanos relacionadas com 

atividades empresariais, os Estados devem tomar medidas apropriadas para garantir, pe las vias judiciais, admi-
nistrativas, legislativas ou de outro meios que correspondam, que quando se produzam esse tipo de abusos em 
seu território e/ou jurisdição os afetados possam acessar mecanismos de reparação eficazes. (Idem, p. 19).

37 Princípio 26: Os Estados devem adotar as medidas apropriadas para asse gurar a eficácia dos mecanis-
mos judiciais nacionais quando abordem as violações de direitos humanos relacionadas com empresas, 
especialmente considerando a forma de limitar os obstáculos jurídicos, práticos e de outras naturezas 
que pos sam conduzir para uma negação do acesso aos mecanismos de reparação.
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de denúncia38, mecanismos não-estatais de denúncia39, mecanismos não-judiciais de denún-
cia40. 

O objetivo por detrás dos princípios é reforçar a noção de que são os estados respon-
sáveis por monitorar as atividades das empresas atuantes em seu território, sendo necessário, 
para tanto, “uma coerência política horizontal e vertical no plano nacional, bem como uma 
coerência política internacional, capazes de garantir essa proteção” 41. Tal coerência, portanto, 
requer uma cooperação internacional entre Estados, instituições multilaterais e demais atores 
do direito internacional.42 

Ainda no mesmo ano, por meio da Resolução A/HRC/17/4, o Conselho de Direitos da 
ONU estabeleceu o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas – consistente em 
cinco especialistas independentes com mandato de três anos.43 Ficou o grupo responsável 
pela realização anual do Fórum de Empresas e Direitos Humanos. Em junho de 2014, os tra-
balhos do Grupo foram prorrogados para novo mandato de três anos44. 

Conforme se analisou, a preocupação na elaboração de instrumentos que regulassem 
as atividades das empresas remonta à década de 1970. Percebe-se a devida preocupação 
com o tema a partir das diversas iniciativas apresentadas, sendo inclusive apresentado projeto 
de normas vinculantes em relação às empresas. Contudo, após quase meio século, o que 
se tem ainda como principal documento sobre empresas e direitos humanos são os Guiding 
Principles, instrumento não vinculante que possui ainda olhar estatocêntrico, deixando de criar 
obrigações que vinculem diretamente as empresas.

A OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – foi criada 
em 1961 e conta com 35 estados membros, tendo como objetivo políticas que promovam o 
bem-estar econômico e social da população mundial.45 Em 1976, foram criadas as Diretrizes 
da OCDE para as Empresas Multinacionais. Trata-se de documento multilateral não vinculante, 
mas importante no que tange práticas de responsabilidade social corporativa46, por estabelecer 

38 Princípio 27: Os Estados devem estabelecer mecanismos de denúncia extrajudiciais eficazes e apropriados, 
paralelamente aos me canismos judiciais, como parte de um sistema estatal integral de reparação das 
violações de direitos humanos relacionadas com empresas. (Idem, p. 21) 

39 Princípio 28: Os Estados devem contemplar formas de facilitar o acesso aos mecanismos não-estatais de 
denúncia que tratam das violações de direitos humanos relacionadas com empresas. (Ibidem)  

40 Dispõe o Princípio 31 que os critérios para eficácia dos mecanismos não-judiciais e judiciais de denúncia tanto 
estatais como não-estatais devem ser: legítimos, acessíveis, previsíveis, equitativos, transparentes, compatí-
veis, uma fonte de aprendizagem contínua e devem basear-se na participação e no diálogo. (Idem, p. 22) 

41 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 162. 

42 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 162. 

43 HOMA. Tratado sobre Direitos Humanos e Empresas: duas questões principais. 2015. Disponível em:  
<http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Artigo-Tratado-sobre-Direitos-Humanos-e-Empre-
sas-Duas-Quest%C3 %B5es-Principais.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2016.  

44 OHCHR. Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcor-
porationsandotherbusiness.aspx>. Acesso em: 07 abr. 2016. 

45 OECD. About the OECD. Disponível em: <http://www.oecd.org/about/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
46 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 

empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 91.
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recomendações voluntárias às empresas em matéria de relações trabalhistas, meio ambiente, 
direito do consumidor, direito concorrencial, combate à corrupção, entre outros. Ainda que o 
documento seja assinado apenas por Estados, as reclamações são dirigidas contra as empresas. 

Em 2000, as Diretrizes passaram por aperfeiçoamento, sendo desenvolvido meca-
nismo de execução a partir da criação de Pontos de Contatos Nacionais (PCNs) “que têm por 
objetivo a solução de controvérsias que envolvam a interpretação das Diretrizes da OCDE em 
casos de potenciais violações aos direitos humanos pelas empresas transnacionais localiza-
das em determinado Estado”47. Os PCNs se encontram em cada Estado-membro e recebem 
pedidos de consultoria por parte dos Estados, empresas e associações de trabalhadores quan-
do há indícios de violação aos direitos humanos por empresas multinacionais, não se limitan-
do, no entanto, a denúncias de empresas atuantes no Estado em que se encontra o escritório.48 

As PCNs realizam a análise inicial do caso submetido e realiza tentativa de mediação 
entre governo, empresa e organização dos trabalhadores. Quando resta infrutífera, a PCN ela-
bora recomendação. Ainda, quando o conflito não é resolvido, encaminha a disputa ao Comitê 
de Investimento Internacional e das Empresas Multinacionais49. As Diretrizes são o único ins-
trumento internacional direcionado exclusivamente à conduta das empresas multinacionais e 
promove espaço para a sociedade apresentar denúncias.50  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O QUE SE QUER ENQUADRAR 
NESTA MOLDURA?

O Pacto Global foi iniciativa pioneira, no âmbito das Nações Unidas, liderada em 1999 
pelo então Secretário Geral da ONU Kofi Annan. É de contrato voluntário envolvendo a prática 
responsável empresarial internacional sobre direitos humanos, direito do trabalho, meio am-
biente e anticorrupção. Do ponto de vista do conteúdo, o documento não inova substancial-
mente, inspirando-se em tratados e declarações já existentes, como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a Declaração da OIT sobre o Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e seu Seguimento, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 

Percebe-se, no âmbito das Nações Unidas, a preocupação nascente em relação à atua-
ção não meramente econômica e geopolítica, como também humana das empresas. O Pacto 
tem uma perspectiva bastante pragmática de como as empresas podem fazer para abordar ques-
tões de direitos humanos, pode ajudar a tornar a ação de respeitá-los realidade. 

47 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas, Direitos Humanos e Gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. Porto Alegre: Buqui, 2015. p. 92.

48 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS. Beyond voluntarism, Human rights and the developing 
international legal obligations of companies. International Council on Human Rights Policy: Versoix, 2002. 
p. 100.

49 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS. Beyond voluntarism, Human rights and the developing 
international legal obligations of companies. International Council on Human Rights Policy: Versoix, 2002.

50 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS. Beyond voluntarism, Human rights and the developing inter-
national legal obligations of companies. International Council on Human Rights Policy: Versoix, 2002. p. 101.
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Isso tudo, todavia, não substitui os deveres estatais que prosseguem sendo impor-
tantes, mas não únicos. Tanto é que, em 2008, o Conselho de Direitos Humanos acolheu o 
framework “Protect, Respect and Remedy” proposta pelo relator especial para o tema de 
empresas e direitos humanos, John Ruggie, que é fundada em três pilares: i) o dever dos 
estados de proteger contra violações a direitos humanos por terceiros, incluindo empresas; ii) 
responsabilidade das empresas de respeitar direitos humanos; e iii) maior acesso às vítimas a 
remédios efetivos, tanto judiciais quanto não judiciais.51 

Todavia, num mundo em que as maiores economias mundiais são crescentemente 
ocupadas por postos privados, é necessário que, ao lado (e não em substituição apenas) do 
ente estatal, as corporações privadas também assumam esse papel. Todas as empresas em 
todos os lugares, independentemente do tamanho ou setor, têm responsabilidades para com 
os direitos humanos.

As empresas que aderem ao Pacto assumem o compromisso de adequar-se à dezena de 
princípios, bem como ao dever de accountability estampado na prestação de contas para a ONU, 
bianualmente, por meio de Comunicado de Engajamento – Communication on Engagement (COE).

Para além do imperativo ético do respeito aos direitos humanos, o Pacto Global 
compreende a ótica empresarial e coloca a temática dos direitos humanos como questão de 
negócios. Não respeitar direitos humanos traduz-se em riscos e custos para as empresas, 
incluindo danos à reputação, boicotes de consumidores, exposição à responsabilidade, riscos 
em relação aos investidores e parceiros de negócios, redução da produtividade, entre outros.

A catástrofe de Mariana, envolvendo a mineradora Samarco, é exemplo recente que 
demonstra a importância prática interna do que está aqui a se referir. A cooperação para im-
plementação dos direitos humanos não deve se resumir apenas aos Estados. Em que pese, re-
conhecer-se que a responsabilidade primária pesa sobre os Estados, há, quando menos, obri-
gações de outros agentes, sobretudo o setor empresarial, na realização do desenvolvimento.
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ÁGUA LIMPA E  
SANEAMENTO – DIREITO  

FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE

Ana Maria Jara Botton Faria 1

1 INTRODUÇÃO 

A humanidade vem provocando alterações de grande monta em toda a natureza. Os re-
sultados desastrosos e os prejuízos sociais, econômicos e ambientais levaram os países e a so-
ciedade a promover reuniões globais. O principal objetivo é a obtenção de novos caminhos, com 
a regulamentação de diversas ações para alcançar o verdadeiro desenvolvimento sustentável. 

Em 2015, surgiu mais uma agenda destinada a reduzir ou minimizar os danos ambien-
tais existentes, em especial os decorrentes das mudanças climáticas. Das ações adotadas em 
tal data, surgiram os novos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que por sua 
vez foram baseados em oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, estabelecidos 
no ano de 2000, contando com o apoio de 191 nações. 

Com todos trabalhando em busca de soluções comuns, com os ODM – Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio que projetam acabar com a fome e a miséria; educação básica 
de qualidade para todo; igualdade entre os sexos e valorização da mulher; redução da mor-
talidade infantil; melhorar a saúde da gestante; combater a aids, a malária e outras doenças; 
qualidade de vida e respeito ao meio ambiente –; em 2013, por ocasião da Cúpula das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, surgiram os dezessete ODS (Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável), com projeções para 2030. 

O presente artigo vai analisar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 
06 (seis): Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

O referido objetivo contempla uma ordem: assegurar, ou seja, não é uma mera libera-
lidade, é um dever. Ao determinar tal mandamento espera-se garantir para a presente e futuras 
gerações o uso de um bem indispensável para a manutenção da vida. 

1 Doutora em Business Administration - FCU/EUA (PHD - Doctor of Philosophy in Business Administration 
– FCU - Orlando/EUA), mestre em Direito Econômico e Socioambiental (PUC-PR). Professora universitária 
– FESPPR e UFPR. Procuradora Municipal. 
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2 ODS – OBJETIVO 06

O objetivo 06 (seis) da ODS, para atingir o total das ações programadas em 2030, 
estabeleceu “um roteiro” com as atividades que devem ser implementadas, dividindo a meta 
em seis subitens contendo os requisitos que devem ser atendidos e seus prazos, cabendo 
mencionar que a maioria deverá ser preenchida até 2030. 

São eles: 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 
para todos; 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 
para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades 
das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade; 6.3 Até 2030, melhorar a 
qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de pro-
dutos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não 
tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente; 6.4 
Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e asse-
gurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, 
e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água; 6.5 Até 
2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado; 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossiste-
mas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e 
lagos; 6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países 
em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo 
a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 
reciclagem e as tecnologias de reuso; 6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades 
locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.2

Os subitens se interligam, ou seja, a realização de um complementa o outro. O primei-
ro – alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos – cujo prazo 
previsto é 2030, prevê que todos tenham acesso a água potável em condições de quantidade 
e qualidade adequada. Na sequência, será realizada uma análise mais detalhada de cada um. 

Em todo o mundo, cerca de três em cada dez pessoas – em um total de 2,1 bilhões – 
não têm acesso a água potável em casa.3 De conformidade com o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), desse total, 31 milhões são brasileiros.4

Apesar do avanço na disponibilização da água para as populações mais pobres, ainda fal-
ta muito para atingirmos o mínimo necessário. Os números assustam quando analisados em con-
junto com os danos decorrentes da ausência de tratamento da água e de saneamento adequado. 

2 ONU – Organização das Nações Unidas. ODS 06: água potável e saneamento. Disponível em: <https://nacoe-
sunidas.org/pos2015/ods6/>. Acesso em: 09 mar. 2017. 

3 ONU – Organização das Nações Unidas. 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no 
mundo. ONU, jul. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dis-
poem-de-saneamento-seguro-no-mundo/>. Acesso em: 12 mar. 2017.

4 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saneamento básico – 2008: 
abastecimento de água. 2008. Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/con-
dicaodevida/pnsb2008/defaulttabzip_abast_agua.shtm>. Acesso em: 12 mar. 2017.
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Sem a quantidade e qualidade de água necessária e adequada, ao menos para as 
necessidades básicas de higiene e alimentação, cresce e muito o risco de doenças e mortes. 
A água contaminada colabora para a transmissão de doenças como a cólera, diarreia, hepatite 
e muitas outras. 

Para que todos possam ter acesso a água potável de qualidade é imprescindível o 
atendimento, até 2030, do segundo subitem que determina: alcançar o acesso, o saneamento 
e a higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com 
especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 
vulnerabilidade. 

Os dados abaixo mencionados justificam e recomendam um aumento dos cuidados 
com a qualidade da água e a disponibilidade de redes de saneamento. Cabe ressaltar que tais 
ações requerem urgência, dada a importância e a indisponibilidade dos recursos hídricos para 
a manutenção da vida em nosso planeta. 

Os dados de 2015 apontam algumas melhorias, mas outros números ainda são alar-
mantes. Conforme informado pela ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 2015, 
algo em torno de 91% da população global já está fazendo uso de uma fonte de água potável 
aprimorada. Em 2000, 82% da população mundial possuía tal acesso.5

Apesar de tais avanços, estima-se que aproximadamente 663 milhões de pessoas ain-
da fazem uso de água retirada de fontes consideradas inseguras. Algo em torno de 2,4 bilhões 
de indivíduos ainda não possuem acesso ao saneamento básico, ou seja, não possuem sequer 
acesso a banheiros ou latrinas.6

A Lei 11.445/2011 estabelece diretrizes para o saneamento básico, entre tais as ações, 
pode-se incluir o abastecimento de água, utilização de rede coletora e tratamento de esgoto, 
bem como o acesso a coleta e destinação de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. 
Verifica-se que é o essencial, o mínimo, razão pela qual recebe a denominação de saneamento 
básico. O saneamento ambiental é mais amplo, englobando ações socioeconômicas, envolven-
do atividades de cunho social, econômico e ambiental; sonho ainda mais longe de ser alcançado.  

Sem a disponibilidade e acesso adequado aos recursos hídricos não é possível a realiza-
ção de metas de desenvolvimento sustentável. Para que a população possa usufruir dos recursos 
hídricos na forma e volume adequado é necessário que ocorra um conjunto de ações, dentre 
elas, pode-se mencionar o saneamento básico, a adequação do descarte dos resíduos sólidos, 
a devida drenagem das águas pluviais, a fiscalização sobre o excesso de impermeabilização das 
áreas, em especial das urbanas, além de outras correlatas. 

5 ONU – Organização das Nações Unidas. ONU divulga 1º relatório de acompanhamento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. ONU, set. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-divulga-1o-re-
latorio-de-acompanhamento-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 10 mar. 2018.

6 ONU – Organização das Nações Unidas. ONU divulga 1º relatório de acompanhamento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. ONU, set. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-divulga-1o-re-
latorio-de-acompanhamento-dos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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A ausência ou insuficiência de saneamento básico resulta em prejuízos e danos para a 
natureza e para a sociedade como um todo. Sem a oferta de água potável de qualidade e a dis-
ponibilidade do saneamento básico não é possível atender os princípios fundamentais previstos 
no artigo 1º, especialmente o inciso II, III e IV da CF/88: A Cidadania, a Dignidade da Pessoa 
Humana, os Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa. Além de ser indispensável para a 
garantia de tais princípios fundamentais, também o é para viabilizar a proteção e a conservação 
dos recursos ambientais, dentre eles os recursos hídricos. 

O saneamento básico permite um maior controle da saúde do homem. A sua ausência 
configura uma ameaça à saúde pública. Além dos prejuízos de ordem social, economicamente 
a ausência de tais serviços também é relevante, tanto de forma direta como indireta. 

O Instituto Trata Brasil alerta que além dos altos riscos envolvidos para a vida é ne-
cessário analisar os acréscimos consideráveis nos gastos públicos em saúde pública. No 
Brasil, em 2011, os custos com internações por diarreia chegaram a cifra de R$ 140 milhões.7 
Cabe ressaltar que, de acordo com a Unicef, a diarreia é a segunda maior causa de morte nas 
crianças abaixo de cinco anos.8 

O OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma que para cada dólar investido em 
saneamento é possível obter uma economia de 4,3 dólares investido em saúde global.9

Da mesma forma, a inexistência de saneamento básico amplia a desigualdade social, 
causando em algumas situações a exclusão de grupos, que são forçados a ocupar locais 
inadequados e insalubres, provocando inúmeros e incalculáveis prejuízos em todas as esferas 
– social, ambiental e econômica –, tanto para o ente público como para as demais pessoas 
físicas ou jurídicas.  

De igual modo, a falta de uma estrutura mínima de saneamento básico resulta no 
aumento da poluição dos recursos hídricos, exigindo maiores investimentos para a obtenção 
da água potável, reduzindo a disponibilidade para as populações mais carentes. 

Em 2014, foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil um estudo que versava acerca da 
produtividade e renda, analisado em locais e atividades desenvolvidas sem saneamento bási-
co. O nome do trabalho é “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro”. Os 
resultados indicam uma considerável perda de produtividade e renda decorrentes da ausência 
de serviços de saneamento básico.10

7 INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento básico x saúde no Brasil. Trata Brasil, abr. 2013. Disponível em: 
<https://tratabr.wordpress.com/2013/04/09/saneamento-basico-x-saude-no-brasil/>. Acesso em: 10 
mar. 2017.

8 UNIFEC BRASIL. Unicef e OMS lançam relatório sobre diarreia, a segunda maior causa de mortalidade 
infantil. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/media_16165.html/>. Acesso em: 10 mar. 2017.

9 ONU – Organização das Nações Unidas. OMS: Para cada dólar investido em água e saneamento, economi-
za-se 4,3 dólares em saúde global. ONU, nov. 2014. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-para-
cada-dolar-investido-em-agua-e-saneamento-economiza-se-43-dolares-em-saude-global/>. Acesso em: 
10 mar. 2017.

10 INSTITUTO TRATA BRASIL. Saneamento básico x saúde no Brasil. Trata Brasil, abr. 2013. Disponível em: 
<https://tratabr.wordpress.com/2013/04/09/saneamento-basico-x-saude-no-brasil/>. Acesso em: 10 
mar. 2017.
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Consoante aos dados do relatório, o acesso ao saneamento básico melhora a saúde, 
evita doenças e mortes, e amplia as oportunidades econômicas e a produtividade em todas as 
áreas. Indica ainda que a renda per capita brasileira poderia ser elevada em até 6% (seis por 
cento) com um acesso universal ao saneamento básico.11 Percebe-se a repercussão direta na 
economia.

O mesmo estudo afirma que ao ter acesso ao saneamento básico, um trabalhador au-
menta sua produtividade em até 13,3%, o que resulta em um ganho salarial de 3,8% em razão da 
redução das faltas. Tais dados consideram que 11% das faltas do trabalhador estão relacionadas 
a problemas causados pela falta de saneamento, fazendo com que aproximadamente 217 mil 
trabalhadores anualmente se afastem de suas atividades acometidos de problemas gastrointesti-
nais decorrentes da higiene precária.12 Saliente-se que se o afastamento persistir, o erário público 
é que arca com o pagamento dos salários, por intermédio do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social), ampliando o gasto público. 

Ainda sob o aspecto econômico, é possível afirmar que havendo a universalização dos 
serviços básicos, além dos efeitos já citados, verificaria-se uma valorização média de 18% 
nos imóveis do entorno.13 Tal dado decorre da redução dos danos causados pelos desastres 
ambientais, em especial as enchentes e todos os transtornos decorrentes de tal evento. 

Da mesma forma que a ausência de saneamento básico e a escassez da água potável 
afeta de modo direto a qualidade de vida das pessoas, em todos as suas facetas, inviabilizando 
a obtenção do princípio fundamental da Dignidade Humana. Tem-se assim, que a disponibili-
dade de tais recursos baliza as condições e a qualidade de vida de todos, afetando de modo 
direto e indireto toda a sociedade. 

A redução da oferta de recursos hídricos pode levar algumas atividades e ou empresas 
a buscar novos locais para sua instalação, diminuindo a oferta de emprego em certas áreas, 
podendo gerar mobilidades inesperadas, não programadas e com o consequente aumento dos 
demais problemas, como a oferta de moradia, disponibilidade de escolas, de saúde pública de 
infraestrutura e de recursos naturais. 

Decorre daí o terceiro subitem que prevê melhorar a qualidade da água, reduzindo a 
poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente, até 2030.

11 CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Benefícios Econômicos da 
Expansão do Saneamento Brasileiro. 2014. Disponível em: <http://cebds.org/publicacoes/beneficios-eco-
nomicos-da-expansao-saneamento-brasileiro/#.WqW2kXxG3Dc>. Acesso em: 11 mar. 2017.

12 CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Benefícios Econômicos da 
Expansão do Saneamento Brasileiro. 2014. Disponível em: <http://cebds.org/publicacoes/beneficios-eco-
nomicos-da-expansao-saneamento-brasileiro/#.WqW2kXxG3Dc>. Acesso em: 11 mar. 2017.

13 CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Benefícios Econômicos da 
Expansão do Saneamento Brasileiro. 2014. Disponível em: <http://cebds.org/publicacoes/beneficios-eco-
nomicos-da-expansao-saneamento-brasileiro/#.WqW2kXxG3Dc>. Acesso em: 11 mar. 2017.
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Essa determinação requer uma responsabilidade dos entes públicos, das empresas e 
de toda a sociedade. Todos são responsáveis e devem necessariamente agir em conjunto em 
busca de um objetivo comum. 

O Estado, ao liberar as licenças ambientais e os alvarás para o desempenho das 
empresas que necessitam de tal procedimento, devem obrigatoriamente cuidar para que as 
atividades e ou serviços ali desenvolvidos danifiquem o mínimo possível o meio ambiente, 
adotando medidas compensatórias e/ou mitigatórias. As empresas devem internalizar o custo 
das externalidades negativas, evitando a utilização desnecessária e de forma indevida dos 
recursos ambientais. A sociedade de modo geral deve ter cuidado com o descarte de resíduos 
em locais inadequados, separando os resíduos e praticando um consumo sustentável, redu-
zindo a geração de resíduos. 

O uso racional dos recursos hídricos, o descarte adequado dos resíduos sólidos e o 
consumo sustentável permitem o atendimento do subitem quatro que especifica: Até 2030, 
aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar 
retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e 
reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. 

A utilização dos instrumentos de comando e controle combinado com instrumentos 
de incentivo certamente permitirão a conscientização de toda a sociedade de que a agua, 
apesar de ser um bem existente em abundância, requer um uso racional. Não estamos falando 
em ausência do recurso hídrico, considerando que a quantidade de água em nosso planeta é 
praticamente invariável. Com o processo do Ciclo Hidrológico temos é uma modificação do 
estado da água, da sua situação de potabilidade, destinada ao consumo humano.

Um fato é certo, a água doce é um recurso abundante, mas finito. Como não é pos-
sível aumentar a sua oferta, a solução possível é a racionalização de uso por parte de toda 
a sociedade, em todos os seus setores. O desperdício de água é um problema que prejudica 
ainda mais disponibilidade dos recursos hídricos. Infelizmente, no Brasil o desperdício da água 
tratada apresenta números consideráveis. 

Dados do Ministério das Cidades indicam que no ano de 2014 o Brasil perdeu aproxima-
damente R$ 8 bilhões com vazamentos de água agravados pela existência de ligações irregulares 
ou clandestinas. Tal valor corresponde a mais de um terço da água tratada.14  

No ano de 2013, um estudo desenvolvido pela Consultoria GO Associados, dentro de 
um programa coordenado pelo IFC (nternational Finance Corporation), instituição de desen-
volvimento do Banco Mundial, indicou que em razão da ineficiência operacional de gestão da 
água, o Brasil perde anualmente aproximadamente 40% de sua produção de água potável.15. 

14 MAIA, Dhiego. Brasil perde R$ 8 bilhões ao ano com vazamento de água e ligação irregular. Folha de São 
Paulo [on-line], São Paulo, mar. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/
1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml>. Acesso 
em: 15 abr. 2016.

15 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION – IFC. Manual sobre contratos de performance e eficiência para 
empresas de saneamento em Brasil. Washington, EUA, Banco Mundial, 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml
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Os motivos do desperdício são inúmeros. Dentre eles, pode-se citar os vazamentos 
em todos os setores, furto de água com ligações clandestinas, sistemas e infraestruturas 
antigas, algumas sem a devida manutenção, estruturas malfeitas e inadequadas, existência 
de encanamentos de má qualidade, velhos e com problemas de corrosão. Em alguns locais, a 
rede utilizada é muito rasa e o impacto do tráfego pode causar rompimento, permitindo vaza-
mentos e perda de muito líquido. A falta de medições ou medições incorretas no consumo de 
água, o uso irracional, não utilização as águas de reuso, elevam o desperdício de tal recurso já 
tratado, portanto potável e disponível para a utilização pela população. 

Persistindo os números atuais de desperdício, no ano de 2033 o Brasil contabilizará 
uma perda total de 31%, percentual inaceitável tanto em termos econômicos como ambientais 
e sociais. Uma reportagem da Folha de São Paulo aponta que a região que menos desperdiça 
é o Centro-Oeste, seguido da região Sudeste e Região Sul. O Norte e o Nordeste são os cam-
peões de desperdício de água tratada.16

Tais números deixam claro que ações emergenciais devem ser adotadas. Melhoria e 
manutenção da tubulação que está comprometida, combinada com uma maior fiscalização 
das conexões hidráulicas irregulares e clandestinas, reuso das águas, uso das águas de chu-
va, combinados com a conscientização de todos os setores, públicos e privados para o uso 
sustentável e adequado da água potável. 

O resultado do alto índice de desperdício de água é que além de acarretar a alta das 
tarifas, retarda e dificulta a obtenção da disponibilidade e universalização da água e saneamento 
para todos. Havendo a redução das perdas, certamente será possível aumentar a oferta de água 
tratada sem a necessidade de exigir ainda mais dos recursos ambientais, poupando a natureza, 
além de reduzir gastos para o Estado e para todos os usuários. 

Infelizmente, o desperdício de água ocorre também em outros setores além dos aci-
ma mencionados. Na agricultura, o uso de sistemas inadequados ou obsoletos de irrigação, 
combinado com as altas taxas de evaporação, resultam no não aproveitamento adequado de 
uma parte considerável de água. 

Mas a indústria não fica de fora. O uso ainda incipiente das águas de reuso e da 
água da chuva e de outros métodos mais econômicos da aplicação do recurso hídrico, o não 
cuidado com vazamentos, manejos incorretos na captação e no próprio uso, ainda geram des-
perdícios consideráveis. Tal fato também é verificado em outros setores como a construção 
civil, comércio similares. 

Considerando que a natureza não respeita os limites administrativos impostos pelos 
países, é necessário que sejam elaborados Termos de Cooperação entre os povos, viabilizando 
o compartilhamento dos recursos ambientais. 

16 MAIA, Dhiego. Brasil perde R$ 8 bilhões ao ano com vazamento de água e ligação irregular. Folha de São 
Paulo [on-line], São Paulo, mar. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/
1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml>. Acesso 
em: 15 abr. 2016.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/03/1752364-brasil-perde-r-8-bilhoes-ao-ano-com-vazamento-de-agua-e-ligacao-irregular.shtml
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Esse é o teor do quinto subitem, indicando que até 2030, ocorra a implementação da 
gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação trans-
fronteiriça, conforme apropriado. 

Exemplificando, podemos mencionar o Aquífero Guarani, água subterrânea que abran-
ge quatro países – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – formando o Sistema do Aquífero 
Guarani. O uso inadequado efetuado em uma região pode afetar de modo grave outros locais, 
dentro e fora das fronteiras e limites do país. A forma, a quantidade que cada país faz uso da 
água pode ter repercussão direta nos demais países. 

Parafraseando Eurípedes, pode-se afirmar que “Projetos conjuntos têm mais chance 
de sucesso quando se beneficiam ambos os lados.”17. Certamente a cooperação entre todos 
que compartilham os recursos ambientais, além de viabilizar a sua conservação, também 
permitirá um uso adequado e sustentável por todos. 

A meta do subitem seis, tem um prazo menor que 2030, a sua previsão já é para o 
ano de 2020 e requer a proteção e restauração dos ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Existe uma razão lógica 
e clara para a redução do prazo de tal tópico. 

A gestão hídrica depende de diversos instrumentos. A proteção dos ecossistemas 
relacionados com a água, nesse caso os baseados na natureza, montanhas, florestas, zonas 
úmidas, rios, aquíferos e lagos, colaboram e muito para a melhoria dos recursos hídricos, 
com reflexos nos índices da qualidade e quantidade da água implicando de forma direta no 
abastecimento. 

Cabe salientar que a preservação e ou conservação dos ecossistemas refletem posi-
tivamente não só na qualidade dos recursos hídricos, mas também na redução e minimização 
dos desastres naturais. 

Ecossistema pode ser entendido como o conjunto de comunidades que habitam e 
permitem a inter-relação com outros espaços. Os ecossistemas possuem fatores bióticos, 
considerando os organismos vivos, e os fatores abióticos, que compreendem o ambiente 
físico e químico que permite condições de vida.18

Os ecossistemas têm sido divididos em terrestres e aquáticos. Integram os primeiros 
as florestas, os desertos, as montanha, pastagens e similares. No segundo tipo entram os am-
bientes de água doce, tais como lagos, mangues, rios, além de mares, oceanos e afins. Como 
é um sistema, portanto, um conjunto interligado, ações simples tanto podem desiquilibrar 
como manter a sua qualidade. Por ser frágil, merece um cuidado especial. 

17 SOARES FILHO, Eduardo Vargas de Macedo. Como pensam os humanos: frases célebres. São Paulo: 
Leud, 2016. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id-tD05DAAAQBAJspg-PT2255slp-
g-PT2255sdq-euripedes+frases+celebresssource-blsots-LF369OfnY5ssig-c-OtDfTP8hP_u_cL-
q0y2Mv6O3Ecshl-pt-BRssa-Xsved-0ahUKEwillNGvh_LZAhVJkJAKHaMAAnoQ6AEIfDAN#v-onepa-
gesq-euripedes%20frases%20celebressf-false>. Acesso em: 1º mar. 2018. 

18 ECO. O que é um Ecossistema e um Bioma. Eco, jul. 2014. Disponível em: <http://www.oeco.org.br/
dicionario-ambiental/28516-o-que-e-um-ecossistema-e-um-bioma≥. Acesso em: 21 mar. 2018.
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Na condição de um conjunto que abriga diversas formas e espécies de vida, a ma-
nutenção e a qualidade dos ecossistemas é indispensável, além de ser responsabilidade de 
todos. Deriva desse fato a urgência em sua proteção e conservação, tornando necessário 
muito cuidado com as ações praticadas, impedindo, por exemplo, o desmatamento, uso ina-
dequado do solo, resíduos descartados de forma errônea, ações que evitem todas as formas 
de poluição, seja dos rios, mares, solo, ar e outras. 

A qualidade da água em todas os seus estados depende do cuidado e da preservação 
dos ecossistemas. A criação e o cuidado com Unidades de Conservação, o respeito as áreas 
de APPs (Áreas de Proteção Permanente), das APAs (Áreas de Proteção Ambiental), a elabo-
ração de um plano diretor adequado, respeitando as características especificas de cada local, 
atenção a flora e a fauna, prática do manejo dentro das conformidades, consumo sustentável 
e outras ações correlatas certamente permitirão que as águas de qualidade possam ser utili-
zadas por todos, agora e no futuro. 

Para facilitar a obtenção dessa meta, ela foi dividida em outros dois tópicos, porém o 
prazo estipulado é o ano de 2030, considerando que as ações demandam mais tempo para a 
sua finalização.  

No “6.a” a previsão é de ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação 
para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e 
saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o 
tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. 

A busca da cooperação internacional, em especial com a utilização de um conceito 
de soberania flexibilizada e da interpretação sistemática dos princípios de direitos fundamentais 
constitucionais, visa minimizar e/ou atenuar as consequências nefastas que o uso inadequado 
dos recursos hídricos compartilhados pode acarretar. A não cooperação internacional cobrará 
um preço muito alto que, provavelmente, não poderá ser suportado por toda a coletividade. O 
potencial de benefícios obtidos com a cooperação, com o compartilhamento sustentável dos 
recursos hídricos, além de superar em muito os pseudos prejuízos da não cooperação, produz 
um efeito benéfico que se prolonga no tempo.19 

A médio e a longo prazo é quase que incalculável os benefícios que o compartilha-
mento sustentável produz. Não tem mais lugar a falsa alegação de defesa de interesses locais. 
Os benefícios previsíveis da cooperação já não podem mais ser negados ou negligenciados. A 
crescente escassez de água vai exigir cada vez mais um diálogo entre as nações.20

Sem a cooperação e o intercâmbio entre os países e as sociedades, os danos ambien-
tais crescerão cada vez mais, inclusive com maior violência e destruição. A união dos povos 
com o objetivo único de proteger e conservar os recursos ambientais poderá ser a única forma 
de garantir a manutenção da vida em nosso planeta. 

19 FARIA. Ana Maria Jara Botton Faria. Aquífero Guarani: defesa da soberania e da sustentabilidade. Curitiba: 
Multideia; Íthala, 2014. p. 146-147.

20 FARIA. Ana Maria Jara Botton Faria. Aquífero Guarani: defesa da soberania e da sustentabilidade. Curitiba: 
Multideia; Íthala, 2014. p. 146-147.
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No subitem “6.b” a determinação é apoiar e fortalecer a participação das comunida-
des locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento. 

Tal objetivo poderá ser alcançado com a efetiva educação ambiental, conjugada com 
uma eficiente informação ambiental. O teor do artigo 225, inciso VI da CF/88, deve ser consi-
derado, respeitado e aplicado21 . 

O meio ambiente como bem público, de domínio público, deve necessariamente ser 
preservado, conservado e mantido por todos, sem exceção, permitindo, assim, que as pre-
sentes e as futuras gerações possam usufruir dos benefícios dos recursos ambientais, tanto 
em quantidade como em qualidade. 

Com o devido conhecimento da forma adequada para viabilizar o uso sustentável, das 
reais causas dos desastres ambientais, das maneiras e modos de evita-los, de reduzir e/ou 
minimizar seus efeitos, a sociedade terá mais instrumentos para auxiliar a natureza permitindo 
desfrute por infindáveis anos dos recursos ambientais, dentre eles o recurso hídrico, indispen-
sável para que a vida na Terra continue. 

Mas os problemas ligados aos recursos hídricos, infelizmente, não ficam limitados aos 
já mencionados. Outro dado que deve ser analisado é a oferta de energia hidrelétrica. No Brasil, 
quase 90% de toda energia elétrica consumida decorre da produção de usinas hidrelétricas.22 
Todos já sentiram no bolso os reflexos da escassez de água nas hidrelétricas. 

A adoção das bandeiras tarifárias (vermelha, amarela, verde), impactou financeiramente 
em todos os segmentos, públicos e privados, pessoas físicas e jurídicas. O uso de tais acréscimos 
está diretamente ligado a maior ou menor disponibilidade de recursos hídricos. 

Necessário recordar que técnicas apropriadas de manejo na agricultura e na pecuária 
permitirão a redução da pressão sobre os recursos hídricos, sem deixar de produzir alimentos 
para a sociedade. Considerando que tais atividades consumem algo em torno de 70% de água, 
urge a adoção de métodos menos danosos.23

Os desastres ambientais ou naturais causam prejuízos incalculáveis.24 Estima-se que 
as enchentes são a causa de 15% de todas as mortes relacionadas a desastres naturais. As 
catástrofes naturais fazem com que, anualmente, 24 milhões de indivíduos sejam levadas à 
miséria, além disso, deslocam cerca de 14 milhões de pessoas por ano.25 

21 CF/88 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. VI - promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

22 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Resenha Energética Brasileira – Exercício de 2014. Brasília: MME, 2015. 
Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/1138787/1732840/Resenha%2BEnerg%25C3%25A9ti-
ca%2B-%2BBrasil%2B2015.pdf/4e6b9a34-6b2e-48fa-9ef8-dc7008470bf2>. Acesso em: 20 mar. 2018.

23 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Água: um recurso cada vez amis ameaçado. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2018.

24 N.A - Considerando que os desastres naturais não são causados pelo homem. Já os desastres, impactos 
ambientais podem ser causados pelo homem ou pelos próprios desastres naturais. 

25 ONU – Organização das Nações Unidas. Desastres naturais levam 24 milhões de pessoas por ano a situa-
ções de pobreza. ONU, out. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/desastres-naturais-levam-
24-milhoes-de-pessoas-por-ano-a-situacoes-de-pobreza/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 
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Os números deixam claro que as ações devem ser emergenciais e que não podem 
mais ser adiadas as providências necessárias. A natureza pede socorro e nós temos o dever 
de ouvi-la e de adotar todas as medidas necessárias para reduzir e/ou minimizar a excessiva 
pressão e uso inadequado dos recursos ambientais. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando consideramos que apenas 1% da água no Planeta é de água doce e que, 
mesmo assim, tal quantidade é suficiente para atender o consumo de mais de 7 bilhões de 
pessoas que habitam a Terra26, além de outras formas de vida, fica mais fácil percebermos a 
urgência na adoção de medidas protetivas aos recursos hídricos. 

Dados da ONU indicam que se nada for feito e o desperdício persistir, até o ano de 
2030 a oferta de água potável poderá ficar até 40% menor, o que dificultará ainda mais o cor-
reto abastecimento da população mundial. 

O atual descaso e a forma como tratamos as questões ambientais tem afetado de 
modo direito os recursos ambientais em todos os cantos do Planeta. Mas, existem ações que 
podem minimizar e reduzir os efeitos danosos. Dentre eles, podemos mencionar algumas, 
salientando que elas não seguem ordem de hierarquia e dependem de cada região. 

Maiores investimentos para a despoluição; com a modernização das formas de tra-
tamento e distribuição das águas visando a redução do desperdício, da mesma forma deve 
ser melhor observado e fiscalizado o uso ilegal ou mesmo irregular da água. Isso inclui um 
controle efetivo sobre os dejetos e rejeitos produzidos pelas empresas, além do incentivo pelo 
reuso da água e uso da água da chuva.

Observar e aplicar efetivamente, com a devida fiscalização, as leis referentes ao des-
carte adequado dos resíduos produzidos pela sociedade, com a ampliação da reciclagem, do 
reaproveitamento dos mais diversos tipos de bens de consumo. A educação e a informação 
ambiental têm um papel relevante em tais práticas. 

Necessário combater o desmatamento e as queimadas. Aqui também a informação e 
a educação ambiental as boas práticas para a proteção e conservação dos biomas será mais 
benéfica e eficaz. 

Com o incentivo do consumo sustentável, aliado a uma boa informação e educação 
ambiental, a sociedade terá hábitos mais adaptados a atual realidade, reduzindo o desperdício 
e dizendo não aos produtos que possuam impactos socioambientais com danos considerá-
veis. Um bom início pode ser o incentivo para o consumo de produtos da estação e para os 
produzidos nas regiões próximas. 

26 ONU – Organização das Nações Unidas. Desastres naturais levam 24 milhões de pessoas por ano a situa-
ções de pobreza. ONU, out. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/desastres-naturais-levam-
24-milhoes-de-pessoas-por-ano-a-situacoes-de-pobreza/>. Acesso em: 17 mar. 2018.
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Os governantes deverão investir e incentivar a cooperação internacional, evitando um 
aumento da temperatura global e a redução dos danos ambientais decorrentes. É necessário 
que o objetivo seja comum, para o bem de todos. 

A aplicação de todos os instrumentos, tanto de comando e controle como os de in-
centivo certamente auxiliarão na obtenção da proteção e conservação dos recursos hídricos. 
Mas cabe um alerta: a cobrança do direito de uso da água não pode atingir a todos de modo 
igual, o preço cobrado deve refletir os custos envolvidos e vir acompanhado de campanhas de 
conscientização para o uso adequado, sob pena de chegarmos em um patamar que mesmo 
pagando não tenhamos mais a disponibilidade de tal recursos. 

Espera-se que as metas estipuladas pelo Pacto Global, mais especificamente, o Obje-
tivo de Desenvolvimento Sustentável de número 6 (seis): Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todos, sejam todas atendidas e, preferencialmente, 
antes da data final. 

Que a frase de Guimarães Rosa “A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberda-
de só tem valor quando acaba” fique tão somente nos livros e que a sociedade não necessite 
verificar sua veracidade. Urge um repensar de toda a sociedade, todos somos responsáveis. 
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O PORQUE DA NECESSÁRIA  
ADESÃO AO PACTO GLOBAL PELOS 
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Anelize Klotz Fayad1

1 INTRODUÇÃO

Mister que as condutas individuais e coletivas evoluam para a preservação da qua-
lidade de vida para as presentes e futuras gerações conforme preconiza a Constituição da 
República do Brasil.2 O desenvolvimento sustentável é a única forma de se manter o equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental, é o que preconizou o Relatório de 
Brundtland3 em 1987 (Nosso Futuro Comum). 

A atividade empresarial adquire papel preponderante às transformações em prol da 
sustentabilidade buscando outros valores, além do lucro, como a ética, a preocupação com o 
meio ambiente e a transparência de gestão dentro de uma inter-relação social. Surgem crité-
rios a serem seguidos pelas empresas aderentes, além do atendimento à legislação, como o 
desempenho de condutas éticas e atenção ao âmbito social. 

Entretanto, há atividades não empresariais que também contribuem para o 
desenvolvimento sustentável, como instituições acadêmicas, cidades e municípios, asso- 
ciações, sindicatos, organizações da sociedade civil, entre outras, sendo esse fato reconhe-
cido pelo Pacto Global. 

1 Advogada, mestre em Direito com ênfase em Direito Socioambiental e Econômico pelo Programa de Pós- 
-Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; especialista em Processo do Trabalho e 
Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura do Trabalho (Ematra/PR); graduada em Direito pela Faculda-
des OPET/PR (FAO). Administradora graduada pela UFPR, pós-graduada em Marketing e Logística Empresarial 
na UFPR e pós-graduada em Negócios Internacionais e Logística Internacional pela FAE Business School PR. 

2 Art. 225 da Constituição da República de 1988.
3 Desse relatório se abstrai o conceito de Desenvolvimento Sustentável, o qual diz respeito ao desenvol-

vimento que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. ONU. General Assembly. 42/187. 96th plenary 
meeting, 11 December 1987. Report of the World Commission on Environment and Development. Relatório 
Brundland. 1987. Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso 
em: 15 abr. 2018. 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Paraná (OAB/PR) foi a 
pioneira ao aderir ao Pacto Global desde agosto de 20164, e tem como meta, desenvolver polí-
ticas de engajamento não só entre os integrantes de suas comissões temáticas, mas perpetrar 
essa conduta entre todos os advogados de modo a obter uma cooperação uníssona. Assim 
a conscientização sustentável poderá alcançar amplamente a sociedade civil. Nesse sentido, 
os escritórios de advocacia tendem a seguir os princípios elencados pelo Pacto Global (PG) e, 
para isso, faz-se indispensável que revisem suas rotinas e condutas aplicadas.

Breves comentários serão tecidos acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), lançando luz sobre possíveis caminhos a serem trilhados, demonstrando a importância 
da atuação sistêmica. Preconiza a importância da adesão da OAB/PR ao Pacto Global e do 
atendimento aos princípios nele pactuados, por todas as comissões, em especial ao crescente 
número da advocacia iniciante que representa o direito ao futuro. 

Justifica-se a pesquisa no sentido de que, para se atingir a proposta do Pacto Global, 
algumas mudanças são necessárias para materializar as exigências face a adesão ao PG, 
devendo ser entendidas como oportunidades e não como obstáculos. 

Posto isso, o presente estudo tem como escopo informar à comunidade jurídica e à 
sociedade civil sobre a importância dos escritórios de advocacia aderirem ao Pacto Global, 
aplicação de seus princípios e atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

2 A ADVOCACIA NO CENÁRIO PARANAENSE

O advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133 da CR, art. 2º da Lei 
n. 8.906/94).

A advocacia está presente em situações de litigio como em consultoria, assessoria, 
podendo atuar também nas esferas administrativas e extrajudiciais, pleiteando pela pacificação 
social e busca dos direitos do seu representado na demanda. Ao advogado cabe a postulação 
aos órgãos do Poder Judiciário e direção jurídica em empresas pública ou privada.

Segundo a pesquisa5 realizada no sistema público de consulta da OAB/PR6, o número 
de advogados inscritos entre os anos de 2012 a 2017, foi de 29.728 representando aproxi-
madamente 6.000 advogados inscritos anualmente e ingressando no mercado de trabalho. 

Mister destacar a importância e respeito pela profissão de advogado face as respon-
sabilidades que ele adquire ao obter o poder de agir pela parte por ele representada em nome 
da confiança que lhe é atribuída.7

4 A OAB/PR é signatária do pacto global. OAB/PR, ago. 2016. Disponível em: <https://www.oabpr.org.br/
oabpr-e-signataria-do-pacto-global/>. Acesso em: 15 abr. 2018.

5 Pesquisa Registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª a 7ª Região sob o n. 3.122/17, realizada no 
Estado do Paraná pela Paraná Pesquisas.

6 OAB/PR. Inicio. Disponível em: <http://www.oabpr.org.br>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
7 PIOVESAN, Giovani Cassio; FREITAS, Gustavo Tuller Oliveira (Orgs.). Estatuto da advocacia e da OAB co-

mentado. Curitiba: OAB/PR, 2015. p. 21. Disponível em: <http://www2.oabpr.org.br/downloads/ESTATU-
TO_OAB_COMENTADO.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018.
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A esfera extrajudicial proporciona diversas facetas de atuação à advocacia para a solu-
ção de conflitos e para preveni-los. Para isso, é preciso buscar informação de modo constante, 
atualização e estudo por parte do advogado, especialmente no início de carreira, em que as 
dificuldades de inserção no mercado existem.

O direito é uma ciência encontrada em diversos ramos que nascem conforme a dina-
micidade do mundo contemporâneo e das relações nele existentes.  

Os escritórios de advocacia sob a forma de sociedade adquirem personalidade jurídica 
(art. 15º e parágrafos da Lei n. 8.906/94), abstrai-se, por analogia, um formato de gestão 
empresarial.

As empresas são geridas por decisões, as quais resultam em ações influenciadoras 
ao ambiente como um todo, o que irá diferenciar a qualidade dessas decisões será a respon-
sabilidade pelo impacto dessas ações e suas consequências. “Além de impactos econômicos 
diretos de uma atitude socialmente irresponsável, como o recebimento de multas, paralisações 
e indenizações, há também o efeito negativo sobre a marca da empresa a longo prazo”, escla-
rece Puppin de Oliveira8. 

As sociedades de advocacia, ainda que não sejam empresas, são conduzidas por atos 
de gestão, possuindo responsabilidades como pessoa jurídica expressadas por direitos, obriga-
ções e expectativas distintas, internas e externas, não só junto ao mercado atuante, mas diante 
da sociedade civil e do universo jurídico. Desse modo, devem atentar para a imagem que repre-
sentam de acordo com a ética e à legislação prevista.

Não cabe, para esse estudo, entrar em minúcias de todos os tipos de responsabilida-
de, mas caracterizar a oportunidade de sua prática pelos escritórios de advocacia face ao tema 
do Pacto Global e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

A reflexão sobre a função do escritório de advocacia na sociedade por meio de in-
vestimentos em projetos sociais reflete a responsabilidade social. A empresa ou instituição se 
direciona para atuar fora de sua atividade fim, considerando suas contribuições e projetos a 
diversos setores, como a proteção ambiental, respeito aos direitos trabalhistas, proteção aos 
direitos fundamentais, práticas sustentáveis entre elas a utilização de tecnologias limpas, e o 
combate a toda forma de corrupção. Dessa forma, estará agregando valor à cadeia de valor do 
escritório diante da sociedade.

Cadeia de valor é um conjunto de atividades que agregam ou subtraem valor para a 
instituição e seu público. O relacionamento e o engajamento também podem ser qualificados 
como integrantes da cadeia de valor, conforme ensina Michael Porter.9

O perfil da advocacia junto ao mercado requer mais habilidades do advogado, não se 
limitando ao trabalho técnico juridicamente. A sustentabilidade dos clientes ampara-se por meio 

8 OLIVEIRA, José A. Puppin de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 3.

9 PORTER, Michael. Competição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 499-503.
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da configuração da responsabilidade social e ambiental demonstrada pelo advogado e por seu 
escritório. Demonstrar interesse com ao que está além da sua atividade profissional torna-se um 
diferencial atrativo dentro do conceito sistêmico.

Nesse sentido, as sociedades de advocacia da OAB/PR podem e devem desenvolver 
responsabilidades além de influenciar empresas e outros setores da sociedade civil a promo-
ver os direitos humanos, o meio ambiente, as normas de trabalho e o combate à corrupção. 
Isso se dá por meio de formação de estruturas sustentáveis entre sujeitos interessados, como 
atuar em redes locais desenvolvendo o propósito do PG, entre eles a cooperação de trabalho.10 

O número de habitantes no Paraná é aproximadamente 11.320.892, e sua capi-
tal, Curitiba, ocupa o 8º lugar no ranking das cidades mais populosas do Brasil, estima-se 
1.908.359 habitantes. Atualmente, na OAB/PR o número de advogados em seus quadros ultra-
passa 90.000 inscritos.11 Hipoteticamente, se grande parte dos escritórios de advocacia exis-
tentes no Estado do Paraná aderissem ao Pacto Global, o compromisso em apoiar e difundir 
os princípios nele estabelecidos, obteria um resultado mais abrangente.

Ao fim e ao cabo, considerando a quantidade de advogados inscritos na OAB/PR, 
abstrai-se o amplo leque de atuação que a advocacia pode contribuir por sua influência junto 
à sociedade civil e política com a adesão dos Princípios preconizados pelo PG impulsionando 
o desenvolvimento sustentável.

3 ADESÃO AO PACTO GLOBAL DA ONU E OS ODS

A Avaliação Sistêmica do Milênio (ASM)12 realizou estudos sobre as consequências 
das alterações ecossistêmicas (uso e depredação dos recursos naturais do planeta) que 
influenciam o bem-estar humano. Esses estudos fundamentaram ações em prol da conser-
vação e uso sustentável desses mesmos recursos diante do desenvolvimento para o ano de 
2050, numa demonstração de preocupação com a saúde ambiental do planeta. Isso porque 
não há intervalo de tempo suficiente para a regeneração, ou recuperação, do que tem sido 
consumido. 

A ASM apontou que os serviços ecossistêmicos não são consumidos de forma sus-
tentável, levando ao aumento do custo de produção na qualidade dos alimentos, purificação 
da água, do ar. Além disso, há que se considerar a regulação climática, ameaças naturais e 
epidemias que se desenvolvem com a deterioração desses serviços. Mudanças não lineares 
ocorridas nos ecossistemas podem ser consideradas irreversíveis, tais como a proliferação 
de doenças, alterações na água e no clima. Os efeitos degradantes agravados com proble-

10 UNITED NATIONS. Global Compact. Non-business participation. Disponível em: <https://www.unglobal-
compact.org/participation/join/who-should-join/non-business>. Acesso em: 19 ago. 2018.

11 OAB/PR. Inicio. Disponível em: <http://www.oabpr.org.br>. Acesso em: 12 abr. 2018.  
12 MILLENIUM Ecosystem Assessment. Relatório-Síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio: minuta fi-

nal. 2005. Disponível em: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf>. 
Acesso em: 12 abr. 2018.
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mas recaem com maior impacto sobre a camada mais pobre da população, aumentando a 
desigualdade e favorecendo aos conflitos sociais entre grupos.13

O Pacto Global14, iniciado pelo ex-secretário geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 
visa a promoção de ações e parcerias para uma economia global sustentável e inclusiva sob 
a égide da cidadania empresarial. Considera a atuação das empresas no mercado com os 
impactos sociais e ambientais e a proteção dos direitos humanos. As empresas que aderem 
ao Pacto Global podem contribuir com uma sociedade justa e sustentável quanto às questões 
sociais, ambientais e de combate à corrupção15. 

Para a adesão ao PG, há a possibilidade ao interessado possuir ou não atividade 
empresarial16, o que permite a participação de qualquer entidade interessada que deverá enviar 
relatórios informando o que tem sido feito para se atingir a proposta. 

Para estimular os princípios do PG, é requerido à entidade que não desenvolve atividade 
empresarial um engajamento entre todas as partes envolvidas, chamada Comunicação de En-
gajamento (COE), demonstrando o compromisso de responsabilidade da instituição quanto aos 
impactos de suas ações e realização de esforços para a implantação desses princípios17. Isso 
será configurado sob a forma de relatório contendo a evolução das ações no período de dois 
anos após a adesão ao PG.

Já a entidade que desenvolve atividade empresarial deverá enviar anualmente a Comuni-
cação do Progresso (COP), descrevendo os esforços obtidos na implementação dos dez princí-
pios. Esforços que prezem pela responsabilidade pública e a transparência.18

As organizações que aderem ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas 
(ONU) fortalecem a consolidação da democracia e o direito intergeracional ao futuro sob o viés 
moral e ético combatendo a corrupção.

A palavra corrupção representa atos moralmente condenáveis de quem detém o po-
der, ou de quem o influencie, como de quem dele vise obter vantagens ilícitas, seja na esfera 
pública ou privada.19

Em relação às práticas de anticorrupção, todas as situações que corrompam agentes 
públicos devem ser banidas das organizações como o não envolvimento em práticas ilegais, 

13 MILLENIUM Ecosystem Assessment. Relatório-Síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio: minuta fi-
nal. 2005. Disponível em: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf>. 
Acesso em: 14 abr. 2018.

14 REDE BRASIL. Pacto Global: o que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/> . Acesso em: 
14 abr. 2018.

15 UNITED NATIONS. Global Compact. Our participants. Disponível em:<https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/participants>. Acesso em:  14 abr. 2018.

16 Atividade que vise o lucro ou não.
17 REDE BRASIL. Pacto Global: os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 

Acesso em: 14 abr. 2018.
18 UNITED NATIONS. Global Compact. How to participate: business commitment letter. Disponível em: <ht-

tps://www.unglobalcompact.org/docs/how_to_participate_doc/Business_Commitment_Letter_PT.pdf>. 
Acesso em: 18 abr. 2018.

19 BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e empresa 
sustentável: da teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 164-165.
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imorais e antiéticas, preconizando rigorosamente essa política em seu código de conduta. Joana 
d’Arc Bicalho Felix20 recomenda a participação em projetos sócios governamentais, de modo 
ético e transparente, para beneficiar a sociedade ou a comunidade local, como propor, ou aper-
feiçoar, políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. 

A ética é considerada uma ligação intersubjetiva e natural, resultando em solidarieda-
de. Para existir sustentabilidade, o dever ético intervém, restaurando o equilíbrio nas relações 
do bem-estar íntimo e da ciência, reduzindo as injustiças e propiciando a inclusão. Quando há 
corrupção, as relações não se sustentam. Juarez Freitas21 entende que a dimensão ética da sus-
tentabilidade requer uma ética universal concretizável, reconhecendo a dignidade essencial aos 
seres vivos, interligada diretamente às condutas em agir ou omitir. 

A adesão ao Pacto Global é voluntária, e os sujeitos signatários passam a adotar e 
seguir os princípios nele estabelecidos em sua gestão política de responsabilidade social. Elas 
devem, anualmente, entregar e publicar sua evolução quanto à implementação desses princí-
pios com relatórios em seus sites ou qualquer meio de comunicação. 

Os princípios22 estabelecidos no Pacto Global oferecem bases para a proteção dos di-
reitos fundamentais como a inclusão social e profissional, eliminação de qualquer prática dis-
criminatória no local de trabalho, erradicação do trabalho escravo e infantil, ações ambientais 
preventivas e protetivas, incentivos às tecnologias limpas, combate a toda forma de corrupção 
com ética e transparência e apoio irrestrito aos direitos humanos.

O Pacto Global visa implementar objetivos globais para o desenvolvimento sustentável 
(ODS), lançados pela ONU em 25 de setembro de 2015. São 17 novos objetivos23 inspirados 
nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o 
GRI e a Rede Brasileira do Pacto Global trouxeram as metas dos ODS à realidade brasileira, 
contribuindo para a transformação econômica e socioambiental responsável, tendo como ato-
res principais as empresas.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável substituíram os objetivos apontados 
durante a ASM, expandindo os desafios, que deverão ser direcionados na erradicação da po-
breza, e incorporou outros tópicos inter-relacionados ao redor das dimensões econômica, 
social e ambiental do desenvolvimento sustentável para o ano de 2030.24

20 FELIX, Joana d’Arc Bicalho. A nova organização. p. 15-35. In: FELIX, Joana d’Arc Bicalho et al. (Org.). 
Gestão da comunicação e responsabilidade socioambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 26.

21 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao Futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 65-68.
22 REDE BRASIL. Pacto Global: os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 

Acesso em: 14 abr. 2018.
23 ONU. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. 

Acesso em: 14 abr. 2018.
24 SDG COMPASS. Diretrizes para implementação dos ODS na estratégia dos negócios. Unites Nations (Glo-

bal compact); GRI, WBCSD, 2016. Disponível em: <https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/
SDG_Compass_Portuguese.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.
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Prioriza-se a conexão de estratégias voltadas para prioridades globais a serem trans-
mitidas de modo transparente e obtendo benefícios, tais como identificação de oportunidades 
aos negócios, valorização da sustentabilidade corporativa, fortalecimento das relações com as 
partes interessadas, combate à corrupção, adequação à legislação e realização de operações 
financeiras transparentes. 

4 BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A RESPONSABILIDADE 
SOCIOEMPRESARIAL

Na América Latina, o movimento da Responsabilidade Socioempresarial (RSE) nasceu 
com a filantropia, evoluindo aos propósitos de gestão como o movimento que promove e fomenta 
a responsabilidade socioempresarial chamado World Business Council for Sustainable Develop-
ment25(Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável). É uma organização 
global formada por mais de 200 empresas líderes, representadas por chefes executivos, Chief 
Executive Officer (CEOs),26 voltadas à troca de informações e experiências entre as empresas 
participantes que obtêm resultados positivos ao meio ambiente e às sociedades.27 

A RSE no Brasil teria surgido por meio de iniciativas empresariais como a Associação 
de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), na década de 60.28 Outros sujeitos como o Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) seguiram esse caminho com o intuito inicial 
de democratizar a informação.29 Era o início da inserção negocial às empresas, visando atrair a 
atenção de outros interessados, além dos acionistas e dirigentes.30 

Ao se incorporar objetivos sociais, seja em aspectos de gestão, seja ou não de negó-

cios empresariais, é mister o investimento em capital humano, para planejamento e qualifica-

ção profissional. É preciso interação de todo o grupo para o alcance dos objetivos propostos, 

entre os dirigentes, funcionários próprios, terceirizados, fornecedores e interessados, para 

ocorrer a transformação social, acrescenta Tenório.31 

25 WBCSD - Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Overview. Disponível em: 
<http://www.wbcsd.org/Overview/About-us>. Acesso em: 16 abr. 2018.

26 Sigla inglesa de Chief Executive Officer, que significa “Diretor Executivo”, em Português. CEO é a pessoa 
com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É o responsável pelas estratégias e 
pela visão da empresa.

27 FAYAD. Anelize Klotz. Responsabilidade socioambiental empresarial: uma abordagem a partir do índice 
de sustentabilidade empresarial – ISE – BMsFBOVESPA. 2018. 184f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018. p. 22.

28 ADCE BRASIL. Sobre ADCE Brasil. Disponível em: <http://adcebrasil.org.br/adce/>. Acesso em: 12 abr. 2018.
29 IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Quem somos. Disponível em: <http://ibase.

br/pt/quem-somos/>. Acesso em: 12 abr. 2018.
30 FAYAD. Anelize Klotz. Responsabilidade socioambiental empresarial: uma abordagem a partir do índice 

de sustentabilidade empresarial – ISE – BMsFBOVESPA. 2018. 184f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018. p. 22.

31 TENÓRIO, Fernando G. Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. E-book. p. 01-25. 
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Sob esse entendimento, deve atender aos anseios sociais, incluindo objetivos de 
agentes externos capazes de influenciar os atos de gestão, tais como clientes, fornecedores 
e comunidade. Anseios como melhoria da qualidade de vida, valorização do ser humano ao 
trabalho, respeito ao meio ambiente, organização e interação social entre as organizações e 
sociedade, consideram a incapacidade do Estado em enfrentar esses desafios sociais como 
em países emergentes, segundo Joana d’Arc Bicalho Felix32. 

Face a redução da confiança junto ao setor público, por deixar lacunas no seu papel 
de provedor, a sociedade tende a confiar não só nas empresas, mas em instituições como a 
OAB e em organizações não governamentais. Apontam para essa descrença a crescente carga 
tributária e escândalos de corrupção política que resultam em punição mínima ou nenhuma aos 
responsáveis, esclarece Oliveira.33 E acrescenta: “as pessoas jogam sua confiança de um mundo 
melhor nas empresas, passando a prestar mais atenção em suas responsabilidades sociais, e a 
demandar que cumpram o papel no qual o Estado falhou.”34

A RSE está intimamente unida às ações éticas e moralmente corretas abrangendo os di-
reitos fundamentais. Letícia H. M. Veloso explica: “A preocupação com a responsabilidade social 
tornou-se um diferencial fundamental para tornar as organizações mais produtivas e garantir o 
respeito do público e, enfim, sua própria viabilidade” 35. O sucesso e estabilidade da RSE depende 
do engajamento das pessoas que são parte da entidade em identificar problemas e buscar soluções 
conjuntas que beneficiem a todos, orientam Barbieri e Cajazeira36. 

Carroll propõe que a responsabilidade social empresarial compreende as expectativas 
econômicas, legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem em relação às organizações em 
determinado espaço de tempo37. Nessa configuração, Carroll não indicou que a expectativa am-
biental de modo direto, para ele, estaria contida dentro do aspecto social. Uma empresa deveria 
ser lucrativa, seguir as leis, satisfazer as demandas sociais e ser cidadã, bastavam esses quatro 
requisitos a serem preenchidos em interdependência.38

Entretanto, o desafio da responsabilidade atual deve considerar a crise am-
biental e oferecer como oportunidade o início de uma transição do mau desenvolvimen-
to para o desenvolvimento sustentável, visando um novo projeto de sociedade, segundo  

32 FELIX, Joana d’Arc Bicalho. A nova organização. p. 15-35. In: FELIX, Joana d’Arc Bicalho et al. (Org.). 
Gestão da comunicação e responsabilidade socioambiental. São Paulo: Atlas, 2009. p. 15-35 passim. 

33 OLIVEIRA, José A. Puppin de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 5.

34 OLIVEIRA, José A. Puppin de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 5.

35 VELOSO, Letícia H. M.. Responsabilidade social empresarial: a fundamentação na ética e na explicação de 
princípios e valores. In: ASHLEY, Patricia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. E-book. p. 01-27.

36 BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial e empresa 
sustentável: da teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2009. p. IV.

37 CARROLL, Archie B. A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Man-
agement Review (pre-1986), v. 4, n. 4, p. 497-505, oct. 1979.

38 CARROLL, Archie B. A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Man-
agement Review (pre-1986), v. 4, n. 4, p. 497-505, oct. 1979.
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Sachs.39 Isso porque as necessidades da humanidade aumentaram, transformando o meio 
ambiente em matéria-prima para saciar o atual modelo de consumo por recursos naturais, 
o que faz com que a capacidade da Terra em se regenerar não acompanhe essas necessi-
dades na mesma velocidade.40 

Para a absorção das responsabilidades em quaisquer organizações é preciso per-
correr determinados níveis no intuito de alcança-las. Nesse sentido, Tachizawa aponta cinco 
estágios a serem percorridos, pois não é de imediato que a organização deva externalizar as 
responsabilidades, nem movimentar qualquer ação relativa ao assunto. Antes, deve reconhe-
cer os impactos causados por sua conduta, processos e instalações, elencando os efeitos 
negativos como em um inventário, pois será a partir da identificação de um cenário que as 
correções poderão ser criadas. Em seguida, a organização dará início à sistematização interna 
de seus produtos e estrutura, aproximando-se de questões externas junto à comunidade, para 
desenvolvimento social. A próxima ação é a promoção do comportamento ético e do interesse 
social, envolvendo todas as pessoas de dentro da organização. Após a sistematização interna 
ser completada, o intuito será ampliar o contato com as questões públicas e a busca pelas 
certificações, entre elas as sociais e as ambientais, segundo lições de Tachizawa.41

A responsabilidade socioempresarial cresceu em um contexto internacional, envolvendo 
direitos humanos, direito do trabalho, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ocupando 
espaço em discussões entre países integrantes das Organizações das Nações Unidas (ONU).42 
Sendo assim, deve nortear o engajamento das entidades que aderem ao PG.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sustentabilidade quanto as questões ambientais, de direitos humanos, de direitos do 
trabalho e de combate à corrupção, têm trazido extrema preocupação para a sobrevivência das 
presentes e futuras gerações, ocupando espaço de destaque no cenário internacional.

Diante das lacunas deixadas pela ineficiência estatal de muitos países, especialmente 
nos países em desenvolvimento, onde o Poder Público não exerce sua capacidade de atuação 
de modo a preencher as lacunas da eficiência, a sociedade ocupou um papel ativo, de forma 
a pressionar os sujeitos envolvidos, cobrando por soluções ou caminhos que trouxessem 
transformações positivas para sanar os efeitos ocasionados pela industrialização, degradação 
ambiental e práticas de corrupção. 

39 SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 
2007. p. 126.

40 FAYAD. Anelize Klotz. Responsabilidade socioambiental empresarial: uma abordagem a partir do índice 
de sustentabilidade empresarial – ISE – BMsFBOVESPA. 2018. 184f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018. p. 22.

 ADCE BRASIL. Sobre ADCE Brasil. Disponível em: <http://adcebrasil.org.br/adce/>. Acesso em: 12 abr. 
2018. p. 59.

41 TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. p. 67.

42 ONU. ONU meio ambiente: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Disponível em: <https://
nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/>. Acesso em: 12 abr. 2018.
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As Organizações das Nações Unidas (ONU), visando a sobrevivência do planeta, a 
eliminação da pobreza, desenvolveu estudos que propiciassem iniciativas para uma transfor-
mação sustentável aos tomadores de decisões.

Nesse compasso, após a Avaliação Sistêmica do Milênio e seus objetivos, o Pacto 
Global foi criado abrangendo a atividade empresarial, oportunizando não só o setor empresa-
rial, mas atraindo todas as instituições de diversos portes e temas a aderirem aos princípios 
preconizados, como difundi-los em sua cadeia de relacionamentos junto à sociedade civil.

O Pacto Global, apesar de não ser um instrumento vinculante, possui caráter catalizador 
e transdisciplinar para reverberar seus princípios instituidores a todos os sujeitos envolvidos. 

O desenvolvimento, para ser sustentável, não pode se olvidar da redução da pobreza. 
Para isso, impõe desafios econômicos que vão de encontro às alternativas de proteção social 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento de modo ético sendo necessária a participação de 
todos nessa corrente.  

A responsabilidade socioempresarial deve ser respeitada por todas as entidades que 
se comprometem na adesão ao PG, dentro do contexto de direitos humanos, trabalho, meio 
ambiente e combate a toda e qualquer forma de corrupção.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná foi pioneira ao aderir ao Pacto Glo-
bal como instituição. Por não desenvolver atividade empresarial, se comprometeu a enviar a cada 
dois anos o relatório de engajamento de seus esforços aos princípios propostos no Pacto Global e 
que possam ir de encontro aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

A OAB/PR representa uma instituição de confiança pública e sua adesão ao Pacto 
Global vem incentivar os escritórios de advocacia a serem signatários por meio da política de 
engajamento às informações propostas. Assim, a cooperação ocorrerá de modo uníssono 
com a transformação social proposta do mau desenvolvimento para o bom desenvolvimento.

A advocacia tem se intensificado no país e, desse modo, há que se aproveitar essa 
demanda para apoiar e difundir os princípios estabelecidos no Pacto Global, atraindo a contri-
buição da sociedade civil e política a atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 
é de interesse das presentes e futuras gerações.
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OS DESAFIOS DO  
CIDADÃO URBANO  
NA BUSCA DA  
SUSTENTABILIDADE

Luiza de Araujo Furiatti1

1 INTRODUÇÃO

Um dos assuntos mais impactantes da atualidade é relação homem-meio ambiente. Ao 
longo da história, a ocupação dos espaços naturais com o crescimento da população resultou em 
uma relação marcada pela utilização desenfreada dos elementos da natureza. As consequências 
estão sendo sentidas nas mais variadas situações: ciclones, enchentes, doenças, poluição, falta 
de água, aquecimento global entre outras. 

O interessante é constatar que os aglomerados urbanos são os locais que mais contri-
buem para o colapso ambiental e também, em igual medida, os que mais sofrem as suas con-
sequências. Mais precisamente, o maior foco de degradação e de necessidade de continuidade 
das atividades econômicas está nas cidades. É nesse ambiente que são desenvolvidas relações 
sociais, políticas, econômicas que influenciam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. 

Diante desse panorama, foi necessário a criação de um mecanismo que harmonize o 
desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. A ONU, em suas convenções interna-
cionais, trouxe o assunto para o debate, uma das conclusões atingidas foi a necessidade de 
mudar os padrões de desenvolvimento. Assim, surgiu o desenvolvimento sustentável. 

A evolução desse conceito vem década de 2000, foi a instituição do Pacto Global. Um 
instrumento criado para aliar as forças particulares na luta da sustentabilidade. 

Assim, aqui, passa-se a discorrer sobre como o Pacto pode, e deve, impactar na vida 
do cidadão comum para o atingimento de um mundo melhor. 

1 Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/
PR. Especialista em Direito Ambiental e Direito Administrativo. Advogada. E-mail: luizafuriatti@hotmail.com
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Por fim, inclui-se a variável do direito ao futuro como uma nova percepção da susten-
tabilidade, que deixa de ser o tripé do social, ambiental e econômico para ser uma meta a ser 
alcançada por toda a sociedade.

2 SITUAÇÃO URBANA AMBIENTAL 

O meio ambiente com maior visibilidade na sociedade é o natural, é inquestionável a as-
sociação aos recursos naturais, são discussões a respeito de desmatamento, poluição e falta de 
água. Porém, a questão é mais ampla que isso, ao se discutir meio ambiente utiliza-se sua forma 
mais abrangente, que vai desde o natural, passando pelo meio ambiente do trabalho, cultural e 
o artificial. O direito trata cada um deles de forma particular. Aqui, o cerne será o meio ambiente 
artificial ou também denominado como meio ambiente urbano, sendo definido como:

Todos os equipamentos urbanos e as construções do homem requerem o uso (quase 

sempre intensivo) de recursos naturais, como alto índice de energia agregada. Eis que 

materiais e energia são dons da natureza, altamente disputados e como tais, são re-

cursos que devem ser conservados, visto que trazem consigo variáveis ambientais que 

devem ser ponderadas, como se pode constatar nos estudos de avaliação de impacto 

ambiental e nos relatórios de produção das empresas, entre vários outros casos. Não 

pode haver espaço para desperdício de matéria e energia, nem agressão descontrolada 

aos sistemas vivos.  O ambiente construído, seja qual for sua destinação ou a sua di-

mensão, deve ser propício à saúde e ao bem-estar dos seus usuários e da coletividade 

em geral, assim como às formas de vida (animal e vegetal) nele admitidas2 

A cidade é a formatação desse ambiente construído, o qual interfere de maneira de-
cisiva na vida das pessoas, seja de forma perceptível ou não. São espaços em que, historica-
mente, desenvolvem-se as relações sociais e relações de poder.3

No Brasil, que teve uma urbanização rápida, os últimos anos foram marcados por um 
processo de transição entre o meio rural e urbano, no qual atualmente a maioria da população 
mora em cidades.4

O núcleo urbano para ser considerado cidade deve conter requisitos específicos: 

2 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed. rev. atual. e  ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 605.
3 COSTALDELLO, Ângela Cassia. Perspectivas do desenvolvimento urbano à luz do direito fundamental à 

cidade. In: BACELAR FILHO, Romeu Felipe; GABARDO, Emerson; HACHAEM, Daniel Wunder (Coords.). 
Globalização, direitos fundamentais e direito administrativo: novas perspectivas para o desenvolvimento 
econômico e socioambiental. Anais do I Congresso da Rede Docente Eurolatinoamericana de Direito 
Administrativo. Belo Horizonte: Forum, 2011. p. 85-92. 

4 SANTIN, Janaína Rigo ; MATTIA, Ricardo Quinto. Direito urbanístico e estatuto das cidades. In: MILARÉ, 
Edis; MACHADO, Paulo Afonso Leme. Doutrinas essenciais de direito ambiental. v. 3. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2011. p. 532-548.
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i) densidade demográfica, ii) profissões urbanas como comércio e manufaturas, iii) 

economia permanentemente urbana, com relações com o meio rural, iv) existência de 

camada urbana com produção, consumo e direitos próprios.5

Assim, a cidade é o ambiente no qual são desenvolvidas relações sociais, políticas, 
econômicas. É o local onde o ser humano busca saciar suas necessidades e desfrutar de bons 
momentos, sendo um elemento que pode, e deve, propiciar o bem-estar.

Em uma perspectiva jurídica temos:

A cidade é um sistema complexo e pode ser definida como um macrobem ambiental. 

Nela interagem o meio ambiente natural e o artificial, compreendendo a natureza em 

todas as suas formas e os espaços construídos pela iniciativa humana. [...] Nela estão 

presentes as quatro funções urbanísticas das quais derivam os direitos difusos: habita-

ção, trabalho, circulação e recreação do corpo e do espírito6.

Ainda, no mesmo conceito:

A cidade, ou melhor, a área urbana, o local onde se aglomeram as comunidades, é nes-

te espaço, juridicamente tutelado, que, em larga medida, concretizam-se a cidadania 

e o estado democrático de   direito, na exata medida em que cumprido este aspecto 

funcional das cidades que a associa diretamente à noção constitucional de cidadania e 

de estado Democrático de Direito7.

Isso significa dizer que a cidade é entendida como espaço que propicia direitos com 
a finalidade de atingir a dignidade da população, na mesma medida que se constitui um ele-
mento basilar da Estrutura do Estado Democrático de Direito. Abandona-se a visão de que são 
simples espaços de produção industrial ou moradia de trabalhadores.

Então, não está em foco apenas os edifícios, a disposição das ruas, a quantidade de 
pessoas ou de veículos, os grupos sociais que se formam, as manifestações culturais, a muta-
bilidade de comportamentos. São inúmeras hipóteses de caracterização e de transformações, 
e também, de interesses. “A estrutura urbana, ante a quase indescritível complexidade, impede 
uma avaliação linear”8.

5 SANT’ANNA, Mariana Senna. Estudo de impacto de vizinhança: instrumento de garantia da qualidade de 
vida dos cidadãos urbanos. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 226.

6 LOSSO, Thais Cercal Dalamina. Princípios da Política Global do meio ambiente no Estatuto da Cidade. In: 
SILVA, Bruno Campos. Direito ambiental: enfoques variados. São Paulo: Lemos e Cruz, 2004. p. 53-79.

7 HUMBERT, Georges Louis Hage. Funções sociais da cidade: conteúdo jurídico. Salvador: Dois de Julho, 
2015. p. 96.

8 COSTALDELLO, Ângela Cassia. Perspectivas do desenvolvimento urbano à luz do direito fundamental à 
cidade. In: BACELAR FILHO, Romeu Felipe; GABARDO, Emerson; HACHAEM, Daniel Wunder (Coords.). 
Globalização, direitos fundamentais e direito administrativo: novas perspectivas para o desenvolvimento 
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Portanto, tratar de cidades, atualmente, é analisar especialidades e temporalidades, ou 
seja, é necessário considerar que os espaços urbanos se desenvolvem em determinados locais, 
em determinada época e ainda são extremamente dinâmicos. A soma desses elementos gera um 
conteúdo, com inúmeras intersecções que é maximizado pela globalização9. 

Uma das consequências dessa urbanização e configuração da cidade como elemento 
social são os riscos ambientais urbanos. 

A população de menor renda, geralmente excluída da sistemática social, que habita em 
locais sem condições básicas de vida e acesso a infraestrutura urbana, está constantemente 
em situação de vulnerabilidade em relação a riscos de: enchentes, vendavais, dificuldade no 
acesso à água potável, acidentes de transito que envolvem desde atropelamentos a acidentes 
com cargas perigosas, incêndios. Além dos riscos à saúde relacionados aos resíduos, po-
luição do ar e falta de saneamento básico. Toda essa problemática de alto risco aumenta os 
problemas urbanos.10

Destaca-se que as ponderações não têm o condão de vincular os problemas urbanos 
às dificuldades sociais enfrentadas pelas populações menos favorecidas economicamente, 
mas são adotadas para encarar esse fator como um agravante, que merece atenção pela 
questão social e ambiental. 

Os riscos podem caracterizados pelos desastres naturais, que têm suas consequên-
cias majoradas pelo aumento da população nas áreas incidentes. Mas também a urbanização 
cria elementos específicos tais como edifícios de grandes alturas são vulneráveis em caso de 
incêndios e panes elétricas, excesso de veículos causa poluição atmosférica, construções 
irregulares, entre outros.11

Sendo assim, os estudos relacionados as cidades devem abordar essas variáveis, e a 
questão jurídica também se insere nesse contexto.

A proteção do meio ambiente urbano tem dois enfoques principais: unidades edilícias 
e equipamentos públicos. As edificações são espaços fechados, que devem seguir parâmetros 
definidos pela legislação urbana, que são limites relacionados à altura, recuos e até mesmo 
locais com proibição de construções. O objetivo é zelar pela insolação, iluminação e areação, 
visando conforto e qualidade de vida do meio ambiente urbano. Já os espaços públicos são 

econômico e socioambiental. Anais do I Congresso da Rede Docente Eurolatinoamericana de Direito 
Administrativo. Belo Horizonte: Forum, 2011. p. 85-92.

9 GONÇALVES, Teresinha Maria. A cidade como palco da urbanidade. In: GONÇALVES, Maria Teresinha; SANTOS, 
Robison dos (Coords.). Cidade e meio ambiente: estudos interdisciplinares. Criciúma: Unesc, 2010. p. 18.

10 KASSMAYER, Karin; MENDONÇA, Francisco. Risco ambiental: um paradigma à normatização urbana. 
In: GONÇALVES, Maria Teresinha; SANTOS, Robison dos (Coords.). Cidade e meio ambiente: estudos 
interdisciplinares. Criciúma: Unesc, 2010. p. 72.

11 KASSMAYER, Karin, MENDONÇA, Francisco. Risco ambiental: um paradigma à normatização urbana. 
In: GONÇALVES, Maria Teresinha; SANTOS, Robison dos (Coords.). Cidade e meio ambiente: estudos 
interdisciplinares. Criciúma: Unesc, 2010. p. 70.
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abertos, desempenham inúmeras funções urbanísticas, mas também tem como finalidade 
propiciar a qualidade ambiental para a população local.12

Mas de que forma ocorre a proteção urbana ambiental? Não se pode ignorar a variável 
econômica que é essencial para o desenvolvimento humano, é possível manter um equilíbrio?

 3 PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável é instituído como o princípio 
diretor para o planejamento do crescimento econômico pela publicação do documento “Nosso 
Futuro Comum”, também conhecido como Relatório de Brundtland. Tal documento foi elabo-
rado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 
Nações Unidas (ONU), com a seguinte definição para desenvolvimento sustentável:  

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias ne-

cessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais.13

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, incorpora 
expressamente esse entendimento. No seu princípio 4 define que “a proteção ambiental cons-
tituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isolada-
mente deste”14.

Os conflitos decorrentes de um desenvolvimento econômico sem limites, que implica 
um desequilíbrio do meio ambiente, exigiram essa postura. Criou-se um elo entre o poder 
econômico, a vida humana e o meio ambiente. Assim, somente a partir de uma análise desses 
três elementos será possível prosseguir. O objetivo é a manutenção do modelo econômico vi-
gente, contudo, há a intenção de uma alteração da sua essência inserindo matrizes ambientais 
e sociais em seu escopo.

Resulta, então, a imposição de uma nova norma de conduta. A modificação da natureza, 
seja por meio da exploração dos recursos ou das emissões, somente deve ocorrer quando tiver 
como finalidade a manutenção da vida humana, a proteção de outro valor básico ou quando a 
apropriação ocorrer sem prejudicar a reprodução da natureza.15

12 SILVA, Jose Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 241.
13 ONU – Organização das Nações Unidas. Nosso Futuro Comum. 1987. Disponível em: <http://www.un.org/

documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. Acesso em: 11 mar. 2018.
14 ONU – Organização das Nações Unidas. Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso: 28 jan. 2018.
15 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 110.
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Assim, “o conceito de  desenvolvimento, transcende, substancialmente, a ideia llimi-
tada de crescimento econômico.”16.

Nessa ótica, o desenvolvimento sustentével resulta em dois pontos importantes, que 
estão amplamente interligados. O primeiro está relacionado com a função do Direito Econô-
mico, que agora ultrapassa a figura do Estado como simples agente do processo econômico. 
Torna-se, então, um instrumento indispensável à dignidade da pessoa humana, decorrente da 
aplicação dos princípios da ordem econômica e financeira, visando a garantir uma existência 
digna à todos. O segundo elemento é o elo entre o ambiental e o econômico, sendo esse as-
pecto fundamental para a continuidade do desenvolvimento.17

Sobre a compreensão de desenvolvimento na Constituição, Folloni afirma que:

[...] algumas definições podem ser trazidas a respeito do tratamento constitucional do 

desenvolvimento: (a) deve ser um desenvolvimento econômico, no sentido de produção 

e distribuição de riquezas, ao menos enquanto isso for necessário; (b) deve ser um de-

senvolvimento social, no sentido de desenvolvimento da sociedade como um todo e não 

apenas dos indivíduos, e no sentido de proporcionar a satisfação dos direitos sociais; (c) 

deve ser um desenvolvimento que contribua para o bem estar de todos e permanecer, 

com esse bem-estar, em equilíbrio; (d) deve contribuir para permitir, a todas as pessoas, 

o desenvolvimento integral de suas potencialidades humanas e culturais; (e) deve ser 

obtido sem que isso prejudique o equilíbrio ecológico do meio ambiente e a vida sadia das 

presentes e futuras gerações18.

O desenvolvimento no escopo da Constituição assume vários papéis, econômico, so-
cial, promovedor do bem-estar, sem interferir negativamente no equilíbrio ecológico para as 
presentes e futuras gerações. Essa concepção se aproxima muito do que atualmente é definido 
com sustentável.

Na verdade o desenvolvimento sustentável é mais do que harmonizar economia e meio 
ambiente com elementos sociais, indica a instauração de uma nova ordem. Na qual, os valores 
devem nortear a política econômica em prol de uma produção que atenda critérios sociais e 
ambientais, compativel com a dignidade de todos os individuos que compoem a coletividade.19

Portanto, o princípio do desenvolvimento sustentável é um importante instrumento 
para que se alcance o direito ao meio ambiente equilibrado, de modo que a sua aplicação 
viabiliza de modo concreto esse direito fundamental.

16 SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 90.

17 KASSMAYER, Karin. O dano ambiental individual: reflexões. In: FREITAS, Vladimir Passos (Coord). Direito 
ambiental em evolução 4. 3. tir. Curitiba: Juruá, 2007. p. 236.

18 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a neces-
sidade de compreensão interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, 
ano 14, n. 1, p. 63-91, jan./jun. 2014.

19 SARLET, Ingo Wolfang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 95.
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4 MUDANÇA DE HÁBITOS – ODS 

A partir do conceito de desenvolvimento sustentável, a ONU verificou que a sua atua-
ção com países, com Estados não era suficiente. A adoção de tratados internacionais era 
apenas um instrumento na proteção ambiental, porém era necessário mais. 

Na década de 90, o Relatório do Secretário-Geral “Desenvolvimento e Cooperação 
Econômica Internacional” apontou a importância do setor privado na geração de empregos, 
transferência de tecnologia, formação e promoção do comércio. Ocorre então o reconheci-
mento do importante papel dos particulares na solução de problemas que antes eram assumi-
dos, exclusivamente, pelas autoridades públicas.20

Em 1999, com a evolução das discussões, o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, 
anunciou o Pacto Global na reunião no fórum econômico mundial, em Davos. Em julho de 
2000 ocorreu o lançamento oficial com o Pacto Global baseado em três pilares: o bem-estar 
comum, responsabilidade e a sustentabilidade. Em síntese:

O Pacto Global incorpora assim demandas populares e direitos / organizações populares: 

aqueles que lutam por direitos humanos, aqueles que lutam por melhor e mais trabalho, 

aqueles que lutam pela proteção do habitat, etc. No entanto, o conteúdo da luta é enqua-

drado pelos limites do capitalismo. O trabalho deve ser decente; o meio ambiente, limpo e 

sustentável; direitos humanos, o que a norma escrita diz.21 

Destaca-se que não se trata de um elemento regulatório ou um código de conduta vin-
culativo. O Pacto Global é uma iniciativa voluntária para difundir os direitos humanos, direitos 
do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção. 

Em 2015, com o intuito de instrumentalizar as inciativas do Pacto, a ONU lançou os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são 17 metas a serem alcançadas até 2030. 

A ideia é concretizar as ações, é demostrar que é possível uma mudança com a reali-
zação de pequenas ações no âmbito privado. 

Em relação a cidade, há muito o que ser feito. Todos os ODS podem ser aplicados 
aos aglomerados urbanos, mas em relação ao meio ambiente urbano o ODS 11 é bastante 
especifico: cidades e comunidades sustentáveis: 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 

20 GININGER, Nuria Ines. El Pacto Global como respuesta a la crisis. Estudios, Córdoba, Argentina, v. 26, n. 
53, p. 87-107, 2017.

21 Tradução livre de GININGER, Nuria Ines. El Pacto Global como respuesta a la crisis. Estudios, Córdoba, 
Argentina, v. 26, n. 53, p. 87-107, 2017.
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sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 

meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessi-

dades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 

deficiência e idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para 

o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sus-

tentáveis, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 

do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas 

afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas 

causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres 

relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de 

vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive pres-

tando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusi-

vos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas 

e pessoas com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 

periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 

humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 

eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência 

a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a 

Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de 

desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica 

e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais22

No direito brasileiro, o direito a cidade sustentável está previsto tanto na Constituição, 
no artigo 182, como no artigo 2º do Estatuto das Cidades, Lei Federal n. 10.257/2001, sendo 
definido como:  o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações.

22 ONU – Organização das Nações Unidas. ODS11: cidades e comunidades sustentáveis. 1992. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/>. Acesso em: 30 mar. 2018.
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Nesse contexto, a participação do cidadão é essencial para compreensão do ODS cidade 
sustentável. As pessoas precisam fazer parte efetivamente das políticas públicas, especialmente 
porque são os atores e os destinatários das ações coletivas. Há então, de se evidenciar a impor-
tância da informação nesse contexto. Somente através da informação, mais especificamente con-
substanciada na educação ambiental, haverá uma compreensão da realidade e das necessidades, 
que poderão se refletir nas normas e no comportamento social.23

Se trata de uma mudança de comportamento no dia-a-dia, de uma observação dos 
seus comportamentos dentro da sociedade, de uma maior compreensão do seu papel no 
ambiente. A partir dessa compreensão será possível a melhora da qualidade da água quando a 
população fizer o correto descarte do lixo. O consumo consciente fará com que menos matéria
-prima natural seja necessária. A diminuição da utilização de veículos automotores resultará na 
redução da emissão de gases do efeito estufa. A opção por fontes de energia renovável aque-
cerá o mercado incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias. São inúmeras ações 
que as pessoas comuns podem fazer para que a meta da sustentabilidade seja cumprida. 

5 DIREITO AO FUTURO: SUSTENTABILIDADE

Há também de se abordar os impactos no futuro. Juarez Freitas fez uma análise pro-
funda desse conceito. A mera conservação das condições atuais de uso dos recursos natu-
rais, ou dos parâmetros de qualidade de vida, não são mais suficientes. 

Defende que:

A sustentabilidade, numa fórmula sintética, consiste em assegurar, ao máximo possível, 

o bem-estar físico, psíquico, espiritual no presente, sem empobrecer ou inviabilizar o 

bem-estar no amanhã, donde segue o abandono dos conceitos protelatórios de praxe. 

Cessa- ou tende a cessar – o barbarismo egocêntrico e irracional dos que apostam no 

crescimento econômico descriterioso e na devastação da biosfera como método. Res-

gata-se o idealismo objetivo, na alocação inteligente dos recursos naturais, em direção 

ao reequilíbrio dinâmico da homeostase. Combate-se auto corrupção e se tende a en-

xergar, com clarividência, o desenvolvimento que interessa, sem endossar o equívoco 

do decrescimento regressivo.24

A leitura dessa abordagem não é simples. Busca-se uma amplitude do bem-estar, que 
vai além das necessidades básicas do corpo humano, como saciar a fome. 

O objetivo é alcançar um equilíbrio nos campos físico, psíquico e espiritual. A única 
forma de atingir isso é a mudança de comportamento. O ser humano abandona a ideia de 
crescimento econômico desenfreado a qualquer custo, com a destruição do habitat. Passa, 

23 CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito ambiental e questões jurídicas relevantes. Campinas: Millenium, 2005. p. 5.
24 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. 1. rempr. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 16.
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então, a selecionar melhor a forma de atuação e convivência no meio. A alteração de entendi-
mento é completa, a sustentabilidade exige uma postura ética que irá resultar em um mesmo 
equilíbrio para o futuro. 

Para tanto, são necessários dois elementos básicos: a) “transcendência do vigente 
modelo calçado no anacrônico patrimonialismo insaciável, assim como b) a geração de novas 
memórias, aptas a agravar valores que os tempos não consigam facilmente extinguir”25.

O conceito de insaciabilidade consiste na existência de uma incansável perseguição 
do desenvolvimento econômico, não há qualquer elemento racional agregado a esse proces-
so. Tudo é feito sem qualquer análise acerca das urgências ou a existência de real motivo. As 
condutas são efetivadas, mas resta a sensação de que é necessário mais. Um exemplo é o 
consumismo, o qual visa a compra de coisas inúteis pelo simples ato de comprar, pelo fato de 
ter algo. Afasta-se a incidência de juízo de valor acerca da utilidade ou necessidade dos bens. 

Mas não só isso, Juarez Freitas denomina a insaciabilidade como patológica, sendo 
entendida como aquela que “surge como geradora de sofrimento inútil, falso sucesso e dese-
quilíbrios que encaminham para a extinção da espécie humana”26.

Ainda, há a menção da homeostase, que pode ser entendida como ação essencial 
para o reequilíbrio dinâmico em favor da vida, sem cessar as atividades econômicas. A ideia 
é afastar o conservacionismo irrestrito, aquele sem a existência de uma racionalidade que o 
justifique. Ou seja, não há motivação para manter na ordem social elementos que possam ser 
prejudiciais à saúde humana.

A dimensão da sustentabilidade é múltipla. Trata de elementos materiais como recur-
sos naturais e de igual modo atinge os valores, que são imateriais. Supera também a definição 
inicial que era restrita ao econômico, ambiental e social, há incidência de valores supremos da 
Constituição aliada ao equilíbrio dos ecossistemas. Então, as dimensões podem ser classifica-
das como: social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental.

A dimensão social pretende afastar a ocorrência de modelos excludentes. Não pode 
ser sustentável algo que privilegie uma certa camada da sociedade em detrimento de outras. 
Essa concepção nega a conexão existente entre todos os seres vivos do Planeta. Sendo es-
sencial o privilegio à efetiva garantia dos direitos fundamentais sociais, como educação, saúde 
e segurança.

No campo ético, a sustentabilidade parte da premissa da empática solidariedade exis-
tente entre todos os seres vivos. Assim, uma atitude ética é aquela que alcança, simultanea-
mente, o bem-estar íntimo e o bem-estar social. Juarez Freitas expressamente afirma que após 
alcançar determinado patamar de renda, quando se atinge equidade de rendimentos, é melhor 
manter dessa forma. Caso contrário, a continuidade da busca do crescimento econômico pode 
se converter em ansiedade, depressão ou doenças semelhantes.27

25 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. 1. rempr. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 17.
26 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. 1. rempr. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 72.
27 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. 1. rempr. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 58.
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A vertente ambiental é compreendida como a atribuição de dignidade do meio ambiente, 
reconhecendo o direito para as gerações atuais, sem prejudicar as que virão futuramente, de 
um ambiente definido como limpo. Evita-se então, as matrizes comportamentais de destruição 
ilimitada que fatalmente irão comprometer a qualidade de vida na Terra.

No campo econômico, busca-se uma reformulação dos processos, com a imposição 
de limites decorrentes da necessária proteção dos bens ambientais. 

A dimensão jurídico-política faz com que a sustentabilidade seja entendida como um 
direito a ser perseguido por todos.

Então, conceitua sustentabilidade como:

É princípio constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, 

com eficácia imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 

solidaria do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e 

equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 

ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática com o bem 

de todos. Sustentabilidade, assim, reúne facetas materiais e imateriais, que jamais 

podem ser negligenciadas. De fato a sustentabilidade é, em sentido forte, um princípio 

multidimensional.28 

Há também de destacar o caráter vinculatório da sustentabilidade.  A função ambiental 
somente será alcançada se os parâmetros forem amplamente debatidos e atendidos, incluindo 
as vertentes filosóficas, biológicas, éticas e constitucionais. 

Portanto, sustentabilidade exige uma preocupação com o futuro. Deve-se evitar o des-
medido uso imediato em prol do que estará por vir. É essencial que se saiba lidar com a perspec-
tiva de como será o amanhã.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente urbano merece atenção tanto pela sua complexidade, decorrente dos 
riscos enfrentados quanto pelo número de pessoas habitantes desse espaço. Aglomeram-se 
preocupações decorrentes tanto da vertente natural quanto da qualidade de vida dos habitantes. 

A partir dessa constatação, a ONU instituiu o Pacto Global para unir forças dos entes 
públicos e privados em prol de um objetivo comum. O conceito que melhor define o modo 
como o mundo deve se comportar é o desenvolvimento sustentável. 

No início a vertente do conceito era somente ambiental, econômica e social. Porém, 
foi necessário mais. O resultado foi a criação dos ODS, que são as 17 medidas para que em 
2030 a sustentabilidade seja uma realidade. 

28 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 1. ed. 1. rempr. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 51.
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As cidades estão completamente imersas nesse contexto, assim é necessário que os 
seus habitantes tenham ciência do seu papel nessa jornada. Uma mudança é essencial, é a 
vida cotidiana dos particulares que irá realmente fazer a diferença. 

Isso não é só para o hoje, a sustentabilidade assume um lugar de destaque no futuro. 
Arrisca-se a dizer que é uma condição essencial para que as gerações futuras possam efetiva-
mente existir. A partir dessa perspectiva adiciona-se mais um elemento a ser pesado em prol 
da sustentabilidade. Não se está discutindo somente o hoje, mas sim de que forma as pessoas 
viverão daqui para frente. 
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ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA,  
EM QUE PÉ ESTAMOS?

Fernando Frech Gouveia1

1 INTRODUÇÃO

No dia 21 de setembro de 2017, mais de 70 países representados por 800 líderes 
empresariais se reuniram com líderes da sociedade civil, dos governos e das Nações Unidas 
em Nova York, na UN Global Compact Leaders Summit 2017. O encontro teve como objetivo 
impulsionar ações e parcerias empresariais responsáveis rumo ao cumprimento dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Acordo sobre o Clima de Paris.2

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem ser implementados 
por todos os países do mundo até 2030, o sétimo trata da garantia ao acesso confiável, sus-
tentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos:3

Para a Agenda 2030, é importante não apenas que todas as pessoas tenham acesso à 

energia (atualmente, mais de 15% da população mundial não tem acesso à eletricida-

de), mas que a energia fornecida também seja limpa e barata, para não que não haja 

prejuízos ao meio ambiente durante a sua produção e também não haja dificuldades de 

acesso pelas pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

1 Mestre em Sustentabilidade pela Universidade de Adelaide – Austrália; Especialista em Gestão Ambiental 
pela Proenco Brasil e FIT/SP; Bacharel em Direito pela Unibrasil – Faculdades Integradas do Brasil. Integran-
te das Comissões do Pacto Global e de Direito Ambiental da OAB/PR.

2 CAMPOS, Luiz. ODS na pauta do setor privado mundial. Pacto Global Rede Brasil, out. 2017. Disponível 
em: <http://pactoglobal.org.br/ods-na-pauta-do-setor-privado-mundial/>. Acesso em: 28 mar. 2017.

3 PLAN INTERNATIONAL. Conheça os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 2017. Disponível em: 
<https://plan.org.br/blog/2017/02/conheca-objetivos-desenvolvimento-sustentável>. Acesso em: 28 mar. 
2017.
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Buscar-se-á neste estudo uma breve análise de que estágio se encontra o acesso à 
energia elétrica no Brasil, nos padrões determinados no Sétimo objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável.

2 DIREITO AO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA

Especialmente a partir do Século XX, a energia elétrica tem se tornado cada vez mais 
presente na vida dos brasileiros. Mais difundida no cotidiano dos cidadãos, a energia elétri-
ca é responsável por significativa alteração no modo de vida social e cultural da população, 
transformando-se, muitas vezes, em uma demanda indispensável para a concretização da 
dignidade da vida.4 Afinal, seja na vida privada, com a utilização de eletrodomésticos para a 
climatização dos domicílios ou para a conservação de alimentos, seja nas rotinas laborais, 
onde ainda que a energia elétrica não seja considerada indispensável para o seu exercício, 
muitas vezes ela possibilita a realização da tarefa de forma mais ágil e com maior eficiência. 
Ou ainda, no âmbito sociocultural dos indivíduos, em que a energia elétrica diminui ou, até 
mesmo, elimina barreiras no processo de educação, comunicação e lazer.

A fundamentalidade do direito ao acesso à energia elétrica não se justifica simples-
mente pelo direito do cidadão de utilizá-la quando tem vontade para tanto. Ela está intrinsi-
camente relacionada com o alcance e a concretização do desenvolvimento e a fruição de 
outros direitos fundamentais, sendo considerada, até mesmo, como pré-condição e meios 
para obtenção e uso desses direitos.5

Os direitos fundamentais, que tiveram suas origens nas cartas e declarações pro-
mulgadas nos Séculos XVIII e XIX, que voltam-se, principalmente, nas garantias da liberdade, 
da igualdade e da legalidade, têm justamente o condão de assegurar os direitos mínimos do 
cidadão para garantir uma dignidade mínima a sua existência.6 Eles tem a função de “criar e 
manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana”7. 

O acesso à energia elétrica está diretamente ligado com os direitos fundamentais das 
diversas gerações, vejamos. No tocante aos direitos fundamentais da primeira geração, que 
dentre eles inclui o direito à vida8, o acesso à energia elétrica fundamental na manutenção de 
hospitais e na fabricação de remédios.9 

4 ROSA, Taís Hemann da. O acesso à energia elétrica como manifestação do direito ao mínimo existencial: 
uma análise com ênfase na dimensão defensiva do direito de acesso à energia elétrica. 2016. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. p. 8.

5 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 68.

6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29. ed. rev. e atual. até a EC n. 53, de 
19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 151-171.

7 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 560.
8 SARLET, I. W. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 56.
9 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
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Em relação aos direitos fundamentais da segunda geração, também conhecidos 
como ‘direitos da igualdade e do bem-estar social’ e que se caracterizam pela exigência de 
um atuar do Estado no sentido de fornecer bens ao ponto de garantir condições mínimas de 
sobrevivência do indivíduo,10 o direito ao acesso à energia está presente quando “garante a 
melhora da qualidade de vida na área econômica, social e cultural”.11 

No que diz respeito aos direitos fundamentais da terceira geração, conhecidos como 
direitos de solidariedade ou fraternidade, e de titularidade difusa, entende-se que o direito ao 
acesso à energia estaria ainda mais interligado a concretização desses direitos. Por exemplo, o 
direito ao desenvolvimento e ao meio ambiente estão incluídos dentre os direitos fundamentais 
dessa geração12 e a 

energia é ponto central do desenvolvimento, por envolver o ingresso à tecnologia, ao 

conhecimento e à informação em geral com atitudes preservacionistas, pois cada vez 

mais o conceito de sustentabilidade está presente no estudo das questões atinentes à 

energia, rumo a alguma forma de Direito ao Desenvolvimento Sustentável.13

O desenvolvimento é um processo de ampliação das liberdades reais, com a “remo-
ção das barreiras que acabem deixando um mínimo de oportunidade e de escolha para que 
as pessoas exerçam a sua ação racional”14. Desta forma, “a distribuição de energia elétrica 
constitui-se em atividade essencial para o mundo moderno, assumindo simultaneamente dois 
papeis: causa e consequência do desenvolvimento das sociedades”15. Uma vez que o acesso 
a energia possibilitará uma maior e melhor prestação educacional, disponibilização de informa-
ção e capacitação dos indivíduos, ampliando-lhes suas liberdades de escolha.

Diversas formas de energias, aqui não se restringindo à energia elétrica, ofertadas aos 
usuários finais têm resultado em inúmeras soluções regionais e mundiais, “o que acentua a 
importância vital dos serviços de energia na sociedade atual”16. O déficit do acesso à energia 

ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 69.

10 MORAES, Guilherme Braga Pena de. Dos direitos fundamentais: contribuição para uma teoria. São Paulo: 
LTr, 1997. p. 71.

11 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 69.

12 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 569.
13 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 

ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 73, 74.

14 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 6.

15 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. 

16 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 109.
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“levará consequentemente a um déficit de democracia, de liberdade de ação e de participação 
política com reflexos diretos e indiretos, em toda sociedade rompendo com o equilíbrio que 
toda Constituição Federal busca alcançar”17.

Tamanha é a importância dada ao desenvolvimento no nosso país que este foi referen-
dado já no preâmbulo da Constituição Federal:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 

para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como calores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 

e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 

de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifo 

nosso)

Não por menos, foi elencado como um dos objetivos fundamentais da República Fe-
derativa do Brasil18, juntamente com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 
e com a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 
regionais, assim como a promoção do bem de todos sem qualquer forma de discriminação.19

O legislador infraconstitucional classificou o acesso à energia como serviço essencial 
por meio da Lei Federal n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define 
as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e 
dá outras previdências.20 De maneira que sua prestação é de responsabilidade do Estado “sob 
regime de Direito Público, diretamente ou através de alguém por ele qualificado para tanto, na 
forma de serviço público”21, e deverá “satisfazer as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas”22.

Importante destacar aqui, que a referida disposição legal também regulamenta as hi-
póteses nas quais não se caracterizam como descontinuidade do serviço por razão de emer-
gência ou após prévio aviso, quais sejam23:

17 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 148.

18 Cf. inciso II do artigo 3º da Constituição Federal.
19 Cf. incisos I, III e IV do artigo 3º da Constituição Federal.
20 Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais:
I – tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível; [...]
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed. rev., atual. São Paulo: Malhei-

ros, 2004. p. 620.
22 Cf. artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Federal n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

das prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.
23 Cf. parágrafo 3º do artigo 6º da referida lei.
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I. quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

II. quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

O acesso à energia está relacionado ao direito à vida e à saúde, uma vez que dela se 
faz necessário para o armazenamento de alimentos, balanço térmico da residências, equipa-
mentos elétricos na área de saúde etc. No que diz respeito ao direito à educação e à cultura, 
o direito ao acesso à energia se mostra relacionado a partir do momento que o acesso à 
eletricidade além de melhorar as estruturas nas escolas e faculdades, permite também um 
maior acesso à informação, seja por meio de notícias ou até mesmo cursos veiculados pela 
internet. Não se pode deixar de mencionar também o grande papel do acesso à energia no que 
diz respeito ao direito ao trabalho, uma vez que no mundo de hoje, são poucas as atividades 
laborais que nada dependem da energia.

No entanto, não se pode desconsiderar as possíveis dificuldades quando da imple-
mentação do direito de acesso à energia elétrica. Por exemplo, a extensão e diversidade geo-
gráfica do território nacional pode resultar em regiões remotas e/ou miseráveis e distantes da 
infraestrutura básica. Outra possível barreia é a técnico-científica, caracterizada pela distância 
entre os povos que desenvolvem tecnologias e os potenciais usuários/consumidores.24

Outras dificuldades apresentadas para a implementação do direito de acesso à energia 
ocorrem em função das condições peculiares das finanças públicas do país.25 Historicamente no 
Brasil “os recurso destinados para essa finalidade são insuficientes e/ou desviados para outros 
fins, como o contingenciamento de verbas destinadas por força legal para diversos fins em nome 
da governabilidade”26. Assim como, a dificuldade sociocultural, quando o Governo desconsidera 
ou negligencia  “o fato de que a energia está na base da evolução cultural porque a melhor manei-
ra de impedir ou restringir essa evolução será privar o cidadão de acesso à energia”. Ou, ainda, 
quando haja “conflito de interesses de grupos de preservação dos antigos hábitos e costumes 
que de alguma maneira trazem benefícios a poucos em detrimento de muitos”27.

Devem ser destacadas também as dificuldades políticas, decorrentes da elaboração e 
da implementação de políticas públicas dissociadas dos valores, dos anseios e/ou necessidades 
da sociedade em virtude dos próprios interesses dos agentes políticos, ou, ainda, as questões 
ambientais que podem dificultar a implementação do direito de acesso à justiça, considerando 
que nem sempre as reservas energéticas estão distribuídas e equacionadas nas áreas de consu-

24 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 128.

25 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 128.

26 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 128.

27 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 129.
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mo, “o que muitas vezes dá ensejo a um ‘pseudo’ conflito entre social e o ambiental até que se 
assuma a necessidade ou não de atender-se ao direito de acesso à energia”28.

“A promoção do direito de acesso à energia deve estar inserida nas políticas públicas me-
lhorando o planejamento energético na maximização dos interesses coletivos, ou seja interesses 
dos usuários dos serviços”29, adotando um “adequado engajamento social de todos os agentes 
sociais (consumidores, produtores e distribuidores) e o planejamento governamental como mais 
um desafio político de definir, priorizar ou escolher o modo e as condições dessa implantação”30.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E A REGULAMENTAÇÃO ENERGÉTICA

A Política Nacional de Energia foi instituída em 1997 pela Lei Federal n. 9.478 e tem 
dentre os seus objetivos: a) a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, quali-
dade e oferta de produtos; b) proteção do meio ambiente; c) identificação das soluções mais 
adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do país; d) utilização de 
fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis 
e das tecnologias aplicáveis; e) fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à ener-
gia renovável; e f) mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes 
nos setores de energia e transporte.

Tal política incumbe ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a tarefa de 
propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas à 
garantia do atendimento à demanda nacional de energia elétrica31, assim como diretrizes para 
programas de utilização de fontes alternativas para a geração de energia, como por exemplo, 
biocombustíveis, gás natural, solar e eólica.32

Desde 1998 os “contratos de concessão das empresas concessionárias distribuidoras 
possuem cláusula que requer que elas apliquem pelo menos 1 por cento de sua receita anual em 
programas de eficiência energética e de PsD33”34”. Desse percentual, pelo menos ¼ deverá ser des-
tinado a programas de gerenciamento pelo lado da demando e 0,1 por cento em atividades de PsD.35  

28 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 129.

29 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 148.

30 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 127

31 Cf. inciso VI do artigo 2º da Lei Federal n. 9.487/97.
32 Cf. inciso IV do artigo 2º da Lei Federal n. 9.487/97.
33 Pesquisa s Desenvolvimento.
34 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://

www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 223.

35 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
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Em julho de 2000, a Lei Federal n. 9.99136 estabeleceu a obrigatoriedade das concessionárias 
distribuidoras de energia elétrica em “aplicar anualmente pelo menos 0,75 por cento (0,5 por 
cento até dezembro de 2005) de sua receita operacional líquida em projetos de PsD e pelo me-
nos 0,25 por cento (0,5 por cento até dezembro de 2005) em programas de eficiência energética 
do lado da demanda”37. Parte desses recursos, 40%, é destinado ao Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), outros 40% são destinado a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, segundo regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os 
demais 20% são destinados ao Ministério de Minas e Energia (MME), para custear estudos de 
pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, assim como os de inventário e 
de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.38

Ainda que a Política Nacional de Energia tenha sido instituída no ano de 1997, já em 
1985 havia sido criado o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Esse 
programa foi criado pelo MME e pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), com sua secretaria-executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras (Ele-
trobrás), com o intuito de “promover a racionalização da produção e do consumo de energia 
elétrica, a fim de eliminar os desperdícios e reduzir os custos e os investimentos setoriais”39.

Em 8 de dezembro de 1993, por meio de decreto presidencial, lançou-se o Selo Procel 
de conservação de energia, cujo objetivo é a orientação do consumidor quanto aos níveis de 
eficiência energética dos produtos, de maneira a proporcionar economia na conta de eletrici-
dade.40 A adesão das empresas é voluntária e, em 2013, existiam 22 categorias de produtos, 
tais como refrigeradores, lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado.41

Outro importante incentivo, no âmbito da política energética ocorreu em 2001, com 
a promulgação da Lei Federal n. 10.295, em 17 de outubro, que possibilitou o Governo “fixar 
níveis máximos de consumo energético específico, ou níveis mínimos de eficiência energética, 
para equipamentos que consomem energia, produzidos no país ou importados”42, além de 
determinar a promoção de medidas de eficiência energética em edifícios pelo Governo.43

+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 
223.

36 Dispõe sobre a realização de investimento em pesquisa e desenvolvimento (PsD) e em eficiência energética 
por parte das empresas concessionárias permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica.

37 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://www.mme.
gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-+%28PDF%29/708f3bd7-
f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 223, 224.

38 Cf. incisos I ao III do artigo 4º da Lei Federal n. 9.991/2000.
39 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 

como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 15.
40 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 

como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 15.
41 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 

como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 15.
42 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://

www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 224.

43 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
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Para diminuir a parcela de residências sem acesso à energia elétrica, principalmente 
nas áreas rurais distantes, o Governo Federal lançou dois programas de eletrificação rural na 
década de 90: o “Luz no Campo” e o “Prodeem”44. 

Em 2002, foi instituído pelo Governo Federal o Programa de Incentivo às Fontes Alter-
nativas de Energia Elétrica (Proinfa), por meio da Lei n. 10.438, de 26 de abril daquele ano. Esse 
programa tem por objetivo diversificar a matriz energética no Brasil, aumentando a segurança no 
abastecimento de energia elétrica; valorizar as potencialidades regionais e locais, com a criação 
de empregos, capacitação e formação de mão de obra, proporcionando o avanço industrial e a 
internalização de tecnologia de ponta; e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.45

Juntamente com a instituição do Proinfa, foi criada a Conta de Desenvolvimento Energé-
tico dos Estados, com o intuito de promover a competitividade da energia produzida a partir do 
carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, assim como da energia 
gerada a partir de fonte eólica, solar térmica e fotovoltaica, biomassa, pequenas centrais hidroe-
létricas, outras fontes renováveis e gás natural.46 De maneira a aumentar a diversidade das fontes 
de geração à matriz energética nacional. Esse programa é coordenado pelo MME, com apoio 
financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Eletrobrás.47

Entretanto, é importante destacar que atualmente o Proinfa incluirá 131 usinas partici-
pantes em 2018, sendo 60 PCHs48, 52 eólicas e 19 térmicas movidas à biomassa49

A Lei Federal n. 10.438/2002 também criou a tarifa social de baixa renda50, com o 
intuito de subsidiar os consumidores de energia elétrica de baixa renda, especialmente nas 
regiões norte e nordeste, para evitar grandes incrementos tarifários nessas regiões.51

Em 2004 foi criado o programa “Luz Para Todos”52, com o objetivo de disponibilizar 
“energia elétrica a todos os habitantes do meio rural brasileiro e utilizar a energia como vetor 

+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
p. 224.

44 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 226.

45 ELETROBRAS. Portal da Eletrobrás. Áreas de atuação: Programas de governo - PROINFA. Disponível em: 
<http://eletrobras.com/pt/Paginas/Proinfa.aspx>. Acesso em: 25 fev. 2018.

46 Cf. artigo 13 da Lei Federal n. 10.438/2002.
47 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 

como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 16.
48 Pequenas Centrais Hidrelétricas.
49 ANEEL. Aprovado o valor das cotas Proinfa para 2018. Sala de Imprensa Aneel, dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprova-
do-valor-das-cotas-do-proinfa-para-2018/656877?inheritRedirect-false>. Acesso em: 26 mar. 2018.

50 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 177.

51 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 224.

52 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Matriz Energética Nacional 2030. 2007. Disponível em: <http://
www.mme.gov.br/documents/10584/1432020/Matriz+Energ%C3%A9tica+Brasileira+2030+-
+%28PDF%29/708f3bd7-f3ed-4206-a855-44f6d4db29f6?version-1.1>. Acesso em: 10 mar. 2018. p. 224.
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de desenvolvimento social e econômico em tal localidade”53. Esse projeto é coordenado pelo 
MME e operacionalizado pela Eletrobrás e “executado por concessionárias de energia elétrica 
e cooperativas de eletrificação rural, abastecendo as famílias rurais com energia elétrica e 
cuja instalação é gratuita”54. O Decreto n. 4.873/2003 que regulamentou esse programa esta-
beleceu que “a rede de distribuição até o consumidor de baixa renda seria gratuita (custos do 
sistema brasileiro) e delimitou o mínimo de energia – três pontos de luz e duas tomadas”55.  
Seis tipos de projetos foram considerados prioridades deste programa, quais sejam56:

I. projetos em Municípios com índice de atendimento inferior a oitenta e cinco por 

cento, segundo dados do Censo 2000;

II. Projetos de eletrificação rural que beneficiem populações atingidas por barragens, 

cuja responsabilidade não esteja definida para o executor do empreendimento;

III. Projetos de eletrificação rural que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica e 

que fomentem o desenvolvimento local integrado;

IV. projetos de eletrificação rural em escolas públicas, postos de saúde e poços de 

abastecimento d’água;

V. projetos de eletrificação rural que visem atender assentamentos rurais; e

VI. projetos de eletrificação para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Um estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia, em 2010, demonstrou que 
as oportunidades de trabalho para os beneficiados melhoraram para 34,2%, enquanto que as 
disponibilidades dos serviços de saúde foi melhorada para 22,1% dos pesquisados, e a renda 
familiar aumentou para 35,6%57. O que exemplifica que o programa teve impacto positivo no 
desenvolvimento social e econômico das regiões abrangidas pelo “Luz Para Todos”.58 Em 2010, 
o programa já havia criado 300 mil novos postos de trabalhos diretos e indiretos.59 “Até setembro 

53 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 15.

54 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 15.

55 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 178.

56 Cf. artigo 5º do Decreto n. 4.873/2003.
57 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Luz para todos - um marco histórico: 10 milhões de brasilei-

ros saíram da escuridão. 2009. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/3042878/
Livro+%60%60UM+MARCO+HISTÓRICO+-+10+milhões+de+brasileiros+sa%C3%ADram+da+es-
curidão%60%60+-+Português/fd6da853-1341-45d5-a6e0-13a0ffc5f5a4;jsessionid-551760B88FA-
2B910A25A383296C44F6F.srv155> . Acesso em: 20 mar. 2018. p. 102.

58 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 16.

59 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Luz para todos - um marco histórico: 10 milhões de brasileiros 
saíram da escuridão. 2009. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/3042878/Li-
vro+%60%60UM+MARCO+HISTÓRICO+-+10+milhões+de+brasileiros+sa%C3%ADram+da+es-
curidão%60%60+-+Português/fd6da853-1341-45d5-a6e0-13a0ffc5f5a4;jsessionid-551760B88FA-
2B910A25A383296C44F6F.srv155> . Acesso em: 20 mar. 2018. p. 90.
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de 2011, o programa já havia proporcionado o acesso gratuito à energia elétrica para 2,8 milhões 
de famílias rurais, em que 50% das famílias atendidas concentram-se na região Nordeste”60.

Entretanto, ainda existem problemas quanto à implementação do programa na região 
Norte, especialmente no que tange à região Amazônica, em razão do difícil acesso em algu-
mas localidades remotas.61 Conforme informado pela Eletrobrás Amazonas Energia, os “62 
municípios do estado já foram beneficiados, com uma estimativa de quase 420 mil pessoas 
atendidas pelo programa”62.

Uma crítica que se faz é a necessidade de conexão à rede da distribuidora, ao invés da 
criação de programas para localidades isoladas onde a diversidade tecnológica e energética 
pode evitar incrementos dos custos com a extensão das redes de transmissão e de distribui-
ção,63 evitando também perdas energética em razão da transmissão por longas distâncias.64

4 CENÁRIO ATUAL DA GERAÇÃO E DO ACESSO  
À ENERGIA NO BRASIL

No Brasil, especialmente em razão da seu significativo ‘estoque’ natural de recursos 
hídricos, aliado à disponibilidade tecnológica nacional, a energia elétrica gerada por matriz 
hidráulica sempre representou a maior fatia da matriz energética brasileira. Em 2003, as usinas 
hidráulicas foram responsáveis por 85% da geração de eletricidade, gerando 331,5 TWh65.

Com o passar dos anos, o percentual de eletricidade de fonte hidráulica reduziu. Entre-
tanto, ela ainda é responsável pela maior parcela da matriz energética nacional. 

Em 2016, dos 578,9 TWh gerados no Brasil, 380,9 TWh foram provenientes de usinas 
hidroelétricas, correspondendo à 65,8% da matriz energética naquele ano.66 Comparado com 
o ano de 2015, anotou-se um aumento de 5,9%. Entretanto, em função dos anos anteriores, 

60 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica. Brasília: EPE, 2011. Disponível 
em: <http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticdeEnergiaEletrica/20111213_1.pdf>. Acesso em: 27 set. 2012. 
p. 166 apud CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desen-
volvimento como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 16. 

61 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. p. 16.

62 CAVALCANTE, Helena Priscila Marinho. Acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica do desenvolvimento 
como liberdade. Rev. Direito Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 2, p. 58-86, jul./dez. 2013. 

63 COSTA, Maria D’Assunção. O direito de acesso à energia: meio e pré-condição para p exercício do direito 
ao desenvolvimento e dos direitos humanos. 2009. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Energia – EP / FEA / IEE / IF da Universidade de São Paulo, 2009. p. 180.

64 “Perdas técnicas na rede de distribuição: inerentes ao transporte da energia elétrica na rede, relacionadas 
à transformação de energia elétrica em energia térmica nos condutores (efeito joule), perdas nos núcleos 
dos transformadores, perdas dielétricas, etc. Podem ser entendidas como o consumo dos equipamentos 
responsáveis pela distribuição de energia.” (ANEEL. Perdas de energia. Disponível em: <http://www2.
aneel.gov.br/area.cfm?idArea-801sidPerfil-4>. Acesso em: 26 mar. 2018).

65 RAMOS, Silvia Maira Frattini Gonçalves; THEODORO, Suzi Huff Avaliação ambiental estratégica viabilizando um 
futuro sustentável para o setor elétrico brasileiro. p. 99-115. In: THEODORO, S. H.; BATISTA, R. C.; ZANETI, I. 
(Coords.). Direito ambiental e desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 103.

66 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica 2017, ano base 2016. Bra-
sília: EPE, 2017. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018. p. 07.
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é possível perceber uma constante redução da participação da energia hidráulica na matriz 
energética nacional.67

Já a energia proveniente de derivados de petróleo, carvão e gás natural em 2016 
retraiu, respectivamente, 52,8%, 9,8% e 28,9% em relação ao ano antecedente. Essas fontes 
de energia corresponderam à 14,8% da matriz energética em 2016, percentual relativamente 
menor ao de 2015, que representou 21,3% da matriz energética nacional daquele ano. Con-
tudo, é possível perceber um crescimento na utilização de fontes de combustíveis fósseis68 
até o ano de 2014, acompanhado de baixa nos anos subsequentes.

Por sua vez, a geração de energia eólica, apesar de representar modestos 5,8% da ma-
triz energética nacional em 2016, merece destaque o seu crescimento de 54,9% comparado 
com o montante gerado em 2015. Sendo a fonte energética com o maior crescimento nesse 
período, seguido pela geração de energia nuclear, que cresceu 7,7% nesse mesmo período.69 A 
tabela 1 (anexo I) demonstra a evolução da matriz energética brasileira desde 2012 até 2016 .

Apesar de o Brasil já ter desenvolvido certa diversidade em suas fontes geradoras de 
energia elétrica, inclusive com o aumento de fontes alternativas, como a eólica e a de biomas-
sa, e, ao mesmo tempo, ter experimentado uma redução na utilização de fontes provenientes 
de combustíveis fósseis, a dependência na fonte hidráulica ainda é grande e deixa o país 
sensível a possíveis efeitos das mudanças climáticas. Pois, nos anos em que há um déficit no 
nível de chuva, a principal fonte geradora de energia elétrica (hidráulica) não consegue gerar 
o patamar necessário de energia para suprir a demanda existente. Assim, faz-se necessário o 
acionamento de termoelétricas, cujo custo de produção é mais alto. O que elava o custo final 
da energia para o consumidor.70

Já no que diz respeito ao acesso à energia elétrica em si e não somente quanto a sua 
geração, o último levantamento feito pelo IBGE71 verificou que 97,8% dos domicílios brasileiros 
foram providos com energia elétrica. Um número bastante representativo, especialmente se fo-
rem consideradas as áreas urbanas, que atingiram 99,1%. A área rural também teve forte pre-
sença do serviço de energia elétrica, com 89,7%. Entretanto, se analisarmos as áreas rurais da 
região Norte, o número de domicílios atendidos cai para 61,5%. “As demais Grandes Regiões 
do País, tanto urbanas quanto rurais, apresentaram uma cobertura acima de 90%, variando de 
90,5% nas áreas rurais da Região Centro-Oeste, a 99,5% nas áreas urbanas da Região Sul.”72

67 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica 2017, ano base 2016. Bra-
sília: EPE, 2017. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018. p. 59.

68 Inclui derivados de petróleo, carvão e gás natural.
69 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica 2017, ano base 2016. Bra-

sília: EPE, 2017. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Anuario2017vf.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018. p. 59.

70 AGÊNCIA ESTADO. Energia pode ter ajuste de 10% em 2018. O Povo [on-line], jan. 2018. Disponível em: 
<https://www.opovo.com.br/jornal/brasil/2018/01/energia-pode-ter-reajuste-de-mais-de-10-em-2018.
html>. Acesso em: 26 mar. 2018.

71 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
72 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: Características da 

população e dos domicílios, resultado do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. p. 110.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil ainda está dentre os países com maior percentual de energia limpa em sua 
matriz energética. Ainda que a maior parte do seu percentual de geração de energia está con-
centrado exclusivamente na energia hidrelétrica.

É possível verificar que há tempos o Governo inclui em suas estratégias a preocupa-
ção com a disponibilidade energética acessível em todo o território nacional. Contudo, para 
atingir as áreas com déficit de acesso, talvez se faça necessária a mudança de estratégia para 
o fornecimento de energia.

Verifica-se que o acesso à energia elétrica nas áreas rurais da região Norte do país 
ainda é o mais precário. Muito disso pode ser explicado pelas dificuldades apresentadas neste 
estudo. Uma possível solução para esse déficit pode estar no desenvolvimento de fontes alter-
nativas que se adequem às características da região, incluindo aqui seus aspectos geográficos 
e socioculturais, a fim de se buscar a resolução dessa questão atendendo o anseio de todos 
na melhor forma possível.

Além da implementação de novas opções de geração de energia na região Norte, a 
expansão de outras fontes alternativas, especialmente as renováveis, traria uma menor de-
pendência do país no sistema hidrelétrico de energia e diminuiria a sensibilidade/dependên-
cia do sistema nacional de geração de energia elétrica às mudanças climáticas. Inclusive, o 
aumento de investimento e, consequentemente, a implementação de outras fontes renová-
veis de geração de energia inclinaria para o aperfeiçoamento dessas técnicas e, até mesmo, 
o que chamamos de economia de escala, quando o preço por unidade diminui inversamente 
proporcional ao aumento de produção de referido bem.
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Anexo I Tabela 1. Geração elétrica por fonte no Brasil (Gwh) em 2016

 2012 2013 2014  2015 2016

Variação 
% 

(2015 
/2016)

Total 552.498 570.835 590.542 581.228 578.898 -0.4

Hidráulica (i) 415.342 390.992 373.439 359.743 380.911 5.9

Gás Natural 46.760 69.003 81.073 79.490 56.485 -28.9

Derivados de 
Petróleo (ii)

16.214 22.090 31.529 25.657 12.103 -52.8

Carvão 8.422 14.801 18.385 18.856 17.001 -9.8

Nuclear 16.038 15.450 15.378 14.734 15.864 7.7

Biomassa (iii) 34.662 39.679 44.987 47.394 49.236 3.9

Eólica 5.050 6.578 12.210 21.626 33.489 54.9

Outras (iv) 10.010 12.241 13.540 13.728 13.809 0.6

 

 
Part  

(2012) % 
Part   

(2013) %
Part   

(2014) %
Part  

(2015) % 
Part   

(2016) %

 100.00 (v) 100.00 (v) 100.00 (v) 100 (v)  100 (v)

Hidráulica (i) 75.2  68.5  63.24
 

61.9
  65.8  

Gás Natural 8.5 12.9 12.1 18.6 13.73 22.18 13.7 21.3  9.8  14.78

Derivados de 
Petróleo (ii)

2.9 3.9 5.34 4.4  2.1  

Carvão 1.5 2.6 3.11 3.2  2.9  

Nuclear 2.9 2.7 2.60 2.5  2.7  

Biomassa (iii) 6.3 7.0 7.62 8.2  8.5  

Eólica 0.9 1.2 2.07 3.7  5.8  

Outras (iv) 1.8  2.1  2.29  2.4   2.4  

 (Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017, Fonte: Balanço Energético Nacional 2017; Elaboração: EPE, adaptado)

Notas: i) Inclui autoprodução; ii) Derivados de petróleo: óleo diesel e óleo combustível; iii) Biomassa: lenha, bagaço de 
cana e lixivia; iv) Outras: gás de coqueria, outras secundárias, outras não renováveis, outras renováveis e solar; v) per-
centual de Derivados de petróleo + Carvão + Gás natural



CONSUMO E PRODUÇÃO  
RESPONSÁVEIS, COMO VIABILIZAR O 

CONSUMO E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS 
NO MUNDO GLOBALIZADO

Kazumi Hara1

1 INTRODUÇÃO

Consumo sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem compro-
meter a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Na prática, 
está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e seu respectivo consumo 
responsável.

A questão ambiental começou a ganhar destaque entre nós após a Segunda Guerra 
mundial e promoveu profundas reflexões acerca da visão do mundo. A humanidade começa a 
perceber que os recursos naturais são finitos e que o uso incorreto poderá implicar na extinção 
da vida humana na terra.

A “Revolução Ambiental” foi um importante movimento que surgiu no final do século 
XIX e que resultou em transformações significativas na sociedade como um todo e na organi-
zação política e econômica mundial.

A ciência e a tecnologia passaram a ser questionadas com o surgimento da consciên-
cia ambiental.

A partir do século XX, a ciência e a tecnologia tiveram um desenvolvimento intenso, o 
que resultou no incremento da atividade industrial, a qual por sua vez, acabou por comprome-
ter cada vez mais o meio ambiente.

Alguns estudiosos consideram o lançamento do livro A Primavera Silenciosa, de Rachel 
Carson, lançado nos Estados Unidos em 1962, como o marco do início das discussões interna-

1 Ex-procuradora do Município de Ponta Grossa. Ex-consultora da Editora NDJ Ltda. e Zênite Consultoria 
e Informação Ltda. Membro da Comissão do Pacto Global da OAB/PR e membro do Conselho Fiscal da 
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Paraná. Advogada em Curitiba.
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cionais sobre o meio ambiente. Rachel Carson dava, ali, um grito de alerta relacionado às graves 
consequências provocadas pelo uso de pesticidas e inseticidas nas lavouras americanas.

Posteriormente, com a pressão do governo da Suécia (em razão do desastre ecológi-
co da Baía de Minamata, no Japão) sobre a ONU, realizou-se em 1972 a Conferência de Esto-
colmo, uma reunião internacional para discutir e debater o meio ambiente. Nessa Conferência 
surgiram duas correntes do pensamento ambientalista: os zeristas e os marxistas. Os zeristas 
defendiam o crescimento zero para a economia mundial respaldados em projeções computa-
cionais sobre o crescimento exponencial da população e do capital industrial, como ciclos po-
sitivos, resultando em ciclos negativos representados pelo esgotamento dos recursos naturais, 
poluição ambiental e a fome. Assim previam o caos mundial em menos de quatro gerações. 

Já os marxistas atribuíam a culpa ao sistema capitalista e ao consumismo da ideologia 
do supérfluo, provocando a banalização das necessidades e a pressão irresponsável sobre o 
meio ambiente, obtendo como subproduto do crescimento industrial a degradação ambiental. 
Os marxistas franceses na mesma época propõem a mudança do modo de produção e con-
sumo, fundamentados em uma ecologia com ótica socialista, que abandone a produção de 
supérfluos pela produção de bens necessários transformando o trabalho árduo em trabalho 
criador, reduzindo este para aumentar o lazer cultural e a relação ecológica do homem com o 
meio ambiente.

Com uma visão universal e com uma compreensão ecológica do planeta, os funda-
mentalistas deixam de lado o antropocentrismo em nome de uma interpretação ecocêntrica, na 
qual a terra é um enorme organismo vivo, parte de outro universo maior, em que o homem é 
uma das formas de vida existente, não possuindo qualquer direito de ameaçar a sobrevivência 
de outras criaturas ou o equilíbrio ecológico do organismo.

Apesar da conscientização mundial sobre a necessidade de exercer um maior controle 
de regras no uso e exploração do meio ambiente, foi a partir do relatório divulgado pela Srª Brun-
dtland, ex-primeira Ministra da Noruega, sob o nome de “Nosso Futuro Comum”, que a expres-
são “Desenvolvimento Sustentável” surge oficialmente pela primeira vez, ganhando notoriedade. 
Esse evento ficou conhecido como Comissão Brundtland (1987), e o relatório alertou para os 
riscos do consumo excessivo sem considerar a capacidade suporte do ecossistema.

 Esse documento foi a base das discussões da Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como ECO 92 ou RIO 92, 
uma conferência promovida pela ONU no Rio de Janeiro, em 1992, em prosseguimento aquela 
realizada em 1972, na Suécia, Estocolmo.

A Rio Eco-92, contou com a presença de representantes de mais de 180 países, pos-
sibilitando a produção de uma extensa gama de instrumentos ambientalistas.

Em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável reforça os compro-
missos assumidos na Rio Eco-92. No ano seguinte, 2003, os especialistas criam o Processo 
de Marrakech, em que surge o conceito de produção e consumo sustentável.  
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É importante destacar que esses conceitos se influenciam: para a produção sustentá-
vel é indispensável que haja uma valorização de produtos e serviços por parte dos consumi-
dores; por outro lado, para o consumo sustentável deverá haver uma produção responsável.

No ordenamento jurídico brasileiro, o desenvolvimento sustentável está expresso no 
artigo 225 da Constituição Federal, que diz: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.”.

Em meio a todo esse histórico voltado ao meio ambiente, a ONU, no ano de 2.000, por 
iniciativa do ex-secretário Geral, Kofi Annan, implementa o Pacto Global, que visa estimular a 
comunidade empresarial de todo o mundo e outros parceiros, como agências, universidades, 
organizações não-governamentais, sindicatos e demais entidades, a adotá-lo em seus negó-
cios, políticas de responsabilidade social, crescimento sustentável e de cidadania.2

Em 2015, a ONU lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo 
que o Pacto Global assumiu a missão de sensibilizar e engajar o setor privado para a implan-
tação desses objetivos.  

Ao todo são 17 objetivos que deverão ser implementados até 2030. Entre eles consta 
a produção e consumo responsáveis, os quais integram a ODS 12 que, por sua vez, tem por 
meta assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Vejamos quais são as 17 metas expressamente previstas na ODS 12:

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Susten-

táveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo 

a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em de-

senvolvimento.

12.2 Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em 

nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias 

de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos 

e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 

marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes 

para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana 

e o meio ambiente.

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reuso.

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 

2 REDE BRASIL. Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 19 ago. 2018.
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adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo 

de relatórios.

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas 

e prioridades nacionais.

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação re-

levante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 

harmonia com a natureza.

12.a Apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades cien-

tíficas e tecnológicas em rumo a padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvol-

vimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura 

e os produtos locais.

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o 

consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circuns-

tâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual 

desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, 

tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em 

desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvol-

vimento de maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas.

Mas afinal de contas, o que vem a ser consumo sustentável?

O Consumo Sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos 

naturais em sua produção, que garantiram o emprego decente aos que os produziram, 

e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é 

realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Con-

sumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, 

responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais 

– positivas ou negativas.3

Sustentabilidade, por sua vez, é a capacidade do ser humano de interagir com o mun-
do, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações 
futuras. Resumindo, é a característica ou condição de um processo ou sistema que permite a 
sua continuidade de existência.

Dados alarmantes dão conta que a população mundial está consumindo 50% mais 
recursos naturais que o planeta pode oferecer. O crescimento da população e o consumo ex-

3 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. consumo sustentável. 2012. Disponível em: <http://www.mma.gov.
br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel>. 
Acesso em 19 ago. 2018.
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cessivo são os maiores responsáveis pela pressão sobre o meio ambiente. O Brasil está acima 
da média mundial da relação entre a demanda e a capacidade de regeneração do ambiente.4

A agricultura é o setor da economia que mais usa água globalmente. A irrigação con-
some quase 70% de toda a água potável do planeta. O gerenciamento eficiente dos nossos 
recursos naturais compartilhados, bem como a forma que nós descartamos lixo tóxico e 
poluentes, são importantes metas para alcançarmos esses objetivos.

Estimular indústrias, setor privado e consumidores a reciclar e reduzir o desperdício é 
igualmente importante, assim como apoiar os países em desenvolvimento a alcançarem uma 
economia de baixo consumo até 2030. 

Grande parte da população mundial consome menos do que o necessário para aten-
der as necessidades básicas. Reduzir o desperdício global per capita de alimentos, tanto dos 
distribuidores como dos consumidores, é importante para criar cadeias de consumo mais 
eficientes. Isso pode ajudar na segurança alimentar e garantir uma economia mais sustentável.

Portanto, para garantir a continuidade de nossa existência devemos adotar atitudes 
sustentáveis. Atente-se para o fato de que essa expressão, “atitudes sustentáveis”, contém um 
significado amplo e compreende quatro conceitos simultaneamente: 1) ecologicamente corre-
to; 2) economicamente viável; 3) socialmente justo; e 4) culturalmente diverso. Resumindo, é 
o equilíbrio entre o que o necessitamos da natureza e o que oferecemos em troca. Economizar 
recursos e utilizar melhor o que consumimos.

2 USO RACIONAL DA ÁGUA

Se pensarmos que somente 2,5% da água disponível no mundo é doce, percebemos 
que a cada dia se torna urgente a conscientização do seu uso racional para evitar que ela não 
venha a faltar num futuro bem próximo.

Nosso País já vem enfrentando as consequências do desabastecimento hídrico. Portanto, 
atualmente diversas alternativas vêm sendo aventadas para se resolver a crise da água.

Temos exemplos de boas iniciativas no uso consciente da água, no Município de 
Búzios/RJ, 5% do esgoto passa por uma filtragem especial, que resulta em água que irriga um 
campo de golfe.

Em Curitiba, existe uma política no Código de Posturas do município que impõem aos 
construtores o ônus de adotarem medidas que induzem à conservação, ao uso racional e o 
uso de fontes alternativas para a captação de água nas novas edificações.

4 GONÇALVES, Carolina. População mundial já consome 50% mais recursos naturais que a capacidade 
do planeta. Agência Brasil, maio 2012. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noti-
cia/2012-05-15/populacao-mundial-ja-consome-50-mais-recursos-naturais-que-capacidade-do-plane-
ta>. Acesso em: 19 ago. 2018.
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A adoção de práticas conscientes de uso da água mostra que se bem aproveitada, 
ela jamais faltará. Um exemplo, em nível mundial, é a cidade de Las Vegas, que não obstante 
haver sido construída no meio do deserto, não enfrente problemas com o abastecimento. Para 
tanto, foram adotadas diversas medidas – hotéis diminuíram o volume de água nas descargas 
de seis litros (modelo tradicional) para 1,28 litros de água e viabilizaram o reuso de água para 
irrigar os jardins, campos e gramados da cidade.

Uma medida que, atualmente, vem ganhando destaque é o reuso ou reaproveitamento 
da água. A maior vantagem nessa prática é a garantia de uma maior quantidade de água 
potável para o consumo humano, levando ainda em uma benéfica redução do esgoto a ser 
despejado no meio ambiente.5

Nos Estados Unidos, o condado de Orange, na Califórnia, já converteu pessoas à ideia 
de beber água reciclada. O condado não canaliza sua água purificada diretamente para as esta-
ções de tratamento, mas a bombeia para o subsolo, para os aquíferos da região para ser diluída 
pelo abastecimento natural da água, o que tranquiliza os consumidores.6

3 PRINCÍPIO DOS 3 RS

REDUZIR
REUTILIZAR 
RECICLAR

Esses são os 3Rs. Esse princípio diz respeito à adoção de padrões de consumo sus-
tentável, objetivando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. 

Todavia, o instituto Akatu sugere mais um R, de REFLETIR ou REPENSAR. Com isso, 
refletir/repensar deve, obrigatoriamente, vir em primeiro lugar, pois a partir da reflexão poder-
se-á adotar medidas que evitem ou reduzam o desperdício.

Segundo o princípio dos 3Rs, há uma hierarquia entre essas diretrizes, sendo a 
redução a principal etapa, pois consiste em ações que visem à diminuição da geração de 
resíduos, seja por meio da minimização na fonte ou da redução do desperdício, e contribui 
para a minimização de gastos com gerenciamento e tratamento, sendo válida para aplicação 
a qualquer dos resíduos.

Algumas ações para a redução na geração:7

• substituição de copos descartáveis por canecas laváveis;

• racionalizar o consumo de papel;

5 USO racional  da água – cada vez mais possível. Eu penso meio ambiente, jan. 2016. Disponível em: 
<http://www.eupensomeioambiente.com.br/2016/01/12/uso-racional-da-agua-cada-vez-mais-possi-
vel/>. Acesso em: 19 ago. 2018.

6 SCHWARTZ, John. Nos EUA, água  de reuso já pode ser bebida, difícil é convencer a beber. Folha de São 
Paulo [on-line], maio 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/05/1627165-nos
-eua-agua-de-reuso-ja-pode-ser-bebida-dificil-e-convencer-a-beber.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2018.

7 ECO-UNIFESP. Início. Disponível em: <https:/dgi.unifesp.br/ecounifesp/index>. Acesso em: 19 ago. 2018.
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• evitar empacotamento desnecessários (uso de sacolas retornáveis);

• recusar folhetos de propaganda que não forem de seu interesse;

• planejar as compras para evitar desperdícios;

• comprar produtos duráveis e resistentes;

• utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas (poluem menos);

• dar preferência a produtos com embalagens retornáveis ou refis;

• assinar jornais e revistas em conjunto com outras pessoas.

Por sua vez, a reutilização tem por finalidade a otimização ao máximo do produto antes 
de seu descarte final ou reenvio ao processo produtivo, visando o mesmo fim ou finalidade 
diversa. A Unifesp exemplifica algumas ações:

• reutilizar embalagens, potes de vidro e embalagens de plástico ou papel;

• usar o outro lado das folhas já utilizadas, para impressão, rascunho ou blocos;

• reutilizar envelopes, colando etiquetas sobre o remetente e destinatário;

• aproveitar embalagens descartáveis para artesanato;

• restaurar móveis antigos, ao invés de comprar novos;

• doar roupas, brinquedos, calçados, aparelhos domésticos, móveis etc.;

• vender no ferro velho aparelhos quebrados ou desmontá-los e aproveitar peças;

• guardar caixas de papelão ou plástico para utilização futura.

Já a reciclagem visa à utilização de um material para fazer outro, portanto, na maior 
parte dos processos, o produto reciclado é diverso do produto inicial.

A reciclagem implica em benefícios econômicos e ambientais. Benefícios econômi-
cos, segundo o Unifesp:

• reciclagem de papel economiza matéria prima (celulose);

• a reciclagem de 1 kg de vidro gera 1 kg de vidro novo;

• a reciclagem de alumínio economiza 95% de energia que seria necessária para 
produzir o alumínio;

• a reciclagem de lixo orgânico, por meio da compostagem, resulta em adubo de 
excelente qualidade para a agricultura;

• uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia suficiente para man-
ter uma TV ligada por 3 horas.

• Benefícios ambientais:

• 50 kg de papel reciclado evitam o corte de uma árvore de 7 anos;

• cada tonelada de papel reciclado pode substituir o plantio de até 350 m2 de 
monocultura do eucalipto;
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• uma tonelada de papel reciclado economiza 20 mil litros de água e 1.200 litros 
de óleo combustível;

• a reciclagem de vidro diminui a emissão de gases poluidores pelas fábricas;

• a reciclagem de plástico impede um enorme prejuízo ao meio ambiente, pois o 
material é muito resistente a radiação, calor, ar e água;

• a cada quilo de alumínio reciclado, 5 kg de bauxita (minério com que se produz 
o alumínio) são poupados;

• a reciclagem de vidro aumenta vida útil dos aterros sanitários e poupa a extração 
de minérios como areia, barrilha, calcário, feldspato etc.;

• a reciclagem do plástico impede um enorme prejuízo ao meio ambiente, pois o 
material é muito resistente a radiações, calor, ar e água.

• Benefícios sociais:

• a reciclagem contribui para a diminuição do volume de lixo. Vale salientar que o 
Brasil produz, aproximadamente, 240 mil toneladas por dia;

• recoloca no ciclo de produção um material que pode contaminar o solo, a água 
e/ou ar;

• a reciclagem de papel gera milhares de empregos: dos catadores de papel aos 
empregados em empresas de intermediação e recicladoras;

• a reciclagem de plástico no Brasil gera cerca de 20 mil empregos diretos e 300 
indústrias de reciclagem.

4 CONSUMO E PRODUÇÃO CONSCIENTES

Com tudo o que vimos anteriormente, mister se faz concluir que a produção e o con-
sumo conscientes dependem do nosso comportamento, quer seja ante os produtores, procu-
rando adquirir produtos de empresas certificadas, realmente comprometidas com a produção 
consciente e a preservação do meio ambiente, quer seja como consumidores, a partir da 
adoção de simples ações em nosso dia a dia, as quais podem resultar em profundas medidas 
de preservação do meio ambiente, senão vejamos:

1.  Descarte adequado de resíduos. Cabe lembrar que em nossa cidade existe a 
coleta seletiva. Então, vamos colaborar separando o lixo!

2. Óleo de cozinha. Devemos ter muito cuidado ao descartar esse líquido para não 
poluirmos os rios. Devemos separá-lo em recipientes e levá-lo a postos de coleta 
para o seu devido descarte;

3. Ao escovar os dentes devemos manter a torneira fechada e, também, devemos 
atentar para reduzir o tempo no banho;
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4. Reutilizar a água da lavagem das roupas, para lavar calçadas, por exemplo, ou 
irrigar o jardim;

5. Ao imprimir folhas, sempre que possível, utilizar os dois lados;

6. Máximo cuidado ao descartar pilhas e baterias, pois como possuem um líquido 
que não é biodegradável, contaminam o solo e o lençol freático;

7. Atentar para o descarte de medicamentos, os quais devem ser levados aos pos-
tos de coleta;

8. Não utilizar pratos e copos descartáveis. Procurar utilizar louças e utensílios que 
possam ser reutilizados;

9. Evitar ao máximo o desperdício de alimentos, utilizamos cerca de 70% da água 
disponível para produção deles;

10. Dar preferência ao consumo de produtos naturais ao invés dos industrializados;

11. Evitar o uso de sacolas plásticas, dando preferência ao uso de sacolas retornáveis;

12. Ao comprar um produto, dar preferência àqueles cuja embalagem é retornável ou 
refil, pois o impacto é menor no custo do produto e no custo ambiental;

13. Ao descartar um produto, deve-se verificar a aplicação do princípio dos 3Rs;

14. Doar roupas e produtos que não são utilizados em casa;

15. Incentivar as crianças a fabricar seu próprio brinquedo a partir de materiais des-
cartáveis.

Atitude sustentável é o que se espera das pessoas presentes na sociedade, mas isso 
só ocorre a partir da divulgação de atitudes sustentáveis e do esclarecimento sobre tais inicia-
tivas, ou seja, por meio da educação, pois a cada dia surgem novas tecnologias para utilizar o 
meio ambiente, porém, de maneira a não poluí-lo; surgem novos hábito (ciclovias, transporte 
coletivo, carros elétricos); novos meios de se obter energia, novas formas de reutilização de 
materiais para construção; reutilização de matérias orgânicas para fertilização do solo etc. 
Sejamos agentes de propagação de dessas atitudes sustentáveis!
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O DIREITO AO ACESSO À  
INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTAL  
PARA ALCANÇAR OS COMPROMISSOS  

DO PACTO GLOBAL DA ONU

Karoline Strapasson Jambersi1

Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers2

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo visa abordar a questão do direito ao acesso à informação como 
um instrumento para o atingimento dos compromissos firmados no Pacto Global das Nações 
Unidas. Considerando-se a importância latente da questão do desenvolvimento sustentável, 
galgado não somente em um crescimento econômico, mas construído através de um esforço 
conjunto entre Estados, empresas e sociedade civil, se mostra relevante o estudo sobre a 
temática proposta. O direito ao acesso à informação tem se mostrado verdadeiro instrumental 
para o atingimento dos compromissos firmados no Pacto Global da ONU. 

Ao estabelecer que as empresas devem: (1) apoiar a respeitar os direitos humanos; 
(2) não violá-los; (3) apoiar a livre associação; (4) eliminar o trabalho forçado; (5) abolir o 
trabalho infantil; (6) eliminar a discriminação no ambiente de emprego; (7) apoiar uma abor-
dagem preventiva aos desafios ambientais; (8) promover a responsabilidade ambiental; (9) fo-
mentar tecnologias sustentáveis; e (10) combater a corrupção, o Pacto visa nortear condutas 
com o fito de atingir, ou ao menos caminhar no sentido de um desenvolvimento sustentável. 
Neste contexto, importante se faz o estudo do direito ao acesso à informação, que, para a 
consecução dos objetivos traçados, se mostra essencial. 

Para tanto, utilizou-se metodologia dedutiva, qualitativa, teórica e documental, delimi-
tando-se o estudo do tema em uma breve digressão sobre o direito ao acesso à informação 

1 Advogada OAB/PR 82.609. Doutoranda em Políticas Públicas pela UFPR. Mestre em Direito Econômico e 
Socioambiental pela PUCPR. Professora do Instituto Superior do Litoral do Paraná. Conciliadora do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná.

2 Advogada OAB/PR 66.304. Doutoranda em Direito Econômico pela PUCPR. Mestre em Direitos Humanos 
e Políticas Públicas pela PUCPR. Professora da Universidade do Contestado. Pesquisadora do NEADI – Nú-
cleo de Estudos Avançados em Direito Internacional e Desenvolvimento.
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no âmbito dos documentos internacionais, bem como na Constituição de 1988 e em sua 
regulação por meio da Lei de Acesso à Informação, e como esse instrumento potencialmente 
favorece para os eixos do Pacto Global.

2 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À INFORMAÇÃO 
SOBRE A PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS E DO 
DIREITO INTERNACIONAL 

O acesso à informação3 é instrumento para a consolidação de outros direitos não 
menos importantes. Muitos documentos internacionais4 já preconizavam a importância do 
direito ao acesso à informação. Para a proteção dos Direitos Humanos, é mister que estes se-
jam conhecidos, estudados, salvaguardados pelos cidadãos, os quais têm maiores condições 
de atuar na luta pela implementação dos mesmos.  

Assim, não é exagero afirmar que, “o acesso à informação é uma ferramenta funda-
mental para a construção da cidadania5”. Para efetivar direitos, é preciso conhecê-los; para co-
nhecê-los, ter acesso à informação de forma clara, objetiva, transparente e desburocratizada é, 
sem dúvida, um importante passo no processo de luta pela construção dos direitos humanos.

O exercício da cidadania6 tem se mostrado crucial, mormente nas Américas, cujos 
países vêm, em regra, fortalecendo, ou, em sua grande maioria, passando por processos de 
tentativa de sua consolidação. Processo este, para o qual a participação social dos cidadãos 
é elemento basilar para construção da cultura da participação popular. Referido ideal de ci-

3 “O direito à informação é um direito universal, inviolável e inalterável do homem moderno, posto que está 
fundado na natureza humana. Ele se movimenta na forma ativa e passiva: de uma parte, a procura de 
informação e, de outra, a possibilidade em favor de todos de a receber”. DOTTI, René A. Proteção da vida 
privada e liberdade de informação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p.165.

4 “A Declaração Francesa de 1789 já antecipara este direito, ao afirmar não apenas a liberdade de opinião 
– artigo 10 –, mas também a livre comunicação das idéias e opiniões, que é considerada, no artigo 11, 
um dos mais preciosos direitos do homem. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito à 
informação está contemplado no art. 19 nos seguintes termos: ‘Todo o indivíduo tem direito à liberdade de 
opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão’.” 
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Cia das Letras, 1991. p. 241.

5 CIDH – Comissão Interamericana De Direitos Humanos.  O direito de acesso à informação no marco 
jurídico interamericano.  Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/201 
40519%20-%20por t%20unesco%20-%20el%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informa-
cion%202a%20edicion%20adjusted.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2018. P. viii.

6 “A cidadania é um processo em constante construção, que teve origem, historicamente, com o surgimento 
dos direitos civis, no decorrer do século XVIII – chamado Século das Luzes –, sob a forma de direitos de 
liberdade, mais precisamente, a liberdade de ir e vir, de pensamento, de religião, de reunião, pessoal e 
econômica, rompendo-se com o feudalismo medieval na busca da participação na sociedade. A concepção 
moderna de cidadania surge, então, quando ocorre a ruptura com o ancien régime absolutista, em virtude 
de ser ela incompatível com os privilégios mantidos pelas classes dominantes, passando o ser humano 
a deter o status de “cidadão”, tendo asseguradas, por um rol mínimo de normas jurídicas, a liberdade e 
a igualdade, contra qualquer atuação arbitrária do então Estado-coator”. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Direitos humanos, cidadania e educação: do pós-segunda guerra à nova concepção introduzida pela Cons-
tituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, Centro de atualização Jurídica, v. I, n. 4, julho, 2001. 
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dadania está presente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e ainda na Carta 
Democrática Interamericana. 

O artigo 13º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos preconiza que se trata 
de uma obrigação positiva do Estado o fornecimento aos cidadãos de informações em seu 
poder, o que é corroborado pelo disposto na Declaração de Princípios7. Ao interpretar o artigo 
13, a Corte Interamericana de Direitos Humanos8 tem firmado entendimento de que o teor do 
referido artigo protege o direito dos cidadãos a buscar e receber informações do Estado.

No mesmo sentido, a Carta Democrática Interamericana9 preconiza, em seu artigo 
4º, que a transparência das atividades governamentais e a liberdade de expressão e im-
prensa são elementos fundamentais para o exercício e manutenção da democracia. Veja-
se que o direito ao acesso à informação é especialmente importante para consolidação, 
manutenção e salvaguarda dos sistemas democráticos, sendo objeto de especial atenção 
pelos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos e, por conseguinte, pela 
doutrina e jurisprudência internacional. A temática foi alvo de discussão do o Plano de Ação 
da Terceira Cúpula das Américas – Québec 2001 –, no qual os Estados se comprometeram 
a aplicar de maneira equitativa suas legislações sobre liberdade de expressão e acesso à 
informação, reafirmando um compromisso regional a respeito.

Nesta toada, vários países latino-americanos têm buscado implementar mecanismos 
de acesso à informação.10 Os já citados documentos têm corroborado a ideia de que não se 

7 “Nesse sentido, o princípio 2 da Declaração de Princípios estabelece que “toda pessoa tem o direito de 
buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente, nos termos estipulados no Artigo 13 da Con-
venção Americana”, e que “todas as pessoas devem contar com igualdade de oportunidades para receber, 
buscar e divulgar informação”. O princípio 3 da Declaração de Princípios dispõe que “toda pessoa tem o 
direito de acesso à informação sobre si própria ou sobre seus bens, de forma expedita e não onerosa, 
esteja a informação contida em bancos de dados, registros públicos ou privados e, se for necessário, de 
atualizá-la, retificá-la e/ou emendá-la”. E o princípio 4 da Declaração de Princípios aponta que “o acesso à 
informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão obrigados a ga-
rantir o exercício desse direito”. CIDH – Comissão Interamericana De Direitos Humanos. O direito de acesso 
à informação no marco jurídico interamericano.  Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/
docs/publicaciones/20140519%20-%20port%20unesco%20-%20el%20derecho%20de%20acceso%20
a%20la%20informacion%202a%20edicion%20adjusted.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2018. p. 1.

8 Este entendimento tem sido reiterado pela “Corte I.D.H., Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile. Sentença de 19 
de setembro de 2006. Série C, N° 151, § 76 e 78. Ver também: Corte I.D.H., Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Sentença de 1º de fevereiro de 2006. Série C, N° 141, § 77; e Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 
Sentença de 2 de julho de 2004. Série C, N° 107, § 108. CIDH – Comissão Interamericana De Direitos Humanos.  
O direito de acesso à informação no marco jurídico interamericano. Disponível em: <https://www.oas.org/
pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/20140519%20-%20port%20unesco%20-%20el%20derecho%20de%20
acceso%20a%20la%20informacion%202a%20edicion%20adjusted.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2018. p. 2.

9 Carta Democrática da OEA. Disponível em: <http://oas.org/pt/democratic-charter/pdf/demcharter_
pt.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

10 “O Chile se tornou um dos países líderes da região em políticas de acesso à informação, com a promul-
gação da Lei de Transparência e a criação do Conselho para a Transparência em 2009. Diversos outros 
países adotaram políticas de acesso e transparência: no total, 19 países das Américas já sancionaram leis 
de acesso à informação pública, e outros estão a caminho de fazê-lo”. CIDH – Comissão Interamericana 
De Direitos Humanos. O direito de acesso à informação no marco jurídico interamericano. Disponível em: 
<https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/docs/publicaciones/20140519%20-%20port%20unesco%20
-%20el%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informacion%202a%20edicion%20adjusted.pdf>. 
Acesso em: 05 fev. 2018. p. ix.
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atinge, mantêm e efetiva democracia, sem salvaguarda aos Direitos Humanos. É neste sentido 
que adveio a condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos11 no 
caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, cuja sentença data de 24 de 
novembro de 2010 (Série C, N° 219). 

O caso, de repercussão internacional, foi levado à corte pelos familiares de mais 
de setenta pessoas desaparecidas entre 1972 a 1975 que não tiveram quaisquer informa-
ções sobre seus parentes. As reiteradas negativas das Forças Armadas Brasileiras em 
esclarecer os eventos ocorridos e ainda ocultar documentos oficiais, e a política de silên-
cio do regime militar, bem como a Lei da Anistia brasileira, pesaram na decisão da CIDH12  
em declarar o Brasil como violador do direito humano ao acesso à informação, confirmando 
que o acesso à informação é um direito humano fundamental.13

11 “Em 26 de março de 2009, em conformidade com o disposto nos artigos 51 e 61 da Convenção America-
na, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante “Comissão Interamericana” ou “Comissão”) 
submeteu à Corte uma demanda contra a República Federativa do Brasil (doravante ‘o Estado’, ‘Brasil’ ou ‘a 
União’), que se originou na petição apresentada, em 7 de agosto de 1995, pelo Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL) e pela Human Rights Watch/Americas, em nome de pessoas desaparecidas no contexto 
da Guerrilha do Araguaia (doravante também denominada ‘Guerrilha’) e seus familiares. 2 Em 6 de março de 
2001, a Comissão expediu o Relatório de Admissibilidade nº 33/013 e, em 31 de outubro de 2008, aprovou o 
Relatório de Mérito nº 91/08, nos termos do artigo 50 da Convenção, o qual continha determinadas recomen-
dações ao Estado. 4 Esse relatório foi notificado ao Brasil em 21 de novembro de 2008, sendo-lhe concedido 
um prazo de dois meses para que informasse sobre as ações executadas com o propósito de implementar as 
recomendações da Comissão. A despeito de duas prorrogações concedidas ao Estado, os prazos para que 
apresentasse informações sobre o cumprimento das recomendações transcorreram sem que a elas fosse 
dada uma ‘implementação satisfatória’. Diante disso, a Comissão decidiu submeter o caso à jurisdição da 
Corte, considerando que representava ‘uma oportunidade importante para consolidar a jurisprudência intera-
mericana sobre as leis de anistia com relação aos desaparecimentos forçados e à execução extrajudicial e a 
consequente obrigação dos Estados de dar a conhecer a verdade à sociedade e investigar, processar e punir 
graves violações de direitos humanos’. A Comissão também enfatizou o valor histórico do caso e a possibili-
dade de o Tribunal afirmar a incompatibilidade da Lei de Anistia e das leis sobre sigilo de documentos com a 
Convenção Americana.” Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sentença Caso Gomes Lund. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf >. Acesso em: 14 mar. 2018.

12 “Entendeu a Corte Interamericana que a Lei de Anistia brasileira (Lei n.º 6.683/1979) não tem validade jurídica, 
não podendo acobertar aqueles que praticaram crimes de tortura, sequestro, desaparecimento forçado etc. 
Ainda segundo a Corte, o Brasil não empreendeu as ações necessárias para investigar, julgar e condenar os 
responsáveis pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas e pela execução extrajudicial da Sra. Maria Lucia 
Petit da Silva, cujos restos mortais foram encontrados em 14 de maio de 1996. Por fim, aduziu o tribunal 
interamericano que os recursos judiciais dos familiares das vítimas, com intuito de obter informação sobre 
os fatos, não foram efetivos para garantir-lhes o acesso à informação sobre a Guerrilha do Araguaia, além do 
que as medidas legislativas e administrativas adotadas, entendeu a Corte Interamericana que a Lei de Anistia 
brasileira (Lei n.º 6.683/1979) não tem validade jurídica, não podendo acobertar aqueles que praticaram crimes 
de tortura, sequestro, desaparecimento forçado etc. Ainda segundo a Corte, o Brasil não empreendeu as ações 
necessárias para investigar, julgar e condenar os responsáveis pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas e 
pela execução extrajudicial da Sra. Maria Lucia Petit da Silva, cujos restos mortais foram encontrados em 14 
de maio de 1996. Por fim, aduziu o tribunal interamericano que os recursos judiciais dos familiares das vítimas, 
com intuito de obter informação sobre os fatos, não foram efetivos para garantir-lhes o acesso à informação 
sobre a Guerrilha do Araguaia, além do que as medidas legislativas e administrativas adotadas”. MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 319.

13 “Esta decisión del tribunal en Costa Rica es considerada histórica por muchas organizaciones de derechos 
humanos, dado que la Corte Interamericana se convirtió en el primer tribunal internacional en afirmar que el 
acceso a la información constituye un derecho fundamental. Pero la Corte Interamericana no sólo interpretó 
que el acceso a la información es un derecho garantizado por la Convención Americana. Además, el tribunal 
nos entregó algunas pautas sobre este derecho que habían sido formuladas anteriormente por la Comisión 
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A sentença do caso Gomes Lund e outros considerou o Brasil responsável por vá-
rias outras violações de direitos humanos: desaparecimento forçado, violação à integridade 
pessoal, à liberdade pessoal, à liberdade de pensamento, ao direito de buscar e receber infor-
mação e ao direito à verdade. Entre as recomendações estabelecidas pela CIDH destaca-se o 
acesso, sistematização e publicação de documentos em poder do Estado. No caso em ques-
tão, as informações seriam referentes às ações militares e o destino das vítimas; no entanto, 
a sentença vai além do caso e analisa o sistema de arquivos nacionais. A Corte reconheceu 
a necessidade do Brasil em adequar o seu marco normativo para o acesso à informação e 
exortou que o país adotasse as medidas necessárias para o acesso à informação de acordo 
com parâmetros interamericanos. 

Denota-se que não existe um modelo de legislação a ser seguida, pois cada país 
possui suas particularidades na acepção de um modelo, fundado em consonância com a res-
pectiva Constituição, práticas e tradições administrativas. Célia Maria Leite Costa relata no ano 
de 2003 que o Brasil possuía uma lei regulamentando os arquivos nacionais, mas não havia a 
correlação com outra que regulasse como os cidadãos poderiam acessá-los.14

A sentença também menciona a defesa do Estado brasileiro informou já existir um 
projeto de lei para garantir o acesso à informação à época (Projeto de Lei n. 5.228/2009 foi 
posteriormente apensado ao Projeto de Lei 219/2003 transformado na Lei 12.527/2011 – Lei 
de Acesso à Informação). A Corte reforçou a necessidade de que o referido projeto tramitasse 
de modo célere para ser aprovado com a maior brevidade possível. 

Importa ressaltar que a Lei 12.527/2011, cuja emergência de promulgação e publica-
ção era reconhecida pela CIDH, era uma peça fundamental para dar efetividade a uma série de 
dispositivos constitucionais que aguardavam norma infraconstitucional para regular os prazos 
de resposta do Poder Público aos pedidos de informação. Essa condição limitante do orde-
namento jurídico brasileiro foi sanada pelo advento da Lei de Acesso à Informação; o marco 
legislativo é começo importante para os direitos fundamentais, porém depende da mudança 
institucional e social para sua plena efetivação. 

3 A EVOLUÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À INFORMAÇÃO NO 
BRASIL: DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ATÉ A LEI DE ACESSO 
À INFORMAÇÃO

Antes do advento da Constituição de 1988, a construção do Estado brasileiro e o de-
senvolvimento de sua administração remontam a transição entre a estrutura colonial e imperial 

IDH y por organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, el tribunal dispuso que la información ‘deb[ía] ser 
entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal’.  También 
estableció ‘el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es 
accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones’. Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
comentada. Coord. Christian Steiner, Patricia Uribe. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Bogotá, 
Colombia: Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014. p.345.

14 Cf: COSTA, Célia Maria Leite. Acesso à informação nos arquivos brasileiros: retomando a questão. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, n. 32, 2003. p.178-188.
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ao advento da República. A proclamação da República em 1889 não significou a aderência aos 
ideais republicanos, mas permaneceu adstrito a uma lógica política patrimonialista. Segundo 
Eneida Desiree Salgado e Tarso Violin, cargos públicos sendo utilizados pela fidelidade pes-
soal, sem a devida profissionalização, demonstram que os negócios públicos no Brasil eram 
cobertos por uma cortina de opacidade.15

Apesar das tentativas de se implementar o Estado Social e a administração burocrá-
tico-weberiana na década de 30, a efêmera Constituição de 34 (considerada inovadora no 
âmbito social) previa o direito de obter certidões, porém guardava aos negócios públicos a 
possibilidade de impor segredo ou reserva aos pedidos de informação. Esse modo de gestão 
obscuro ampliou-se na década de 60 até o final da década de 80 com o regime militar e per-
seguição massiva dos adversários políticos. É a partir da Assembleia Constituinte de 1987 que 
os ideais republicanos voltam para discussão frente a elaboração do texto constitucional e a 
necessidade de romper com o sistema anterior. 16

Diversos direitos são conquistados durante o processo constituinte. A Constituição 
Federal de 1988 é profícua em relação aos direitos de acesso à informação. Dentro do espec-
tro de proteção à informação têm-se a seguinte configuração: dispositivos voltados à proteção 
individual (art. 5º, IV, IX e LXXII), à proteção coletiva (art. 5º, XIV e 220, caput), e um tratamen-
to especial à informação pública nos art. 5º, XXXIII, 37, §3º, II e 216, §2º.

A proteção individual passa pela liberdade de pensamento, se desdobrando na liber-
dade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação sem que haja censura de 
seu conteúdo. Já a proteção coletiva assegura para todos o acesso à informação, permitido o 
sigilo da fonte para o exercício profissional, além de dispor de direitos voltados aos veículos de 
comunicação social, afastando novamente a censura de natureza política, ideológica e artística 
também para esses veículos. 

O tratamento da informação pública é mencionado em diversos dispositivos. O art. 5º, 
XXXIII, consagra o direito de certidão, para que todos tenham direito a receber informações dos 
órgãos públicos (a seu próprio respeito, ou no interesse da coletividade), mas mantendo as ex-
ceções frente a segurança da sociedade. O constituinte não impõe um prazo para as respostas 
do poder público, atribuindo a uma lei infraconstitucional essa regulação. 

Caso semelhante ocorre com os outros dispositivos: o artigo 37, §3º, também faz 
a menção a uma lei subsequente que disciplinaria o acesso à informação sobre os atos do 
governo, às reclamações sobre os serviços públicos em geral e a representação nos casos de 
abuso de poder. Já o art. 216, §2º, define que a própria administração pública deverá gerir os 

15 SALGADO, Eneida Desiree; VIOLIN, Tarso. Cabral. Transparência e acesso à informação: o caminho para a 
garantia da ética na Administração Pública. In: Luiz Alberto Blanchet; Daniel Wunder Hachem; Ana Cláudia 
Santano. (Org.). Eficiência e ética na administração pública. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2015, v. 1, p. 271-294. 
p. 273.

16 SALGADO, Eneida Desiree; VIOLIN, Tarso. Cabral. Transparência e acesso à informação: o caminho para a 
garantia da ética na Administração Pública. In: Luiz Alberto Blanchet; Daniel Wunder Hachem; Ana Cláudia 
Santano. (Org.). Eficiência e ética na administração pública. 1. ed. Curitiba: Íthala, 2015, v. 1, p. 271-294. 
p.274.
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documentos governamentais e providenciar as consultas para aquele que delas precisarem, 
na forma da lei.

O constituinte, ao mencionar a necessidade de uma lei subsequente para regular o 
direito disposto no texto constitucional, indicava a necessidade de um regramento específico 
e minucioso acerca do direito consagrado no texto constitucional. No entanto, a morosidade 
na regulação deste direito terminava por dirimir a efetividade dos dispositivos constitucionais. 

Em 2005 foi promulgada a Lei 11.111, que tratava pontualmente sobre a classificação 
dos documentos públicos, com situações excepcionais de sigilo, inclusive com prorrogação 
ad aeternum. Essa lei foi revogada com o advento da Lei de Acesso à Informação. A pressão 
ocasionada pela condenação internacional do Brasil em decorrência do descumprimento dos 
preceitos de acesso à informação colaborou para a implementação de um marco legislativo 
significativo. Todavia, a mudança sobre o acesso à informação e seu caráter democrático 
passa também por um novo paradigma na administração pública e recepção e utilização do 
instituto pela sociedade civil. 

Para Danilo Rothberg, Carlos José Napolitano e Letícia Passos Resende “ (...) os 
efeitos da legislação não ocorrem em um vácuo simbólico. Valores e práticas historicamen-
te construídos podem significar obstáculos e resistências importantes à sua aplicação.”17 A 
prática administrativa respaldada no sigilo da informação pública é desafiada pelo crescente 
aprofundamento democrático e pelo advento da publicidade como princípio norteador da ad-
ministração pública.

Norberto Bobbio liga a ideia de segredo aos períodos autocráticos, nos quais a visão 
de um “inimigo” de outra nação ou potência fazia com que as decisões fossem tomadas em 
câmaras secretas e mascaradas frente ao público. Isso ocorria de modo a “subtrair-se do 
olhar do público no momento em que se tomam deliberações de interesse público e vestir uma 
máscara quando obrigado a se apresentar em público.”18 É preciso compreender que a cultura 
do segredo e do mascaramento dos centros de decisão permaneceram por longos períodos e 
precisam ser desconstruídas cotidianamente.

Associado à ideia de transparência está o princípio da publicidade, ao lado dos princí-
pios da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência –, sendo 
um dos mandamentos nucleares do sistema, de modo que o controle da atuação estatal passa 
necessariamente pela disponibilidade das informações públicas. De acordo com Eneida De-
siree Salgado, o cidadão tem direito de saber como atua o agente público, como emprega os 
recursos públicos, como é remunerado e quais são os motivos de suas decisões, sendo que 
os entes privados que recebem recurso público também se submetem a esse regime de trans-
parência, entenda-se as entidades, associações, organizações e partidos políticos.19

17 ROTHBERG, Danilo; NAPOLITANO, Carlo José; RESENDE, Letícia Passos. Estado e burocracia: limites de 
aplicação da Lei de Acesso a Informações no Brasil. Revista Fronteiras, v. 15, p. 108-117, p. 109, 2013. 

18 BOBBIO, Norberto. Democracia e segredo. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 1 ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2015. 
p.51.

19 SALGADO, Eneida Desiree. Princípio da Publicidade. In: COMPILONGO, Celso Fernandes. GONZAGA, Álvaro 
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A Lei de Acesso à Informação concretiza como regra a publicidade e reconhece seu 
caráter duplo. De um lado está o direito do cidadão de requisitar e usar as informações, de 
outro está o dever do Estado de fornecer as informações. A definição do procedimento para o 
acesso, prazos para a resposta do poder público, proteção das informações pessoais e res-
ponsabilidade dos agentes públicos são pontos importantes definidos pela LAI.

As relações pautadas pelo princípio da transparência permitem o direito de saber 
sobre a coisa pública, de analisar a legalidade e oportunidade das decisões da administra-
ção, e de participar nos mecanismos da administração, frente à promoção de políticas públi-
cas.20Além do texto constitucional, a legislação infraconstitucional foi aprimorando o quadro da 
transparência o Brasil. Novos marcos legislativos buscam promover a transparência em dois 
aspectos: um ativo e outro passivo. A transparência ativa ocorre quando a própria administra-
ção pública fornece informações, sem que o cidadão faça um requerimento, por meio de sítios 
eletrônicos; já a transparência passiva está associada ao requerimento de uma informação 
pública por meio do direito de petição. 

Entre os exemplos de transparência ativa podemos citar os portais da transparência im-
postos pela Lei Complementar 101/2000, após a emenda da Lei Complementar 131/2009. Essas 
reformas incluíram a necessidade de realização de audiências públicas para a elaboração da 
legislação orçamentária e a liberação em tempo real de informações detalhadas acerca da exe-
cução orçamentária pela internet. A transparência passiva ocorreria nos moldes da 12.527/2011, 
por meio do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), que permite que os pedidos de informação 
sejam realizados via rede mundial de computadores. 

O desdobramento do acesso à informação é a participação e o controle social. Esta 
espécie de controle figura como um canal de comunicação com o poder público e pode ocor-
rer de três modos: participação, fiscalização e reação.21 A partir do movimento inicial do poder 
público para dar eficácia aos mecanismos legais que favorecem a fiscalização e o controle das 
atividades públicas se inicia outro movimento: o da sociedade em torno destas ferramentas. 
Apesar do acesso à informação ser uma condicionante do controle social, é necessário que a 
informação obtida seja confiável e aquele que a consulta possua a instrução necessária para 
sua compreensão. 

Em vista das dificuldades que concorrem para o acesso à informação, é compreen-
sível a afirmação de Bobbio da existência de uma promessa não cumprida dos regimes de-

de Azevedo, FREIRE, André Luiz. Enciclopédia Jurídica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Tomo 2 Direito Administrativo e Constitucional. Ed.1 abril de 2017. Disponível em: < https://enciclopedia-
juridica.pucsp.br/verbete/37/edicao-1/principio-da-publicidade>. Acesso em: 14 abr. 2018. 

20 TABORDA, Maren Guimarães. O princípio da transparência e o aprofundamento dos caracteres fundamen-
tais do direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 230, p. 251-279, out./
dez.2002. p. 277-278.

21 NETO, Francisco Taveira. A evolução da Administração Pública e de seus mecanismos de controle na 
Constituição Federal. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, n. 23, ano 6 Ja-
neiro/Março 2006. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd- 34577>. 
Acesso: em: 3 jul. 2014.
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mocráticos: a transparência do poder.22 O enfraquecimento da transparência revela o declínio 
da confiança nas instituições públicas, a instalação da corrupção em suas estruturas que 
desencadeiam transgressões aos direitos fundamentais.23

Sem a instrução do cidadão, o acesso à informação de qualidade e às ferramentas 
de controle, as legislações voltadas à transparência seriam apenas simbólicas, apontando 
um interesse social com pouca eficácia.24 O controle não é um fim em si mesmo, ele exige 
o acompanhamento e participação em diferentes instâncias da administração pública frente 
às fases de implantação, execução e avaliação das políticas públicas. Mas essa participação 
se reserva apenas às organizações não governamentais, associações e cidadãos? Uma nova 
questão surge frente ao cenário do controle social: poderiam as empresas figurar como pro-
motoras deste controle? Ou ainda como objeto de controle?

4 COMO O ACESSO À INFORMAÇÃO CONTRIBUI PARA OS 
EIXOS DO PACTO GLOBAL

Frente a um cenário emergente de consolidação democrática e de acesso à informa-
ção, não é apenas o Estado o ente responsável pela promoção dos direitos humanos, mas 
também outros atores sociais. Assim, é preciso compreender que a preservação dos direitos 
fundamentais não ocorre apenas na relação vertical entre o Estado e os particulares, mas 
também depende da relação de respeito mútuo entre os próprios particulares, o que inclui as 
instituições privadas em suas relações horizontais, o que faz dessas instituições igualmente 
importantes para a propagação dos direitos humanos. 

O Pacto Global se revela como uma iniciativa de aprofundamento dos direitos hu-
manos na dimensão horizontal. Iniciado por Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, tem por 
objetivo mobilizar empresas, sindicatos, organizações não governamentais em prol de práticas 
de negócios guiadas para a preservação dos direitos humanos. A partir de dez princípios que 
partem da Declaração Universal de Direitos Humanos, além de documentos internacionais im-
portantes acerca do trabalho, meio ambiente e combate da corrupção, busca engajar empre-
sas em suas áreas de atuação e para gerar um impacto positivo na sociedade, meio ambiente 
e relações com os Estados.25

Para seguir as orientações do Pacto, as empresas devem assegurar que não con-
correm na violação de direitos humanos, garantir a liberdade de associação e o direito à 

22 BOBBIO, Norberto. Democracia e segredo. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 1 ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2015. 
p. 64.

23 KUNTZ, Tatiele. Gisch; GRUNEVALD, Isabel. Direito de acesso à informação pública como instrumento de 
controle social no combate à corrupção. In: Anais do XIII Seminário Internacional Demandas Sociais e 
Políticas Públicas na sociedade contemporânea, Universidade de Santa Cruz do Sul, 2016.

24 Cf. 4.4.2 O controle social simbólico. In: STRAPASSON, Karoline; PAMPLONA, Danielle Anne. Controle social da 
unidade de atendimento para pessoas em situação de rua de Curitiba: centro pop de resgate social. 2015. 318 
p. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2015 Disponível em: <http://
www.biblioteca.pucpr.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo-3144>. Acesso em: 20 ago. 2015.

25 PACTO GLOBAL. Rede Brasil. Os dez princípios do Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.
br/#>. Acesso em: 14 abr. 2018.



206 Karoline Strapasson Jambersi | Amanda Carolina Buttendorff Rodrigues Beckers

negociação coletiva, eliminar o trabalho forçado, infantil e as discriminações no ambiente de 
trabalho, prevenir o impacto negativo de sua atividade no meio ambiente por meio de incia-
tivas de responsabilidade ambiental e difusão de tecnologias favoráveis ao meio ambiente. 
Por fim, as empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas.26

Há que se ponderar a questão da responsabilidade social das empresas27, que guarda 
estreita relação com o Pacto Global, sem uma postura responsável e proativa por parte das 
empresas, não se vislumbra possível a implementação dos objetivos do Pacto. Responsabili-
dade esta que pode e deve ser divulgada à sociedade civil como um todo, para que, através do 
direito ao acesso à informação, possa exercer controle sobre a atuação empresarial. Conforme 
defende Fabiane Bessa, as próprias empresas podem e devem promover a transparência de 
seus indicadores28 por meio de relatórios de sustentabilidade, o que vem ao encontro do dis-
posto no Pacto Global, para o qual a sustentabilidade é pilar fundamental, sendo o acesso à 
informação poderosa arma de cobrança do disposto no Pacto.

Sem a participação social, empresarial, do terceiro setor, em suma, de todos os 
setores da sociedade, e não somente do Estado, não se poderá ter sucesso no projeto de 
implementação dos objetivos do Pacto Global. Na chamada sociedade da informação que 
hoje se vislumbra, a sociedade civil tem papel fundamental na elaboração de projetos e po-
líticas públicas. As maiores economias mundiais, hoje, já não são, em sua maioria, países, 
mas organizações privadas29, o que gera um reflexo direto em seu papel social30, eis que 
podem exercer – e cada vez mais exercem – interferência e controle social.

A questão do acesso à informação como mecanismo de implementação dos objetivos 
do Pacto Global da ONU se torna ainda mais premente em casos de empresas que recebem 
recursos públicos31. Para estas, é necessário, diante da utilização do dinheiro público, interpre-

26 PACTO GLOBAL. Rede Brasil. Os dez princípios do Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.
br/#>. Acesso em: 14 abr. 2018.

27 “Cravadas em todos os pronunciamentos estão a função social da empresa, sua co-responsabilidade para 
com o desenvolvimento socioambiental, a exigência de uma atuação ética e sensível às necessidades dos 
grupos que, de alguma forma, são afetados pelas atividades desenvolvidas pela empresa, e a administração 
adequada dos impactos causados por tais atividades”. BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabili-
dade social das empresas: práticas sociais e regulação jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 136.

28 Mais sobre a temática, ver capítulo 5 de: BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade social das 
empresas: práticas sociais e regulação jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

29 El País. Quando as empresas são mais poderosas que os países.  Disponível em: <https://brasil.elpais.
com/brasil/2017/11/03/economia/1509714366_037336.html>.  Acesso em: 11 abr. 2018.

30 “A globalização econômica tem implicações antes impensáveis. A vitória de uma empresa não significa 
apenas a derrota de sua concorrente, mas, eventualmente, pode acarretar impactos sociais graves a comu-
nidades inteiras do outro lado do mundo. Os países do terceiro mundo, perdidos no meio de uma transição 
incompleta ao industrialismo, debatem-se em crises internas e não conseguem formular projetos nacionais 
capazes de superar os impasses.” MOTTA, Fernando C. Prestes. Controle Social nas Organizações. Dispo-
nível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v33n5/a05v33n5.pdf > Acesso em: 10 abr. 2018.  p.87.

31 Lei 12.527/2011: “Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente 
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 14 abr. 2018.
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tar analogicamente a Lei de Acesso à Informação para estender seus efeitos para aqueles que 
recebem recursos públicos e que possuam finalidade lucrativa. 

A publicidade das obrigações empresariais já teve grande avanço com a chamada Lei 
da Transparência – Lei 12.741/2012, que visa informar ao consumidor final a discriminação 
dos tributos incidentes no produto ou serviço. Com o fito de conferir publicidade, e possibilitar 
acesso à informação, a Lei 12.846/2013, conhecida como ‘Lei Anticorrupção’32, discorre a 
respeito da responsabilização objetiva para pessoas jurídicas que praticaram atos contra a 
administração pública. Referida lei prevê a inclusão dos dados da empresa violadora no Ca-
dastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, possível de acesso via internet, no qual figuram 
empresas impedidas de participar de licitações ou celebrar contratos públicos.

Há que se ponderar que a publicidade dos atos por meio do acesso à informação33, seja 
por parte do Estado, seja por parte da empresa, evita, ou, ao menos, minimiza o risco de violação 
ao eixo 10 do Pacto, que preconiza a necessidade de combate à corrupção, fenômeno presente, 
que deve ser diuturnamente combatido em prol de um desenvolvimento sustentável, sob pena de 
se relegar o desenvolvimento à margem, em prol de um crescimento econômico desenfreado.

Para tanto, necessário se faz o fortalecimento da participação da sociedade, que atra-
vés do acesso à informação, seja da administração pública, seja da iniciativa privada - apesar 
desta última não possuir a mesma obrigação legal -, tem se mostrado instrumental de grande 
relevância na elaboração, fiscalização e implementação de políticas que aliem desenvolvimen-
to e respeito às prescrições do Pacto Global, tendo ainda a participação social grande impacto 
como agente de regulação. É importante ressaltar que quando os indícios do desrespeito aos 
direitos fundamentais por parte de uma empresa são reconhecidos pelo público, uma série de 
reações podem ser desencadeadas, incluindo retaliações, denúncias e campanhas de boicote 
e anticonsumo organizadas por meio de redes sociais e comunidades virtuais.34

32 “A Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), representa um importante avanço ao prever a responsabilização 
objetiva, no âmbito civil e administrativo, de empresas que praticam atos lesivos contra a administração 
pública nacional ou estrangeira. A promulgação dessa norma jurídica atendeu a compromissos internacio-
nais firmados pelo Brasil preenchendo uma lacuna no ordenamento jurídico do país ao tratar diretamente 
da conduta dos corruptores”. SILVA, Rosane Leal. ROSPA, Aline Martins. A Relevância da Lei De Aces-
so à Informação no Combate à Corrupção. XIII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas 
Públicas na Sociedade Contemporânea. Disponível em: < http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/
sidspp/article/view/16048/3938>. Acesso em: 10 abr. 2018. p.13.

33 “O fortalecimento da participação cidadã por meio do acesso a informação tem por finalidade forçar novas 
condutas para uma administração pública mais eficiente e transparente. Nesse contexto, as tecnologias de 
informação e comunicação são aptas a permitir uma mudança de paradigmas que force o Estado a adotar 
a transparência como regra, migrando para uma cultura de acesso às informações públicas. As TICs trazem 
conceitos de eficiência e agilidade utilizados no âmbito privado e que podem ser replicados na esfera da 
administração pública”. SILVA, Rosane Leal. ROSPA, Aline Martins. A Relevância da Lei De Acesso à Infor-
mação no Combate à Corrupção. XIII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na 
Sociedade Contemporânea. Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/
view/16048/3938>. Acesso em: 10 abr. 2018. p.13.

34 ALBUQUERQUE, Fábio Manoel Fernandes de; PEREIRA, Rita de Cássia de Faria; BELLINI, Carlo Gabriel Porto. Do 
repertório de comportamentos do consumidor: retaliação e vingança no ciberespaço. Revista de Administra-
ção, v. 46, n.2, p. 135–149, abr/mai./jun, 2011. <https://ac.els-cdn.com/S0080210716301960/1-s2.0-S-
0080210716301960-main.pdf?_tid-eca556e7-caf0-456b-a803-08aa31602145sacdnat-1523923316_
9c781329b273174e9c5ed2153808f875>.Acesso em: 15 abr. 2018.
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 Nesse sentido, informação, comunicação e tecnologia caminham juntas, com o fito 
de permitir modificações de fundo na atuação dos entes estatais e empresariais, a partir da 
transparência como regra de ação. As chamada TICS – tecnologias da informação e comu-
nicação, “[...] trazem conceitos de eficiência e agilidade utilizados no âmbito privado e que 
podem ser replicados na esfera da administração pública35”.

Neste contexto, mais mostra-se de suma importância a publicidade das informações 
concernentes ao atingimento dos objetivos do Pacto Global da ONU, não somente por parte 
dos Estados, mas também pelas empresas, que, enquanto centros de capitais e principais 
violadoras de direitos humanos, considerados àqueles previstos no Pacto, poderão ser fisca-
lizadas pela sociedade civil no que concerne ao cumprimento das obrigações assumidas ao 
participarem do projeto, e ainda que não participem, das obrigações basilares para a efetiva-
ção da responsabilidade social das empresas e promoção do desenvolvimento sustentável.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um mundo globalizado, em que o termo globalização até hoje gera controvérsias 
entre econômicos e sociólogos, não se torna uma tarefa fácil o caminho a percorrer para 
se alcançar o almejado, e não menos discutido, desenvolvimento sustentável. Para tanto, 
inegável a importância do Pacto Global da ONU na construção de tal objetivo maior.

 Nesse sentido, os eixos do Pacto norteiam a atuação de Estados, sociedade civil e 
empresas, tríade, sem a qual não poderá obter um desenvolvimento sólido. A sociedade civil, 
enquanto público final do desenvolvimento sustentável, demonstra a necessidade de participa-
ção social, não só enquanto atores do desenvolvimento, mas também como fiscal da atuação 
dos Estados e das empresas. Os Estados, por sua vez, além de atores, têm a difícil tarefa de 
‘tutelar’ a atuação dos demais entes. E as empresas, figuras que no século XXI adquiriram 
contornos de importância elevada, muitas delas entre as maiores economias globais, tornando 
necessário e premente a aderência e observância aos eixos do Pacto Global.

Justamente por serem atores relevantes na atual conjuntura global, não se pode 
responsabilizar majoritariamente os Estados acerca dos compromissos com os direitos hu-
manos. As empresas, além de influenciarem o ambiente social e as relações com o poder 
público, também sofrem o controle da sociedade. Esse controle em relação às sociedades de 
economia mista e empresas públicas pode ser empregado por meio da Lei de Acesso à Infor-
mação. Já em relação às empresas privadas, os relatórios de sustentabilidade e a repercussão 
nos veículos de comunicação de possíveis violações podem desencadear boicotes e reações 
anticonsumo. 

35 SILVA, Rosane Leal. ROSPA, Aline Martins. A Relevância da Lei De Acesso à Informação no Combate à Cor-
rupção. XIII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contempo-
rânea. Disponível em: < http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/16048/3938>. 
Acesso em: 10 abr. 2018. p.13.
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Saber o que está sendo feito, de que forma está sendo feito e principalmente se está 
sendo feito, é ferramenta importante para que se possa cobrar resultados e acompanhar o 
caminhar na busca da implementação dos eixos do Pacto e respectivos objetivos. Para tanto, 
o acesso à informação é ferramenta essencial para a consecução destes objetivos.
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer da primeira década do século XXI, o Judiciário se tornou o ponto nev-
rálgico de algumas das pautas dos movimentos LGBTI. Demandas como o “casamento gay” 
migraram dos espaços do Poder Legislativo – cuja linguagem é evidentemente política – para 
o espaço do Poder Judiciário – cuja linguagem se pretende exclusivamente técnica – e lá pude-
ram galgar determinadas conquistas, levando a um certo nível de reconhecimento. Luiz Mello 
já traçou os termos dessa virada, escrevendo ainda no início desse processo5. 

A segunda década desse novo século, no entanto, parece reservar surpresas. O Le-
gislativo deixa de ser visto apenas como um campo de lutas estéril e passa a ser visto como 
uma constante ameaça de retirada de direitos. Exemplificando essa constatação, veja-se 
que em 2013, mesmo ano que o CNJ aprovava a Resolução nº 175, que tornaria obrigatório 
aos cartórios celebrarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, os movimentos as-

1 O presente artigo foi redigido durante o ano de 2016. Desde então, é preciso registrar o avanço de propos-
tas, em todos os âmbitos federativos, como a do Escola Sem Partido, de modo que se compreendem as 
anotações aqui dispostas como bastante atuais.

2 Presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-PR. Advogado.
3 Doutoranda em Direitos Humanos e Democracia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestra em 

Direito das Relações Sociais pela mesma instituição. Professora de Direito Civil do Centro Universitário 
Autônomo de Brasil. Advogada.

4 Doutoranda em Direitos Humanos e Democracia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestra em 
Direitos Humanos e Democracia pela mesma instituição. Professora de Direito das Faculdades Integradas 
do Vale do Iguaçu. Advogada. 

5 MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Gara-
mond, 2005.
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sistiram, consternados, o pastor Marcos Feliciano (PSC-SP) assumir o cargo de presidência 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias no Congresso Nacional. 

A situação, como se suspeitava, não melhoria nos próximos anos. No Paraná, as elei-
ções de 2014 colocariam o PSC (Partido Social Cristão) entre os partidos com mais cadeiras 
na Assembleia Legislativa. Com isso, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, em 
parceria com a Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero e a Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/PR, inobstante toda a atuação feita em prol da defesa de que os Planos 
Municipais e Estadual de Educação mantivessem as normativas relativas ao esclarecimento 
quanto à diversidade de gênero e sexualidade nas escolas, acabaria acompanhando o proces-
so de retirada de todas as referências a “gênero” e “sexualidade” nos currículos6.

De fato, o avanço do conservadorismo dos anos seguintes traria ainda mais preocu-
pações. Mais do que retirar os termos “gênero” e “sexualidade”, muitas cidades paranaenses, 
assim como muitas cidades em diversos estados, aprovariam planos prevendo a proibição 
explícita de qualquer discussão acerca de diversidade e direitos humanos LGBTI. Exemplifi-
cativamente, vejam-se as cidades de Cascavel e Paranaguá, cujos planos de educação estão 
sob análise do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em razão de Ações Diretas de Incons-
titucionalidade propostas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná 
(APP-Sindicato).7

Tendo em vista tal cenário, parte-se da atuação de uma das dezenas de Comissões 
em funcionamento na atual gestão da OAB-PR. Trata-se da Comissão da Diversidade Sexual e 
de Gênero (CDS), constituída nesta Seccional em 2013. Narra-se o papel do grupo no debate 
dos Planos de Educação municipais e estadual, em 2015, quando se articularam, com êxito, 
determinados setores políticos para a retirada – e, em determinados municípios, como visto, 

6 Conforme anúncio oficial na página da Câmara Municipal de Curitiba, postado em 22/06/2015. CÂMARA 
MUNICIPAL DE CURITIBA. Plano Municipal de Educação fica sem diversidade e gênero. Disponível em: 
<http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not-24989>. Acesso em: 30 jun. 2016. Na postagem oficial da 
Assembleia Legislativa do Estado, não há qualquer referência a discussão acerca da permanência das di-
retrizes de ‘gênero’, ‘sexualidade’ ou ‘diversidade’, muito embora esse aspecto tenha sido aquele que mais 
causou comoção social. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Assembleia deve concluir 
nesta terça-feira (23) a votação do Plano Estadual de Educação. Disponível em: <http://www.alep.pr.gov.
br/sala_de_imprensa/noticias/assembleia-deve-concluir-nesta-terca-feira-23-a-votacao-do-plano-esta-
dual-de-educacao-1>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

7 São as Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas em âmago estadual, enumeradas 1746476-5 e 
1746477-2. Após o regular encaminhamento dos processos, as pretensões contra as leis de Cascavel e 
de Foz do Iguaçu esbarraram em um controverso empecilho. Parte dos(as) julgadores(as) considerou que 
a APP não detém legitimidade para esta modalidade de ação, dado que constitui um sindicato. Para tais 
desembargadores(as), não se caracteriza como federação sindical, tampouco como entidade de classe 
de âmbito estadual, as quais se encontram expressamente autorizadas a atuar por tal via (art. 111, VI, da 
Constituição Estadual). Por outro lado, o Ministério Público apresentou parecer totalmente favorável à APP 
e também o relator de uma das ações, tanto na preliminar de ilegitimidade quanto no mérito do pedido 
cautelar, o que evidencia a polêmica deste entendimento. Em outras oportunidades, defendemos a necessi-
dade de ampliação hermenêutica para a análise de legitimados a ações desta natureza:  KIRCHHOFF, Rafael 
dos Santos; DE OLIVEIRA, Ligia Ziggiotti. Garantia para quem mais precisa delas. Disponível em: <https://
www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/garantias-para-quem-mais-precisa-delas-eicpvpwezijfdi8x9y-
9zgi5o2>. Acesso em: 20 ago. 2018.
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mesmo para a proibição – de abordagens afeitas a “gênero”, “orientação sexual” e “identidade 
de gênero” nas escolas através das diretrizes curriculares. 

O trajeto de construção de nossas iniciativas, ainda em curso, é descrito. Transita- 
-se, como detalhado a seguir, pela atuação dos(as) membros(as) como interlocutores(as) em 
diálogo com as escolas, com a mídia, com grupos religiosos e demais personagens ligadas ao 
debate; como agentes capazes de influenciar as decisões legislativas à ocasião dos embates 
parlamentares; e como potenciais provocadores(as) de posicionamento judicial no sentido de 
barrar a violação dos direitos da população LGBTI. 

A análise refletida dos resultados obtidos e do redirecionamento conjunto em face 
de perspectivas futuras permite abordar os limites e as possibilidades do espaço ocupado 
pela CDS da OAB-PR diante do atual contexto político e jurídico para a adequada tratativa da 
temática. 

2 A EXPERIÊNCIA DE ADVOCACY DA COMISSÃO DA 
DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO DEBATE 
ANUNCIADO 

A Seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) teve trajetória 
iniciada em 15 de fevereiro de 1932, a apenas um biênio da criação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). Desde então, congrega a classe de advogados(as) do estado e possibilita 
atuações diversificadas por parte dos membros que a integram.

Contemporaneamente, uma das frentes pelas quais se organizam consiste nas cha-
madas Comissões. Divididas em eixos temáticos, reúnem voluntários(as) inscritos(as) na 
entidade dispostos(as) em congregar, autonomamente, esforços para produzirem estudos, 
pareceres, eventos, projetos sociais, dentre outras atividades, sintonizados a cada uma das 
microáreas propostas.

Desde 2013, a Ordem dos Advogados do Brasil passou a instalar Comissões de Di-
versidade Sexual nos Conselhos Federal, Estaduais e nas subseções. No Paraná, a Comissão 
correlata foi instalada no mesmo ano. 

Estranhamentos iniciais com a abordagem de direitos da população LGBTI pela ad-
vocacia foram paulatinamente superados com a atuação da então Comissão de Diversidade 
Sexual do Conselho Seccional do Paraná – atualmente Comissão de Diversidade Sexual e de 
Gênero – em auxílio a reais demandas tanto da própria advocacia, carente de especialistas 
para tratar de temas cada vez mais comuns no cotidiano da profissão, e mesmo da instituição8, 
quanto dos movimentos sociais e do Poder Público. 

8 Por exemplo, os serviços prestados a companheiras e companheiros de profissionais homossexuais pela 
entidade de classe e o reconhecimento da identidade social de trans com a implantação do nome social no 
âmago da OAB.
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Por ocasião das votações dos Planos de Educação estadual e municipais, a OAB/PR 
congregou esforços para barrar retrocessos através das Comissões de Diversidade Sexual 
(CDS), de Estudos Sobre Violência de Gênero (CEVIGE) e de Defesa dos Direitos Humanos 
(CDDH), em atenção ao efeito cascata da retirada de metas de combate à discriminação por 
gênero, orientação sexual e identidade de gênero do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 
13.005/2014) e aos movimentos de grupos ultraconservadores com significativa representa-
ção política e grande poder de mobilização. Temia-se – justificadamente, como demonstrado 
ao longo do trabalho – a aprovação de emendas ao texto original, nos demais âmbitos federa-
tivos, com viés ainda mais radical do que a mera retirada das metas específicas. 

Desfavoravelmente, a votação dos planos em âmbito estatual e municipal se deu em 
curtíssimo espaço de tempo. O plano nacional estabelecia o prazo de um ano da sua publi-
cação para que estados e municípios aprovassem os correspondentes locais. O resultado: 
aprovações atropeladas pelas Casas Legislativas, as quais, em geral, receberam a mensagem 
com o texto original dos respectivos Poderes Executivos já ao final do prazo. Mesmo assim, 
um conjunto de ações imediatas e de médio prazo foi gestado e executado por referidas Co-
missões. 

Em síntese, distribuíram-se as etapas de atuação da CDS no debate dos Planos de 
Educação em três frentes: 1. Interlocução com a comunidade envolvida com a temática, com-
preendidas as personagens atuantes em escolas, em lideranças religiosas e entre os meios 
formadores de opinião; 2. Influência sobre agentes políticos em exercício de atividade legislati-
va, para acompanhamento do posicionamento quanto educação, gênero e diversidade sexual; 
3. Articulação para se exigirem providências judiciais, em especial no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (STF), para a aferição da inconstitucionalidade de Planos de Educação. 

A idealização dessas frentes de atuação se apresentaram em concomitância, mas, 
com a derrota no âmbito legislativo, destrinchada no seguinte tópico, a terceira via se projeta 
como perspectiva futura, ao passo que a primeira se fortalece desde o início da atuação efetiva 
da Comissão. 

Dentre as estratégias de intervenção no contexto das escolas, das lideranças religio-
sas e dos meios formadores de opinião, citam-se três momentos ilustrativos: 1. Estruturação 
do Projeto Jovens Multiplicadoras de Cidadania, por iniciativa e por execução da CEVIGE, em 
parceria com a CDS9; 2. Reunião, em 19 de junho de 2015, com estas duas Comissões, da 
CDDH, e ainda a da Mulher Advogada, a da Liberdade Religiosa, a de Direito de Família, em 
conjunto com lideranças religiosas10; 3. A realização do chamado Ciclo de Reuniões Abertas, 
ao longo do segundo semestre de 2015, sobre Educação, Gênero e Diversidade Sexual, orga-
nizado pela CEVIGE, pela CDDH e pela CDS11. 

9 Objetiva-se formar lideranças em debates sobre gênero e sexualidade entre alunas da rede pública do 
ensino médio local. A ideia se concretizou, até o presente momento, no Colégio Costa Viana de São José 
dos Pinhais.

10 Objetivava-se esclarecer ações tomadas pela instituição no tocante aos Planos de Educação.
11 Este evento, de ampla divulgação, objetivava reproduzir o formato de audiências públicas e ouvir espe-
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Dentre as estratégias de intervenção no contexto legislativo, buscou-se negociar com 
os(as) atores(as) políticos(as) envolvidos(as) no processo de revisão dos Planos. No âmbito 
estadual, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e, no âmbito municipal, na Câmara 
Municipal de Curitiba, entregaram-se pareceres a vereadores(as) e deputados(as) estaduais 
delineando contornos da relevância da abordagem de gênero e de sexualidade nas escolas. 

Realizaram-se falas nas audiências públicas e, em conformidade com a dispo-
nibilidade de agenda dos(as) representantes eleitos(as), reuniões pessoais com a Presi-
dência das Comissões para esclarecimentos adicionais. Nesta oportunidade, destacou- 
-se o desconhecimento generalizado e a resistência quanto aos direitos LGBTI. Por fim, dividi-
ram-se os(as) membros(as) das Comissões para acompanhar as votações tanto na Assem-
bleia Legislativa quanto na Câmara Municipal, no dia 22 de junho de 2015, quando aprovada a 
grande maioria das emendas aos Planos. 

As manifestações ultraconservadoras invadiram estes espaços com cartazes ofensi-
vos a mulheres e à população LGBTI. O peso institucional da OAB, neste âmago, revelou-se 
importante, pois os espaços de pressão ao Legislativo se encontravam tomados por discor-
dantes da chamada “ideologia de gênero”, de modo a limitar o ingresso da maioria dos(as) de-
fensores(as) da preservação dos Planos. Em resposta, a Presidência da Seccional paranaense 
emitiu nota pública repudiando as distorções observadas nas discussões legislativas em torno 
do termo “gênero” e conclamou as partes à racionalidade, ao respeito e ao diálogo. Dentre 
outras recomendações, defendeu a manutenção do texto original dos projetos de lei enviados 
pelos respectivos Poderes Executivos.  

Diante de denúncias aparentemente infundadas sobre a distribuição de cartilhas com 
materiais impróprios nas escolas, levadas a cabo pelo deputado estadual Gilson de Souza 
(PSC-PR) por ocasião da votação do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislati-
va, as Comissões protocolaram pedido de providências junto ao Ministério Público Estadual, 
solicitando investigações. Esta atuação já aporta à última frente de atuação traçada pelos(as) 
membros(as) da CDS. 

Dentre as estratégias de intervenção no contexto judicial, a CDS, conjuntamente com a 
CEVIGE e com a CDDH, produziu parecer fundamentado no ordenamento jurídico pátrio e nas 
normativas internacionais em defesa da inconstitucionalidade dos Planos de Educação Muni-
cipais de Cascavel e de Paranaguá. Nestes casos, alteraram-se os Planos de Educação para 
proibir, expressamente, o emprego dos termos “gênero”, “orientação sexual” e “identidade de 
gênero” nos ambientes escolares. 

A inconstitucionalidade teratológica flagrada no âmbito daqueles entes federativos pa-
rece ampliar as chances de êxito junto ao STF, o que se pretende alcançar, futuramente, por 
proposição do Conselho Federal da OAB. 

cialistas sobre determinado tema, bem como a própria advocacia, representantes do Poder Público e da 
sociedade civil organizada.
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3 RESULTADOS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Ao Plano Municipal de Curitiba, encaminhado pelo Executivo para análise da Câmara, 
61 emendas foram apresentadas. 49 (80%) pleiteavam a retirada de termos como “diversida-
de” e “gênero” das diretrizes curriculares12. A votação se realizou durante a tarde do dia 22 de 
junho de 2015, e inobstante o advocacy realizado, todas as referências àqueles termos foram 
retiradas. 

O Plano Estadual de Educação paranaense foi votado no mesmo dia, em duas sessões 
plenárias: uma extraordinária e uma ordinária. As emendas propostas pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado, que em grande medida conduziam à 
retirada daqueles mesmos termos, foram aprovadas por 43 votos. Apenas 3 foram contrários. 
Na segunda sessão, o texto final obteve 37 votos favoráveis e 4 votos contrários13. Absorve-se 
tal resultado como vitória dos setores conservadores. 

Apesar desta conclusão, é possível pinçar pontos menos negativos: a atuação das 
Comissões levou à tomada de posição institucional da Seccional da OAB/PR no debate; a mo-
bilização gerada pelo Ciclo de Reuniões Abertas revelou significativa adesão da comunidade 
acadêmica, da sociedade civil organizada e mesmo do Poder Público, apesar de não ressoar 
em apoio popular; o possível ajuizamento de ação perante o STF contra os referidos planos 
municipais, visando à aferição da inconstitucionalidade14, permite colher um posicionamento 
razoável da Corte, responsável pela última palavra no âmbito judicial, sobre a questão. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À guisa de reflexão, certas cenas precisam ser retomadas. Na Câmara Municipal de 
Curitiba, quando da votação do Plano Municipal de Educação, as pessoas se aglomeravam, 
tentando adentrar no plenário, já cheio. Impossibilitadas de entrarem, se apertavam contra as 
portas de vidro do prédio e tentavam espiar. Ouviam-se constantemente gritos como: “Nin-
guém vai dizer à minha filha que ela não é menina, que ela não pode ser menina.” Na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Paraná, não menos lotada, uma faixa dizia: “As ideólogas de 
gênero não enxergam as diferenças entre homens e mulheres? Elas precisam usar óculos”. 
Os poucos grupos integrantes do movimento feminista ou do movimento LGBTI quase não 
conseguiam se fazer ouvir. 

Cabe, ao finalizar este relato, refletir sobre essas frases; essas, dentre tantas outras, 
são lembradas por seu simbolismo. Em primeiro plano: “Ninguém vai dizer à minha filha que 
ela não é menina, que ela não pode ser menina.” Simone de Beauvoir, em plena década de 

12 Conforme publicado no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Curitiba no informe “PME: questões gênero 
e diversidade compõem 80% das emendas”.

13 Conforme publicado no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no informe “Assem-
bleia deve concluir nesta terça-feira (23) a votação do Plano Estadual de Educação”.

14 Iniciativa semelhante, aliás, aprovou-se pela Seccional de Tocantins.



Atuação de membros da comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB-PR 217

50 do século XX, diria “Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade;”15. 
Tempo depois, gerações de feministas e teóricas dos estudos de gênero permaneceriam tra-
balhando com essa frase, de diversas formas, mas insistindo sempre num ponto: as diferen-
ças entre homens e mulheres não são inatas, naturais, biológicas, mas sócio-historicamente 
determinadas.

Toda essa discussão resultaria na polêmica contemporânea acerca dos gêneros per-
formativos de Judith Butler e, através de uma especial influência no campo de estudos da 
educação, especialmente no contexto brasileiro, abriria um universo de discussões sobre a 
importância do espaço escolar no aprendizado do fazer o gênero16. Se o gênero não é um 
ser, mas um fazer, que depende de toda uma realidade citacional, que espaço pode ser mais 
central do que a escola?

Lembremos da grande teórica que é Guacira Lopes Louro. A autora propõe-se a temati-
zar exatamente esse ambiente tão saturado de gênero e de sexualidade que é a escola:  

O investimento mais profundo, contudo, o investimento de base da escolarização se 

dirigia para o que era substantivo: para a formação de homens e mulheres “de verda-

de”. (...). As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas instituições têm a ver 

com as formas como construímos nossas identidades sociais, especialmente nossa 

identidade de gênero e sexual17. 

A teórica concebe a escola, então, como um espaço de onde não é possível retirar o 
gênero ou a sexualidade. Muito pelo contrário, demonstra que a escola será um dos lugares 
privilegiados em que as “filhas” serão constituídas como meninas, ensinadas a ser mulheres, 
nos seus gestos, na sua fala, no seu existir. O pânico gerado em torno da ideia de que alguém 
dirá a uma menina que ela não pode ser uma menina substitui-se assim pela constatação de 
que o que a escola tem dito a essa criança diariamente, é, na verdade, que ela não pode ser 
nada além de uma menina. 

É nessa proibição constitutiva, que marca a carne das crianças diariamente, que se 
produz uma série de violências contra a população LGBTI. Essa população que, como todos 
os seres humanos, passa também pela infância; passa pela infância ouvindo, no sentido do 
desespero que lotou a Câmara Municipal de Curitiba, que não pode ser aquilo que é. Mudar 
esse cenário é necessariamente reverter o pânico gerado em relação às discussões de gênero 

15 DE BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida, volume 2. Trad. Sérgio Milliet. 3. Ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2016.  p. 11. 

16 BUTLER, Judith. El gênero en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Trad. Antonia Muñoz. 
Barcelona: Espasa Libros, 2007.

17 LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: 
pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
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e sexualidade no ambiente escolar. É necessariamente trazer o gênero e a sexualidade para o 
âmbito dos assuntos explícitos, retirando-o de seu implícito reinado sobre os corpos escolares.

Por último, caberia tecer algumas observações também sobre aquela frase encon-
trada em um cartaz: “As ideólogas de gênero não enxergam as diferenças entre homens e 
mulheres? Elas precisam usar óculos”. Para Deleuze, somos compostos por linhas; como 
indivíduos, mas também como coletividades18. Em meio a essas linhas, existem linhas de “seg-
mentaridade dura”, que funcionam através de máquinas binárias, capazes de nos cortarem e 
marcarem em múltiplas direções, constituindo aquilo que somos, nos transformando em su-
jeitos. Uma dessas grandes máquinas binárias, é claro, é aquela que nos difere entre homens 
e mulheres. 

Essas máquinas binárias operam de tal forma que, ao se formarem, são capazes de 
rasgar a realidade e nela inscrever uma ficção de naturalidade. Precárias que são, passam a 
operar em uma aura de verdade – aquilo que é atual absorve seu virtual e se cristaliza. O que 
é histórico naturaliza-se; o que é político, o que é passível de modificação, o que só se produz 
e se sustenta mediante um longo processo de sujeitação – que é também subjugação – apre-
senta-se como se tivesse a solidez de uma rocha. Diante disso, o questionamento desses 
parâmetros naturalizados segue-se por uma indignação, como se o ato de questionar pudesse 
ser explicado tão somente através da marca da loucura. 

O gênero da educação física, das brincadeiras de intervalo, dos corredores, dos exer-
cícios generificados de matemática, se apagam, se naturalizam. De repente, salta aos olhos 
apenas aquele gênero que funciona como desvio, como abjeção e que por isso mesmo passa 
a denunciar a artificialidade de todos os processos generificadores19. Sua existência, procura-
se constantemente apagar em nome da estabilidade daquela metafísica da substância da qual 
Judith Butler nos fala20. O pânico gerado em torno da possibilidade de discutir gênero e sexua-
lidade na escola não decorre, assim, tanto na preocupação de que aquelas crianças capazes 
de se enquadrarem ao roteiro preestabelecido sofram violência, mas sim da potencialidade 
desestabilizadora que reside na virada radical de considerar outros corpos, não enquadráveis, 
como humanamente iguais; corpos que também valem, corpos que também pesam21.

Como militantes pelos direitos humanos de mulheres e pessoas não cis-heterosse-
xuais, saímos dessa experiência com a impressão de que o avançado debate nas academias 
de muito pouco tem valido. A sociedade se alimenta de discursos de ódio; o Direito, como 
espaço de disputa, tem sido editado e promulgado nos termos daqueles que defendem a 

18 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998.
19 BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, Guacira Lopes 

(org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Trad. dos artigos Tomaz Tadeu da Silva. 3. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013.

20 BUTLER, Judith. El gênero en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Trad. Antonia Muñoz. 
Barcelona: Espasa Libros, 2007.

21 BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, Guacira Lopes 
(org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Trad. dos artigos Tomaz Tadeu da Silva. 3. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013.
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permanência – ou mesmo o retrocesso. Se o Judiciário continuará sendo um espaço em que 
podemos atuar em prol do combate desses retrocessos, não nos parece algo dado. É hora 
de olhar para trás e perceber os riscos dos caminhos que tomamos; perceber o necessário 
retorno da disputa em termos políticos, e não apenas técnicos. Assim, quem sabe, possamos 
nos realinhar e retomar nossa caminhada para frente.
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ATUAÇÃO SEM LIMITES DAS 
TRANSNACIONAIS E AS VIOLAÇÕES  
DE DIREITOS HUMANOS  
EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS  
E EM DESENVOLVIMENTO

Flavia Ayumi Kondo1

Danielle Anne Pamplona2

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo avaliar as relações entre as grandes economias glo-
bais e as grandes corporações mundiais, especialmente as que exercem suas atividades ou 
fabricam seus produtos em países subdesenvolvidos. Tais relações serão avaliadas sob a 
perspectiva de prevenção da ocorrência de violações de direitos humanos, seja pela corpora-
ção ou por qualquer outra empresa em sua cadeia de produção. Para além disso, ainda serão 
avaliadas as situações que fomentam a ocorrência de tais violações.

O cenário econômico atual é consequência de todas as fases que foram traçadas no 
passado. A primeira fase do comércio internacional ocorreu com o mercantilismo e as relações 
comerciais que eram realizadas entre os países levavam a classificação das nações entre ricas 
e pobres de acordo com seus estoques de metais e a quantidade de população. Neste sentido:

De forma geral, acreditava-se que uma nação seria tanto mais rica quanto maio-

res fossem sua população e seu estoque de metais preciosos. Segundo essa vi-

são, o Estado deveria tomar as providências necessárias para aumentar o bem- 

-estar de sua população, estimular o comércio e a indústria, considerados mais im-

portantes que a agricultura, e favorecer as exportações — principal maneira de incre-

1 Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR; membro da Clínica de Direi-
tos Humanos do PPGD/PUCPR.

2 Professora Titular da Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica; Visiting Scholar na 
American University, Washington, DC. (2015-2016); Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do 
PPGD/PUCPR.
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mentar o volume de metais preciosos no país, pois os pagamentos internacionais eram 

feitos em ouro ou prata3. 

Com o período caracterizado como feudalismo, o comércio externo e interno pratica-
mente extinguiu-se, vivia-se uma época de produção voltada para o consumo. O servo morava 
nas terras com seu senhor feudal por medo dos bárbaros, os alimentos eram produzidos na terra 
do senhor feudal e utilizados para a subsistência das famílias e apenas se houvesse excedente 
ocorreria uma possibilidade de troca comercial, uma vez que não existia moeda. No entanto, o 
feudalismo entrou em crise, por motivos do crescimento comercial influenciado pelas Cruzadas, 
criação e circulação de moeda, ascensão de uma nova classe social, e tornou-se ineficiente. 
Com o começo de sinais de exaustão do período feudal, a Inglaterra já estava passando por um 
desenvolvimento tecnológico, com a criação de máquinas e suas utilizações no setor produtivo, 
sendo a pioneira na industrialização.

 A industrialização, aos poucos, chega ao continente e os artesões, que produziam 
para a sua subsistência, passam a produzir para o comércio. O início foi tímido, com alguns 
artesãos reunidos em uma casa; após isso, iniciou-se as escolas de artesanato. A utilização 
de máquinas criou uma divisão de classes entre os artesãos que possuíam as máquinas e tor-
navam-se assim os donos dos meios de produção e os artesãos que trabalhavam. E surgiram, 
assim, em grandes galpões, as primeiras fábricas de tecelagem na Inglaterra.

A Primeira Guerra Mundial, no entanto, pôs fim ao reinado da Inglaterra como a maior 
potência mundial. No entre guerras começa a despontar a força do mercado norte-americano 
que, finalmente, com a Segunda Guerra, terá sua chance de ouro para se expandir. A Europa foi 
totalmente destruída, e os Estados Unidos saíram vitoriosos do conflito e criaram dois planos 
econômicos para reestruturar a Europa e o Japão. A Europa passou a ser o mercado certo e 
eficiente para a venda de seus produtos e serviços. Com a conquista desse mercado, estava 
garantido o crescimento da indústria norte-americana. Com a Guerra Fria, a tensão econômica 
tornou-se explícita e o comércio internacional ficou dividido entre as tecnologias da Rússia e 
dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos permaneceram na condição de principal economia mundial até a 
Segunda Guerra Mundial, a qual afetou economicamente muitos países, em especial Alemanha 
e Japão que saíram derrotados. O pós-guerra foi intenso com a disputa travada entre Estados 
Unidos e a antiga União Soviética (URSS) pela questão ideológica, capitalismo versus socialis-
mo. Esta disputa bipolar do poder teve fim juntamente com o pensamento socialista e o fim da 
URSS. O capitalismo foi implementado nos países e os Estados Unidos saíram mais uma vez 
vitoriosos. E começa, então, a fase das disputas multifacetadas pelo comércio internacional, 
o que, em certa medida, foi identificada como globalização: a diminuição da distância, o esva-
ziamento de fronteiras – em especial para os produtos financeiros. 

3 CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto Leite da. Economia internacional. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. v. 1. 327p. p. 4. 
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A economia capitalista continua se desenvolvendo, ainda que passando por diversas 
fases de adaptação. As relações comerciais tornaram-se mais complexas com a distribuição 
da produção em diferentes territórios; a especialização; a sofisticação das estruturas empre-
sariais e a facilidade de transferências monetárias. Os países criaram laços mais estreitos para 
realizar suas trocas comerciais. A regulamentação da economia – ou a ausência dela – no pós 
Segunda-Guerra forjou o ambiente propício para o crescimento das empresas. Acompanhando 
a saturação dos mercados domésticos, elas se expandem além-fronteiras; a alta competitivi-
dade faz com que a expansão também ocorra na busca de locais que permitam a produção 
com custos menores. Esses movimentos são a gênese do que hoje denominamos transna-
cionais ou grandes corporações. Sua existência tem desiquilibrado a balança de poder eis que 
surgem como um novo forte ator nas searas políticas internacional e doméstica. 

2 A GÊNESE DO MONSTRO

A participação na economia mundial tornou-se mais clara com o passar dos anos. 
Devido ao desenvolvimento dos serviços de telecomunicações (entenda-se como telecomu-
nicação serviços de telefonia e internet, e transporte), o mundo passou a ser considerado 
pequeno, uma vez que é possível a comunicação entre duas partes opostas do globo terrestre 
em questão de segundos. O sistema financeiro foi remodelado para esta nova fase, a competi-
tividade entre as potências mundiais é controlada e classificada. Padrões foram estabelecidos, 
metas de mercado, inflação, índice de produção e outras formas de se estudar o mercado. 
Uma consequência visível desta globalização econômica é que como tudo está conectado, 
quando uma potência entra em crise, vários países podem sentir o impacto, já que os países 
possuem acordos econômicos entre si. 

Portanto, participar ou não da globalização não é uma opção, dadas as mudanças irre-

versíveis no ambiente internacional. Na era da tecnologia da informação, é impossível 

que um país se isole do mercado mundial, a não ser a um custo social muito elevado, 

já que ele se marginalizaria da prosperidade material aberta a um número crescente 

de nações.4 

 A economia é como um organismo, subdividida em vários órgãos que seriam cada 
país que fazem parte do todo, em geral, para um bom funcionamento, todo o sistema deve 
estar bem, porém, o que realmente ocorre é que alguns países sustentam os outros, alguns 
países possuem mais competitividade que outros devido ao seu desenvolvimento, e os países 
subdesenvolvidos, normalmente, precisam de recursos externos para sobreviverem.

4 VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de economia e negócios internacionais. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 8.
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Após o período entre guerras, a economia internacional estava destroçada. O sis-
tema financeiro estava desregulado e desarticulado. Para tentar restabelecer e regular a 
economia mundial, os países se reuniram, em 1944, na cidade de Bretton Woods, com a 
finalidade de criar um acordo comercial que regulasse o mercado internacional. Era neces-
sário criar um padrão econômico capaz de suportar as questões conflitantes em relações 
as políticas econômicas presentes no período, assim como incentivar a mobilidade inter-
nacional de capital. Dessa maneira, a convenção de Bretton Woods tinha como principal 
objetivo estruturar um novo padrão monetário internacional. Desta convenção foram criadas 
três: organizações, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o GATT, sigla em 
inglês que significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio, hoje OMC, Organização Mundial do 
Comércio ou sua sigla em inglês, WTO World Trade Organization.

A Organização Mundial do Comércio é uma instituição mundial que elabora as regras 
a serem aplicadas no comércio internacional. Foi criada pela reunião de 160 países e tem por 
objetivo criar um mercado estável e com menos barreiras e taxas. Atua de forma a resolver 
problemas que podem ocorrer nas disputas negociais entre os Estados e fornece suporte para 
as nações que ainda estão em desenvolvimento, para garantir que tenham alguns benefícios 
ao negociar com os países desenvolvidos, buscando, assim, compensar as desigualdades 
econômicas entre as partes na relação.5

A Organização Mundial do Comércio disponibilizou um comparativo do comércio in-
ternacional entre os anos de 2005 a 2015. Os valores dos produtos e de serviços comer-
ciais praticamente dobraram em dez anos; no entanto, em 2015, ambos tiveram considerável 
queda, após um aumento significativo entre 2012 a 2014. Com a crise de 2009, a taxa de 
comércio internacional declinou, porém, rapidamente se recuperou, nos anos de 2010 e 2011, 
para novamente começar a diminuir em 2012 a 2014, antes de despencar em 2015. Com a 
diminuição dos preços das commodities, os produtos do comércio internacional sofreram um 
significante impacto, por exemplo, a energia, cujo valor de mercado caiu 45%.6 

Dados fornecidos pela OMC, em de 2015, colocavam China, Estados Unidos, Alema-
nha, Japão e Países Baixos, nesta ordem, como os cinco maiores exportadores do mundo. No 
ano seguinte, os maiores importadores foram Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido 
e Japão. Segundo as estatísticas provenientes do WTO, em 2014, os países que mais exporta-
vam eram a União Europeia, China e Estados Unidos, seguidos Cingapura, Suíça e Coreia. Em 
relação a importação, os cinco principais países no ano de 2014 eram União Europeia, China, 
Japão, Coreia e Estados Unidos. 

As grandes potências mundiais devem esse título às empresas que, com o passar 
dos anos, tornaram-se ricas e estáveis. Segundo o economista Marco Antonio Sandoval de 
Vasconcelos:

5 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-
financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc>.

6 Relatório WTO “Trends in world trade: looking back over the past ten years”. Disponível em: <https://www.
wto.org/english/docs_e/docs_e.htm>.
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“A expansão do investimento direto externo e a do comércio internacional são dois 

grandes motores da globalização. Eles facilitam a divisão internacional do trabalho; é 

a forma mais eficiente de difusão de conhecimento tecnológico, de capital, de criação 

de riqueza e podem possibilitar a incorporação da capacidade produtiva potencial dos 

países no processo de desenvolvimento econômico, além de abrir novos mercados 

para produtos e serviços de alto valor adicionado e possibilitar oportunidades de em-

pregos mais bem remunerados.7” 

A internacionalização do comércio tornou-se inevitável devido à globalização. Taxas já 
impostas como importação e exportação mundial evidenciam o óbvio: os Estados precisam 
de um ao outro para manterem-se. Ainda no livro de Vasconcelos: 

“Como se pode observar, sistematicamente, o comércio internacional tem apresentado 

um dinamismo mais forte que o da produção mundial. Os mercados estão ficando cada 

vez mais integrados, e cada país depende de modo crescente de compras e vendas 

externas. Aumentou a divisão internacional do trabalho: há meio século, para se produzir 

uma unidade de PIB no mundo, era necessária a importação de 12% de seu valor; hoje 

em dia, essa porcentagem é de 32% (em 2008). ”8

Com a globalização, as indústrias passam a ser acompanhadas das empresas de 
serviços, em especial de telecomunicações, que impulsionam o crescimento econômico em 
seus países sede. A necessidade de encontrar territórios que permitam a produção com custos 
menores faz com que as empresas passem a produzir em países que lhes ofertem tais custos. 
Estes países, por sua vez, conseguem oferecer um ambiente mais confortável para tais em-
presas, porque, no geral, não possuem leis protetivas ao trabalhador e ao meio ambiente, não 
possuem um sistema tributário adequado para fazer frente às necessidades de sua população. 
É claro que o local para instalação destas empresas estará em países em desenvolvimento ou 
subdesenvolvidos, com instituições fracas e legislação frouxa ou inexistente.

Para a economia chegar ao patamar atual, passou por muitas modificações. As nações 
poderosas não podem mais tomar posse de outra nação por esta ser mais fraca. Os diversos 
tratados realizados pelos países culminam para resoluções diplomáticas de conflitos, isto é, 
uma tentativa para evitar guerras. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e as descolonizações 
das antigas colônias, os países mais desenvolvidos utilizam artimanhas para dominar o país 
subdesenvolvido ou em desenvolvimento, porém, sem a concretização da dominação física.

 Ocorre que os países desenvolvidos possuem mais dinheiro e credibilidade no comér-
cio internacional, o que influência as tomadas de decisões dos países que dependem destes. 
Uma das formas de controle de um Estado sobre outro subdesenvolvido é a implementação 

7 Relatório WTO “Trends in world trade: looking back over the past ten years”. Disponível em: <https://www.
wto.org/english/docs_e/docs_e.htm> p. 4.

8 Ibidem. p. 2. 
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de transnacionais nestes países. Uma vez que, em certos países, a transnacional possui poder 
econômico maior que até mesmo o próprio Estado que está cedendo seu território. 

As transnacionais são vistas como uma chance de desenvolvimento para o país que 
irá sediá-las, uma vez que geram lucros, trabalho e, em teoria, industrializam os países. Muitos 
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, visando atingir maiores lucros e desen-
volver seu Estado, fornecem incentivos ficais para atrair as transnacionais, ou cedem o que 
for necessário para suas instalações, como a terra. No entanto, essas transnacionais não 
possuem nenhuma vinculação legislativa internacional que as obrigue a respeitar os diretos 
humanos, uma vez que, não há como responsabilizar a empresa por violar estes direitos.

A transnacional precisa respeitar a legislação vigente no país em que se instalou, 
porém, muitas vezes, como o país é subdesenvolvido ou em desenvolvimento, não possui 
legislação com força suficiente para responsabilizar as empresas, e também porque não é 
economicamente muito interessante possuir conflitos com a transnacional, já que esta produz 
trabalho e desenvolvimento, mesmo que dependente para o país. Assim, muitas transnacionais 
atuam da forma que acham melhor, ignorando valores sociais das empresas, como levar 
desenvolvimento, preocupar-se com a natureza e fornecer trabalho digno.

Assim, as transnacionais parecem encontrar espaço livre para a exploração e autorre-

gulação de recursos econômicos (capital, trabalho, matérias-primas, metas de maxi-

mização de lucros e redução máxima de custos), jurídicos (normas técnicas internas, 

regras corporativas, metas de produção e de organização de relações trabalhistas e 

de responsabilidade por exemplo) culturais (padrões de consumo, produtos, modelos 

ideológicos) e políticos (veiculação de modelos de centralização de poder, monopoli-

zação de mercados, manipulação de estruturas democráticas)9.

3 O MONSTRO MOSTRA SUAS GARRAS 

Transnacionais são empresas que atuam além das fronteiras do seu país sede, como, 
por exemplo, empresas criadas no Estados Unidos e que passam a atuar também no Vietnã. A 
definição fornecida pela Confederação das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD, 2010):

“a Empresa Transnacional (ETN) é geralmente considerada como uma empresa que 

compreende as entidades em mais de um país que operam sob um sistema de tomada 

de decisão que permite políticas coerentes e de uma estratégia comum. As entidades 

são tão ligadas, por posse ou não, que uma ou mais delas podem ser capazes de 

9 ARAUJO, Bruno Manoel Viana de. Direito Internacional II. XXV Encontro Nacional do Conpedi. Brasília, DF. 
2016. p. 302.
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exercer uma influência significativa sobre os outros e, em particular, partilhar conheci-

mentos, recursos e responsabilidades com os outros. (Tradução livre)”.10

A instalação de empresas transnacionais gera avanço industrial no país, o que implica 
também em um avanço econômico e social, um aumento de tributação e a criação de empre-
gos. Por isso, muitos países concedem incentivos fiscais para que sejam os escolhidos para 
sua instalação. Porém, como qualquer empresa, as transnacionais são motivadas por critérios 
econômicos, a busca do lucro é seu objetivo essencial. E o lucro é tão maior quanto menor 
forem os custos diante de um mesmo faturamento. Assim, por serem as portadoras de tantas 
possibilidades para estes Estados, acabam utilizando sua capacidade de gerar crescimento 
econômico como moeda de troca para obter benefícios para si próprias. Os Estados, por sua 
vez, ávidos pelo recebimento do investimento, acabam sujeitando-se a diferentes exigências.

“Baixos níveis salariais pagos aos trabalhadores, escassez de legislação trabalhista 

e fiscal, segurança e garantia de mercados – ainda sem concorrência –, listam um 

menu de possibilidades para que as empresas avistem, nos mercados periféricos, a 

formação de plataformas de exportação”.11 

Segundo documento fornecido pela organização não governamental norte-america-
na Stop Corporate Impunity, em tradução livre, “Acabe com a impunidade das corporações”, 
transnacionais são instituições ou grupos de entidades econômicas que possuem atividades 
em mais de um país e em ambos são consideradas autônomas. São corporações compostas 
por empresas-mães que se estabelecem segundo as leis do país em que foram criadas e 
operam com investimento estrangeiro direto, sem criar uma companhia local, ou através de 
subsidiárias registradas como empresas locais de acordo com o país em que se instalam. 

As transnacionais precisam respeitar as legislações do país que os hospedam e caso 
as desrespeitem, devem sofrer punição nacional. Porém, como muitas transnacionais são 
mais ricas que os países em que se instalam, podem utilizar-se de sua influência política e 
econômica para saírem impunes apesar do cometimento de diferentes violações de direitos 
humanos. 

A transnacional, como uma pessoa jurídica, ou pessoas que atuam em seu nome, os 
Estados, as instituições financeiras internacionais, assim com as pessoas naturais respon-
sáveis respondem, segundo a ONG Stop Corporate Impunity, por atuarem como cúmplices, 
colaboradores, instigadores, patrocinadores ou acessórios no cometimento de infrações civis, 

10 UNCTAD. Transnational Corporations Statistics. Disponível em: <http://www.unctad.org/templates/Page.
asp?intItemID-3159slang-1>. Acesso em: 28 ago. 2017.

11 CARVALHO FILHO, José Carlos de. O Brasil e as Empresas transnacionais: Os novos rumos para a transna-
cionalização das empresas nacionais. Scientia Iuris, volume 15, n. 1., Junho de 2011. p. 93.
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políticas, sociais, econômicas, culturais e violações de meio ambiente. Essas infrações podem 
ser consideradas crimes corporativos, ecológicos ou econômicos internacionais. 

Em meio a tantas possíveis violações, existem ainda as violações de direitos humanos. 
O grau de complexidade da situação se eleva na medida em que, seguramente ao lado dos Es-
tados Nacionais, as transnacionais são as maiores violadoras dos Direitos Humanos (GUEDES, 
2013, p. 14). Segundo André de Carvalho Ramos, direitos humanos são: 

Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável 

para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos huma-

nos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna.12 

Para garantir maiores lucros, muitas vezes as transnacionais acabam por violar os 
direitos humanos nas relações trabalhistas, oferecendo baixos salários, condições insalubres 
de trabalho, aproveitando-se de trabalho infantil ou do trabalho análogo ao escravo, em contra-
riedade ao que dispõem legislações domésticas ou na ausência delas.

Assim, mesmo que haja excessivas regras trabalhistas em determinado país emergen-

te, as Empresas Transnacionais chegam ao extremo de ignorá-las, explorando suas 

atividades ao largo das normas sociais, e pior, com a anuência do próprio Estado.13 

E o rol de direitos humanos que podem ser violados não é pequeno. De fato, quaisquer 
dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos podem ser violados por atividades 
corporativas.

E são vários os exemplos que a história nos dá para confirmar a tese de que as empre-
sas podem, sim, ser autoras de violações de direitos humanos. Veja-se, por exemplo, o caso 
da empresa Samarco. Como é fato conhecido da recente história brasileira, uma barreira desta 
empresa mineradora rompeu-se em Mariana, Minas Gerais, fazendo com que 30 milhões de 
metros cúbicos de rejeito de minério e água fossem despejados, destruindo as cidades nas pro-
ximidades. Segundo especialistas, a lama liberada possuía um grande grau de metais pesados 
como arsênio, chumbo, cromo, zinco, bário, manganês e outros14, tal fato que não havia sido 
afirmado pela empresa. O rompimento da barragem ocasionou a destruição das cidades, morte 
de 19 pessoas e um desastre ambiental sem precedentes. As violações de direitos humanos cir-
cunscrevem-se ao deslocamento forçado da população; à falta de resposta imediata e adequada 
ao dano que lhes foi causado; à vida de alguns; à cultura de muitos. O setor extrativista é profícuo 

12 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 27.
13 WINTER, Luis Alexandre Carta. Atuação das empresas transnacionais nos países emergentes: desenvolvi-

mento nacional à luz da ordem econômica constitucional. Cadernos do programa da de pós-graduação em 
Direito PPGDir/UFRGS. Edição digital. Porto Alegre, volume XI, N.1, 2016. p. 175.

14 Disponível em: <http://noticias.r7.com/minas-gerais/laudo-comprova-alta-concentracao-de-metais-pesa-
dos-em-lama-de-barragens-13112015>.
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em exemplos de diferentes violações de direitos humanos, consubstanciadas no uso de tortura e 
violações físicas para fins de trabalho forçado ou para obrigar populações a se deslocar; perse-
guições; uso de instrumentos estatais, como polícias ou militares, entre tantos outros.

Além disso, há ainda exemplos de indivíduos trabalhando em condições análogas à 
escravidão. Segundo a ONG Walk Free Foundation, mais de 45 milhões de pessoas no mundo 
são tratadas de forma análoga ao escravo. Essa escravidão moderna é complexa, e pode 
ser caracterizada por diferentes ocorrências, como as condições em que a comida é dispo-
nibilizada para os trabalhadores, pelas condições de alojamento, pela impossibilidade de se 
locomover livremente ou pelas condições de remuneração pelo trabalho15. 

Um exemplo de trabalho análogo ao escravo é o caso da marca de roupa Zara. Em 
2011, a empresa foi acusada de manter relações com empresas que possuíam trabalho em 
condições análogas à escrava em seu sistema operacional. A transnacional foi chamada a um 
depoimento, no qual admitiu que não fiscalizava as empresas em sua cadeia de produção. Não 
foi de fato a transnacional que empregou esses trabalhadores, no entanto, foi uma empresa 
ligada à sua linha de produção. Em 2014, a empresa foi condenada em primeira instância16 e 
no presente ano de 2017, a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a 
Região17. Este fato faz parte das razões pelas quais se discute a responsabilização de corpora-
ções inclusive por violações ocorridas em sua cadeia de produção.

Há, também, acusações contra as empresas que fazem parte da cadeia produtiva 
dos aparelhos da Apple, empresas chinesas das quais a marca americana compra peças são 
acusadas da prática de jornadas excessivas à contratação de trabalho infantil.18

Os exemplos elucidados são só alguns em meio ao grande número de empresas 
transnacionais que violam direitos humanos em países subdesenvolvidos ou em desenvol-
vimento. E as constantes acusações sobre as empresas continuarem a cometer as mesmas 
condutas ou continuar em parceria com empresas que violam direitos humanos passam uma 
imagem de impunidade das transnacionais.

Além disso, as grandes firmas possuem um poder de influência que lhes resguarda mais 

ainda de qualquer responsabilização ou imputação de culpa, o que gera um problema, 

pois se elas são os agentes potencialmente mais danosos aos direitos humanos e dificil-

mente são responsabilizadas por suas condutas ofensivas, impõe-se a questão de como 

proteger ou salvaguardar os indivíduos desses sólidos e inabaláveis impérios capazes de 

gerar graves lesões aos seres humanos. Do que se infere a necessidade de estruturação 

15 Disponível em: <https://www.walkfreefoundation.org/>.
16 Autos nº 0001662-91.2012.502.0003 foi proferida em 11 de abril de 2014. Disponível em: <http://repor-

terbrasil.org.br/2014/04/integra-da-sentenca-judicial-em-que-zara-e-responsabilizada-por-escravidao/>. 
Acesso em: 17 jul. 17.

17 A decisão é de 08.11.17 mas ainda não está disponível ao público. A notícia, no entanto, foi amplamente 
veiculada, como Brasil Econômico. Disponível em: <http://economia.ig.com.br/2017-11-14/zara-trabalho
-escravo.html>. Acesso em: 18 nov. 17.

18 http://metalrevista.com.br/2016/06/22/coca-cola-apple-nestle-nike-envolvidas-trabalho-escravo/ 
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de fortes regramentos jurídicos e de sólidas instituições nacionais ou internacionais ca-

pazes de controlar, fiscalizar e prevenir graves danos aos direitos humanos provocados 

por empresas privadas.19 

A realidade é que há uma carência de legislação para que ocorra a punição internacional 
das transnacionais. Não há um tratado internacional que demande dos países o compromisso de 
investigação e punição de suas empresas quando violem direitos humanos. 

4 NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO

As violações de direitos humanos por transnacionais envolvem direitos que atingem 
toda uma população e qualquer ser humano, e são fatos noticiados por meio de dados pela im-
prensa e organismos internacionais e nacionais que repudiam e combatem tais ações.  Como 
nem todos os ordenamentos domésticos têm instituições fortes e legislação para proteger as 
pessoas que são nacionais daquele país, é preciso refletir se o direito internacional não pode 
dar uma melhor resposta.

Direito internacional dos direitos humanos possuis certas características singulares 

sendo elas: tratar dos direitos de todos, não importando a nacionalidade, credo, politi-

ca, entre outras singularidades; os Estados assumem deveres em prol dos indivíduos, 

sem a lógica da reciprocidade dos tratados tradicionais; os indivíduos tem acesso a 

instancia internacional de supervisão e controle das obrigações dos Estados, sendo 

criado um conjunto de sofisticados processos internacionais de direitos humanos20. 

Como uma forma de indicar às empresas quais seriam as melhores condutas, a Or-
ganização das Nações Unidas definiu que deveria ser elaborado um documento que tratasse 
do assunto. Assim, nascem os chamados Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos, que são princípios que não possuem valor vinculante, mas indicam como deve ser 
a atuação das empresas para evitar que ocorram as violações de direitos humanos. O então 
Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, convidou o Professor de Harvard, John Ruggie, para 
estabelecer como a ONU poderia se manifestar sobre o assunto. O resultado disso é que, em 
2011, a ONU aprova os princípios elaborados por Ruggie. Eles foram desenvolvidos a partir 
da estrutura de três pilares para orientar o mercado “proteger, respeitar e reparar”. Proteger 
refere-se ao dever de os Estados protegerem os direitos humanos. Respeitar refere-se às 
empresas que devem ser responsáveis por respeitar os direitos humanos. Por fim, reparar 

19 SANTOS, Herta Rani Teles. As constantes violações de Direitos Humanos pelas corporações internacionais e 
a eficácia dos Direitos Humanos: os instrumentos judiciais e não judiciais acessíveis no Brasil. Disponível em 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod-6b219d75118d8793>. Acesso em: 26 ago. 2017. p. 9.

20 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 31.
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refere-se à exigência de criação e manutenção de recursos eficazes e adequados em caso de 
descumprimento pelas empresas.

Os princípios são um norte para como as empresas deveriam agir; no entanto, não 
obrigam nenhuma e não impõem sanções caso não sejam respeitados. Sendo assim, não 
há um efetivo controle normativo internacional sobre as empresas em relação a violação de 
direitos humanos. Hoje é preciso confiar nos ordenamentos domésticos.

É percebido que há um padrão de violações aos Direitos Humanos por parte das 

empresas transnacionais na realização de seus empreendimentos e que elas se 

aproveitam da estrutura jurídica existente para permanecerem impunes às violações 

cometidas. Verifica-se que as transnacionais são responsáveis por violações diretas e 

indiretas de Direitos humanos: a primeira quando cometidas pelo conjunto de entidades 

que podem ser consideradas como parte da transnacional causando danos ao meio 

ambiente, ofensa aos direitos do trabalho, delitos financeiros etc., e a segunda, violações 

indiretas, que correspondem às consequências da atividade da transnacional, como 

tráfico de influências, fraudes fiscais que impedem que as populações obtenham do 

Estado o cumprimento de seus compromissos, colocando as empresas transnacionais 

acima da democracia e de políticas públicas de real benefício à população.21

Uma das questões que devem ser enfrentadas é o poder das transnacionais frente 
aos Estados. Os países que as hospedam, muitas vezes, possuem uma economia fraca e 
regras bastante flexíveis em relação à proteção de direitos humanos. A transnacional, ao ali 
se instalar, ajuda o país a crescer recolhendo tributos e promovendo empregos. Por isso, tem 
condições de exercer uma grande influência no governo do país.

Os dispositivos internacionais que preveem os direitos humanos são elementares e 
devem ser cumpridos por todos os Estados, tenham ou não ratificado todos os tratados que as 
estabelecem, porque constituem princípios invioláveis do Direito Internacional Consuetudinário 
(RAMOS, 2016, p.35). 

Porém, não há uma regulamentação que obrigue os Estados a cobrarem de suas trans-
nacionais que atuem em outros países que se comprometam a não violar direitos humanos. A fal-
ta de regras com força vinculante permite que, como já atualmente ocorre, muitas transnacionais 
violem estes direitos e não sejam sancionadas de forma devida, ou, que elas tenham relações 
comerciais com empresas terceiras que violam os direitos humanos. Neste caso, a violação se 
dá em sua cadeia de produção e a alegação recorrente das transnacionais, quando interpeladas, 
é de que não podem ser responsáveis por situações que sequer conheciam.

21 FORD FOUNDATION. Novos elementos para o Tratado de Empresas e Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/07/Novos-elementos-para-o-Tratado-de-Empresas-e-
Direitos-Humanos-da-ONU.pdf >. Acesso em: 28 ago. 2017.
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As obrigações internacionais nascidas de proteção aos direitos humanos só possuem 

conteúdo real quando o mecanismo de responsabilização por violação é eficaz. Tal 

mecanismo deve ser o mais amplo possível para que se evite o caráter meramente 

programático das normas internacionais sobre direitos humanos.22  

Hoje, é possível que um Estado seja denunciado a uma das Cortes Internacional de 
Direitos Humanos. Nestas, a denúncia será investigada e julgada de acordo com os parâmetros 
internacionalmente adotados e, ao final, com a condenação, o Estado violador pode ser requi-
sitado a implementar alguma medida ou a reparar os danos já causados. A violação de normas 
internacionais imperativas de direitos humanos faz nascer relações novas entre este o Estado 
violador e todos os outros Estados, não porque cada Estado foi violado em seu direto próprio, 
mas sim porque cada Estado tem o interesse na defesa dessas normas em nome da comunidade 
internacional. Esse é o correto alcance do conceito de norma imperativa. Logo, o Estado terceiro 
não defende interesse próprio, mas de toda a comunidade internacional (RAMOS, 2016, p. 67). 

A falta de proteção normativa cria instabilidade na comunidade internacional e muitos 
órgãos e instituições que defendem os direitos humanos acreditam na necessidade da criação 
de um tratado que vinculem os Estado e as instituições transnacionais, bem como suas em-
presas subsidiárias e todo o nível de que faz parte da cadeia produtiva.

Uma vez que, sem norma vinculante, os direitos humanos estão sucumbindo por falta 
de mecanismo que permita que os indivíduos denunciem violações de direitos humano. Sendo 
assim, restringe-se o respeito a estes direitos por falta de um sistema específico para este tipo 
de violação de direitos humanos por transnacionais.

É necessária a elaboração de um tratado para frear as violações de direitos humanos 
que são cometidas por transnacionais e suas subsidiárias, mas, para que isso ocorra, é impor-
tante que as transnacionais enxerguem o quanto elas próprias podem ganhar e que os Estados 
percebam que a proteção das pessoas garante sua legitimidade. Deve-se fomentar o interesse 
em elaborar um tratado que venha a defender primordialmente direitos humanos frente às 
empresas. A Organização não governamental Stop Corporate Impunity propõe a criação de um 
tratado que vincule Estados e transnacionais, porém não somente em um caráter de sanção 
caso ocorra alguma violação; esse texto é denominado Tratado Internacional dos Povos Para 
o Controle de Empresas Transnacionais.

O Tratado dos Povos é proposta alternativa de caráter radical, cujos objetivos são, por 

um lado, propor mecanismos de controle para frear as violações de direitos humanos 

cometidas pelas empresas transnacionais e, por outro, oferecer um marco para o in-

tercâmbio e a criação de alianças entre comunidades e movimentos sociais para tomar 

o espaço público, agora ocupado pelos poderes corporativos.23 

22 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 36.
23 STOP CORPORATE IMPUNITY. Tratado Internacional dos Povos para o Controle das Empresas Transnacio-

nais: documento para consulta global. Dezembro, 2014. Disponível em: <http://www.rebrip.org.br/system/
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Um tratado internacional é importante, pois as empresas transnacionais, suas subsi-
diárias e os países de origem estão protegidos por acordos internacionais elaborados sob os 
auspícios de organizações com interesses puramente econômicos que preferem proteger os 
violadores do que facilitar uma forma de sancioná-los. Neste rol estão órgãos como o Fundo 
Monetário Internacional, o Mercado Internacional do Comércio e Banco Mundial. 

No entanto, uma das questões cruciais neste tema é a discussão do porquê estes ór-
gãos não tomaram as rédeas e criaram acordos para combater a violação de direitos humanos. 
Instituições como a Organização Mundial do Comércio recebem dados suficientes para avaliar 
como se dão as transações comerciais entre diferentes países. Assim, como é seu escopo 
principal regulamentar tais transações, poderia acrescentar medidas protetivas de direitos hu-
manos nas relações comerciais. Mas é justamente o escopo principal de sua existência que 
parece afastá-lo de qualquer possibilidade de regulamentação na área de direitos humanos eis 
que, composto pelos próprios Estados, estes parecem não estar dispostos a utilizar esse foro 
para discutir qualquer outra coisa que não seja o comércio. Com a possibilidade de avalizar 
sanções comerciais impostas aos países, seria um grande salto para a proteção de direitos 
humanos sua adesão ao processo de respeitos pelos mesmos. É claro que o problema reside 
no fato de que os direitos humanos são vistos como uma seara separada de todo o restante 
das relações: há comércio, há meio ambiente; há estudos meteorológicos; há regulamentação 
do trabalho e, então, há direitos humanos. Se os direitos humanos fossem vistos como a pre-
missa para que todas as outras relações pudessem acontecer, para a regulamentação de todas 
as outras regulamentações, o nível de proteção que desfrutariam seria outro.

Outro bom motivo para a elaboração de um tratado está no fato de que, para  
a sanção de transnacionais, dependendo quase totalmente dos ordenamentos domésticos dos 
Estados que hospedam as atividades destas corporações. E estes ordenamentos podem não 
ser eficientes. Um tratado, neste caso, teria o mesmo efeito que tem os tratados de direitos hu-
manos que hoje são aplicados pelas Cortes regionais de direitos humanos: na ausência de res-
posta adequada do Estado onde ocorreu a violação, as Cortes são chamadas a se manifestar.

Apesar de a criação de um Tratado facilitar todo o processo, é necessário que a re-
ponsabilidade atinja um patamar protetivo, e não somente reparador. Isso é, deve haver uma 
responsabilidade por parte das empresas não somente quando o dano já foi cometido, mas 
sim uma atuação prévia para impedir que o dano ocorra. 

A ideia de prevenção de um risco está diretamente ligada ao direito ambiental, 
de onde veio a máxima de quem causou o dano deve pagar. Aos poucos, no entanto, há  
a conscientização de que mesmo com o pagamento de uma indenização, as consequências 
do dano muitas vezes são impossíveis de serem mensuradas ou reparadas. Isso sempre difi-
cultou a delimitação do valor a ser pago e criou a ilusão de que uma vez paga a indenização, 
ainda que milionária, a empresa poderia violar novamente tais direitos.

uploads/ck/files/PeoplesTreaty-PT.pdf >. Acesso em: 27 ago. 2017. p. 7.
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Com a evolução dos estudos a respeito dos impactos ambientais passou-se 
a buscar não apenas políticas de reparação, mas, principalmente, para políticas de prevenção. 
Se o dano ambiental pode ser impedido, também serão as suas consequências trágicas, mui-
tas vezes irreparáveis.

A constatação da ineficiência do modelo reparador, hoje mencionado na doutrina fran-

cesa como “curativo”, forneceu, assim, as condições necessárias para o desenvol-

vimento de uma lógica de gestão distinta da tradicional, diz a doutrina ambientalista. 

O surgimento do princípio da prevenção está, portanto, associado à descoberta da 

importância das medidas ex ante no Direito Ambiental. O paradigma preventivo vem 

almejar, assim, a utilização de medidas concretas e não apenas dissuasórias para im-

pedir o acidente.24 

O pensamento de dever preventivo deve ser expandido para o âmbito dos direitos huma-
nos. E para fazer jus a um direito preventivo eficaz é necessário que as transnacionais, empresas 
locais e todos os Estados pactuem para criar medidas para evitar que direitos sejam violados.

Os parâmetros estabelecidos por John Ruggie em relação a atuação das transnacio-
nais para evitar a violação de direitos humanos também se remete à atuação preventiva dos 
Estados. Há ali o reconhecimento das obrigações do Estado em proteger, e das empresas 
em respeitar os direitos humanos. Há o dever de agir previamente para que os direitos huma-
nos não cheguem a serem violados. O princípio 10 estabelece que os Estados membros de 
instituições multilaterais relacionadas com empresas devem assegurar que tais instituições 
não limitem a capacidade de os Estados protegerem os direitos humanos e o não impeçam 
os direitos humanos pelas empresas. Além disso, os Estados devem:

incentivar essas instituições, no âmbito de seus respectivos mandatos e capacidades, 

a promover o respeito aos direitos humanos pelas empresas, e, quando demandadas, 

auxiliar os Estados no cumprimento de seu dever de proteção contra as violações 

dos direitos humanos cometidas por empresas, por meio de iniciativas de assistência 

técnica, atividades de formação e sensibilização.25

 Atuar a partir de instituições multilaterais como a Organização Mundial do Comércio 
pode ser um dos melhores caminhos. Uma possibilidade de fomentar a concretização deste 
princípio seria a criação de um comitê de direitos humanos dentro deste organismo, com 
o intuito de analisar as transnacionais e suas subsidiárias para verificar a existência de vio-
lações previstas em instrumento internacional. A previsão de um procedimento específico 

24 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica: limites epistêmi-
cos a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015. p. 42.

25 CONECTAS. Empresas e direitos humanos. 2012. Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-site/
Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 17 ago. 17. p. 9.
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para o Comitê tratar o caso, com a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, po-
deria aproximar a possibilidade de realização de responsabilização de corporações. No caso 
de manutenção da única possibilidade de responsabilização recair sobre o Estado, conti-
nuaríamos encontrando as mesmas dificuldades atuais. Todavia, o Comitê poderia atuar 
também preventivamente e por meio da produção de relatórios que aos poucos pudessem 
facilitar a compreensão de que o tema de direitos humanos está visceralmente conectado ao 
todo, inclusive ao tema de comércio internacional.

5 CONCLUSÕES

O trabalho exposto tem como finalidade explorar assuntos atuais e ao mesmo tempo 
obsoletos. As violações de direitos humanos por empresas transnacionais, suas subsidiarias 
e o apoio dos Estados em que nele se instalam não são novos, porém, a falta de atuação para 
resolver este conflito o faz tão novo e necessário o debate.

As violações de direitos cometidas em diversas esferas em países subdesenvolvidos e 
em desenvolvimento por empresas transnacionais ou suas subsidiárias ocorrem muitas vezes 
com o amparo dos governos destes países, uma vez que estas empresas levam a esperança 
de desenvolvimento econômico dos países. Sendo assim, muitas empresas recebem benefí-
cios fiscais para se instalar no país e quando se instalam violam direitos humanos, em relação 
à exploração de mão de obra, assim como direitos ambientais e grande parte das vezes não 
são sequer responsabilizados.

Portanto, é vista a necessidade da responsabilização dessas empresas transnacionais 
por toda a cadeia produtiva até o produto final. Para tanto, é necessário o apoio de Estado e 
Organismos Internacionais que possuam força vinculante para impor sanções. Desse modo, 
se faz essencial a criação de um tratado internacional que vincule empresas e Estados para a 
efetiva fiscalização e responsabilização por violação de direitos humanos em países desenvol-
vidos e em desenvolvimentos por transnacionais.

Com o trabalho foi possível perceber que é necessário a atuação de organizações in-
ternacionais que possuam por si só força vinculante e influência nos países, como a OMC, que 
apesar de possuir uma atuação voltada para a economia, é de essencial importância para um 
tratado, uma vez que é um órgão que controla o comércio e trocas comerciais, assim como 
preço de mercado e a economia de todos os países.

É necessário que ocorram medidas mais eficazes para penalizar os violadores 
de direitos humanos, que os valores indenizatórios não sejam irrisórios, é preciso criar 
mecanismos para que se aplique um direito preventivo em relação às violações de direitos 
humanos. E só acontecerá quando órgãos econômicos realmente sérios queiram mudar a 
realidade.
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1 INTRODUÇÃO

“Estamos condenados à civilização.  

Ou progredimos, ou desapareceremos”.  

Euclides da Cunha, Os sertões.

O Brasil é um dos países que se comprometeram, junto à ONU, em 2015, em imple-
mentar a “Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”. Tal agenda se caracteriza por 
uma série de medidas, ações e políticas a serem adotadas pelos países no sentido de intensi-
ficar estratégias para o crescimento sustentável, equilibrando o desenvolvimento econômico 
com o desenvolvimento humano e a proteção do planeta Terra. 

Ao conjunto dessas medidas deu-se o nome de “Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável”. Elas foram apresentadas aos 193 Estados Membros das Nações Unidas e vêm na 
continuidade do ciclo iniciado após a “Rio + 20”, com a apresentação dos “Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio”, cujas metas a serem alcançadas foram previstas para o período 
situado entre os anos de 2000 e 2015. 
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Ao todo, os objetivos previstos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 
são dezessete, a saber:

1. Erradicação da pobreza;

2. Fome Zero;

3. Boa saúde e bem-estar;

4. Educação de qualidade;

5. Igualdade de gênero;

6. Água limpa e saneamento;

7. Energia acessível e limpa;

8. Emprego digno e crescimento econômico;

9. Indústria, inovação e infraestrutura;

10. Redução das desigualdades;

11. Cidades e comunidades sustentáveis;

12. Consumo e produção responsáveis;

13. Combate às alterações climáticas;

14. Vida debaixo d’água;

15. Vida sobre a Terra;

16. Paz, justiça e instituições fortes;

17. Parcerias em prol das metas.4

Fruto do debate entre representantes da esfera governamental e da sociedade civil, 
esses objetivos se especificam em 169 metas, as quais contemplam a integração entre os 
níveis econômico, ambiental e social de forma indissolúvel e permeada pela necessidade pre-
mente da sustentabilidade. Em essência, o denominador comum desses objetivos e metas 
é findar a pobreza e a fome no mundo, combater desigualdades e agir contra as mudanças 
climáticas provocadas pela ação humana, as quais têm se processado em um ritmo acelerado 
nos últimos anos.

Em consonância com o debate acadêmico e de entidades da sociedade civil orga-
nizada sobre os “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável”, aqui expostos, este artigo 
pretende mostrar uma iniciativa de origem latina, mais especificamente, Argentina, e que vem 
ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Trata-se das “editoras cartoneras” e de sua con-
tribuição para o desenvolvimento social, a sustentabilidade e o acesso de mais pessoas aos 
livros, numa iniciativa de fomentar o ler, o escrever e o publicar. Escolhemos escrever sobre 
o tema porque acreditamos que se coaduna com os objetivos 8 (oito), 11 (onze) e 12 (doze) 

4 Acerca do protagonismo do Brasil frente aos debates internacionais sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e sobre as ações, políticas e medidas já desenvolvidas pelo nosso país entre 2015 e 2017, 
consultar o “Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, publicado 
em 2017. O documento se encontra disponível para consulta em PDF no endereço eletrônico: <http://
www4.planalto.gov.br/ods/publicacoes/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>.
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da Agenda 2030 e porque, de forma geral, se integra à tentativa de combate às desigualdades 
sociais e redução do impacto ambiental causado pelo descarte irresponsável do lixo industrial.

2 O LIVRO LIVRE, VIVE!

(...) os leitores são viajantes: eles circulam sobre as terras de outrem, caçam, furtiva-

mente, como nômades através de campos que não escreveram, arrebatam os bens do 

Egito para com eles se regalar. A escrita acumula, estoca, resiste ao tempo pelo estabe-

lecimento de um lugar, e multiplica a sua produção pelo expansionismo da reprodução. 

A leitura não se protege contra o desgaste do tempo (nós nos esquecemos e nós a 

esquecemos); ela pouco ou nada conserva de suas aquisições, e cada lugar por onde 

ela passa é a repetição do paraíso perdido.5

Essa bela passagem de Michel de Certeau, mencionada por Roger Chartier, evoca de 
forma intensa a relação entre os livros e os leitores: estes são como exploradores de tantos 
mundos quantos forem suas leituras. Aventureiros se lançando a um lugar que só frequentam 
enquanto experienciam a leitura. Experiência sempre diversa, a cada novo leitor, a cada nova 
leitura. Os livros conservam histórias que se atualizam, em diferentes épocas, em diferentes 
leitores. Mas, seriam os leitores os viajantes desses mundos feitos de palavras, ou seriam 
eles o movimento a partir das quais essas palavras se tornam viagens? De qualquer maneira, 
a palavra, tornada texto, uma vez escrita, encadernada, publicada e publicizada, conserva, ao 
mesmo tempo em que está sempre mudando, a cada novo leitor, a cada nova leitura. 

A ação pela qual um livro se atualiza em um dado leitor é apenas uma parte de um 
longo processo, o qual compreende, entre suas várias etapas, três momentos fundamentais: a 
escrita, a publicação e a leitura. Nem sempre, porém, essas etapas ocorrem de forma integra-
da ou harmoniosa. Há muitas histórias que nunca foram escritas e permanecem na tradição 
oral, resistindo, à duras penas, a várias gerações. Há, por outro lado, muitos textos, escritos, 
que nunca foram publicados, permanecendo manuscritos em páginas de cadernos guardados 
(ou seria escondidos?) nas gavetas, nos armários, nos baús ou digitados nos computadores 
de tantos escritores desconhecidos, marginais.  E, por fim, no outro extremo desse processo, 
há tantos potenciais leitores aos quais a viagem da leitura é impossibilitada pelo alto preço dos 
livros no Brasil6. 

Ainda que os livros impressos não constituam o único suporte através do qual uma 
história possa ser contada e uma viagem, atualizada (e é importante destacar que o preço dos 

5 CERTEAU, Michel de.  L ‘invention du quotidien, I. Arts de feire. Paris: Galimard, 1990. p. 251. Apud CHAR-
TIER, Roger. A ordem dos livros. Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. 
Tradução de Mary Del Priori. Brasília: UNB, 1999. p. 11.

6 Segundo dados divulgados pela Nielsen Holding N.V. (NYSE: NLSN), em 2013, o preço médio do livro no 
Brasil girava em torno de 34 reais, valor que pode ser considerado alto se pensarmos em uma família/
pessoa que sobrevive com  até três salários mínimos. Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/pres-
s-room/2013/Preco-medio-de-livros-no-Brasil-e-de-34-reais.html>. Acesso em: 26 mar. 2018.



240 Andréa Maria Carneiro Lobo | Larissa Tomazoni | Marcelo Henrique Barbosa de Almeida

e-books também não é considerado acessível à maioria das pessoas de baixa renda) eles, de 
fato, ainda representam um instrumento considerável de inserção, inclusão e transformação 
social.

 Como, então, tornar esse instrumento acessível a mais pessoas? Integrando escri-
tores, editores e leitores de forma a suscitar que transformações sociais ocorram pelo viés 
da leitura? Como propiciar a autores, cujas obras nunca foram publicadas, o acesso à edição 
e publicização de suas obras, ao mesmo tempo, tornando-as acessíveis a um enorme con-
tingente de possíveis leitores? Como fazer isso de forma sustentável, comprometida com o 
meio ambiente, atuando de modo a estimular a reutilização de material descartável? E, por 
fim, como fazer isso de forma a estimular a economia colaborativa, as redes integradas de 
produção e acesso à cultura? 

Nós vislumbramos em um movimento nascido na Argentina do início dos anos 2000 
uma possível resposta a esses tantos questionamentos: os livros cartoneros. Como é sabido, 
a Argentina vivia, desde meados de 2001, os efeitos de uma grave crise econômica, a maior 
desde o fim da ditadura civil-militar que comandou o país entre os anos de 1976 e 1983. 
Dentre esses efeitos, o fechamento de várias empresas e o aumento do número de desem-
pregados. Naquele contexto, a coleta e a venda de materiais recicláveis – entre eles, o cartón 
(papelão) – tornou-se a alternativa de sobrevivência, uma forma imediata de se obter renda 
para um número crescente de argentinos que se viu na ausência de outras formas de garantir 
o seu sustento.7

Foi naquele contexto, no bairro “La Boca”, em Buenos Aires, entre 2002 e 2003 que, 
graças à iniciativa de Washington Cucurto e Javier Barilaro, ganhou corpo a ideia de uma nova 
forma de produção e reprodução de livros.

Uma alternativa editorial que une o papelão coletado pelos cartoneros – pessoas que 

têm como atividade financeira a coleta de cartón – com o propósito de tornar acessí-

veis, obras literárias de autores latino-americanos e a divulgação de sua cultura. Assim, 

nascia o primeiro selo cartonero, a editora Eloísa Cartonera, com o slogan “mucho 

más que libros”. 8

Com Eloísa Cartonera teve início um movimento silencioso e latino-americano de cria-
ção, produção, reprodução e comercialização de livros às margens do grande e estabelecido 
mercado editorial. Encadernados com capas feitas com papelão recoletado das ruas ou com-

7 LOBO, Andréa Maria Carneiro; ALMEIDA, Marcelo Henrique Barbosa de. Por um mundo por vir: os livros 
cartoneros e a nova face da literatura marginal na América Latina. Imaginário! Publicação da Associação 
Marca de Fantasia e do Namid-Núcleo de Arte, Mídia e Informação do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. N. 13, Dezembro de 2017, p. 47-60.

8 LOBO, Andréa Maria Carneiro; ALMEIDA, Marcelo Henrique Barbosa de. Por um mundo por vir: os livros 
cartoneros e a nova face da literatura marginal na América Latina. Imaginário! Publicação da Associação 
Marca de Fantasia e do Namid-Núcleo de Arte, Mídia e Informação do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. N. 13, Dezembro de 2017, p. 56-57.
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prado de catadores, os livros editados por “Eloísa” se constituíram em preciosas ferramentas 
de transformação social. Seus editores passaram a propiciar a publicação, tanto de obras 
clássicas da literatura argentina, hispânica e ocidental, quanto de autores independentes e 
praticamente desconhecidos, os quais dificilmente teriam a oportunidade de publicizar seus 
livros através de uma editora.

Encadernados artesanalmente, as capas dos livros cartoneros eram ainda pintadas à 
mão, normalmente, em mutirões compostos por diferentes grupos de pessoas – grupos de 
amigos, estudantes de escolas públicas, artistas plásticos, designers, escritores, colaborado-
res – de forma gratuita, coletiva e colaborativa. Primando pelo baixo custo, mas sem descuidar 
da qualidade, esses livros acabavam custando um valor bem mais acessível à população em 
geral do que os livros produzidos pelas editoras convencionais, justamente por se valerem de 
técnicas alternativas de confecção, ilustração e distribuição. Tal fator, além de permitir aos 
autores independentes a publicação de suas obras, favoreceu o acesso de uma ampla camada 
até então pouco atingida pela cultura livresca, aos livros impressos. Ainda: a iniciativa dos 
livros cartoneros difunde a ideia do descarte responsável de um dos subprodutos da indústria 
–  o papelão – e sua reciclagem, contribuindo, na prática, para o desenvolvimento sustentável, 
tal qual destaca o professor Fernando Villarraga-Eslava:

O papelão jogado nas ruas, nas portas das lojas, nos depósitos dos supermercados, 

nas lixeiras das casas, até nas entradas das igrejas e dos estádios de futebol, o papelão 

jogado no abandono total. Que espetáculo horrível passar ao lado de uma caixa ou de 

um triste pedaço de papelão lamentando em silêncio seu trágico destino. (...) Um dia 

alguns seres de espírito elevado que andavam à toa na vida fazendo literatura e pintando 

quadros se juntaram com desejos de alterar o destino do papelão, de lhe dar uma con-

dição digna com objeto no mundo, de não permitir sua destruição impune e eliminação 

inevitável. Assim, se o verbo se fez carne, o papelão se fez capa de livro. (...) Desde 

então o papelão passou a abrigar os sonhos, as aventuras e os devaneios da palavra 

escrita, da linguagem que em suas heterogêneas e plurais expressões se chama de 

literatura, na forma de coloridas e artesanais capas que mãos inventivas elaboram e 

que hoje constituem um grande catálogo de obras e autores.9

Da Argentina, a prática se difundiu por outros países latino-americanos (Peru, Bolívia, 
Chile, Venezuela, Panamá, Colômbia, Paraguai etc.) e atingiu o Brasil a partir da iniciativa de um 
coletivo denominado “Dulcinéia Catadora”, criado em São Paulo no ano de 2007. 

9 VILLARRAGA-ESLAVA, Fernando et. al. Maria Papelão Editora. In: CHINCHAY, Alfredo Ruiz. Libre vive libro. 
Propósitos y experiências de las editoriales cartoneras. Lima: Viringo Cartonera, 2014. p. 53. 
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FIGURA 1 – Livros cartoneros de várias editoras brasileiras, a saber: Candeeiro Cartonera (Caruaru/
PE); Vento Norte Cartonero (Santa Maria/RS) e Voz Cartonera (São José dos Pinhais/PR)

Acervo da Candeeiro Cartonera. 

Os livros da “Dulcinéia Catadora” (Brasil) são confeccionados por catadores da coo-
perativa de materiais recicláveis e parte do valor obtido pela venda dos exemplares é distribuída 
entre os envolvidos na produção. Dessa forma, a produção de livros cartoneros, além de esti-
mular a disseminação da cultura livresca a um baixo custo, manifesta-se também como estra-
tégia de geração de uma renda complementar aos trabalhadores envolvidos na confecção dos 
livros. Além da confecção dos livros cartoneros e divulgação deste material, o coletivo Dulcinéia 
Catadora também realiza oficinas de manufaturas de livros cartoneros, intervenções urbanas, 
exposições e projetos de livros de artistas. Atuando de forma social, sustentável e economica-
mente cooperativa, manifesta-se como resistência às práticas tradicionais do mercado editorial 
comercial, conforme se destaca a seguir:

Os livros são confeccionados por catadoras de papelão e outros profissionais que partici-

pam do coletivo. O Dulcinéia tem como ponto fundamental a sustentabilidade, baseando-

se numa estratégia de geração de renda que consiste em vender os livros e repassar para 

as catadoras que os elaboraram o valor de R$ 5 pela produção de cada exemplar, o que 

contribui para uma complementação de renda em torno de R$ 300,00/mês.10

10 DULCINEIA CATADORA. In: CHINCHAY, Alfredo Ruiz. Libre vive libro. Propósitos y experiências de las edito-
riales cartoneras. Lima: Viringo Cartonera, 2014. p. 31. 
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Dulcinéia Catadora é a primeira editora cartonera brasileira. Desde sua criação, o mo-
vimento se expandiu em nosso país, e hoje existem editoras cartoneras espalhadas por várias 
regiões, abrangendo estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. O Brasil é um país de extensão territorial continental, 
o que favorece uma diversidade cultural muito forte. Assim também ocorre com as editoras 
cartoneras atualmente existentes em nosso país. Cada selo cartonero aplica, em sua produ-
ção, características culturais, sociais e econômicas de sua região, sejam essas características 
linguísticas, estéticas e/ou ideológicas.

Produzidos de forma independente, os livros cartoneros não obedecem às amarras do 
mercado editorial. Esses livros com capas de papelão coletados nas ruas conquistam cada vez 
mais admiradores e adeptos ao que chamamos “Utopia de Papelão” e hoje o movimento tem 
adeptos para além da América Latina, países da Europa e África. O movimento artístico-literá-
rio cartonero apoia-se em alguns pilares fundamentais que alimentam e fortalecem os laços 
de amizade entre as editoras cartoneras.

 Segundo o antropólogo chileno, César Trujillo Alfaro, as editoras cartoneras são um 
fenômeno social e cultural relativamente novo (e, por isso, ainda pouco estudado) e se situam no 
campo da criação alternativa, lançando edições de autores esquecidos e/ou emergentes, assim 
como propiciando a divulgação do trabalho de artistas plásticos, ilustradores e fotógrafos, os quais 
produzem suas obras tendo como matéria-prima um material cada vez mais abundante no globo 
– o papelão –, dando a ele um novo uso e, porque não dizer também, um novo significado. Esse é 
um dos aspectos que unifica o fazer cartonero, senão, o principal deles, ou seja, o uso do papelão 
na confecção artesanal das capas de livros. Em que pese esse elemento cultural comum, há, entre 
as diferentes cartoneras hoje existentes, muitas peculiaridades, dada a importância do contexto em 
que se inserem.11

Dessa forma, as editoras cartoneras acabam se tornando, também, uma ferramenta 
de divulgação de elementos literários, artísticos e culturais locais. Essa divulgação é feita, 
sobretudo, através de páginas criadas por essas editoras em redes sociais, nas quais expõem 
suas obras, eventos, fotos e seu pensamento acerca do fazer cartonero.

Em que pese o caráter próprio de cada editora cartonera, elas apresentam alguns 
princípios em comum. Apontamos a seguir aqueles que consideramos serem alguns desses 
elementos, os mais significativos:

• Produção colaborativa; 

• Sustentabilidade; 

11 ALFARO, César Trujillo. Editoriales cartoneras en Chile:  Producción artesanal de libros, dinámicas subcul-
turales-contraculturales y capital social desarrollados en sus talleres cartoneros y escenarios de venta. Tese 
para obtenção do título de Licenciado em Antropologia e de Antropólogo Social. Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Escola de Antropologia. Santiago: Chile, 2017. Disponível em: <http://biblioteca-
digital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/4272/TANT%20212.pdf?sequence-1sisAllowed-y>. 
Acesso em: 28 mar. 2018.
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• Incentivo à leitura e à arte; 

• Divulgação de autores iniciantes, locais, independentes e obras latinas; 

• Valorização cultural; 

• Visibilidade a grupos e questões sociais historicamente rejeitadas; 

• Conscientização acerca do consumo responsável; 

• Solidariedade e união latina; 

• Resistência literária; 

• Acessibilidade financeira ao objeto “livro”; 

• Espaço aberto e livre para experimentações e transgressões artísticas, políticas 
e literárias; 

• Utilização do cartón (papelão) na confecção das capas dos livros.

FIGURA 2 – Oficina de produção de capas cartoneras do livro: “Luz e Cena”, de Nay Harrison de 
Lucena, em Caruaru, PE. Janeiro de 2018. Acervo da Candeeiro Cartonera

 

Fonte: (Disponível em:  <https://www.facebook.com/candeeirocartonera/photos/>. Acesso em: 28 mar. 2018.

Tais princípios se concretizam na atuação das cartoneras e encontram-se sintetiza-
dos, tanto em sua prática, quanto nos valores que difundem por meio de seus livros. 

https://www.facebook.com/nayaramarcia.delucena.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/nayaramarcia.delucena.9?fref=mentions
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3 UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL DE RESISTÊNCIA

E partejamos o tempo do nascer das palavras

E das rimas,

E dos astros, 

E das almas. 12

“E partejamos o tempo do nascer das palavras”. Na bela frase da autora Tais Milena 
encontramos uma designação interessante acerca do processo a partir do qual uma ideia se 
torna palavra, palavras se tornam texto e textos se tornam livros: a maiêutica do tempo das 
palavras, o tempo do texto literário, um “intertempo” que suspende a realidade, evocando 
temporalidades outras.

Esse tempo fugidio para o qual somos transportados ao percorrer um texto de ficção 
é um tempo que sempre retorna ao espaço de sua realização: aquilo que Maurice Blanchot de-
nominou como “o espaço literário”.13 No espaço literário, o único compromisso da linguagem é 
com ela mesma. Liberta do fardo de servir ao propósito de significar o real, manifesta somente 
sua própria realidade, na irrealidade da ficção, constituindo-se como estratégia de estranha-
mento, de libertação para com um real imposto e suscitando um real por vir. Eis a potência do 
texto literário, segundo autores como M. Blanchot, G. Delleuze e Félix Guattari.14

(...) Em sua versão corriqueira, a linguagem não passa de um instrumento: ela se en-

contra subordinada a fins práticos da ação, da comunicação e da compreensão (...) su-

bordinada ao mundo. (...) Na versão literária (...) a linguagem não parte de um mundo, 

mas constitui seu próprio universo, sua própria realidade (...) em seu uso literário (...) 

a linguagem revela sua essência, o poder de criar um mundo (...) as palavras passam 

a ter uma finalidade em si mesmas (...)a palavra literária apresenta o que Blanchot de-

nomina ‘o outro de todos os mundos’ (...) a linguagem literária cria um mundo próprio 

de coisas concretas.15

Percorrer um texto literário, portanto, é um ato de resistência e, por isso, livros podem 
ser considerados perigosos por saberes institucionalizados que pretendem manter determi-
nada concepção de real e inviabilizar outras. Por isso, viabilizar o acesso de mais pessoas à 
literatura pode ser considerado um ato de transgressão.

Ao propiciar o acesso de mais pessoas à textos literários e ao fazer isso propiciando 
que autores e histórias até então desconhecidos (e por que não dizer, desprezados) pelo mer-

12 MILENA, Tais. As aventuranças do pássaro menino e do eu menina. Caruaru: Candeeiro Cartonera, 2018. p.18.
13 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
14 DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. O que é filosofia? Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. 2. ed.  

São Paulo: Editora 34, 1997.
15 LEVY, Tatiana Salem. A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 

2003. p.19-20.
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cado editorial possam publicar seus textos por meio de artefatos construídos coletivamente, 
de forma colaborativa e sustentável, preocupada com o meio ambiente, mas, também, com as 
pessoas, os livros cartoneros se constituem como poderosas ferramentas de transformação 
social. Essa transformação, que se dá a partir das margens (via forma marginal de produção 
de livros que publicam, via editoras marginais, autores também, muitas vezes marginais) dos 
poderes institucionalizados, nasce nas margens do mundo capitalista, na América Latina, em 
um período pós-ditatorial (tanto na Argentina quanto no Peru, por exemplo, pós-ditadura Fu-
jimorista),  marcado pelas tentativas de redemocratização política em meio a um contexto 
mundial caracterizado, economicamente, pelo avanço da globalização, e politicamente, pelo 
crescimento das tendências neoliberais de governo. 

A esse processo, cujas consequências podem ser danosas, tanto para o meio ambiente 
quanto para os setores mais fragilizados de países periféricos, se opõem políticas de cons-
cientização, como a proposta pelas Nações Unidas a partir de iniciativas como os “Objetivos 
para o Desenvolvimento Sustentável”. A esse processo – e em consonância com os objetivos 
propostos para um desenvolvimento sustentável, tanto no aspecto econômico quanto ecológico 
e sociocultural – se opõem também iniciativas como a dos livros cartoneros. Há ainda que se 
destacar que vem se tornando um fator instigador e propiciador de integração latino-americana, 
via grupos e páginas criados nas redes sociais pelas editoras cartoneras (para divulgação dos 
seus trabalhos) a partir das quais essas editoras dialogam e trocam livros entre si – enviando-os 
via correio e via encontros internacionais, como o que acontece desde 2013 no Chile.

4 CONCLUSÃO 

Nosso intuito foi apresentar aqui o movimento cartonero e como seus princípios se rela-
cionam a tentativas de constituição de uma sociedade mais igualitária, colaborativa e sustentável.

 Procuramos apresenta-lo como um coletivo formado por editoras independentes, não 
vinculadas ao mercado editorial nem ao universo acadêmico, que produzem livros encaderna-
dos artesanalmente com capas de papelão reutilizado e pintadas em mutirões.  Tendo surgido 
como resposta à uma grave crise econômica na Argentina, hoje se expande com o intuito de 
estimular princípios e práticas vinculados à ideia de sustentabilidade e de estímulo à leitura e à 
produção de textos de forma alternativa, nos moldes de uma economia colaborativa (visto que 
é um movimento que não visa o lucro). 

A estrela dos livros cartoneros é justamente aquele material tido como coadjuvante, 
descartável pela indústria: o papelão, um produto da indústria e para a indústria, criado es-
pecificamente para embalar, transportar e proteger os produtos industrializados, e que é hoje 
um dos principais materiais coletados para reciclagem, ao lado do vidro e do plástico. Sua 
produção cresce num ritmo ainda maior que seu reaproveitamento, pois constitui um dos 
principais termômetros da produção industrial: quanto mais industrializada uma sociedade, 
maior a produção de embalagens e mais séria se torna a questão do seu descarte responsável.
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FIGURA 3 – Capas de livros cartoneros confeccionadas em mutirão, para o livro “Luz e Cena”, 
de Nay Harrison de Lucena, em Caruaru, PE. Janeiro de 2018. Acervo da Candeeiro Cartonera 

Fonte: (Disponível em: <https://www.facebook.com/candeeirocartonera/photos/>. Acesso em: 28 mar. 2018.

Relacionado ao tema do reaproveitamento do papelão como prática fundamental para 
o desenvolvimento industrial responsável e sustentável, há ainda o fato de os livros carto-
neros, produzidos em esquema colaborativo e coletivo, evidenciarem as minorias, uma vez 
que seu preço é acessível (ampliando a possibilidade de acesso aos livros pelas camadas de 
baixa renda) e seu conteúdo, na maioria das vezes, projeta autores independentes, iniciantes 
ou marginais ao grande mercado editorial, e que, por isso, dificilmente teriam condição de 
publicar seus textos. 

O movimento cartonero tem ainda o aspecto de levar os livros – produtos que, em 
sua origem, tem uma conotação elitista e acessível somente a alguns setores da sociedade 
(sobretudo no Brasil, em que os preços dos livros são consideravelmente altos se comparados 
à renda da maioria da população) – aos setores menos favorecidos da sociedade, contribuindo 
para o desenvolvimento de metas relacionadas à diminuição da desigualdade e ao fomento da 
educação.

Encerramos este texto com um “Manifesto”, o qual, em nosso entender, sintetiza al-
gumas dos elementos centrais do “fazer cartonero”, sobretudo, em seu aspecto ideológico. 
Trata-se do Manifesto Candeeiro Cartonera, de Caruaru, Pernambuco:
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Manifesto Candeeiro Cartonera, ou “Nossa Utopia de Papelão”

Não se trata de um negócio, trata-se de literatura, arte e felicidade.

Não se trata de uma etnia, trata-se de pessoas, sonhos e liberdade.

Não se trata de hierarquia, trata-se de parcerias, trocas e colaboratividade.

Não se trata de poder, trata-se de minorias, acesso e visibilidade.

Não se trata de consumo, trata-se de consciência de mundo, reutilização e sustentabi-

lidade. (Grifos no original)16
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A ADVOCACIA PRO BONO E A 
 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA: 

UMA CONTRIBUIÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO 
DO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL N° 16

Camila Kososki Lucchese1

1 INTRODUÇÃO

 No ano de 2008, a ONU observou que aproximadamente 4 bilhões de pessoas no 
mundo se encontrariam sem proteção jurídica e sem voz para reivindicar seus direitos fun-
damentais, principalmente em função da pobreza.2 Ainda, restou comprovado em diversos 
países que expandir o acesso à Justiça concorre diretamente com a melhora do nível de de-
senvolvimento, possibilitando à população maiores chances de moldar a própria vida.

  Isso posto, é possível afirmar, sem receio de exagero, que o trabalho pro bono 
prestado por profissionais da advocacia em favor de populações vulneráveis   e carentes pode 
ser considerado um importante precursor para reforçar a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Tais objetivos se referem à Agenda 2030, elaborada a partir da negociação realizada 
entre líderes de 193 Estados, reunidos pelas Nações Unidas (ONU), em 2015, em Nova Iorque, 
com um plano de ação para o desenvolvimento sustentável, em escala mundial. O documento 
intitulado “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá-
vel”3 impõe aos seus signatários um conjunto de programas, ações e diretrizes transformado-
res para garantir um mundo em que todos vivam livres da pobreza, fome, medo e violência e 
contou com a ativa participação de atores como a sociedade civil e o setor privado.

1 Mestre em Direito Internacional Público e Organizações Internacionais pela Universidade Paris I Panthéon-
Sorbonne.

2 ONU. Comissão para o Empoderamento Jurídico dos Pobres. Making the Law Work for Everyone, 2008. 
Disponível em:  <https://www.un.org/ruleoflaw/files/Making_the_Law_Work_for_Everyone.pdf>. Acesso 
em: 14 abr. 2018.

3 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvol-
vimento sustentável (A/70/L.1), 2015. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/
agenda2030/undp-br-Agenda2030-completo-pt-br-2016.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2018.
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Foram estabelecidos 17 ODS, os quais se estruturam em 167 metas e possuem 244 
indicadores, após discussões que levaram em consideração as falhas e acertos conquistados 
pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)4, incluídos na Declaração do Milênio 
das Nações Unidas, em 2000.5 

Dentre eles, alguns aspectos são considerados elementos-chave para atingir os de-
mais.6 Aponta-se, nessa lógica, a importância do ODS n° 16, o qual reconhece a necessidade 
de “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, fornecer 
acesso à Justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis”.

Conforme declarou o ex-Secretário Geral do Conselho de Segurança da ONU, Ban 
Ki Moon, na ocasião do Dia Mundial da Justiça7, a Justiça social deve ser “o coração” dos 
esforços globais, bem como que se deve procurar “formar sociedades inclusivas, promover 
empregos decentes, reforçar as bases de proteção social e integrar as pessoas que estão às 
margens das sociedades”.

Ainda, em 2015, na abertura do 13º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção 
ao Crime e Justiça Criminal, em Doha, no Catar, o ex-Secretário se pronunciou elencando seis 
elementos necessários para alcançar os ODS, alegando que “[...]fortalecer os direitos legais 
ajuda a abordar as desigualdades. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem direitos 
humanos e o Estado de Direito.”8

Destaca-se o acesso à Justiça para todos (meta 16.3) como elemento fundamental 
do ODS n° 16, vez que se assevera como princípio básico do Estado de Direito e pedra angular 
para proteção dos direitos humanos. 

É incontestável o papel do Estado, inclusive na figura do Poder Judiciário, na 
democratização da Justiça. Porém, observa-se que os esforços do Estados, de forma 
individual, são ineficazes para implementação das metas da Agenda 2030, principalmente em 
razão da insuficiência de recursos. Somado a isso, o ODS n° 16, por questões relacionadas à 
corrupção e omissão estatal, possui um desafio particular no sucesso da sua implementação, 
de forma a parceria global com a sociedade civil, setor privado, instituições de ensino, entre 
outros, é indispensável. 

4 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas.  Declaration on the rule of law at the national and international 
levels (A/67/L.1)], 2012. Disponível em:  <https://www.un.org/ruleoflaw/files/A-RES-67-1.pdf>. Acesso 
em: 11 abr. 2018.

5 Uma das grandes inovações dos ODS em relação aos ODM, além do processo de negociação mais inclusi-
vo, é o reconhecimento da interdependência e inter-relação entre todos os objetivos para concretizar lema 
e objetivo principal da nova agenda global: não deixar ninguém para trás. 

6 Assunto ausente no acordo assinado em 2000, a comunidade global considerou o acesso à Justiça como 
direito fundamental ao exigir sua inclusão na agenda sustentável pós-2015.                

7 ONU News. Ban: “justiça social deve ser o “coração” dos esforços, 20 fev. 2016. Disponível em: <https://
news.un.org/pt/story/2016/02/1541831-ban-Justiça-social-deve-ser-o-coracao-dos-esforcos>. Acesso 
em: 19 mar. 2018.

8 ONU. Direitos humanos e estado de direito são vitais para desenvolvimento sustentável, 13 abr. 2015. 
Disponível  em: <https://nacoesunidas.org/onu-direitos-humanos-e-estado-de-direito-sao-vitais-para-de-
senvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 19 mar. 2018.

https://nacoesunidas.org/onu-direitos-humanos-e-estado-de-direito-sao-vitais-para-desenvolvimento-sustentavel/
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Nesse sentido, o Pacto Global, iniciativa instituída pela ONU em 2000 para incentivar a 
adoção de práticas sustentáveis e responsabilidade social pelas empresas e organizações, re-
cebeu o mandato de articulador entre estas e os ODS. Contando com centenas de signatários 
no país, entre empresas, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, o compromis-
so vem recebendo a adesão gradual de escritórios de advocacia. 

Neste contexto, busca-se, neste estudo, refletir sobre a relevância da realização da 
prática pro bono pelo profissional da advocacia para a implementação do ODS n° 16 não 
apenas no tocante à ampliação do acesso à Justiça, mas na efetivação do próprio Estado 
Democrático de Direito.

2 O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA JUSTO E EFETIVO 

Os atores envolvidos na construção da Agenda 2030 concordaram em “promover 
o Estado de Direito em nível nacional e internacional, e garantir acesso igual à Justiça para 
todos”9, pois tais medidas se mostram essenciais para empoderamento da sociedade e para 
combater as desigualdades contrárias ao desenvolvimento sustentável.

De início, vale atentar para a difícil tarefa de conceituação do acesso à Justiça e da 
identificação da sua natureza jurídica, visto que este fenômeno complexo e multidimensional 
possui várias facetas. Tal conceito possui respaldo legal em diversos instrumentos internacionais 
e regionais de Direitos Humanos, tais qual a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais (PIDES).

Previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal Brasileira10, o acesso à Justiça 
figura como um dos direitos e deveres individuais e coletivos de segunda geração e, em razão 
de tal conjectura e do seu conteúdo material, é considerado um direito fundamental11.  Ora, 
sendo condição sine qua non para fruição e a efetivação de outros direitos previstos pelo orde-
namento jurídico interno e internacional, é o instrumento que proporciona a concretização dos 
direitos e garante a estes a superação da condição de mera declaração política.12

Outrossim, revestido de garantia constitucional e processual, é também encarado 
como um princípio, eis que verdadeiro alicerce do Estado de Direito e da cidadania.13 Dessa 
forma, seria um valor consagrado na sociedade e superior à norma jurídica, de aplicação não 
restrita ao caso concreto.

9 ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvol-
vimento sustentável (A/70/L.1), 2015. op. cit. 

10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 12 abr. 2018. A expressão “acesso à 
Justiça” foi inserida somente com a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, nos § 3º, do art. 107, § 3º [22], 
do art. 115, § 2º, do art. 125, § 6º.

11 BEZERRA, Paulo César Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da realização do direi-
to. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 123.

12 PIOVESAN, Flávia. Advocacia de interesse público e Instituto Pro Bono. Consulex, ago. 2013. p. 40.
13 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 

p. 1165.
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Tradicionalmente, o acesso à Justiça era compreendido pela doutrina como uma fer-
ramenta de ingresso ao Poder Judiciário e ao processo em si, vez que relacionado com o 
princípio da inafastabilidade da jurisdição. Porém, houve uma evolução e ampliação no enten-
dimento quanto ao seu conteúdo. De forma majoritária, a doutrina14 adota o conceito amplo 
do acesso à Justiça, o qual além de mero direito formal, para cumprir sua função, deve ser 
justo e efetivo.15 

Isto porque, em primeiro lugar, é necessário garantir o empoderamento legal 
dos cidadãos, promovendo informação para torná-los membros ativos da sociedade, os 
quais somente podem reivindicar seus direitos a partir do momento em que estão cientes 
da sua existência. Ainda, é necessário que o indivíduo possua ferramentas para que pos-
sa se comunicar com o Estado e ser ouvido por este, ao mesmo tempo em o que deve- 
-se oportunizar remédios efetivos e mecanismos de responsabilização para garantir uma pres-
tação jurisdicional justa e adequada16, efetiva e célere.

 Observa-se que em instrumentos internacionais de direitos humanos como a DUDH17 
e o PIDCP18, o acesso à Justiça, sendo um direito humano em si, está disposto como o direito 
a remédios efetivos contra demais violações de direitos humanos. 

Portanto, no âmbito da prestação jurisdicional, ter acesso à Justiça não significa 
meramente o ingresso inicial à Justiça, correspondente ao acesso à um advogado e a um 
tribunal, mas compreende o trajeto que vai do começo ao fim da relação processual.

Em outras palavras, inclui o contínuo acesso às informações jurídicas, aconselhamen-
to e representação, bem como à processos judiciais e à mecanismos alternativos, suporte pré 
e pós-resolução, que garanta ao cidadão a proteção e efetivação de seus direitos eventual-
mente violados ou ameaçados, em conformidade com os demais princípios constitucionais e 
processuais.

Sendo correspondente, inclusive, a um instrumento ético de concretização do próprio 
ideal de Justiça social19, tal concepção ampla de acesso à Justiça muito se associa com o 
exercício da cidadania e o respeito da dignidade da pessoa humana20.

14 DUARTE, R. P. Garantia de acesso à justiça: os direitos processuais fundamentais. Coimbra: Coimbra Edi-
tora, 2007, p. 12.

15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio. 
Antonio Fabris Editor, 1988. p.12-13.

16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 125/2010, 29 nov. 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providên-
cias. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento-2579>. Acesso em: 15 mar. 2018.

17 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: <http://www.onu.org.br/
img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.

18 ONU. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/
port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf>. 
Acesso em: 14 abr. 2018. 

19 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 
127-130. 

20 OLIVEIRA, Luiz Flávio de. A razoável duração do processo na perspectiva dos direitos humanos: a reforma 
do poder judiciário. Campinas: Millennium, 2006. p. 103.
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Consequentemente, deve traduzir a possibilidade e a capacidade de qualquer cidadão, 
inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social, de realizar seus direitos e 
assegurar, por meio da postulação judicial, a proteção jurídica individual. Dessa forma, o acesso 
à Justiça alinha-se à questão da inclusão social e democratização da Justiça, de forma que, para 
ser efetivo, depende da observância da isonomia e universalidade.

Resulta, portanto, que o direito ao acesso à Justiça efetivo configura o acesso indiscri-
minado e isonômico a uma determinada ordem de instrumentos, valores e direitos fundamen-
tais, vez que é uma ferramenta essencial para a fruição de direitos civis e políticos, sociais e 
econômicos. Neste contexto, é evidente sua correlação com o desenvolvimento da sociedade 
e erradicação da pobreza, vez que, nas palavras de Helen Clark, administradora do Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas, em discurso na Assembleia Geral da ONU: 

In places where poor and marginalized citizens know their rights and can have wrongs 

redressed, there are less discrimination, fewer human rights abuses, and more effective 

service delivery...Thus rule of law is at the very heart of what is needed for development 

efforts to be effective. Conversely, shortcomings in the rule of law underlie the exclu-

sion, suffering, and poverty of many people.21

Porém, é notório que a população mais necessitada possui grandes dificuldades e 
limitações neste quesito, de forma a prejudicar o ideal do acesso igualitário à Justiça. Isso 
porque, em suma, os entraves enfrentados pelo indivíduo no que tange ao acesso à Justiça 
são: o alto custo do processo; a carência de conhecimento jurídico e a ausência de tutela 
jurisdicional satisfatória.22  

Tais obstáculos podem ser superados de várias maneiras, exigindo do Estado, o qual 
exerce o monopólio do poder jurisdicional, por meio do Poder Judiciário, medidas para garantir 
o acesso aos órgãos jurisdicionais e de prestar tutela jurisdicional adequada a todo cidadão. 

Ainda, além do Poder Judiciário, o Estado deve valer-se do Poder Legislativo e do 
Executivo, por meio da materialização de políticas públicas e elaborando leis que viabilizem o 
acesso à Justiça.23 

No ordenamento jurídico brasileiro, é possível observar a atuação do Estado na cria-
ção de uma constelação de mecanismos para promover o acesso mínimo à Justiça e a in-
clusão social desde a promulgação da Constituição de 1988, por meio de diversas alterações 
legislativas, vide a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; a interiorização das varas 
federais; a criação da Justiça de paz para celebração de casamentos, verificação do processo 
de habilitação e o exercício de atividades conciliatórias; a criação do mandado de segurança 

21 ONU. 67° Sessão. Speech for Helen Clark, UNDP Administrator, High-level Meeting on the Rule of Law, 
sixty-seventh session of the General Assembly 2012, 24 September 2012. Disponível em: <http://www.
unrol.org/files/Statement%20by%20UNDP.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018.

22 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, 1998, op. cit., p. 12-13.
23 OLIVEIRA, 2008, op. cit., p.91. 
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coletivo e o mandado de injunção e da instituição da Defensoria Pública e da assistência judi-
ciária gratuita pelo Estado.

 De fato, tais medidas são importantes e válidas para proporcionar acesso ao Poder 
Judiciário, porém, elas são parciais e insuficientes24, de forma que, ainda que o Estado tenha 
o dever constitucional de proporcionar aos cidadãos condições para perseguirem a reivindi-
cação de seus direitos e a resolução satisfatória de seus conflitos, a promoção do acesso à 
Justiça não deve ser considerado, unicamente, enquanto algo próprio e nos limites da insti-
tuição estatal.25 

Em realidade, tal como ocorre com toda a Agenda 2030, a implementação do ODS n°. 16 
exige a participação de toda a sociedade, de modo a garantir que os direitos não estejam apenas 
positivados, mas sim efetivamente defendidos e protegidos. Isso porque ele dialoga com questões 
como governos inoperantes, com instituições maculadas pela corrupção, onde se verifica o aces-
so desigual a instituições e a sensação de injustiça é contínua.

Neste sentido, destaca-se a indispensabilidade da atuação de pessoas, da área do 
Direito ou não, em situações de privilégio, como universitários, pesquisadores, advogados, 
professores, membros do judiciário, empresários, políticos, por meio de iniciativas e soluções 
alternativas às tradicionais, adequadas à realidade social e regional. É o caso de iniciativas 
como os Núcleos de Prática Jurídica das Faculdades de Direito, das aulas de cidadania nas es-
colas, trabalhos voluntários e demais projetos populares que trabalham para o fortalecimento 
dos direitos da população. 

Desta forma, é notório que, para garantir a oportunidade efetiva de acesso à justiça a 
um amplo número de pessoas, é necessário a realização de um trabalho conjunto da socieda-
de, o que exige, para tanto, a descentralização da Justiça e o uso criativo de novas tecnologias. 
A tanto, observa-se o papel primordial do profissional da advocacia como ator não governa-
mental da ampliação do acesso à Justiça. 

3 A FUNÇÃO SOCIAL DA ADVOCACIA NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Os profissionais da advocacia exercem sua atividade de forma independente e des-
vinculada dos poderes estatais, ainda que contribuam, de forma essencial, com a atuação do 
Poder Judiciário26. Neste contexto, a advocacia representa, no rol das atividades profissionais, 
uma das profissões que possui um dos mais importantes papéis – se não o mais importan-
te – no tocante ao acesso à Justiça. Tal atividade está incluída no Capítulo IV, do Título IV, da 

24 No Brasil, a despeito da regra constitucional, no Brasil, apenas quatro entes federados instituíram Defenso-
rias Públicas em todas as comarcas, a saber Roraima (RR), no Tocantins (TO), no Rio de Janeiro (RJ) e no 
Distrito Federal (DF). 

25 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, A. P. (Org.). Participação e 
processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 698.

26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 580.
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Constituição Federal27, o qual trata das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério 
Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública.

Da leitura da Carta Magna, depreende-se a indispensabilidade do advogado para ad-
ministração da Justiça, nos termos do artigo 13328. Buscando a compreensão dos vocábulos, 
pode-se afirmar que a advocacia é uma função necessária para atingir a Justiça, a qual, neste 
contexto, significa a efetiva e plena garantia dos direitos previstos na própria Constituição, 
assim como na legislação infraconstitucional. 

Ora,  extrajudicialmente, o advogado informa e orienta sobre os direitos e benefícios 
previstos na ordem jurídica à disposição dos indivíduos, dirimindo dúvidas e assessorando 
seus clientes sobre o caminho correto a seguir para satisfação de suas pretensões. Outrossim, 
embora haja a possibilidade de postulação judicial independente de intermediação junto aos 
Juizados Especiais, é certo que a maior parte das demandas não permite a atuação do cidadão 
para fazer valer suas pretensões diante das instituições sem a representação de um advogado. 

Dessa forma, pode-se inferir que os direitos fundamentais dos indivíduos só poderão 
ser exercidos e efetivados por meio da atuação de um advogado, observando os fundamentos 
constitucionais do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Além de 
representar, portanto, a ponte que possibilita ao indivíduo realizar a postulação de seus direitos 
junto ao Poder Judiciário, o advogado é o jurista dotado de imunidade que possui o papel de 
verdadeiro elo entre o cidadão e o efetivo acesso à Justiça.

Conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB29, o advogado 
“é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça 
e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função social 
que exerce”. 

Dessa forma, aquele que exerce a advocacia possui uma função social, a qual consis-
te em atuar ativamente para garantir o acesso à Justiça a todos os cidadãos, vez que, confor-
me o inciso IX, do artigo 2º, do Código de Ética, é dever do advogado, “pugnar pela solução 
dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos, 
no âmbito da comunidade”.

A noção de função social pode ser conceituada como uma finalidade coletiva atrelada aos 
bens individuais.30 Em resumo, a função social atua como um poder-dever que vincula o objeto 
ao cumprimento de determinada finalidade, neste caso, a satisfação de uma necessidade social. 

27 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988; op. cit. 
28 “Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifes-

tações no exercício da profissão, nos limites da lei.” In: BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil, 1988. op. cit. 

29 OAB BR. Código de ética e disciplina. Disponível em: <http://s.oab.org.br/PDF/CFOAB-CED.pdf>. Acesso 
em: 17 mar. 2018.

30 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mer-
cantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 63, 1986. p. 75.
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Com relação à função social da advocacia, ensina Ruy de Azevedo Sodré31:

O advogado exerce função social, pois ele atende a uma exigência da sociedade. Basta 

que se considere o seguinte: sem liberdade, não há advocacia. Sem a intervenção do 

advogado, não há Justiça, sem Justiça não há ordenamento jurídico e sem este não há 

condições de vida para a pessoa humana. Logo, a atuação do advogado é condição 

imprescritível para que funcione a Justiça. Não resta, pois, a menor dúvida de que o 

advogado exerce função social.

No caso da advocacia, além de demonstrar a sua importância na sociedade e na 
ordem jurídica, tal poder-dever sujeita o profissional a encargos coletivos e de ordem social, 
vez que, não sendo respeitada a função social, este poderá responder por processuais e dis-
ciplinares.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil32 reforça a indispensa-
bilidade do advogado e a função social que exerce, ainda que no seu ministério privado, de 
forma que seus atos constituem múnus público, ou seja, a atividade prestada atinge toda a 
sociedade.

Isso porque, ao proteger os direitos fundamentais do indivíduo que possui pretensão 
legítima, o advogado não apenas age em prol das partes de um determinado processo ou 
procedimento, mas atua em cumprimento da legalidade e em atendimento à concretização do 
interesse público, da construção da justiça social33 e da própria proteção do sistema jurídico34, 
ao mesmo tempo em que contribui com a defesa e fortalecimento do Estado Democrático de 
Direito. 

Sendo assim, o profissional da advocacia pode e deve agir como transformador da 
dinâmica social, visto que sua participação na sociedade, além de importância jurídica, possui 
conteúdo ético, político e social, sendo este obrigado a:

[...] observar os princípios da ética profissional; a exercer a profissão com zelo, probida-

de, dedicação e espírito cívico; a aceitar e exercer, com desvelo, os encargos cometidos 

pela Ordem dos Advogados, pela Assistência Judiciária ou pelos juízes competentes.35

Assim, além da observância dos preceitos impostos pelo Código de Ética e pelo Es-
tatuto da OAB, o exercício da advocacia exige conduta compatível com a Constituição, com a 
ordem jurídica, com os direitos humanos, com a Justiça social, à luz da cidadania e da morali-

31 SODRÉ, Ruy de Azevedo. A ética profissional e o estatuto do advogado. 4 ed. São Paulo: LTr, 1991, p. 282.
32 OAB BR. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.  Disponível em: <http://www.oab.

org.br/arquivos/pdf/LegislacaoOab/estatuto.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2018.
33 LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 13-15.
34 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 463.
35 SODRÉ, Ruy de Azevedo. op. cit.  p. 277.
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dade pública. Ao se impor um comportamento pautado na ética, este conjunto de valores deve 
estar intrínseco em cada ato do exercício da advocacia, devendo sempre a noção de Justiça 
prevalecer sobre os interesses individuais do cliente. 

Cumpre observar que os profissionais que integram a Advocacia-Geral da União, a 
Defensoria Pública, as Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos estados, do Distrito Federal, 
dos municípios e respectivas autarquias públicas, autarquias e fundações, também são obri-
gados à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e se sujeitam às normas previstas no 
Estatuto, no Regulamento, no Código de Ética e aos demais diplomas já mencionados. 

Além da função social, a imposição da observância da ética profissional na atuação 
do advogado implica em uma responsabilidade social na medida em que seu comportamento 
venha a afetar outros indivíduos e a coletividade. 

A responsabilidade social, além de ser tema de grande discussão e interesse na área 
corporativa, também possui relevância na esfera individual. Pode-se caracterizá-la como um 
comportamento ético em relação à sociedade, de forma engajada e proativa, sensível às ques-
tões sociais, culturais, econômicas e ambientais, visando a resolução de problemas locais. 
Neste sentido, indivíduos, empresas, organizações e governos socialmente responsáveis 
causam impacto positivo em todas as suas relações, influenciando e afetando pessoas e o 
ambiente, ajudando no desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo. 

Tendo em vista que o Direito é instrumento social de convivência coletiva, assim, em 
razão da prerrogativa que lhe é conferida pela Constituição Federal como ator fundamental 
à administração da Justiça, pode-se afirmar que o profissional da advocacia atende à sua 
responsabilidade social quando aplica sua competência e conhecimento técnico para regular 
interações sociais de forma justa e democrática, de acordo com a própria função social que 
lhe cabe. Assim, auxiliando na satisfação das necessidades sociais, ele contribui para a con-
cretização do desenvolvimento sustentável.

4 A RELEVÂNCIA DA PRÁTICA DA ADVOCACIA PRO BONO 
PARA O ACESSO À JUSTIÇA

Pro bono é uma expressão latina que significa “para o bem do povo” e tal modalidade 
de advocacia pode ser definida como a atividade causídica gratuita e solidária, desempenhada 
sem ônus para o constituinte, em prol do interesse público. Trata-se de um ramo não comercial 
do direito, onde o profissional reconhece seu papel transformador, voltando sua expertise a 
uma causa social.

Levando-se em consideração o disposto nos capítulos anteriores, é possível afirmar 
que a advocacia pro bono é a realização da função social da advocacia em sua forma mais 
plena, eis que possibilita que o profissional liberal utilize seu ofício e seu conhecimento de 
forma a promover igualdade e dignidade à toda a sociedade. 



258 Camila Kososki Lucchese

Recentemente regulamentado em âmbito federal, tal instituto não se confunde com a 
assistência jurídica pública gratuita, prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal36, 
que se refere a prestação jurídica realizada pelo Estado, de forma integral e gratuita, àqueles 
que comprovarem insuficiência de recursos. Pelo contrário, a atividade jurídica pro bono faz 
referência à atividade jurídica prestada voluntariamente pelos particulares no exercício de sua 
profissão, em prol do interesse público, de objetivos sociais e constitucionais.  

É evidente que o Estado tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária 
gratuita àqueles que necessitam e realize estes esforços por meio das Defensorias Públicas37 
e dos advogados dativos que participam eventual convênio entre o Poder Público e a OAB. 

Porém, conforme observado, tal medida não é suficiente para prestar atendimento de 
forma isonômica e integral a toda a comunidade hipossuficiente. 

De acordo com dados do Ipea38, 

Os únicos estados que não apresentam déficit de defensores públicos, considerando o 

número de cargos providos, são Distrito Federal e Roraima; os que possuem déficit de 

até 100 defensores públicos são Acre, Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Rondônia e Sergipe. Os estados com os maiores déficits em números absolutos são: 

São Paulo (2.471), Minas Gerais (1.066), Bahia (1.015) e Paraná (834). O déficit total 

do Brasil é de 10.578 defensores públicos.

Tal atividade pode e deve ser promovida por entidades privadas, conveniadas ou não 
ao poder público, e também pelos próprios advogados, individualmente. 

Se o advogado é indispensável à administração da Justiça, pode-se afirmar que o 
direito de receber assistência jurídica gratuita, previsto em vários instrumentos internacionais 
e regionais de direitos humanos, é precondição essencial para o exercício e gozo de uma série 
de outros direitos, inclusive do próprio direito de acesso à Justiça. 39 

Ressalta-se que a prática pro bono é subsidiária e não pode ser confundida com 
política pública, nem se deve pretender que esta assuma ou substitua o papel intransferível do 
Estado na prestação do serviço assistência jurídica gratuita. A prática deve estar circunscrita 
à eventualidade do advogado que, de forma livre e voluntária, decida atuar gratuitamente em 

36 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. op. cit. 
37 “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, in-

cumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do 
art. 5º desta Constituição Federal.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)” In: BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. op. cit. 

38 IPEA. Mapa da Defensoria Pública no Brasil: déficit de defensores, 2013. Disponível em: <http://www.ipea.
gov.br/sites/mapadefensoria/deficitdedefensores>. Acesso em: 15 mar. 2018.

39 Entre eles, o artigo 14, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, 1966. 
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favor de uma pessoa ou entidade sem condições econômicas para pagamento dos serviços 
jurídicos prestados. 

A iniciativa pro bono é bastante difundida em diversos países, sendo, inclusive, con-
siderada requisito para o exercício da advocacia privada pelas próprias associações profissio-
nais de advogados em algumas localidades. O movimento é muito forte nos Estados Unidos, 
sendo fomentada a ideia de que o profissional possui uma obrigação ética e social com os 
hipossuficientes tanto nas Universidades, quanto nas Bar Associations e nos escritórios.40 

O argumento utilizado para fomentar o trabalho pro bono é de que este, além de 
oportunizar experiências práticas aos iniciantes na carreira ou estudantes, os gratifica com 
um senso de propósito ao ofício da profissão, disseminando uma cultura de responsabilidade 
social da advocacia.

No Brasil, apesar do exemplo histórico de atuação altruística por advogados como 
Luis Gama, Ruy Barbosa e Sobral Pinto na defesa e libertação de escravos e presos políticos, 
a aceitação da prática pro bono desenvolveu-se lenta e gradualmente.

Institucionalizada no país por meio do Instituto pro Bono, associação sem fins lucrati-
vos, em São Paulo, em 2001, foi tema de divergências com a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Em 2002, o Conselho seccional da OAB do estado de São Paulo editou a Resolução Pro 
Bono41, regulando a atividade da advocacia pro bono no estado, limitando, porém, a prática às 
atividades de consultoria e assessoria jurídicas somente às entidades do terceiro setor e aos 
seus assistidos, caso não pudessem custear os serviços de advocacia. A prática direcionada 
às pessoas físicas restou proibida, bem como a postulação efetiva em Juízo.42 

Em 2013, tanto a Resolução da OAB paulista quanto outros textos normativos que 
limitavam a advocacia pro bono no país tiveram seus efeitos suspensos pelo Conselho Federal 
da OAB. De forma a regulamentar a prática em âmbito nacional, o mesmo órgão incluiu a 
advocacia pro bono no art. 30, do novo Código de Ética e Disciplina, em 04 de Novembro de 
201543, por meio do ato provimento nº 166/2015. 

40 A New York State Bar Association (NYSBA) e a Florida Bar exigem dos candidatos a comprovação da pres-
tação de horas de serviços pro bono para realizar inscrição como advogado.

41 OAB SP. Oab SP regulamenta Advocacia Pro Bono. 20 ago. 2002. Disponível em: <http://www.oabsp.org.
br/noticias/2002/08/20/1486>. Acesso em: 14 abr. 2018. 

42 Na tentativa de uniformizar a prática no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, em 2009, a reso-
lução n°62/09 e determinou o cadastramento dos advogados interessados em todos os tribunais do País, 
bem como estabeleceu postos de atendimento ao público nas faculdades de Direito. Porém, a controvérsia 
não foi resolvida até a regulamentação pela OAB, em 2015.

43 “Art. 30. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o 
advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada 
e confie no seu patrocínio. § 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária 
de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre 
que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. § 2º A advocacia pro 
bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem 
prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. § 3º A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins 
político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento 
de publicidade para captação de clientela.” In:  OAB BR. Código de Ética e Disciplina. op. cit.
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O dispositivo assegura, além das práticas anteriormente previstas por outras disposi-
ções, a possibilidade de atuação em favor de pessoas físicas que não dispuserem de recursos 
para contratar advogado44, bem como o ingresso de ações, de forma excepcional. Ainda, para 
esclarecer as questões mais controversas referentes à prática, estabelece que o advogado que 
prestar a advocacia pro bono empregará o mesmo zelo e a dedicação dos serviços advoca-
tícios onerosos, de forma a garantir a qualidade da atuação, bem como impede que a prática 
seja utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem 
a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela.

Ora, ainda que voluntária, a prática pro bono consiste em serviços jurídicos prestados 
por profissional da advocacia e, dessa forma, submetidos às disposições do Estatuto e do 
Código de Ética.

No mesmo ano, o Presidente do Conselho Federal da OAB, por meio do Ofício n° 
036/2015, convocou todos os advogados brasileiros a contribuírem para a causa, reiterando a 
função indispensável da advocacia como instrumento de administração da Justiça. 

Em vista dos argumentos apresentados, considera-se a advocacia pro bono como 
uma alternativa coerente ao provimento estatal e necessária ao desenvolvimento social, vez 
que constitui verdadeiro incentivo a toda uma classe de profissionais a exercer sua a res-
ponsabilidade social frente às desigualdades, atuando de forma mais proativa e pautada no 
interesse coletivo. 

Porém, ainda recentes, as regras e a regulamentação de tal prática permanecem des-
conhecidas por muitos profissionais e, em razão de ter sido alvo de muitas controvérsias, 
também produz certa hesitação. 

Dessa forma, é necessário criar condições para fomentar e difundir a prática, bem 
como dirimir dúvidas sobre aplicação das regras, e, nesse sentido, a atuação da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no papel de uma das mais importantes instituições da sociedade civil e 
de responsável pela regulamentação da advocacia no país, é essencial.45

No contexto da Agenda 2013, o relatório intitulado “BUSINESS AND SDG 16” aponta 
como modelo de atividade filantrópica legal para atingir o objetivo de desenvolvimento o tra-
balho pro bono organizado e promovido por associações profissionais de advogados, por ser 
capaz de conectar o setor privado com o acesso à Justiça e a proteção dos direitos huma-

44 Por conta da aprovação da prática pro bono pelo plenário do Conselho Federal da OAB, o Brasil foi premiado 
com a maior honraria da IBA (International Bar Association), em evento ocorrido em Viena. In: OAB RN. Brasil 
recebe prêmio internacional da advocacia pro bono, 07 out 2015. Disponível em: <http://oab-rn.org.br/2017/
noticias/8398/brasil-recebe-prmio-internacional-da-advocacia-pro-bono>. Acesso em: 17 mar. 2018.

45 ONU. Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos. Relatório sobre a Independência de Advogados 
e Juízes, 2016. Disponível em: <https://endangeredlawyers.org/assets/Uploads/un-independence-judges
-and-lawyers.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018. Conforme o Princípio n° 25, as associações profissionais 
de advogados têm um papel fundamental e compartilham com os governos a responsabilidade de “garantir 
que todos tenham acesso efetivo e igual aos serviços jurídicos e que os advogados possam, sem inter-
ferência indevida, aconselhar e assistir seus clientes de acordo com a lei e reconhecer padrões e ética 
profissionais” 



A advocacia pro bono e a  ampliação do acesso à justiça: 261

nos. Ainda, o documento apontou como exemplo a iniciativa da Declaração Pro Bono para as 
Américas, que, contando com mais de 500 signatários, de 21 países, garantiu o repasse de 
bilhões de dólares de apoio legal aos grupos vulneráveis   que não podem arcar com os custos 
de serviços jurídicos.46

Cientes do dever e da oportunidade de contribuir de forma única com a ampliação do 
acesso à Justiça, incluído na meta 16.3, do ODS n°16, diversos escritórios de advocacia pelo 
mundo estão desenvolvendo seu perfil institucional e a responsabilidade social, dedicando-se 
à atividade pro bono, com equipes exclusivas para a atividade ou de forma rotativa. 

5 CONCLUSÃO

A promoção do Estado Democrático de Direito e do acesso à Justiça para todos em 
nível global propicia a construção de um mundo mais justo, próspero e sustentável, bem como 
se afigura imprescindível à viabilização da a implementação efetiva dos demais ODS.

Levando-se em consideração a insuficiência de ações assumidas pelos governos para 
a implementação da Agenda 2030, exige-se a participação e esforço de todos os setores da 
sociedade, de forma que uma ação colaborativa com o setor privado e a sociedade civil se 
afigura essencial para esta finalidade. 

Neste viés, a comunidade jurídica global, no papel de guardiã do Estado Democrático de 
Direito e do acesso à Justiça igualitário, possui uma grande responsabilidade, assim como uma 
oportunidade de contribuir de forma única com sua expertise para atingir as metas previstas no 
ODS n° 16, possibilitando que os cidadãos se comuniquem com o Estado, exijam a execução de 
seus direitos e responsabilizem os culpados.

Para tanto, a advocacia pro bono oportuniza tal contribuição, vez que, ao doar tempo e 
conhecimento jurídico aos menos favorecidos, o profissional da advocacia exerce sua função 
social e se torna um instrumento de ampliação ao acesso à Justiça e promoção da cidadania. 
Destarte, tal prática cria um impacto positivo e auxilia no endereçamento da implementação 
de todos os ODS. 

Observando-se as potencialidades dessa prática enquanto instrumento de democra-
tização da Justiça e de transformação social, ressalta-se a necessidade de fomentar a advo-
cacia pro bono no país, impedindo que esta se torne uma ferramenta subutilizada. Tendo em 
vista que muitos profissionais e escritórios desconhecem as regras de aplicação da prática, 
bem como hesitam em realizá-la em razão de dúvidas quanto à sua eticidade, a atuação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de difundir o instituto e sua importância entre seus 
representados, é primordial.

46 ONU. The SDG Fund. Business and SDG 16: Contributing to peaceful, just and inclusive societies, 2015. 
Disponível em: <http://www.sdgfund.org/sites/default/files/Report_Business_And_SDG16.pdf>. Acesso 
em 25 abril 2018. 
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O DESAFIO GLOBAL DE GARANTIR OS 
DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA E 
SUA PLENA INTEGRAÇÃO SOCIAL
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INTRODUÇÃO

Hoje, a análise dos fatores que dificultam o dia a dia da pessoa idosa e contribuem para 
a vulnerabilidade desta parcela da sociedade transcende a atuação da Administração Pública. 
Pessoas e instituições socialmente engajadas na busca de soluções para estes problemas vêm 
atuando para encontrar os meios de superar esses entraves e contribuir na formação de uma 
sociedade capaz de atender aos anseios de todos os cidadãos em todas as idades.

O presente artigo tem por objetivo promover uma análise histórica da consolidação 
dos direitos da pessoa idosa no âmbito internacional, de sua repercussão no Brasil e, por fim, 
considerando que as empresas e seus gestores são membros ativos da sociedade, far-se-á 
uma análise para verificar se os direitos da pessoa idosa podem assumir protagonismo nas 
ações e projetos desenvolvidos pelos signatários do Pacto Global.

1 DE PARIS À WASHINGTON - UMA CAMINHADA PELOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Sem diminuir a importância da contribuição dos documentos anteriormente produzi-
dos pelas diversas nações que estabeleceram direitos da pessoa idosa, que devem sempre 
ser considerados quando do estudo aprofundado sobre a figura da pessoa idosa na evolução 

1 Advogada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Especialista em Direito Público – Mi-
nistério Público pela FEMPAR – Fundação Escola do Ministério Público do Paraná. Membro da Comissão 
dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/PR.

2 Advogada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Membro da Comissão dos Direitos da 
Pessoa Idosa da OAB/PR.
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da humanidade, podemos dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) foi 
o primeiro documento de repercussão mundial a abordar, ainda que discretamente, a questão 
do envelhecimento, em seu artigo 25:

“Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua fa-

mília saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 

e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência 

em circunstâncias fora de seu controle”.

Podemos inferir do texto que a velhice é apresentada como uma situação de vulnera-
bilidade do ser humano em que pode ocorrer a perda dos meios de subsistência, exigindo a 
atuação estatal para garantir o acesso do indivíduo idoso às condições de bem-estar elenca-
das na primeira parte do artigo.

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram criados dois instrumentos 
normativos e vinculantes para as nações participantes: o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966. 

Estes instrumentos passaram a orientar as políticas públicas para a efetivação dos 
direitos humanos3 adotadas pelos países signatários em diversas áreas de desenvolvimento 
social, sem, no entanto, aprofundar-se nas particularidades inerentes à condição dos indi-
víduos idosos.

Somente em 1979 o envelhecimento da população mundial assumiu protagonismo, 
ensejando a realização, pela Organização das Nações Unidas (ONU), da Primeira Assembleia 
Mundial sobre Envelhecimento, em Viena, no ano de 1982. A partir das conclusões havidas 
nesta assembleia surgiu o Plano Internacional de Ação, também chamado Plano de Viena, 
composto por 62 recomendações para os Estados membros, voltadas à promoção da in-
dependência e o fortalecimento da saúde física, cognitiva, mental e financeira da pessoa 
idosa4.

Embora o Plano de Viena faça parte de um conjunto de diretrizes estratégicas que se 
inserem no quadro de estratégias acordadas nas “áreas de direitos humanos, promoção das 
mulheres, famílias, população, jovens, pessoas com deficiência, desenvolvimento sustentável, 
bem-estar, saúde, habitação, segurança da renda e emprego e educação”5 as políticas de-

3 Os referidos Pactos passaram a integrar o ordenamento jurídico brasileiro através dos decretos 591/1992 
e 592/1992 respectivamente. Brasil. Decreto 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>; Decreto 592, de 6 de julho de 1992. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 5 mar. 2018.

4 ALCÂNTARA, Alexandre de Oliveira, Ana Amélia Camarano, Karla Cristina Giacomin. Política nacional do 
idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. p. 18.

5 ONU. Viena International Plan of Action. Disponível em: <https://www.un.org/development/desa/ageing /
resources/vienna-international-plan-of-action.html>. Acesso em 14 mar. 2018.
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senvolvidas nestas áreas, pelos Estados signatários, mantinham a pessoa idosa em segundo 
plano, posto que elaboradas sem considerar as peculiaridades inerentes à velhice.

O trabalho pelo fortalecimento da cooperação internacional, em prol da pessoa idosa, 
continuou até que, em 1991, foi definido o Princípio das Nações Unidas em Favor das Pessoas 
Idosas6, o qual elenca 18 direitos abrangendo a independência, participação, assistência, au-
torrealização e dignidade da pessoa idosa. 

Dando continuidade ao Plano de Viena, realizou-se, em 1992, a Conferência Interna-
cional do Envelhecimento, oportunidade em que foi adotada a Proclamação do Envelhecimen-
to7, e seguindo a recomendação da Conferência, a Assembleia Geral da ONU, declarou em 
1999, o Ano Internacional do Idoso8.

A grande virada na busca pelos direitos da pessoa idosa deu-se por ocasião da Se-
gunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madri, no ano de 2002. Esta 
assembleia marcou um momento histórico, pois, pela primeira vez, as nações participantes 
concordavam em tomar o envelhecimento como elemento a ser considerado em todas as 
políticas e ações proativas por elas estabelecidas em prol dos direitos humanos e desenvolvi-
mento social e econômico. 

Assim, verificou-se a mudança referencial sobre como o mundo responderia ao desa-
fio fundamental de “construir uma sociedade para todas as idades”9.

A Declaração Política e o Plano de Ação Mundial para o Envelhecimento, estabelecidos 
durante a assembleia realizada em Madri, são os mais audaciosos instrumentos, de âmbito 
mundial, criados para promover a cooperação internacional em prol do desenvolvimento de 
ações afirmativas voltadas para a pessoa idosa. 

Fundados sobre três pilares – pessoa idosa e desenvolvimento; saúde e bem--estar 
na velhice; e garantia de ambientes acessíveis e de apoio –, estes instrumentos sugerem ma-
neiras pelas quais os governos, e também organizações não governamentais e demais atores 
sociais, podem avaliar como é a integração social da pessoa idosa, quais os cuidados que 
esse grupo de pessoas necessita e quais melhorias devem ser implementadas para, enfim, 
construir uma sociedade inclusiva para todas as pessoas em todas as idades.

Seguindo a nova orientação adotada pela comunidade internacional, a Comissão Eco-
nômica para a América Latina (CEPAL),10 em conjunto com o Governo Brasileiro, realizou, no 

6 ONU. A ONU e as pessoas idosas. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-idosas>. 
Acesso em: 5 mar. 2018.

7 UNIVERSITY OF MINNESOTA. Human Rights Library. Proclamation on Ageing, G.A. res. 47/5, 47 U.N. GAOR 
Supp. (No. 49) at 13, U.N. Doc. A/47/49 (1992). Disponível em: <http://hrlibrary.umn.edu/resolutions/47/
5GA1992.html>.. Acesso em: 5 mar. 2018.

8 ONU. Resoluciones aprobadas sin remisión previa a una Comisión Principal.   Disponível em: <http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol-A/RES/47/5sreferer-/english/sLang-S>. Acesso em: 5 mar. 2018.

9 ONU. Madrid Plan of Action and its Implementation. Disponível em: <https://www.un.org/development /
desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html# >. Acesso em: 19 mar. 2018..

10 A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das ONU, foi estabelecida pela resolução 106 (VI) do Con-
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ano de 2007, na cidade de Brasília, a Segunda Conferência Regional Intergovernamental sobre 
Envelhecimento na América Latina e no Caribe: para uma sociedade de todas as idades e para 
a proteção social baseada nos direitos.

Durante a conferência, os países participantes aprovaram a Declaração de Brasília em 
que reafirmaram o compromisso de 

“proteger direitos humanos e as liberdades fundamentais dos idosos, trabalhar na erradi-

cação de todas as formas de discriminação e violência, além de criar redes de proteção 

das pessoas idosas a fim de tornar efetivos seus direitos.... promover o diálogo e as 

alianças estratégicas entre os governos, o sistema das Nações Unidas, a cooperação 

internacional e Sul-Sul, a sociedade civil – com especial ênfase nas organizações de 

pessoas idosas - e o setor privado, para criar uma consciência da evolução da estrutura 

da população, sobretudo quanto ao ritmo do envelhecimento demográfico e suas conse-

quências econômicas, sanitárias, sociais e culturais”11.

Nesta ocasião, as nações participantes solicitaram aos países membros do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU a designação de 

“um relator especial encarregado de cuidar da promoção e proteção dos direitos hu-

manos dos idosos; e realizar as consultas pertinentes aos governos para impulsionar 

a elaboração de uma convenção sobre os direitos das pessoas idosas no âmbito do 

organismo mundial” 12.

Os compromissos reafirmados na Carta de Brasília foram ratificados na Carta de San José, 
elaborada durante a Terceira Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento na 
América Latina e no Caribe, realizada em San José capital da Costa Rica, no ano de 2012.

Durante a Terceira Convenção, os países participantes, respaldando os trabalhos reali-
zados pelo Grupo de Trabalho Aberto das Nações Unidas sobre Envelhecimento e do Grupo de 
Trabalho da Organização dos Estados Americanos - OEA, solicitaram aos delegados estudos 
sobre a possibilidade de serem criadas uma convenção internacional e uma convenção intera-
mericana dos direitos dos idosos.

A Carta de San José confere especial destaque às obrigações assumidas pelas na-
ções signatárias de 

selho Econômico e Social, de 25 de fevereiro de 1948, e começou a funcionar nesse mesmo ano. Mediante 
a resolução 1984/67, de 27 de julho de 1984, o Conselho decidiu que a Comissão passaria a se chamar 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. (CEPAL. Sobre a CEPAL. Disponível em <https://
www.cepal.org/pt-br/about>. Acesso em: 23 ago. 2018)

11 CEPAL. Governos da América Latina e do Caribe aprovam a Declaração de Brasília sobre Envelhecimento. 
Disponível em: <https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml-/prensa/noticias /comunicados/6/31986/
P31986.xmlsxsl-/prensa/tpl-p/p6f.xslsbase-/tpl-p/top-bottom.xslt>. Acesso em: 5 mar. 2018..

12 Idem



268 Liliane Daniele do Nascimento Medeiros | Maria Luiza de Souza Becker

“erradicar as múltiplas formas de discriminação que afetam os idosos, com ênfase 

especial na discriminação baseada no gênero e fornecer assistência prioritária e prefe-

rencial às pessoas idosas em situações de emergência ou desastres naturais.”13.

No ano de 2015, os países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
reunidos em Washington, Estados Unidos da América, considerando todos os documentos 
versando sobre a questão do envelhecimento e direitos dos idosos, produzidos pelas Nações 
Unidas e nas Convenções Regionais Intergovernamentais da América Latina e Caribe, aprova-
ram a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 

Este é o primeiro instrumento internacional vinculante que estabelece garantias às 
pessoas idosas. Seu maior objetivo é o reconhecimento de que todos os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais existentes se aplicam às pessoas idosas que devem gozar plena-
mente deles em igualdade de condições com os demais.

Dentre os princípios que regem a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos 
Direitos Humanos dos Idosos, merece destaque aquele previsto na alínea “o” do artigo 3º: 
“a responsabilidade do Estado e a participação da família e da comunidade na integração 
ativa, plena e produtiva do idoso dentro da sociedade, bem como em seu cuidado e atenção, 
de acordo com a legislação interna” 14, eis que insere a família e a comunidade no processo 
de integração social do idoso, previsão esta que encontra similaridade com a previsão cons-
tante do artigo 230, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

2 SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO 
IDOSO 

O Brasil, a partir de 1968, deu início à expansão das políticas de assistência estatal, 
sendo que a primeira positivação nesse sentido, foi a Lei nº 6.179, de 11 de dezembro de 
1974, a qual instituiu amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade. Portanto, 
em 1974, ficou legalmente garantida uma renda mensal e assistência médica aos maiores de 
70 anos, desde que preenchidos alguns requisitos15 legais. 

Essa lei não foi considerada um grande avanço, já que tinha pouca efetividade, pois 
na transição da década de 70 para 80, a expectativa de vida do brasileiro não ultrapassava 62 

13 CEPAL. Países de América Latina y el Caribe comprometen esfuerzos para promover derechos humanos 
y libetades de personas mayores. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/node/9344>. Acesso em: 
23 mar. 2018..

14 OEA. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Disponível em: 
<http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2014/08/conven%C3%A7%C3%A3o-interamericana-
sobre-a-prote%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-humanos-dos-idosos-OEA.pdf>. Acesso em: 23 mar. 
2018.

15 BRASIL. Lei nº 6.179, de 11 de dezembro, de 1974. Artigo 1º, incisos I, II, III. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L6179.htm>. Acesso em 27.03.2018.
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anos16. Mas as recomendações das Nações Unidas sobre direitos humanos e desenvolvimento 
social, em que se encontra alocada a questão sobre o envelhecimento populacional, reverbe-
raram no Brasil. O legislador constituinte originário, claramente influenciado pelos ideais que 
orientam estas recomendações e pelos anseios da sociedade, estabeleceu garantias consti-
tucionais salvaguardando a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos em que esta 
se fundamenta.

Assim, em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã, a qual, num avanço signifi-
cativo sobre a questão do envelhecimento, estabeleceu o dever de solidariedade familiar dos 
filhos em relação a seus pais no artigo 229, e em seu artigo 230, que “a família, a sociedade e 
o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comu-
nidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” 17. 

A partir deste momento, iniciou-se a construção de um sistema de proteção da pes-
soa idosa. Em 1993, após as ONU ter adotado o Princípio das Nações Unidas em Favor das 
Pessoas Idosas (1991), e a Proclamação do Envelhecimento (1992), foi aprovada no Brasil 
a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993, a qual trouxe fundamental garantia à 
pessoa idosa, como o Benefício de Prestação Continuada.

Não obstante, percebe-se que o Estado brasileiro, naquele momento, ainda dava pas-
sos lentos sobre o desenvolvimento de políticas públicas para o envelhecimento saudável e 
equilibrado de sua nação, fato que até pode ser justificado pelo expressivo desenvolvimento 
demográfico vivido18, limitando-se, portanto, ao atendimento da população idosa carente.

Mais adiante, com objetivo de seguir as recomendações da Conferência Internacional 
do Envelhecimento, em 04 de janeiro de 1994, foi aprovada a Lei n° 8.842 (regulada pelo 
Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996), a qual dispôs sobre a Política Nacional do Idoso, 
que tinha como finalidade “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” 19.

Destaca-se nessa lei um conjunto de direitos que vai além da assistência econômica 
ao idoso, como os direitos à cidadania, respeito, não discriminação, informações sobre o en-
velhecimento, participação, capacitação, atualização, cultura, esporte, lazer, saúde, educação, 
previdência, trabalho, habitação e assistência social.

Uma nova perspectiva brasileira sobre o envelhecimento sobreveio com a comemoração 
do Ano Internacional do Idoso, em 1999, quando, o Ministro do Estado da Saúde aprovou a Políti-
ca Nacional de Saúde ao Idoso (Portaria 1395/GM, de 10/12/1999), que fixou sete diretrizes para 

16 BRASIL. IBGE. Estatísticas Sociais. Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2015. Breve análise da 
evolução da mortalidade no Brasil. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/
populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?-st-downloads>. Acesso em: 5 mar. 2018..

17 BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 05.03.2018.

18 Brasil. IBGE. Op cit.
19 BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Artigo 1º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em 05.03.2018.
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o alcance do propósito da política, sendo elas: a promoção do envelhecimento saudável; a manu-
tenção da capacidade funcional; a assistência às necessidades de saúde do idoso; a reabilitação 
da capacidade funcional comprometida; a capacitação de recursos humanos especializados; o 
apoio ao desenvolvimento de cuidados informais; e o apoio a estudos e pesquisas.

Assim, o cuidado das instituições de saúde para com a pessoa idosa, verdadeiramen-
te, foi pioneiro na concretização dos valores internacionalmente discutidos, mas ainda faltava 
a participação dos demais setores da sociedade. 

A Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (2002) foi o grande propulsor 
para que o Brasil regulamentasse os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos através da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu 
o Estatuto do Idoso. 

As normas positivadas no Estatuto buscam alcançar todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, porém, sob um olhar prioritário de responsabilidade não só da 
família, mas da comunidade, da sociedade e do Poder Público. 

Composto por 118 artigos, o Estatuto do Idoso detalha os direitos fundamentais da 
pessoa idosa buscando a integração social dela mediante a efetivação prioritária do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidada-
nia, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

A efetivação das garantias previstas no Estatuto do Idoso é a resposta mais contun-
dente do Governo Brasileiro ao desafio de construir uma sociedade inclusiva para as pessoas 
de todas as idades. 

Um novo passo nesse sentido foi dado quando da assinatura, pelo Brasil, da Conven-
ção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos (2015). Para que esta 
convenção possa ingressar no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessária sua ratifica-
ção pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Atualmente, a análise da assinatura 
diplomática encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo 863/201720.

3 INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA: UM 
COMPROMISSO DOS SIGNATÁRIOS DO PACTO GLOBAL?

O projeto do Pacto Global foi apresentado em janeiro de 1999, durante o Fórum 
Econômico Mundial em Davos, Suíça. Tratava-se de uma proposta desenvolvida pelo então 
secretário da ONU, Kofi Annan, e seus conselheiros como uma resposta institucional a dois 
problemas que vinham sendo discutidos internamente pelas Nações Unidas: o crescente 
descontentamento com a globalização e a necessidade de estabelecer normas de direitos 

20 BRASIL. Senado Federal. 2018 Será o Ano de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa 
Idosa. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/22/2018-sera-o-ano-de-
valorizacao-e-defesa-dos-direitos-humanos-da-pessoa-idosa >. Acesso em: 23 mar. 2018.
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humanos para as corporações transnacionais, posto que verificava-se, em várias regiões 
do mundo, grave situação de pobreza e violação dos direitos humanos acelerados pela a 
transnacionalização do capital durante a década de 1990, cenário este que se constituía em 
uma séria ameaça à globalização e que somente poderia ser revertido através da promoção 
de valores sociais.·.

A primeira reunião de líderes do Pacto Global deu-se em julho de 2000; nesta ocasião, 
50 empresas já haviam assumido o desafiador compromisso de adotar em suas práticas de 
gestão valores fundamentais internacionais sobre direitos humanos, relações de trabalho e 
meio ambiente desenvolvendo boas práticas nessas áreas.

Inicialmente, os Princípios do Pacto Global dividiam-se em três áreas de concentra-
ção, que se fundamentavam nos seguintes dispositivos normativos da ONU: a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948); a Declaração da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992); e a Declaração de Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho (1998). Em 2004 foi criada uma quarta área de concentração 
versando sobre corrupção21. 

Hoje, são 10 os princípios que orientam o Pacto Global, subdivididos em quatro áreas 
de concentração: Direitos Humanos - 1) Apoio e respeito aos direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente; 2) Não participação em violações dos direitos humanos internacional-
mente reconhecidos. Trabalho - 3) Apoio a liberdade de associação e reconhecimento das 
negociações coletivas; 4) Eliminação do trabalho forçado e compulsório; 5) Abolição do tra-
balho infantil; 6) Eliminação da discriminação no emprego. Meio Ambiente - 7) Abordagem 
preventivas aos desafios ambientais; 8) Desenvolver maior responsabilidade ambiental; 9) 
Desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Anticorrupção - 10) 
Combater a corrupção em todas as suas formas.

Do cotejo entre os princípios que orientam o Pacto Global, com os direitos estabe-
lecidos pela Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 
podemos verificar a confluência de diversos pontos. Certamente, isto decorre do fato de que 
ambos os documentos têm seu fundamento no arcabouço normativo da ONU, assim sendo, 
pode-se concluir, como não poderia deixar de ser, que a figura da pessoa idosa, embora não 
referida explicitamente pelos princípios que norteiam o Pacto Global, encontra-se abrangida 
pelo compromisso assumido por seus signatários.

A grande questão é o modo como esse compromisso pode contribuir para responder 
ao desafio posto pelo envelhecimento da população mundial e promover a integração social 
da pessoa idosa para além dos necessários projetos assistenciais. A resposta, talvez esteja 
nas palavras de Paul Polman, CEO da Unilever, ao falar sobre o papel das empresas como 
uma força para o bem, durante a UN Global Compact Leaders Summit 2017, em Nova York, 
convocada durante a 72ª Assembleia Geral da ONU:

21 ARAGÃO. Op cit.

https://www.unglobalcompact.org/
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“na implementação dos ODS, como em qualquer processo de mudança, ocorrerão 

estrangulamentos, contratempos, cínicos e céticos. É preciso liderança corajosa. É daí 

que vem o avanço: de pessoas que entendem que colocar os interesses dos outros à 

frente dos seus é, na verdade, um interesse próprio.”22.

Ao agregar empresas e instituições engajadas com o compromisso de atuar em busca 
de uma sociedade economicamente sustentável, mais igualitária e inclusiva, incentivando o com-
partilhamento das ideias inovadoras, das ações desenvolvidas e dos resultados obtidos através 
de relatórios anuais – Communication on Progress –, o Pacto Global apresenta-se, hoje, como 
uma grande plataforma através da qual essas inovações localmente aplicadas podem transpor 
fronteiras e contribuir para a melhora no desenvolvimento e qualidade de vida dos mais diversos 
grupos sociais vulneráveis em todo o mundo. 

Inúmeras são as possibilidades de desenvolvimento de ações empresariais afirmati-
vas conjugando os dez princípios do Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) e, na hipótese em análise, os direitos da pessoa idosa. 

Conhecer as recomendações que culminaram na elaboração da Convenção Interamerica-
na dos Direitos dos Idosos, pode contribuir para a idealização e planejamento de ações gerenciais, 
voltadas para o trabalhador idoso. Nessa hipótese, o desenvolvimento de um processo gerencial 
orientado pelo o ODS 8, por exemplo, pode ter como referência a recomendação constante do 
artigo 12, do Plano de Viena (1982), cujo teor mostra-se bastante atual: 

“As expectativas dos idosos e as necessidades econômicas da sociedade exigem que 

possam participar na vida econômica, política, social e cultural de suas sociedades. Os 

idosos devem ter a oportunidade de trabalhar até quando queiram e de serem capazes 

de assim o fazer, no desempenho de trabalhos satisfatórios e produtivos e de continuar 

a ter acesso à educação e aos programas de capacitação. A habilitação de idosos e a 

promoção de sua plena participação são elementos imprescindíveis para um envelhe-

cimento ativo. É preciso oferecer sistemas adequados e sustentáveis de apoio social a 

pessoas idosas”23.

Um exemplo de gestão de recursos humanos que atende ao parâmetro acima bem 
como de outros ODS’s é a política de diversidade para composição do quadro de funcioná-
rios adotada pela empresa Enel. Segundo a Diretora de Sustentabilidade da empresa, Márcia 
Massott, a instituição busca “(...) profissionais, independente de gênero, idade, cultura ou 
deficiência”, a interação entre os mesmos através do “café multicultural, que possibilita o 

22 PACTO GLOBAL. ODS na Pauta do Setor Privado Mundial. Disponível em <http://pactoglobal.org.br/ods-
na-pauta-do-setor-privado-mundial/>. Acesso em: 26 mar. 2018.

23 ONU. Plano de ação internacional sobre o envelhecimento, 2002. Tradução de Arlene Santos, revisão de 
português de Alkmin Cunha; revisão técnica de Jurilza M.B. de Mendonça e Vitória Gois. – Brasília: Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos, 2003.p21.
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intercâmbio de experiências....desde os aprendizes de 16 anos até os que trabalham há 50 
anos na companhia”24

Deste modo, a conjugação da gestão empresarial contemporânea, com os valores 
fundamentais internacionais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz com que o 
Pacto Global, através da atuação das instituições signatárias, se configure como uma impor-
tante rede de compartilhamento de ideias e projetos inovadores que podem contribuir para 
a plena integração da pessoa idosa, seja através da contratação e manutenção de pessoas 
idosas no quadro de funcionários, seja no desenvolvimento de produtos, serviços capazes 
de promover uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa, seja na criação de projetos 
sociais específicos para esta parcela da sociedade. 

4 CONCLUSÃO

A caminhada mundial em defesa do respeito e proteção da humanidade é histórica. 
Nesse cenário, é possível considerar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o 
passo mais marcante no âmbito internacional a esse respeito.

A Declaração trouxe a primeira referência sobre a necessidade da atuação estatal com 
vistas a garantir à humanidade condições de bem-estar econômico, social e orgânico em razão 
da velhice.

Não obstante a Declaração e outras atuações das nações internacionais em favor dos 
direitos humanos, a grande virada na busca pelos direitos da pessoa idosa se deu por ocasião da 
Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Madri, no ano de 2002. Foi 
um momento histórico que viabilizou ações convergentes para o tratamento do envelhecimento 
como uma questão pública. A partir de então, vários diálogos internacionais se sucederam. No 
Brasil, a grande realização prática sobre essa matéria foi a elaboração do Estatuto do Idoso.

Recentemente, no ano de 2015, os países membros da Organização dos Estados 
Americanos aprovaram a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos 
das Pessoas Idosas, considerado o primeiro instrumento internacional vinculante com o obje-
tivo de garantir às pessoas idosas, em igualdade de condições com os demais, o gozo pleno 
de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais existentes.

Essa correlação prévia possibilita o entendimento de que os direitos da pessoa idosa, 
embora tenham recebido merecido destaque, compõem o rol dos direitos humanos, e esse 
reconhecimento é o próprio condutor do diálogo entre o projeto do Pacto Global e os direitos 
da pessoa idosa; principalmente, quando da indagação se a integração da pessoa idosa à 

sociedade seria, também, um compromisso dos signatários do Pacto Global, já que dentre 

os princípios delineados pelo Pacto estão presentes os direitos humanos e a sustentabilidade.

24 PACTO GLOBAL. O que o setor privado tem a ver com os direitos humanos? Disponível em: <http://pac-
toglobal.org.br/forum-pacto-global-o-que-o-setor-privado-tem-a-ver-com-os-direitos-humanos>. Acesso 
em 28.03.2018.
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A partir da exposição temática, entendeu-se que o Pacto é um convite às instituições 

privadas para um novo olhar a respeito do envelhecimento social. Olhar este que ultrapassa os 

limites da compreensão do Pacto como mais um protocolo social a ser cumprido.

É possível perceber que as empresas participantes do Pacto Global buscam 

implementar ações em prol da pessoa idosa, assim como ações voltadas para a diminuição 

de discriminações (diferenças raciais e de gênero), objetivando contribuir para reduzir dados 

estatísticos que mostram que estes grupos encontram-se em situação de vulnerabilidade. 

A proposta do Pacto Global é um convite à reinvenção, que abre um enorme espaço 

de atuação para que as instituições participantes contribuam para a reeducação ou renovação 

cultural. Quando as empresas e instituições signatárias desenvolvem ações e políticas de gestão 

orientadas pelos princípios do Pacto Global e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

envolvendo seus funcionários e colaboradores neste processo, os transforma em atores sociais, 

multiplicadores de valores universais, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e 

inclusiva para todas as pessoas em todas as idades.
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1 INTRODUÇÃO

A preocupação com o desenvolvimento sustentável discutida neste século XXI já era 
mencionada, mas sem essa denominação, no século XIX, conforme registros feitos por José 
Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência do país, estudioso e erudito tam-
bém sobre a agricultura sob o viés preservacionista dos recursos naturais, tendo em vista 
que já demonstrava a sua preocupação com a necessidade de implementação de técnicas 
de agricultura que não agredissem demasiadamente o meio ambiente, sem deixar de lado o 
desenvolvimento econômico.3

O uso de agrotóxico atribuiu ao Brasil a colocação de primeiro lugar no ranking de 
países que mais utilizam produtos químicos no processo da agricultura, em que pesem os im-
pactos ao meio ambiente e à saúde humana sejam alarmantes, segundo estudos evidenciados 
pela academia científica. Por essa razão, essa questão foi objeto de estudo de um relatório4 
do Conselho dos Direitos Humanos da Organizações das Nações Unidas (ONU), divulgado em 
24 de janeiro de 2017, no qual se expôs que o uso de pesticidas causa a morte de 200 mil 
pessoas por intoxicação aguda por ano, sendo que 90% dessa fatalidade ocorre em países 

1 Mestranda (bolsista CAPES) em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná. Coordenadora com o prof. Dr. Vladimir Passos de Freitas e coautora da obra “Fontes de 
Energia s Meio Ambiente” (Curitiba-PR, Juruá, 2017). Advogada. Membro da Comissão de Direito Ambien-
tal da OAB/PR. E-mail: larissa_milkiewicz@hotmail.com.

2 Mestranda em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Advogada atuante em Direito Ambiental. Curitiba – PR. E-mail: mariana.philippi@hotmail.com.

3 ANDRADE E SILVA, José Bonifácio de. José Bonifácio de Andrade e Silva 1763-1838. São Paulo: Ed. 34, 
2002, passin. 

4 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Report of the Special Rapporteur on the right to food. Office of the High 
Commissioner for Human Rights. Disponível em: <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si-A/
HRC/34/48>. Acesso em: 09 jan. 2018. 
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em desenvolvimento, como o Brasil, nos quais as regulamentações de saúde, segurança e 
proteção ao meio ambiente são precárias. 

Em 2015, 150 líderes mundiais reuniram-se para tratar do tema sustentabilidade e 
impactos ambientais, dentre esses o do Brasil, culminando na adoção de uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável, com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
serão implementados pelos países até 2030. Esses objetivos possuem como pilares o viés 
social, ambiental e econômico. Neste artigo, serão elencados os Objetivos que mais coadu-
nam com o assunto agrotóxicos para discorrer sobre os desafios, tendo em vista que o Brasil 
acordou com os objetivos propostos pela Agenda.

Diante do exposto, tem-se a finalidade de responder à seguinte pergunta: quais são os 
desafios que o Brasil enfrenta no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável quan-
do se analisa o uso de agrotóxicos? Assim, destaca-se que a estrutura do artigo é formada 
por duas seções, sendo que na primeira se versa sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, a fim de apontar quais possuem ligação com o assunto agrotóxico para, na próxima 
seção, discorrer sobre o uso de agrotóxico no Brasil e os desafios a serem enfrentados para 
atender ao propósito dos ODS até o ano de 2030. Para tanto, utiliza-se da técnica de levan-
tamento bibliográfico, em especial por meio de fontes primárias de informação, como livros, 
artigos científicos, teses e dissertações, e do método de pesquisa indutiva.

2 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Primeiramente, delimita-se que este item visa destacar os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) que podem contribuir para a resolução do questionamento proposto. 
Assim, passa-se a apresentar os objetivos que são relevantes para este estudo, levando em 
consideração a delimitação do tema, sem deixar de reconhecer que os demais objetivos que 
não foram citados também possuem a sua devida importância.

O propósito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) consiste em “ga-
rantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no 
futuro. Os objetivos abrangem desafios globais que são fundamentais para a sobrevivência 
da humanidade. Eles estabelecem limites ambientais e definem restrições cruciais para a uti-
lização dos recursos naturais.”5 Para que o propósito seja alcançado, faz-se necessário a 
colaboração mútua entre governo, setor privado e sociedade civil, haja vista que a principal 
característica da Agenda 2030 é a universalidade e a indivisibilidade, a fim de que possa haver 
o desenvolvimento sustentável, assegurando a proteção ao planeta.

Tendo em vista que os Objetivos giram em torno do desenvolvimento sustentável e 
que a colaboração para este fim deve ser mútua, é relevante ponderar que Vladimir Passos de 

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.  Education for Sus-
tainable Development Goals: learning objectives. Publicado em 2017 pela UNESCO. Disponível em: <http://
unesdoc.unesco.org/images/0025/002521/252197POR.pdf >. Acesso em: 13 jan. 2018. 
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Freitas versa que o desenvolvimento sustentável aparenta ser a única medida possível para os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, mesmo que não se possa afastar a conclusão 
de que as pessoas estão acostumadas com o sistema de vida com conforto e comodidade. 
Faz-se necessária a participação de todos em prol da proteção ambiental, levando em consi-
deração os limites da natureza, sob pena de que em um possível futuro haja a necessidade de 
abrir mão dos benefícios alcançados a partir do progresso e que hoje foram incorporados pelo 
hábito da maioria da população brasileira.

Com as palavras do jurisambientalista Vladimir Passos de Freitas: 

E nisso não se está a falar apenas nas classes sociais mais favorecidas, mas também 

das pessoas que contam com poucos recursos para a sobrevivência. É de se perguntar 

quantos hoje, no Brasil, se sujeitariam a renunciar ao ar condicionado, a afastar de sua 

alimentação produtos feitos com o uso de agrotóxicos, a limitar a descarga de água de 

seu banho a um minuto e meio, a subir de vários andares de seu edifício sem o uso de 

elevador ou a abrir mão de móveis de madeira.6

 É importante ponderar que o conceito de sustentabilidade foi idealizado por Lester 
Brown, em 1980, fundador do Instituto Worldwtach, que “definiu a sociedade sustentável 
como aquela que é capaz de satisfazer suas necessidades sem comprometer as chances 
de sobrevivência das gerações futuras”. Décadas depois, o Relatório da Comissão Mundial 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento usou a referida definição para apresentar a noção de 
desenvolvimento sustentável.7

Assim, tendo em mente o propósito dos ODS, elencam-se os Objetivos considerados 
relevantes para este trabalho, levando em consideração, em especial, o documento disponibi-
lizado pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) sobre ODS8. São os Objetivos:

• O objetivo 2 propõe “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e me-
lhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”, o qual pode ser materia-
lizado através da implementação de práticas agrícolas com sistemas sustentá-
veis de produção de alimentos;

• O objetivo 12 tem em vista “assegurar padrões de produção e de consumo sus-
tentáveis” por meio do manejo ambientalmente adequado dos produtos quími-
cos, reduzindo significativamente a propagação destes para o ar, água e solo, 
com a finalidade de minimizar os impactos negativos à saúde humana e ao meio 
ambiente;

6 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3.ed. ver., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2005, p. 246. 

7 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. 
São Paulo: Cultrix, 2005, 238. 

8 ITAMARATY. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/ima-
ges/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf >. Acesso em: 09 jan. 2018.
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• O objetivo 15 almeja “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a   
desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodi-
versidade”. 

Tendo em vista esta relação dos ODS selecionados, destaca-se que o livro Educa-
ção para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de Marco Rieckmann, disponibilizado 
pela UNESCO9,  pondera que a concretização do Objetivo 2 pode se dar por meio de estudos 
práticos de política pública e de gestão empresarial em prol do combate à fome, redução do 
desperdício de alimentos, e da promoção da agricultura sustentável. No que diz respeito à 
agricultura sustentável, a sugestão apresentada na obra é a excursão ao campo para constatar 
como é a prática da agricultura sustentável, como, por exemplo, a técnica de plantação de 
tomate sem agrotóxico desenvolvida na cidade de Araçoiaba da Serra (SP).10 

Ainda acerca da agricultura sustentável, destaca-se que a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) incorporou o conceito sobre o assunto que foi 
elaborado pela Declaração de Den Bosch, em 1992, e passa, desde então, a adotar a seguinte 
consideração: 

Agricultura sustentável é o manejo e conservação dos recursos naturais e a orientação 

de mudanças tecnológicas e institucionais de tal maneira a assegurar a satisfação das 

necessidades humanas de forma continuada para a presente e futuras gerações.  Tal 

Desenvolvimento sustentável conserva o solo, a água e recursos genéticos animais e 

vegetais; não degrada o meio ambiente; é tecnicamente apropriado, economicamente 

viável e socialmente aceitável.11

Além do Objetivo 2, os Objetivos 12 e 15 também são analisados no referido livro e 
também expõem sobre a importância da educação como ferramenta da concretude dos Objeti-
vos, haja vista que o educador é capaz de transmitir a mensagem de que somos parte da natu-
reza e não estamos à margem dela, sendo a educação uma ferramenta eficaz para materializar 
os Objetivos 12 e 15, uma vez que se passa a compartilhar uma visão holística de que a vida 
deve ser harmônica com a natureza. Esta percepção de que o homem e a natureza fazem parte 
de um todo e que “estão em redes alinhados dentro de redes” também é denominada por Fritof 
Capra como a teia da vida, sendo que essa denominação é antiga, muito utilizada por poetas, 

9 RIECKMANN, Marco. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendi-
zagem. UNESCO, 2017. Disponível em: < http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/education_for_sustainable_development_goals_learning_object/ >. Acesso em: 17 jan. 2017. 

10 NOSSO CAMPO. Produtores apostam no cultivo de tomates sem agrotóxicos em Araçoiaba da Serra. 
Notícia de 25/06/2017. Disponível em: < https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/nosso-cam-
po/noticia/produtores-apostam-no-cultivo-de-tomates-sem-agrotoxicos-em-aracoiaba-da-serra.ghtml>. 
Acesso em: 14 jan. 2018. 

11 ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Meio ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São Paulo: Annablume, 
FAESP. 1998, p. 248. 
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filósofos e místicos “[...] para transmitir seu sentido de entrelaçamento e de interdependência 
de todos os fenômenos.” 12   

À vista disso, observa-se que o propósito dos Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável é garantir uma vida saudável para todas as pessoas, protegendo o planeta Terra agora 
a fim de que as futuras gerações também possam usufruir de uma a vida saudável. Alcançar 
esse propósito é uma tarefa árdua, sem dúvida, e que exige a colaboração de todas as classes 
sociais, do poder público e do setor privado, conforme muito bem argumentado por Vladimir 
Passos de Freitas, pois a união de interesses em prol da proteção do planeta e de uma vida 
digna é uma tarefa complexa que transcende o Direito. 

3 ASPECTOS RELEVANTES SOBRE O AGROTÓXICO NO BRASIL 
E OS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PARA ATENDER 
AO PROPÓSITO DOS ODS

As últimas duas décadas do século XX consagraram uma crise mundial, complexa 
e multidimensional, cujas facetas afetam todos os aspectos da vida (saúde, modo de vida, 
qualidade ambiental e das relações sociais, economia, tecnologia e política), sendo que, pela 
primeira vez, suscitou-se uma “real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no 
planeta”, em razão das consequências vivenciadas por esta crise.13 

Uma das facetas desta crise é a ambiental. Em outros termos, as causas que acarre-
taram a crise residem no fato de que o ser humano quis expulsar a natureza de seu convívio e 
o resultado da “humana crise ambiental está presente, hoje, na vida de todos, nas enchentes, 
nas secas, nos furacões; está presente no caos do trânsito urbano, nas pandemias gripais, na 
obesidade, na extinção de espécies e de paisagens, na mudança do clima, no lixo acumulado”, 
conforme sustenta Carlos Frederico Marés Souza Filho.14  

O desmedido uso de agrotóxicos também é um fato que corrobora para esta crise 
ambiental que a humanidade vem experimentando. Em 1962, o emprego do agrotóxico foi 
objeto de destaque no livro Primavera Silenciosa, da ecologista Rachel Carson. Rachel Car-
son argumentou, de forma convincente, que a “aplicação desenfreada de pesticidas agrícolas 
vinha causando a morte generalizada de pássaros”, temia não apenas pelo envenenamento 
de pássaros em razão da alimentação de insetos envenenados por pesticidas, mas também 
por não haver lugar para os pássaros neste mundo intensivamente cultivado. “Tantos os seres 
humanos almejam um estilo de vida de primeiro mundo que estamos expulsando nossos 
parceiros no planeta, as outras formas de vida”.15

12 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão cientifica dos sistemas vivos. Tradução Newtoon 
Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 45. 

13 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 21. 
14 SOUZA FILHO, Caros Frederico Marés. De como a natureza foi expulsa da modernidade. Revista Crítica do 

Direito, nº 5, vol. 66, ado/dez. 2015, p. 90. 
15 LOVELOCK, James. A vingança de gaia. Rio de Janeiro: intrínseca, 2006, p. 105-108. 
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Este estilo de vida significa, inclusive, o uso imoderado de agrotóxico, sem ater-se aos 
limites da natureza e até mesmo do ser humano. Estudos divulgados em 2016 e que foram 
realizados pela professora de geografia agrária e pesquisa da USP, Larissa Mies Bombardi, 
exibem um mapa de contaminação por agrotóxico no Brasil que demostram índices expres-
sivos de “mortes por intoxicação, mortes por suicídio, outras intoxicações causadas pelos 
agrotóxicos”, sem levar em consideração “[...] as doenças crônicas, aquelas provocadas por 
anos e anos de exposição aos venenos, entre as quais o câncer, ficam de fora dos cálculos”.16

 No ordenamento jurídico brasileiro, o art. 225 da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, impulsionado pelos princípios da Declaração de Estocolmo e pela 
Constituição Portuguesa de 1976, consagra o direito fundamental de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo a corresponsabilidade do Poder Público e da coletivida-
de de protegê-lo para as presentes e futuras gerações, a partir da solidariedade e da equidade 
intergeracionais.17

Além disso, o art. 220, §4º, também da Constituição Federal, apresenta a presunção 
absoluta de que os agrotóxicos são nocivos à saúde ambiental, tornando necessário o con-
dicionamento do uso dos produtos químicos e o estabelecimento de restrições no que diz 
respeito à propaganda dos agrotóxicos.18

A doutrina apresenta algumas lacunas na Lei Federal nº 7.802/1989 e no Decreto nº 
4.074/2002, que disciplinam o tema agrotóxico e que poderiam ser repensados pelo legislador, 
levando em consideração, em especial, o princípio da prevenção e da precaução. Um dos 
aspectos é o registro de agrotóxico ser ad eternum após a autorização dos órgãos ligados à 
agricultura, meio ambiente e à saúde, pois não há previsão legal que determina a atualização 
periódica do registro, “como ocorre com os medicamentos, em que a cada cinco anos a 
concessão é revista para manutenção ou revogação da autorização”19. A ausência deste prazo 
torna a Lei ineficaz sob o viés técnico-cientifico, haja vista que os possíveis danos (riscos 
abstratos) que os agrotóxicos podem ocasionar ao meio ambiente e à saúde humana são 
constatados após um tempo de uso do produto, levando em consideração também a meia-
vida do produto químico.20

16 CARTA CAMPINAS. Pesquisadora da USP monta mapa da contaminação por agrotóxico no Brasil. Disponí-
vel em: <http://cartacampinas.com.br/2016/07/pesquisadora-da-usp-monta-mapa-da-contaminacao-por
-agrotoxico-no-brasil/>. Acesso em: 14 jan. 2018. 

17 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. A proteção do meio ambiente e dos direitos fundamentais cor-
relatos no sistema constitucional brasileiro. In. YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato, AHMED, Flávio, 
CAVALCA, Renata Falson. Temas fundamentais de direito difuso e coletivos: desafios e perspectivas. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 03. 

18 GAIO, Alexandre; ABI-EÇAB, Pedro. [et al.] Lei da política nacional dos meio ambiente: 30 anos. Mato 
Grosso do Sul: Contemplar, 2012, passim.

19 CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen; 
BÚRIGO, André Campos (Org.) Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 
Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 108. 

20 “A meia-vida é um indicador da persistência de um agrotóxico no meio ambiente”. SILVA, Célia Maria 
Maganhotto de Souza; FAY, Elisabeth Francisconi. Agrotóxico e ambiente. Brasília: Embrapa Informações 
Tecnológica, 2004, p. 234.
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Ademais, Heline Sivini Ferreira e Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira ponderam que 
“a legislação federal deveria incorporar um dispositivo proibindo expressamente a entrada 
no Brasil de produtos químicos cuja comercialização não seja permitida no território do país 
produtor ou exportador.”21 

Além do mais, o artigo 94 do Decreto nº 4.074/2002 determina a criação do Sistema 
de Informações sobre Agrotóxicos (SIA), o qual não foi, entretanto, desenvolvido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo que em 06 de novembro de 2017, o Tribunal 
de Contas da União compartilhou a notícia de que “os gestores da Anvisa responsáveis pelo 
desenvolvimento do SIA poderão ser multados se não concluírem o sistema nos prazos deter-
minados pelo Tribunal de Contas da União. O SIA deverá veicular informações sobre agrotóxi-
cos e recomendações de uso para a agricultura, a saúde e o meio ambiente”.22 

 Sobre o SIA, Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira Codonho afirma que “o Brasil ca-
rece de um sistema de monitoramento dos agrotóxicos onde sejam analisadas e consolidadas 
desde as informações sobre o uso e a comercialização desses produtos até aquelas relativas 
aos indicadores de contaminação dos alimentos, da água, do ar, do solo, bem como dos pro-
blemas de saúde dos trabalhadores rurais.”23

Um aspecto muito importante e que transcende o viés legal é apresentado por Adilson 
Dias Paschoal em 1979 e vai ao encontro do livro Educação para os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável disponibilizado pela UNESCO no ano de 2017. Paschoal elucida que educar a 
população para o uso racional dos praguicidas é uma das ferramentas eficazes para desafiar os 
impactos advindos do uso de agrotóxico, sendo possível implementar através das universidades, 
ou seja, por intermédio da contratação de especialistas em controle de pragas e de doenças 
relacionadas ao uso de agrotóxicos para lecionar. Ainda, no comércio relacionado à agricultura, 
deveriam estar disponíveis informações práticas acerca do correto manejo do produto químico, 
assim como disponibilizar boletins informativos sobre a adequada aplicação para que o agricultor 
tenha fácil acesso ao manejo correto e aos riscos do uso irracional do produto químico.24

Aliás, as políticas públicas de conscientização dos produtores rurais sobre os efeitos 
negativos que os agrotóxicos podem causar ao meio ambiente e à saúde humana são consi-
deradas medidas plausíveis, assim como o “incentivo à produção de conhecimentos e tec-
nologias preservacionistas, com vista à ruptura do modelo agroquímico dominante”, a fim de 
que possa caminhar no mesmo sentido do desenvolvimento de uma agricultura sustentável.25

21 LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. Dano 
ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 209.

22 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Anvisa deve concluir sistema de informações sobre agrotóxicos. Dis-
ponível em: <http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/anvisa-deve-concluir-sistema-de-informacoes-so-
bre-agrotoxicos.htm>. Acesso em: 13 jan. 2018. 

23 CODONHO, Maria Leonor Paes Cavalcanti Ferreira.  Desafios para a concretização da agricultura susten-
tável no Brasil: uma contribuição do direito para a regulação do uso dos agrotóxicos. Vol. 2: Série Direito 
Ambiental para o século XXI. Editora: Planeta Verde, 2014, p. 53.

24 PASCHOAL, Adilson Dias. Pragas, praguicidas & a crise ambiental. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Var-
gas. 1979, p. 88.

25 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos. Rio Grande do Sul: Livraria Do Advogado 
Editora. 2006, p. 194. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração as reflexões anteriormente apresentadas, passa-se a elen-
car as conclusões que, muito embora não exaurientes, foram colhidas a partir do estudo 
desenvolvido. São elas: 

• Um dos desafios para alcançar o propósito dos ODS a ser enfrentado pelo Brasil 
é a reflexão dos apontamentos apresentados pela doutrina acerca das lacunas na 
Lei para que, possivelmente, sejam revistos tais pontos pelo legislador. No viés 
administrativo, a fiscalização dos procedimentos, como, por exemplo, o recolhi-
mento das embalagens do agrotóxico, deve ser precisa quanto ao cumprimento 
desta Lei. 

• Agrotóxico é um tema complexo e que percorre o viés legal, econômico, social 
e cultural, e para que o propósito dos ODS seja atingido, faz-se necessária a 
atuação em conjunto de todas as classes sociais, do Poder Público e do setor 
privado, haja vista que a crise ambiental que a humanidade vivencia impõe im-
pactos a todos, sem restrição, além de que que à coletividade está incumbido o 
dever de proteger o meio ambiente para um vida digna das presentes e futuras 
gerações  (art. 225, Constituição Federal).

• Infere-se que a educação, seja ela formal ou informal, é um dos meios para 
atingir os outros ODS e é um dos desafios à  sua concretude. A esse respeito, 
tem-se que a agricultura sustentável pode ser inserida, por exemplo, nas escolas, 
por intermédio de políticas públicas e através de disciplinas que abordem o tema 
agrotóxicos e ecologia, que podem ser lecionadas nas escolas agrícolas e rurais. 
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VIOLAÇÃO DE  
DIREITOS HUMANOS  

POR MULTINACIONAIS:  
O PAPEL DOS ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS

Patricia Almeida de Moraes1

1 INTRODUÇÃO

A partir dos anos 1990 houve uma grande expansão do alcance e da função das 
corporações multinacionais, de forma que começaram a atuar em diversos países e desenvol-
veram inovadoras e distantes redes de produção transnacionais. Assim, as companhias multi-
nacionais instalaram suas afiliadas, que são as sedes das grandes produções, em países com 
menor expressividade internacional e que, geralmente, possuem governança e instituições 
internas fracas. São nestes países que a incidência de abusos a direitos humanos relacionados 
a empresas é significativamente mais alta, pois não há leis locais, ou as leis existentes não 
são executadas.2

 Uma grande multinacional instalada em um desses países costuma ser o que sustenta 
a economia da nação, com o fornecimento de emprego para os nacionais, o giro da moeda 
e a geração de bens. De acordo com Ana Rachel Freitas da Silva e Danielle Anne Pamplona3, 
muitos países, que recebem os investimentos, não têm incentivos para endurecer as condi-
ções quando barganham com essas empresas, e os Estado de origem das empresas também 
encontram limites na regulação extraterritorial, além de interesses contrapostos.   

1 Mestranda em Direito Socioambiental e Sustentabilidade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR). Bolsista CAPES. Membro da Clínica de Direitos Humanos do PPGD/PUCPR. Advogada. E-mail: 
patricia.almeidademoraes@hotmail.com

2 RUGGIE, John Gerard. Quando negócios não são apenas negócios: as corporações multinacionais e os 
direitos humanos. Editora: Planeta Sustentável. São Paulo. 2014. p. 88-89.

3 SILVA, Ana Rachel Freitas da; PAMPLONA, Danielle Anne. Os princípios orientadores das nações unidas sobre 
empresas e direitos humanos: houve avanços? In: BENACCHIO, Marcelo (coordenador). A sustentabilidade da 
relação entre empresas transnacionais e direitos humanos. Curitiba: CRV,2016, p. 148-169, p. 151.
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Dessa forma, essas corporações acabam adquirindo poder para influenciar os go-
vernos de diversas formas, conforme citou Ruggie4.Elas podem ameaçar retirar seus investi-
mentos dos países em que operam, ou retirar as suas filiais dos países onde foram instaladas, 
para evitar forte regulamentação interna. Além disso, elas podem processar os governos das 
nações que as hospedam por meio de uma arbitragem internacional, eis que grupos de arbi-
tragem podem interpretar tais medidas como violação de um acordo de investimento interna-
cional. Ademais, suas subsidiárias têm acesso a seu país de origem como um impulso político 
de acesso às instituições financeiras internacionais, das quais o país anfitrião depende para 
conseguir auxílio financeiro.

Assim, por não haver punição a essas companhias multinacionais, no âmbito inter-
no dos países onde ocorrem as violações de direitos humanos, e por não haver uma forma 
de vinculação internacional à obrigatoriedade de respeito dos direitos humanos por essas 
empresas, elas acabam impunes diante de tantas violações aos direitos humanos.

O presente artigo pretende demonstrar de que forma os Estados podem intervir na 
atividade empresarial para que as companhias passem a respeitar os direitos humanos, e, da 
mesma forma, como as empresas podem garantir que haja respeito aos direitos humanos por 
toda sua corporação, funcionários e cadeia de fornecedores. 

2 OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

A comunidade Internacional, especialmente a ONU, há anos reconhece a necessidade 
da responsabilização de empresas internacionalmente, como uma evolução na proteção dos 
direitos humanos. A criação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas Sobre Empresas e 
Direitos Humanos é uma resposta da comunidade internacional para essa necessidade. 

Em 1970, ocorreram as primeiras discussões na ONU sobre a elaboração de uma 
norma ensejadora de padrões de conduta às empresas transnacionais. Em 1974, o Conselho 
Econômico e Social da ONU lançou o Programa Sobre Empresas Transnacionais, que teve 
duração até 1992.5

A demanda pela responsabilização das empresas pelas violações de direitos humanos 
na ONU foi aumentando, e em 2000 foram retomadas as discussões sobre o tema. Então, 
o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, lançou a ideia de elaboração de princípios para a 
atividade empresarial com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional 
para a adoção de negócios, de valores fundamentais e aceitos nas áreas de direitos humanos, 
relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, assim surgiu o “Pacto Global”. 

4 RUGGIE, John Gerard. Op. cit., p. 37.
5 CARDIA, Ana Cláudia Ruy; GIANNATTASIO, Arthur Roberto Capella. O Estado de Direito Internacional na 

Condição Pós-moderna: a força normativa dos princípios de Ruggie sob a perspectiva de uma Radicaliza-
ção Institucional. In: BENACCHIO, Marcelo (coordenador). A sustentabilidade da relação entre empresas 
transnacionais e direitos humanos. Curitiba:CRV,2016, p. 127-142, p. 133
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Essa seria uma iniciativa voluntária, que deveria ser incorporada às atividades das empresas 
transnacionais que adotassem o pacto. O intuito seria identificar qual a melhor forma de as 
empresas fazerem sua parte em relação à proteção dos direitos humanos.6

De acordo com as Nações Unidas, o Pacto Global teve a adesão de mais de 12 mil 
organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes ao redor do mundo. De acordo com 
Ana Rachel Freitas da Silva e Danielle Anne Pamplona, parece correto concluir que o número 
expressivo de adesões deve se dar pela não obrigatoriedade de observação do pacto e da con-
sequente ausência de punições por seu descumprimento. Essa iniciativa teve o mérito de trazer 
as empresas para a discussão sobre Direitos Humanos, elas deixaram de ser vista apenas como 
parte do problema e passaram a ser parte da solução.Entretanto, por possuir natureza voluntária, 
o Pacto Global não previa consequências para as empresas que desrespeitassem algum dos 
princípios nele previstos, além de o modelo adotado não permitir a fiscalização sobrea adoção 
efetiva os princípios nas práticas das empresas.7

O Pacto Global tem grande importância no estabelecimento de um entendimento de 
que as empresas transnacionais possuem, também, uma obrigação moral no desempenho de 
suas atividades, e de um diálogo nesse mesmo sentido, para o desenvolvimento do tema na 
sociedade internacional.8

Logo após o Pacto Global, a Subcomissão da ONU implementou, em 2003, as Normas 
das Nações Unidas sobre a Responsabilidade das Corporações Transnacionais e Outras Enti-
dades Empresariais. Essa foi considerada como a primeira ação não voluntária aceita interna-
cionalmente, a despeito de seu caráter de soft law, pois aponta explicitamente para a responsa-
bilidade das transnacionais frente ao direito internacional por violações aos Direitos Humanos.9

De acordo com Ana Cláudia Ruy Cardia, essas normas apresentam um caráter inova-
dor no sistema de documentos internacionais de proteção dos Direitos Humanos, pois indicam 
a obrigação primordial aos Estados para com a implementação de suas recomendações, mas 
também estabelecem às empresas o compromisso de monitorarem suas atividades e repa-
rarem imediatamente os danos provocados aos indivíduos. Além disso, foi definida uma lista 
de obrigações para com os direitos humanos que deveriam ser seguidas,e foram indicados 
métodos para sua implementação. Ocorre que a Comissão da ONU sobre Direitos Humanos 
considerou que o documento produzido pela Subcomissão não tinha status legal.

Em 2005, o então Secretário-Geral das Nações Unidas nomeou John Ruggie para o 
cargo de Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para empresas e direitos huma-
nos. Ruggie ficou encarregado de clarificar os padrões de responsabilidade corporativa das 

6 SILVA, Ana Rachel Freitas da; PAMPLONA, Danielle Anne. Os princípios orientadores das nações unidas sobre 
empresas e direitos humanos: houve avanços? In: BENACCHIO, Marcelo (coordenador). A sustentabilidade da 
relação entre empresas transnacionais e Direitos Humanos. Curitiba: CRV, 2016, p. 148-169, p. 151.

7 Ibid., p. 152.
8 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas diretos humanos e gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 

empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais.São Paulo: Buqui, 2015, p.130.
9 SILVA, Ana Rachel Freitas da; PAMPLONA, Danielle Anne. Op. cit. p. 152
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empresas transnacionais quanto ao respeito aos direitos humanos, além de ter de situar o 
papel dos Estados na regulação eficaz sobre o dever das empresas no respeito e na proteção 
aos direitos humanos, observando a cooperação internacional.10

A missão de John Ruggie era se concentrar na identificação e promoção de boas práti-
cas e no fornecimento de ferramentas que permitisse às companhias lidar, de forma voluntária, 
com complexo emaranhado de desafios referente às empresas e direitos humanos. Em junho 
de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU endossou, por unanimidade, o conjunto de 
princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos.11

Esses princípios estipulam de forma detalhada as etapas necessárias para que gover-
nos e empresas implementem o Quadro Referencial “Proteger, Respeitar e Remediar”, que é 
composto por três pilares: i) o dever dos Estados de proteger contra abusos cometidos contra 
direitos humanos por terceiros, por meio de políticas, regulamentação e julgamento apro-
priados; ii) a responsabilidade independente das empresas de respeitar os direitos humanos, 
com a realização de processos de auditoria (duediligence) para evitar violações de direitos, e 
abordar os impactos negativos resultantes; iii) a necessidade de maior acesso das vítimas à 
reparação efetiva, por meio de ações judiciais e extrajudiciais. Todavia, os princípios Ruggie 
configuram-se como soft law12, vez que suas disposições não vinculam juridicamente os Esta-
dos e as empresas que o adotaram. 

Com relação ao primeiro pilar, é  composto por dez princípios que tratam do dever do 
Estado de proteger contra violações de direitos humanos cometidas e seu território ou jurisdi-
ção;para isso, deve-se adotar medidas apropriadas para prevenir, investigar, punir e reparar tais 
abusos por meio de políticas, legislação, regulação e submissão à justiça. Além disso, os esta-
dos deverão estabelecer claramente que as empresas domiciliadas em seu território ou jurisdição 
respeitem os direitos humanos em todas as suas operações. Para isso, os Estados deverão fazer 
cumprir as leis, assessorar de maneira eficaz as empresas, além de estimular e exigir que infor-
mem como lidam com o impacto de suas atividades sobre os direitos humanos.13

10 SILVA, Ana Rachel Freitas da; PAMPLONA, Danielle Anne. Os princípios orientadores das nações unidas sobre 
empresas e direitos humanos: houve avanços? In: BENACCHIO, Marcelo (coordenador). A sustentabilidade da 
relação entre empresas transnacionais e direitos humanos.Curitiba: CRV, 2016, p. 148-169, p. 154

11 RUGGIE, John Gerard. Quando negócios não são apenas negócios: as corporações multinacionais e os 
direitos humanos. São Paulo:Planeta Sustentável, 2014. p. 22-23

12 Soft Law são as regras cujo valor normativo é limitado, porque os dispositivos em questão, mesmo figuran-
do em instrumentos capazes de impor sanção, não criam obrigações de direito positivo, ou criam obriga-
ções com pouca possibilidade de sanção.  Esse termo se opões ao termo hard law, que seria característica 
de um direito duro: preciso no seu conteúdo, obrigatório na sua expressão e capaz de impor sanções. 
(OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva; BERTOLDI, Márcia Rodrigues. A importância do soft law na construção do 
direito internacional ambiental. In: XIX Congresso Nacional do CONPEDI, 2010, Florianópolis. Anais do XIX 
Congresso Nacional do CONPEDI, 2010, p. 6271- 6272).

13 CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, res-
peitar e reparar - Relatório final de John Ruggie - representante especial do secretário-geral. p. 04-05. 
Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRug-
gie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 05 ago. 2017.
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O segundo pilar é composto por quatorze princípios e trata da responsabilidade das 
empresas em respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos14, de forma que 
devem se abster de infringir os direitos humanos e enfrentar os impactos negativos sobre 
os direitos humanos que tenham envolvimento. Assim, as empresas devem evitar que suas 
próprias atividades gerem impactos negativos sobre os direitos humanos, ou que para estes 
contribuam, bem como enfrentem essas consequências quando vierem a ocorrer. Busquem 
prevenir ou mitigar os impactos negativos sobre os direitos humanos, relacionados com suas 
operações comerciais, inclusive quando não tenham contribuído para gerá-los. 

Não há restrição para se exigir a adoção dos princípios, como tamanho, setor, estru-
tura da empresa, mas todas devem agir de acordo com o que estabelecem os princípios. Para 
cumprir com sua responsabilidade de respeito aos direitos humanos, as empresas precisam 
estabelecer políticas e procedimentos apropriados, em função de seu tamanho e circunstân-
cias, por meio de um compromisso político em que assumam a responsabilidade de respeitar 
os direitos humanos. Além disso, devem estabelecer um processo de auditoria em matéria de 
direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de seu impacto sobre os 
direitos humanos, e processos que permitam reparar as consequências negativas sobre os 
direitos humanos.15

O terceiro pilar é composto por seis princípios que tratam do acesso aos mecanis-
mos de reparação, incluindo mecanismos para que os Estados possam receber e analisar as 
reclamações das vítimas. Os Estados deverão adotar medidas para assegurar a eficácia dos 
mecanismos judiciais nacionais quando abordem as violações de direitos humanos relacio-
nadas com empresas, especialmente considerando a forma de limitar obstáculos jurídicos e 
práticos que possam conduzir para uma negação do acesso aos mecanismos de reparação. 
Além disso, também cabe aos Estados estabelecer mecanismos de denúncias extrajudiciais 
eficazes e apropriadas, paralelamente aos mecanismos judiciais, de forma a contemplar for-
mas de facilitar o acesso aos mecanismos não estatais de denúncia, que tratem das violações 
de direitos humanos relacionados com empresas. 16

Assim, de acordo com Ana Cláudia Ruy Cardia, os princípios reforçam a ideia de que 
os Estados devem assegurar o monitoramento das atividades desempenhadas pelas empresas 
transnacionais em seus territórios, portanto, deve haver uma coerência política horizontal e verti-
cal, bem como internacional. Se propõe a necessidade de uma cooperação cada vez maior entre 
os Estados, as instituições multilaterais, reforçando o ideal de cooperação internacional.17

14 Os direitos internacionalmente reconhecidos são os enunciados na Carta Internacional de Direitos Humanos 
e os princípios relativos aos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da Organização Internacio-
nal do Trabalho relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho.

15 CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Op. cit. p. 10-12.
16 CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, res-

peitar e reparar - Relatório final de John Ruggie - representante especial do secretário-geral. p. 20-23. 
Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-site/Conectas_Princ%C3%ADpiosOrientadoresRug-
gie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 5 ago. 2017.

17 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas diretos humanos e gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. São Paulo: Buqui, 2015, p.142-143.
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3 A PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 
COMÉRCIO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Nas últimas décadas, a discussão sobre violações de direitos humanos por compa-
nhias multinacionais tem se tornado frequente no âmbito internacional, como visto anterior-
mente. No entanto, essa discussão deve permear também a área do comércio, de forma a 
garantir que o comércio e suas regulamentações não sejam prejudiciais ao gozo dos direitos 
humanos, os acordos comerciais possam fazer mais em prol dos direitos humanos. Há a 
possibilidade do uso das sanções comerciais como instrumento para assegurar o respeito por 
padrões mínimos de direitos humanos.

A origem da OMC remonta à Conferência de Bretton Woods (New Hampshire), ocorrida 
em julho de 1922, que inaugurou uma nova ordem econômica internacional que tinha por obje-
tivo principal garantir a eliminação dos obstáculos para as relações econômicas internacionais 
(CARDIA, 2015, p.72). Assim, desde a sua criação, a OMC não tem como competência preocu-
pações não comerciais, de forma que seu órgão de solução de controvérsias (OSC) não analisa 
alegações de violações de direitos humanos vinculadas ao comércio, o que compete à ONU e à 
OIT. Ocorre que essa fragmentação do direito internacional leva ao fracionamento das garantias 
fundamentais humanas, sendo um retrocesso para diversas conquistas de direitos sociais. 

De acordo com Cardia18, apesar da ausência de dispositivos da OMC que orientem os 
Estados na Proteção e Promoção dos direitos humanos nas práticas comerciais internacio-
nais, não significa que o potencial da OMC de garantir a defesa desses direitos seja minado. 
Nesse sentido, Kinley e Tadaki19 entendem que as sanções comerciais seriam um mecanismo 
de execução da proteção aos direitos humanos muito poderoso, pois constituem um impedi-
mento significativo para as empresas envolvidas em atividades que põem em perigo os direitos 
humanos, assim poderiam ser utilizadas como forma de retaliação a estas. As corporações 
de livre comércio são os beneficiários imediatos dos acordos da OMC, e os Estados são os 
membros reais da OMC, e por esse motivo que se acredita que a OMC oferece a perspectiva 
dos meios mais efetivos para a verdadeira aplicação sustentável dos direitos humanos. Kinley 
e Tadaki ainda citam o argumento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos de que os 147 estados membros da OMC estão sujeitos a um certo grau de obriga-
ção simultânea no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, de forma que devem 
promover e proteger os direitos humanos durante a negociação e a implementação das regras 
internacionais sobre o comércio. 

A questão seria como trazer considerações não econômicas, como os direitos humanos, 
na agenda da OMC, quando sua cultura institucional é impulsionada pelo imperativo do livre co-
mércio. Embora a OMC reconheça que o comércio deve ser conduzido visando elevar o nível de 

18 CARDIA, Ana Cláudia Ruy. Empresas diretos humanos e gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. São Paulo: Buqui, 2015, p.72

19 KINLEY, David; TADAKI, Junko. From talk to walk: the emergence of human rights responsibilities for corpo-
rations at international law.Virginia Journal of International Law, Vol. 44, No. 4, p. 1006, 2004. Disponível 
em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-923360> Acesso em: 8 ago. 2017.
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vida, garantir o pleno emprego e alcançar o desenvolvimento sustentável, pressupondo que o livre 
comércio irá trazer esses benefícios naturalmente, evidências crescentes de efeitos adversos do 
livre comércio em certos setores da humanidade provam que esse entendimento não está correto.20

De acordo com Caroline Dommen,21 “a melhor forma de assegurar que o comércio 
e as normas comerciais promovam os direitos em questão é ampliar o foco da lente sobre 
eles no âmbito da OMC”. Dommen cita o Alto Comissário das Nações Unidas para os Di-
reitos Humanos, na pessoa de Mary Robinson, que chama a atenção para as maneiras de 
aplicar os direitos humanos no contexto comercial, de forma que a abordagem de direitos 
humanos na apreciação do impacto da liberalização do comércio de serviços introduza uma 
metodologia de avaliação que promova a participação popular e a consulta aos afetados, 
bem como os ministérios das áreas sociais, comercial e de finanças. Assim, para Robinson, 
aumentar a participação das pessoas afetadas por uma política comercial contribui para que 
esta seja mais transparente, responsável e receptiva às necessidades daqueles que afirma 
servir, bem como mais sustentável e mais legítima. 

O envolvimento da sociedade civil nesse processo, pode fazer com que os países 
em desenvolvimento possam fortalecer sua voz nas negociações comerciais internacionais e 
aperfeiçoar sua capacidade de resistir às pressões dos mais poderosos, para concordar com 
normas comerciais que reduziriam a flexibilidade e o espaço político que protegem o interesse 
público dos direitos humanos. Caroline Dommen, cita como exemplo o Brasil, que fez isso a 
partir de 2001, apresentando uma série de resoluções sobre medicamentos à Comissão de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, as quais fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia 
global, para obter o reconhecimento do acesso a medicamentos como um direito humano, e 
que apoiou os esforços dos países em desenvolvimento na OMC para garantir o seu direito de 
produzir remédios genéricos de baixo custo.22

É verdade que a OMC vem mudando sua posição de apenas tratar de questões 
econômicas e comerciais, se voltando para outras áreas de grande relevância que sofrem inter-
ferência do comércio. As questões ambientais começaram a ser discutidas com seriedade pela 
comunidade comercial internacional a partir do início da década de 1990, de forma que a Decla-
ração Ministerial de Doha contém inúmeras menções ao meio ambiente.23 Portanto, não há moti-
vos para deixar de considerar os direitos humanos nas questões comerciais no âmbito da OMC.

A OMC levou em consideração os direitos humanos, no que foi uma exceção aos 
compromissos de livre comércio, o artigo XX do GAAT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comér-

20 KINLEY, David; TADAKI, Junko. From talk to walk: the emergence of human rights responsibilities for corpo-
rations at international law.Virginia Journal of International Law, Vol. 44, No. 4, p. 1007, 2004. Disponível 
em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-923360> Acesso em: 8 ago. 2017.

21 DOMMEN, Caroline. Comércio e direitos humanos: rumo à coerência. Sur, Rev. int. direitos humanos, vol.2, 
n. 3, São Paulo Dec. 2005, p. 06-08.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script-sci_arttex-
tspid-S1806-64452005000200002>. Acesso em: 29 jul. 2017.

22 DOMMEN, Caroline. Comércio e direitos humanos: rumo à coerência. Sur, Rev. int. direitos humanos, vol.2, 
n. 3, São Paulo, Dec. 2005. p. 07.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script-sci_arttexts-
pid-S1806-64452005000200002>. Acesso em: 29 jul. 2017.

23 Idem
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cio), o qual trata de exceções gerais, permite que medidas comerciais restritivas não sejam 
aplicadas de maneira que possam constituir arbitrária ou injustificada discriminação entre paí-
ses, de forma que nada relativo ao acordo poderá ser interpretado de forma a evitar a adoção 
ou aplicação por qualquer parte contratante de medidas “(b) necessárias para proteger vida ou 
saúde humana, animal ou vegetal”.24 Esse artigo não trata de forma expressa a proteção aos 
direitos humanos, mas pela sua interpretação é possível verificar uma intenção neste sentido.

De acordo com Kinley e Tadaki25, embora haja alguns sinais de que um ponto de vista 
mais certo está sendo estabelecido para considerações de direitos humanos dentro da OMC, 
não há um grande incentivo para usar o artigo XX de maneiras que possam restringir potenciais 
abusos de direitos humanos pelas corporações multinacionais. Ainda segundo eles, um dos mo-
tivos para isso é que estados, e não as corporações, são os principais motores desta área, e não 
expõem voluntariamente as reivindicações de violações dos direitos humanos em sua jurisdição, 
em um ambiente público como a OMC. Além disso, o artigo XX é reservado apenas para abusos 
de direitos humanos mais extremos, deixando os abusos menos impactantes impunes.

Gabielle Marceau26 esclarece que os Estados membros da OMC mantêm seus direitos 
e obrigações de acordo com as regras da responsabilidade dos Estados, podendo ocorrer 
situações em que uma medida presumida compatível com as regras da OMC é inconsistente 
com os direitos humanos, de modo que os benefícios obtidos em um fórum possam ser anu-
lados pelas consequências da violação em outro fórum. Assim, Marceau considera que esta 
falta de coordenação entre as jurisdições deve ser trazida aos Estados para que decidam entre 
os dois sistemas de direitos e obrigações que criaram. 

Ocorre que não deveria haver jurisdições internacionais e fóruns que estabelecessem 
direitos e obrigações opostos aos Estados, principalmente tratando-se de direitos humanos, 
e caso isso ocorresse, os direitos humanos deveriam prevalecer sob qualquer hipótese, não 
podendo ser uma escolha dos Estados optar pela proteção dos direitos humanos ou não, pois 
muitas vezes preferem escolher vantagens econômicas. Isso demonstra a real necessidade de 
os organismos internacionais trabalharem no mesmo sentido, em harmonia, buscando sempre 
a proteção dos direitos humanos e prevalecendo as escolhas mais éticas em todas as áreas.

Kinley e Tadaki27 afirmam que não há dúvida de que a promoção da atividade econô-
mica, especialmente nos países em desenvolvimento, pode melhorar a realização dos direitos 
humanos, mas esses resultados positivos não são automáticos e exigem grande cuidado em 
termos de instituir salvaguardas e de monitorar a situação. Além disso, consideram clara a 
existência de um escopo dentro do aparelho da OMC para desenvolver meios e mecanismos 

24 NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento solução de contro-
vérsias 3.5 GATT 1994. Nova York e Genebra, 2003. Disponível em: < http://unctad.org/pt/docs/edmmis-
c232add33_pt.pdf> Acesso em: 15 de agosto de 2017. 

25 KINLEY, David; TADAKI, Junko. From talk to walk: the emergence of human rights responsibilities for corpo-
rations at international law.Virginia Journal of International Law, vol. 44, n. 4, p. 1013, 2004. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-923360> Acesso em: 08 de agosto de 2017.

26 MARCEAU, Gabrielle. WTO Dispute Settlement and Human Rights. EJIL. 13 (2002), p. 753-814, p.805. 
Disponível em: <http://www.ejil.org/pdfs/13/4/1561.pdf> Acesso em: 1 ago. 2017

27 KINLEY, David; TADAKI, Junko. Op. cit., p. 1014, 2004. 
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para uma melhor proteção dos direitos humanos. Há claramente uma demanda popular de que 
algo seja feito a esse respeito. O desafio será aproveitar o apoio político suficiente da adesão 
do Estado à OMC e combiná-la com uma interpretação mais ampla e uma aplicação simpática.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As violações de direitos humanos por multinacionais já ocorrem há muitos anos, de for-
ma que o desenvolvimento da globalização potencializou essas violações já existentes, fazendo 
com que a resposta a esses abusos precisasse, também, ser global. No entanto, o problema 
não é abordado pelos atores-chaves e não está no topo da agenda internacional, apenas a ONU 
criou instrumentos na tentativa de regulamentar a relação entre as companhias multinacionais 
e os direitos humanos. A criação dos princípios orientadores pela ONU é um grande avanço na 
proteção dos direitos humanos, apesar do fato de, por terem natureza de soft law, são adotados 
voluntariamente por poucos países e empresas.

As ameaças aos direitos humanos persistem e são graves. No entanto, a questão 
sobre a viabilidade e mesmo a adequação de uma política internacional de direitos humanos 
dotada de mecanismos coercitivos mais fortes que os atuais, considerando-se a estrutura 
profundamente assimétrica das relações internacionais, exige a retomada da tradicional e in-
findável reflexão sobre a relação entre poder e moral nas relações internacionais que parece, 
mais do que nunca, extremamente atual.28

Como mencionou Cardia29, “o ser humano foi, é e será o fim último de qualquer ativi-
dade política, jurídica econômica e social, e é dessa premissa universal que decorre a respon-
sabilidade dos principais sujeitos e atores da sociedade internacional pós-moderna de concre-
tizarem medidas que elevem a condição humana ao seu mais alto grau de proteção e respeito.”

A proteção dos direitos humanos é um dever de todos, de forma que é dever de todos 
os organismos internacionais se voltarem para esta questão. De nada adianta um organismo 
internacional trabalhar em prol de uma causa, como os direitos humanos, e outro trabalhar 
sem se atentar para esta causa e acabar retrocedendo nos avanços alcançados.

O que se pretende não é que os organismos internacionais deixem de lado seus ob-
jetivos primordiais para realizarem políticas de proteção aos direitos humanos, mas sim que 
todos atentem para que suas políticas não violem os direitos humanos e que busquem fazer 
o máximo, dentro de sua função precípua, para que haja uma efetiva proteção aos direitos 
humanos, tanto pelos Estado e empresas, como pelos segmentos chave da sociedade civil. 

Assim, uma atuação favorável aos direitos humanos pode desempenhar um papel po-
sitivo para garantir que se construa um sistema de trocas internacionais justo e democrático. 

28 REIS, Rossana Rocha. Os direitos humanos e a política internacional. Revista de Sociologia e Política, n. 
27:33-42, nov. 2006, p.41. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n27/04.pdf> Acesso em: 20 
de junho de 2017.

29 CARDIA, Ana Cláudia Ruy.  Empresas, diretos humanos e gênero: desafios e perspectivas na proteção e no 
empoderamento da mulher pelas empresas transnacionais. São Paulo: Buqui, 2015, p.167
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Deve-se consolidar um contexto de humanização do Direito Internacional, de forma a compor 
um universo harmônico, sistêmico e cujo diálogo deve ser constante.

Ainda há muito o que se avançar na questão da relação entre as empresas os direitos 
humanos, mas o reconhecimento da necessidade do envolvimento da sociedade internacional 
na questão, e da atuação dos organismos internacionais em prol da proteção a esses direitos, 
já são um primeiro passo para compreender a magnitude das ações que devem ser empreendi-
das no campo da proteção internacional aos direitos humanos pelas empresas multinacionais.
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VIOLAÇÕES DE  
DIREITOS HUMANOS  

POR MULTINACIONAIS:  
CASO SAMARCO

Vinicius Pedroso de Moraes1

Jaqueline Lobo da Rosa2

1 INTRODUÇÃO 

No final de 2015, o Brasil assistiu a sua maior tragédia socioambiental e a maior tra-
gédia com barragens de minério em todo o mundo. A barragem de Fundão, em Minas Gerais, 
se rompeu provocando um gigantesco derramamento de lama que assolou o subdistrito de 
Bento Rodrigues e o distrito de Mariana. Muitos danos provocados pela tragédia se tornaram 
irreversíveis e suas consequências irremediáveis. O presente artigo analisa esse fato como o 
foco no âmbito das violações de direitos humanos ocorridas nessa catástrofe. 

Em primeiro lugar serão expostos os fatos que produziram a tragédia e geraram suas 
graves consequências ambientais, sociais e econômicas. Sobretudo, serão indicados os pre-
juízos causados às vítimas, inclusive os psicológicos, cuja repercussão é inegável apesar de 
sua aparente invisibilidade. O texto procura construir fundamentos para a responsabilização 
das empresas Samarco e suas controladoras, Vale/SA e BHP Billiton. Dessa forma, será ex-
plicada a composição e funcionamento de uma Joint Venture, modalidade empresarial das 
responsáveis pelo acontecimento, além de destacar o histórico da Vale, em relação a violações 
de direitos humanos e outras atividades praticadas pela empresa no Brasil.

Esclarecido o acontecimento em si, será enfatizada a propositura de inúmeras ações 
civis públicas por parte do Ministério Público Estadual e Federal contra as empresas respon-
sáveis, a fim de solucionar ou pelo menos minimizar danos. Na esfera penal também houve 
ações em face das empresas, fato que será explicado com a informação da atual situação 
desses processos, além da utilização do dispositivo da desconsideração da personalidade 

1 Graduando do Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Pesquisador no grupo Direitos 
Humanos e Direito Internacional: convergências e divergências, no projeto “Empresas e direitos humanos”; 
membro da Clínica de Direitos Humanos do PPGD/PUCPR.

2 Advogada; Especialista em Administração de Empresas com área e concentração em Gestão de Direito 
Empresarial pela FAE Business School; Presidente da Comissão do Pacto Global e membro da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB/PR, gestão 2016/2018.
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jurídica, para que os dirigentes das empresas também fossem punidos. Além das ações judi-
ciais, foram tomadas medidas extrajudiciais, pelo governo de Minas Gerais, para a reparação 
imediata das vítimas e dos prejuízos ambientais.

O “Termo de Ajustamento de Conduta” (TAC) terá um destaque maior em detrimento 
às outras sanções, considerando que teve uma repercussão muito negativa em virtude de sua 
ineficiência e aparente demonstração de conivência do Estado brasileiro com tantas transgres-
sões de direitos humanos pela empresa, fato este, que provoca um sentimento de impunidade 
pela sua superficialidade e por ter colocado termo em várias Ações Civis Públicas (ACP). 
Nesse capítulo específico será esclarecido como se dá a propositura e o funcionamento desse 
acordo, tanto em casos gerais como no caso em comento. A criação da Fundação Renova, 
com o intuito de proporcionar uma rápida restauração de danos é outro ponto de grande re-
levância para o caso, e dessa forma, se versará sobre seus membros, suas metas e prazos.

O objetivo do artigo é tratar sobre as violações de direitos humanos cometidas pelas 
empresas. Porém o desrespeito aos direitos humanos não foi exclusividade das empresas, 
uma vez que o governo brasileiro também cometeu transgressões a direitos humanos. Assim, 
serão indicados os principais direitos desrespeitados no caso. Será esclarecido, ainda, o fato 
de o Brasil ter sido denunciado na Organização dos Estados Americanos (OEA) por ter falhado 
na proteção de mais de 3,2 milhões de pessoas que foram afetadas de forma direta ou indireta 
pela tragédia, e por ter tomado providências consideradas inaceitáveis pela ONU.

Finalmente, será exposto o fato de que mesmo em um país com instituições sólidas 
como o Brasil o governo tem dificuldades para evitar e punir violações de direitos por empre-
sas multinacionais. Desse modo, faz-se a defesa da real necessidade de propositura de uma 
solução no plano internacional para que essas empresas respondam de forma concreta, justa 
e proporcional a violações de direitos humanos. 

2 O CASO SAMARCO 

No dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, localizada no município de 
Mariana, rompeu-se liberando mais de 32 milhões de m³ de lama, que continha óxido de ferro e 
sílica, entre outras substâncias tóxicas e prejudiciais à vida humana e dos animais que habitavam 
a região. Esse foi considerado o maior desastre socioambiental da história do Brasil e o maior 
acidente com rejeitos no mundo nos últimos cem anos. Essas informações estão registradas 
no Relatório feito pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.3

A lama assolou o subdistrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, localizada no 
estado de Minas Gerais, atingindo as construções urbanas e prejudicando o funcionamento 

3 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.
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de toda a cidade. Além disso, conforme o relatório mencionado, os rejeitos derramaram-se 
inicialmente no vale do córrego Santarém, percorrendo mais de 600 km, alcançando a foz do 
Rio Doce no estado do Espírito Santo e chegando ao Oceano Atlântico. 

Os danos ambientais podem ser elencados, primeiramente, pelo assoreamento de 
alguns rios, principalmente o Rio Doce, que foi muito afetado. Em segundo lugar, deve-se levar 
em conta a devastação das vegetações na região próxima a esses cursos fluviais. Por último, 
e com grande ênfase, a consequente morte de inúmeros animais que tinham no local seu 
habitat natural. Esse é um dos vários prejuízos ambientais que não vão ser notados e sentidos 
somente agora, mas também no futuro, como a extinção de algumas espécies pela devastação 
de seus habitats naturais.

Além dos incontáveis danos ambientais, a catástrofe causou a morte de dezenove 
pessoas, entre trabalhadores da Samarco e moradores da comunidade atingida, e prejuízos a 
todos os outros residentes, que perderam seus bens, empregos e a maneira pessoal de vida 
naquela região, dessa forma, tendo seus direitos violados. Marcos Cristiano Zucarelli4 afirma 
que muitas pessoas atingidas pelo acontecimento mostraram certo “conformismo” com a 
situação que estavam passando, apresentando um dos sintomas de depressão e de outros 
distúrbios psicológicos, que mais tarde foram confirmados com o suicídio ou a tentativa dele 
por parte desses indivíduos. Ainda, houve prejuízos para economia da cidade como um todo, 
nas diferentes atividades econômicas como agricultura, pecuária, comércio e indústria, que 
geravam empregos e levavam riquezas para a população, causando danos irreversíveis.5

A tragédia já era anunciada, uma vez que a empresa de mineração encarregada pela 
barragem, a Samarco, trabalhava de forma irresponsável, cometendo uma série de irregulari-
dades, principalmente com as medidas de segurança. Além disso, logo após o acontecimento 
as empresas envolvidas e o poder público se omitiram de algumas de suas responsabilidades, 
agravando os danos causados pela tragédia.6

A responsabilização pela catástrofe incide, primeiramente, sobre a empresa responsável 
pela exploração de minérios na barragem, a Samarco Mineração S/A, porém nesse caso há uma 
especificidade na divisão dessa responsabilidade. A Samarco é uma Joint Venture. Carlos Maria 
Gambaro7 explica que é um sistema de cooperação advinda de duas ou mais empresas para 

4 ZUCARELLI, Marcos Cristiano. Efeitos institucionais e políticos dos processos de mediação de conflitos. In: 
MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce – Antecedentes, impactos e ações 
sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016. p. 320. Disponível em: <https://www.researchgate.
net/profile/Bruno_Milanez/publication/311858238_Desastre_no_Vale_do_Rio_Doce_antecedentes_im-
pactos_e_acoes_sobre_a_destruicao/links/585d8c2c08ae329d61f6944d/Desastre-no-Vale-do-Rio-Doce-
antecedentes-impactos-e-acoes-sobre-a-destruicao.pdf#page-13>. Acesso em: 23 jul. 2017.

5 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

6 Ibidem. p. 10. 
7 GAMBARO, Carlos Maria. O contrato internacional de joint venture. Revista de Informação Legislativa, Bra-

sília, ano 37, n. 146, abr./jun. 2000. p. 63. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/580/r146-05.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2017.
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a realização de uma atividade econômica específica, podendo ser uma divisão de obrigações e 
responsabilidades e, dessa forma, uma divisão de lucros posteriormente. O autor ainda mencio-
na um exemplo utilizado por Frederick Pearce, que para uma melhor compreensão desse sistema 
empresarial, compara com a união de um açougueiro e um padeiro para vender cachorros-quen-
tes, o açougueiro provendo as salsichas, e o padeiro os pães, e repartindo os lucros ao final. 

Neste caso, as controladoras da Samarco são a brasileira Vale S/A e a australiana BHP 
Billiton, duas das maiores mineradoras do mundo, cada uma com 50% das ações da empresa, 
que em conjunto exploravam a barragem de Fundão, em Mariana. Conforme a fala da advo-
gada Raphaela Lopes, divulgada pela organização não governamental de direitos humanos, 
Justiça Global8, na segunda sessão do grupo de trabalho do Conselho de Direitos Humanos 
da ONU, a Vale tem um histórico de violação de direitos, o que a fez ganhar o prêmio de Pior 
Empresa do Mundo no ano de 2012. 

As duas empresas fundadoras possuem, ainda, atividades minerárias em outras regiões 
no Brasil, inclusive próximas ao local do acidente, no Complexo Minerador Germano/Alegria, como 
as barragens de Santarém e de Germano, que sofreram danos e manifestaram instabilidade.9

2.1 Das consequências jurídicas 

Após o acontecimento, foram tomadas algumas providências por parte do poder públi-
co para responsabilizar as empresas envolvidas e minimizar os danos causados na tragédia. O 
Ministério Público, estadual e federal, acompanhados por outras instituições, demandaram em 
algumas ações civis públicas no âmbito estadual (Minas Gerais e Espírito Santo) e Federal.10 

A Ação Civil Pública (ACP) n. 69758-61.2015.4.01.3400, proposta pelos estados, pela 
união e por suas autarquias, visava à resolução de aspectos emergenciais para uma possível 
minimização dos danos causados pela tragédia. As diferentes ações propostas que discutiam os 
danos causados pela tragédia, tramitando tanto na Justiça Estadual e em Subseções Judiciárias 
da Justiça Federal, foram remetidas para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, buscando uma 
maior uniformidade no julgamento, uma vez que as ações pertenciam ao mesmo caso11.

8 CAMPAGNANI, Mario. ONU discute tratado para responsabilizar empresas transnacionais. Justiça Global, 
out. 2016. Disponível em: <http://www.global.org.br/blog/onu-discute-tratado-para-responsabilizar-em-
presas-transnacionais/>. Acesso em: 23 jul. 2017.

9 ALEIXO, Letícia Soares Peixoto; ANDRADE, Pedro Gustavo Gomes. O rompimento da barragem em Mariana: 
impactos na comunidade indígena Krenak à luz da jurisprudência interamericana. Rev. Fac. Dir. Sul de 
Minas, Pouso Alegre, v. 32, n. 2, p. 283-296, jul./dez. 2016. p. 285.  Disponível em: <http://www.fdsm.
edu.br/adm/artigos/a4895c626e82448fc67ce561948aabc1.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

10 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

11 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.
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Algumas das ações que tinham planos de urgência para reparação de danos foram defe-
ridas, como a que visava a obrigação da empresa de dispor de cerca de R$ 2 bilhões para viabili-
zar o fornecimento de água às comunidades que tiveram suas fontes fluviais atingidas pela lama. 

No início de 2016, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a 
Samarco, a Vale, a BHP e os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e a União, além de autar-
quias, para a reparação de prejuízos ambientais, danos morais e lucros cessantes, totalizando 
um depósito inicial de aproximadamente R$ 7,75 bilhões, somente para programas de reparos 
de emergência. Além disso, o MPF solicitou:

[...] vedação de novas operações de crédito e financiamento da Samarco e suas contro-

ladoras em entidades públicas ou das quais o poder público possua controle acionário; 

suspensão do recebimento de subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício 

do poder público; formular e executar plano de captação e distribuição de fontes al-

ternativas de abastecimento de água nos municípios afetados, de modo a atender à 

integralidade do abastecimento da população, entre outros. À causa deu-se o valor de 

R$ 155 bilhões.12

Rafael Gomes Miranda da Silva13 elucida em seu artigo que a nossa Constituição Fede-
ral, com base no artigo 225, § 3º, permite a responsabilização de pessoa física ou jurídica em 
via penal. Dessa forma, as empresas responsáveis pela tragédia estão respondendo processos 
no âmbito penal também. É difícil aplicar uma punição à pessoa jurídica em si, uma vez que a 
sanção penal é aplicável somente a pessoas físicas. O autor afirma que no caso de Mariana, 
entende-se que deva ser usado o instituto da desconsideração da pessoa jurídica, em que se 
suspende a pessoa jurídica temporariamente para punir aos sócios, gerentes e administrado-
res de tal empresa. 

Nesse sentido, a Lei 9.605, de 12/02/199814, que “dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências”, prevê em seu artigo segundo que “quem, de qualquer forma, concorre para a 
prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técni-

12 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. Câ-
mara Notícias, abr. 2017. p. 13-14. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

13 SILVA, Rafael Gomes Miranda da; BEZERRA, Tereza Cristina Pereira; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. A 
desconsideração da pessoa jurídica em casos de desastres ambientais: estudo de caso do rompimento da 
barragem em Mariana/MG. FIDES, Natal, V. 8, n. 1, jan./jun. 2017. p. 12.  Disponível em: <http://revista-
fides.com/ojs/index.php/br/article/viewFile/566/909>. Acesso em: 5 ago. 2017. 

14 BRASIL. Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Bra-
sília DF, 13 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 
5 ago. 2017. 
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co, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da con-
duta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”

Assim, nos casos em que a empresa cause danos ao meio ambiente, seu responsável 
pode sofrer as devidas sanções dos crimes cometidos no exercício da sua função. No caso de 
Mariana, foi certificado que alguns dos administradores da empresa Samarco sabiam que o 
desastre poderia ocorrer e mesmo assim não tomaram providências, agindo com irresponsa-
bilidade e assumindo o risco do acontecimento, dessa forma sendo imputados por homicídio 
qualificado com dolo eventual e responsabilizados pela morte das vitimas do trágico acidente. 

Ocorre que, no dia 4 de julho de 2017 a Justiça suspendeu o andamento do processo 
que tinha como réus vinte e duas pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP e VogBR. O Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região concedeu efeito suspensivo à defesa de dois réus (ligados 
a Samarco) que alegou ilicitude na coleta de provas por meio de escutas telefônicas, uma vez 
que essas teriam sido feitas pela Polícia Federal fora do prazo judicialmente autorizado e ainda 
assim constariam na denúncia do Ministério Público Federal (MPF). O MPF, por sua vez, pediu 
para que as companhias telefônicas envolvidas prestassem esclarecimentos sobre o caso.15

Além das ações que correm judicialmente, foram tomadas algumas medidas após o 
acidente para tentar minimizar os danos sofridos. Assim, foi realizado um fórum coordenado 
pelo governo do Estado de Minas Gerais no modelo de encontros periódicos para a resolução 
de problemas emergenciais. Porém, após dois encontros, o fórum acabou por falta de reco-
nhecimento, pelas próprias vítimas, da legitimidade da iniciativa16. 

Em contrapartida, ainda hoje, reuniões extrajudiciais de negociação entre a Comis-
são de Moradores de Mariana e a Samarco permanecem acontecendo com a fiscalização 
e intervenção do Ministério Púbico de Minas Gerais, para tratar de assuntos importantes e 
urgentes como a acomodação das vítimas, prioridades no atendimento, valores e verbas para 
a manutenção dos moradores da região atingida e reconstrução da comunidade, entre outros. 

2.1.1 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Advocacia 
Geral da União

A Advocacia Geral da União, discordando da interposição de ações civis públicas por 
parte do Ministério Público Estadual e Federal, propôs para as empresas responsáveis (Samar-

15 ZUBA, Fernando; CRISTINI, Flavia; ÂNGELO, Pedro. Justiça Federal suspende ação criminal que tornou 
acusados réus por homicídio no desastre de Mariana. G1 Minas Gerais, Belo Horizonte, ago. 2017. Dis- 
ponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/justica-feder-
al-suspende-acao-criminal-que-tornou-acusados-reus-por-homicidio-no-desastre-de-mariana.ghtml>. 
Acesso em: 16 ago. 2017. 

16 ZUCARELLI, Marcos Cristiano. Efeitos institucionais e políticos dos processos de mediação de conflitos. 
In: MILANEZ, Bruno; LOSEKANN, Cristiana. Desastre no Vale do Rio Doce – Antecedentes, impactos e 
ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016. p. 322-323. Disponível em: <https://www.re-
searchgate.net/profile/Bruno_Milanez/publication/311858238_Desastre_no_Vale_do_Rio_Doce_anteced-
entes_impactos_e_acoes_sobre_a_destruicao/links/585d8c2c08ae329d61f6944d/Desastre-no-Vale-do-
Rio-Doce-antecedentes-impactos-e-acoes-sobre-a-destruicao.pdf#page-13>. Acesso em: 23 jul. 2017.
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co, Vale e BHP) e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, um acordo que acarretou no 
encerramento de muitas ACP’s que tinham como rés as empresas envolvidas.

Esse acordo consiste em um “Termo de Ajustamento de Conduta”, que se traduz em 
um instrumento extrajudicial, proposto por um órgão público para uma empresa causadora de 
danos, visando a solução de conflitos decorrentes de violações de direitos transindividuais. 
Esse termo deve conter uma série de condições e responsabilidades a serem cumpridas pelo 
violador, como: reparação de danos causados, adequação às normas e exigências legais, 
compensação e/ou indenização por danos que não podem ser reparados17.

No presente caso, que se trata de uma tragédia ambiental, a justificativa usada para a 
propositura de um TAC foi a necessidade de uma providência urgente, uma vez que a moro-
sidade dos processos judiciais poderia acarretar agravamento dos danos ambientais e suas 
consequências, tornando a reparação muito mais difícil. 

O ponto mais importante celebrado no TAC foi a criação de uma pessoa jurídica es-
pecial, em 5 de julho de 2016, a Fundação Renova, direcionada somente para a realização de 
quarenta e um programas socioambientais e socioeconômicos de reparação e compensação 
dos danos provocados pela tragédia, com o valor total estimado em R$ 26 bilhões. Porém, 
desses programas de recuperação elaborados pela fundação, poucos atingiram mais de 50% 
do resultado estabelecido e do orçamento previsto.18

Além disso, o TAC demonstra, ainda, certa fragilidade ao passo que não contou com a 
participação dos grupos atingidos diretamente pela tragédia, não se considerando o ponto de 
vista das vítimas e suas necessidades, prejudicando a produção dos programas reparatórios, 
o que demonstra que o acordo não é legítimo em sua proposta.

Outra ausência relevante na assinatura do acordo foi a do Ministério Púbico, estadual e 
federal, que não concordaram com os termos propostos pelo Estado, alegando ser um tratado 
que “prioriza o patrimônio das empresas em detrimento da proteção das populações afetadas 
e do meio ambiente” e, exatamente por isso, impugnaram o acordo na justiça19. A ausência do 
MP no acordo certamente dificultou a fiscalização das atividades produzidas pela fundação, 
uma vez que é o órgão responsável por supervisionar assuntos de interesse público. Entretan-
to, não é um fato atípico a não participação do MP em TAC’s, ou por não concordarem com a 
propositura dos mesmos ou por não serem, sequer, consultados sobre eles.   

17 MILANEZ, Bruno; PINTO, Raquel Giffoni. Considerações sobre o Termo de Transação e de Ajustamento 
de Conduta firmado entre Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Governo do Estado do 
Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale S. A. e BHP Billiton Brasil LTDA. PoEMAS, abr. 2016. p. 1-2. 
Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/documentos/noticias/documentos_-_poe-
mas_2016_-_comentarios_acordo_samarco.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

18 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

19 MILANEZ, Bruno; PINTO, Raquel Giffoni, Op. cit., p. 4. 
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Ademais, não participaram da elaboração dos programas reparatórios instituições 
com entendimento e práticas especializadas em assuntos referentes aos que foram tratados 
nos programas de reparação, exceto a Funai, como por exemplo as comunidades ribeirinhas 
ou os pescadores artesanais da região, bem como os ministérios relacionados a temas sociais 
e ambientais.

Dessa forma, o gerenciamento da fundação é constituído por integrantes indicados 
pelas empresas e pelo governo estadual e federal, para serem fiscalizados por um comitê in-
terfederativo, composto por integrantes do poder executivo.20 Porém nesse caso pode ocorrer 
uma situação de conflito de interesses e colocar em risco esse monitoramento, já que a Vale 
foi uma das grandes financiadoras de campanhas políticas do atual governo federal e dos go-
vernos de Minas Gerais e Espírito Santo.21 Isso posto, oportuniza-se um questionamento mais 
incisivo, por parte da sociedade, em relação à verdadeira intenção desse acordo e quanto ao 
efetivo cumprimento das propostas.  

O TAC não teve nenhuma ou pouquíssima aplicabilidade, uma vez que não conseguiu 
minimizar de forma efetiva os prejuízos causados. Como afirmou o presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara, Deputado Padre João, no sentido de que muitos moradores 
afetados não estão recebendo nenhum recurso ou auxílio financeiro, apesar da Samarco, ni-
tidamente priorizando seus próprios interesses, já ter investido mais de R$60 milhões para 
limpar uma hidrelétrica no município do Rio Doce, para que esta voltasse a funcionar rapida-
mente.22 Todo esse descaso com a tragédia se torna quase redundante, ao passo que a própria 
Fundação Renova ficou encarregada de eleger quem seriam os atingidos e quais seriam as 
indenizações devidas às vítimas.23

Somado a esse cenário obscuro, existe a definição de prazos e metas, que por sua vez 
também não apresentam equilíbrio e consistência. No aspecto socioeconômico as metas não 
são específicas e não estão previstos resultados efetivos, presumindo-se que o simples fato de 
a empresa criar a Fundação e os programas seria suficiente para cumprir os requisitos estabe-
lecidos no acordo, independendo da sua eficácia. Em contrapartida, no âmbito socioambiental, 

20 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório aponta violações de direitos humanos após desastre em Mariana. 
Câmara Notícias, abr. 2017. p. 7. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/528406-RELATORIO-APONTA-VIOLACOES-DE-DIREITOS-HUMANOS-APOS-DE-
SASTRE-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

21 MILANEZ, Bruno; PINTO, Raquel Giffoni. Considerações sobre o Termo de Transação e de Ajustamento 
de Conduta firmado entre Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Governo do Estado do 
Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale S. A. e BHP Billiton Brasil LTDA. PoEMAS, abr. 2016. p. 1-2. 
Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/documentos/noticias/documentos_-_poe-
mas_2016_-_comentarios_acordo_samarco.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

22 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Direitos Humanos apura denúncias após tragédia em Mari-
ana. Câmara Notícias, nov. 2016. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
DIREITOS-HUMANOS/519210-COMISSAO-DE-DIREITOS-HUMANOS-APURA-DENUNCIAS-APOS-TRAGE-
DIA-EM-MARIANA.html>. Acesso em: 23 jul. 2017.

23 ROLAND, Manoela Carneiro et al. Direitos Humanos e Empresas: o estado da arte do direito brasileiro. Juiz 
de Fora: Editar, 2016. p. 35. Disponível em: <http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/03/Direit-
os-Humanos-e-Empresas.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.
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as metas estão bem especificadas e definidas, principalmente de forma quantitativa, visando a 
tentativa da maior reparação de danos possíveis.

No que se refere aos prazos para os programas socioeconômicos, aponta-se, geral-
mente, um marco temporal para o início da contagem do prazo, porém não de forma específi-
ca, gerando uma variação nos períodos de tempo de realização das atividades, o que torna a 
fiscalização muito mais difícil por parte da sociedade. Além disso, muitos programas não têm 
o fim do prazo vinculado a algum resultado específico, podendo ser encerrado sem alcançar 
a solução do problema. 

Por outro lado, mais uma vez, em relação aos programas socioambientais, os prazos 
são mais detalhados, com datas específicas para início e fim das atividades a serem realiza-
das. Entretanto, existem algumas exceções, em que não existem vínculos entre o término do 
prazo e a conclusão das obrigações estabelecidas no acordo.24 

2.1.2 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério 
Público Estadual

No mês de outubro de 2018 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais logrou o 
fechamento de outro TAC. Dessa vez, do termo participaram o próprio Ministério Público e a 
Fundação Renova, além de outros órgãos públicos. Como já afirmado, essa fundação é formada 
por representantes do poder público e das empresas envolvidas no incidente. O texto do acordo 
ainda não foi publicado no momento em que este artigo está sendo escrito, todavia, já há notícias 
de seu conteúdo em várias mídias.25 Pelo acordo, as mineradoras Samarco, BHP Billiton e Vale 
se comprometem a indenizar as famílias das dezenove pessoas que morreram no desastre e 
outros residentes que perderam suas casas ou outras propriedades, em um total previsto de três 
mil pessoas, e vale exclusivamente para os moradores de Mariana. As empresas farão propostas 
a cada um dos atingidos, atendendo as peculiaridades de cada caso, no prazo de três meses e 
o prazo para negociação é de um ano, prorrogável. Há uma preocupação de que a negociação 
individual enfraqueça a parte que já é a mais vulnerável, no entanto, as famílias estarão assistidas 

24 MILANEZ, Bruno; PINTO, Raquel Giffoni. Considerações sobre o Termo de Transação e de Ajustamento 
de Conduta firmado entre Governo Federal, Governo do Estado de Minas Gerais, Governo do Estado do 
Espírito Santo, Samarco Mineração S.A., Vale S. A. e BHP Billiton Brasil LTDA. PoEMAS, abr. 2016. p. 9. 
Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/documentos/noticias/documentos_-_poe-
mas_2016_-_comentarios_acordo_samarco.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017.

25 Nesse sentido, é possível encontrar notícia do acordo na Reuters, Valor Econômico, Revista Exame, veja-se, 
nesta ordem:
NOGUEIRA, Marta. Samarco e MP fecham acordo para indenizar moradores de Mariana por desastre. Reuters, 
Rio de Janeiro, out. 2018. Disponível em: <https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1MD1CM-
OBRBS>. Acesso em: 12 nov. 2018; SOUZA, Marcos de M. e. Acordo da Samarco é restrito a Mariana 
e revê indenizar 3000 pessoas. Valor Econômico, out. 2018. Disponível em: <https://www.valor.com.br/
empresas/5902171/acordo-da-samarco-e-restrito-mariana-e-preve-indenizar-3000-pessoas>. Acesso em:  
12 nov. 2018; NOGUEIRA, Marta; TEIXEIRA, Marcelo. Vale e BHP fecham acordo definitivo com MP sobre 
desastre de Mariana. Exame, out. 2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/vale-e-bhp-
fecham-acordo-definitivo-com-mp-sobre-desastre-de-mariana/>. Acesso em: 12 nov. 2018.

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1MD1CM-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1MD1CM-OBRBS
https://www.valor.com.br/empresas/5902171/acordo-da-samarco-e-restrito-mariana-e-preve-indenizar-3000-pessoas
https://www.valor.com.br/empresas/5902171/acordo-da-samarco-e-restrito-mariana-e-preve-indenizar-3000-pessoas
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por advogados escolhidos pela Cáritas, organização não-governamental responsável pelo cadas-
tro das famílias e pagos pela Samarco. A expectativa é que isso possa assegurar que estejam 
assistidos de forma a garantir que os danos sofridos possam ser indenizados.

3 DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o chamado 
Pacto de San José da Costa Rica, desde setembro de 1992. Essa Convenção, em vigência desde 
22 de novembro de 1969, teve como intuito consolidar no Continente Americano um regime de 
liberdade individual e justiça social, proporcionando direitos fundamentais ao homem.26

Com o rompimento da barragem de Fundão, muitos desses direitos foram violados, 
tanto pelas empresas responsáveis quanto pelo próprio Estado brasileiro, porém, o presente 
artigo abordará apenas os principais direitos desrespeitados naquele trágico dia 5 de novem-
bro de 2015 e em seus consequentes fatos. 

Dentre esses direitos, o essencial é o direito a vida, que foi transgredido com as deze-
nove mortes de moradores de comunidades locais e de trabalhadores da Samarco, decorren-
tes da catástrofe. O artigo 4º da Convenção prevê que “toda pessoa tem o direito de que se 
respeite sua vida. [...] Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.”27. Analisando esse 
princípio, fica evidente a grave violação desse direito por parte da empresa decorrente das 
suas condutas irresponsáveis que geraram o trágico acidente.

A esse último está relacionado o direito de integridade pessoal, em que sua violação se 
caracteriza pelos danos morais, físicos e até psíquicos (já tratados em capítulos anteriores do 
presente artigo), referente às pessoas que tiveram suas vidas prejudicadas de forma perene.

Outro aspecto relevante é o da moradia, que se enquadra no âmbito do direito à pro-
priedade privada, que carrega em seu texto a ideia de que todos têm o direito de uso e gozo de 
seus bens e que ninguém pode privá-los de forma arbitrária, salvo por meio de pagamento de 
uma indenização justa, condição essa que não vem sendo cumprida pelos responsáveis por 
esse desastre. Além disso, pode-se relacionar o acidente também com o direito de circulação 
e de residência, uma vez que as vítimas foram impedidas de continuar residindo no local atin-
gido pela tragédia, acabando com uma identidade dos moradores locais com aquela região, 
em razão das gerações passadas.

A identidade cultural se relaciona com o direito de dignidade da pessoa humana que 
está no artigo 11 da Convenção, com a seguinte dicção: “ Toda pessoa tem direito ao respeito 
de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.”28. A dignidade só pode ser alcançada se 
os direitos sociais e culturais – cujo alcance está previsto no artigo 26 – também forem prote-

26 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível 
em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 5 ago. 2017.

27  Idem.
28 OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível 

em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 5 ago. 2017.
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gidos. No caso, caracterizou-se, de modo incontestável, um impacto cultural e moral enorme 
aos povos tradicionais da região ou, até mesmo, aos povos indígenas que foram afetados 
pelas consequências trágicas do episódio. 

Além desses, ainda foi violado o direito ao trabalho. Muitos indivíduos que residiam 
no local tinham como atividade econômica a pesca, porém com a disseminação da lama 
nos cursos fluviais acabaram impedidos de continuar desempenhando seu trabalho, gerando 
a transgressão de mais esse direito. A previsão à proteção desse direito está presente no 
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos 
econômicos, sociais e culturais, o chamado Protocolo de San Salvador.

Além disso, o protocolo estabelece o direito individual à alimentação que, à evidência, 
restou violado com o derramamento de rejeitos nos rios da região, eis que eram as principais 
fontes de alimentos dos moradores locais. Como consequência dessa tragédia, inúmeros ani-
mais morreram e algumas espécies aquáticas chegaram a ser extintas. 

 No contexto dos direitos transindividuais do protocolo, encontra-se o direito a um 
meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que deve ser protegido e promovido pelo 
Estado para toda pessoa. Esse foi, sem dúvidas, o direito que padeceu das avarias mais devas-
tadoras e teve as consequências mais extensas, uma vez que a reparação ao acidente nesse 
âmbito é muito lenta e difícil, impondo, dessa forma, às próximas gerações a sanção de sofrer 
com os danos permanentes dessa tragédia. 

Por último, e não menos importante, menciona-se o direito à informação, inserido no 
direito à liberdade de expressão, direito esse violado pelo Estado brasileiro, que após a tragé-
dia demorou em divulgar dados oficiais da catástrofe e, quando assim o fez, as informações 
essenciais ao caso disponibilizadas eram imprecisas, caracterizando uma evidente forma de 
proteger a empresa violadora em detrimento as vítimas. Esses fatos enfatizaram a necessidade 
da adoção de uma medida no âmbito internacional para que haja a punição devida aos respon-
sáveis por tragédias como essa.

A falta de providências eficazes na aplicação de uma sanção às empresas na esfera 
nacional e a violação de direitos humanos pelo governo brasileiro geraram duras críticas por 
parte da ONU, que entendeu como uma resposta inaceitável as providências tomadas pelo 
governo e pelas empresas à maior tragédia socioambiental do país, que provocaram conse-
quências irremediáveis. Especialistas que fizeram esse pronunciamento da ONU declararam 
que “as providências tomadas pelo governo brasileiro, a Vale e a BHP para prevenir danos 
foram claramente insuficientes.”29.

Além disso, o Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da OEA, órgão que fiscaliza as violações de direitos humanos no continente, por não ter aplica-
do medidas efetivas para amparar as mais de 3,2 milhões de pessoas que foram afetadas di-

29 ONU critica Brasil, Vale e BHP por resposta ‘inaceitável’ a desastre de Mariana. BBC News Brasil, nov. 2015. 
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151125_onu_brasil_mariana_fd>. 
Acesso em: 23 jul. 2017.



306 Vinicius Pedroso de Moraes | Jaqueline Lobo da Rosa

reta ou indiretamente pelo rompimento da barragem. A denúncia se baseia em quatorze casos 
de violações de direitos humanos realizados por atividade mineradora e na falta de participação 
dos atingidos na produção do acordo.30

4 CONCLUSÕES

A partir dos fatos expostos no presente artigo sobre o rompimento da barragem de Fun-
dão, em Mariana, constata-se que as medidas aplicadas para sanar os danos oriundos da tragé-
dia foram completamente ineficazes. Observou-se que o governo brasileiro adotou uma postura 
defensiva, uma vez que propôs o TAC em termo que, de certa forma, protege as empresas res-
ponsáveis e permite que essas continuem a atuar dentro do país, demonstrando conivência com 
a violação de direitos humanos que causou inúmeros prejuízos às vítimas e ao meio ambiente.

Essa postura por parte do governo é abordada pelo Prof. John Ruggie em seu livro 
“Quando negócios não são apenas negócios”, em que ele alega o fato de as empresas de todo 
o mundo terem maneiras de influenciar governos para evitar punições duras contra violações 
de direitos humanos. Segundo o autor, existem duas formas: a primeira, é quando as empresas 
ameaçam tirar seus investimentos do país caso sejam criadas regulamentações que prejudiquem 
de algum modo seu funcionamento e seus lucros. A segunda, são as empresas processarem 
o governo que as alojam, por meio de uma arbitragem internacional, caso esse tente puni-las 
com medidas administrativas ou legislativas que prejudiquem seus investimentos. Grupos de 
arbitragem podem entender que o Estado esteja violando um acordo internacional de investi-
mento, mesmo que ele esteja cumprindo as leis que protejam direitos humanos31. Sobretudo, as 
corporações podem acessar o seu país de origem como modo político de ter acesso ao auxílio 
financeiro, como o Banco Mundial, o qual o país sede talvez precise de respaldo financeiro.32

Dessa forma, diante da relação entre empresas e direitos humanos, é crucial e urgente 
a necessidade de se encontrar uma solução no âmbito internacional para evitar os impactos 
negativos sobre as pessoas, com a responsabilização e punição direta e justa de empresas 
violadoras. Para que isso aconteça é necessário discutir a viabilidade de adoção de instrumen-
tos vinculantes para tais situações. Solução essa que já vem sendo estudada pelo Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, em que se analisa a possibilidade da ratificação de um tratado para 
a proteção e prevenção dos direitos humanos, com obrigações claras para os entes privados, 
sob o risco de sofrer sanções.33

30 BRASIL é denunciado na OEA por tragédia no Rio Doce. Conectas Direitos Humanos, jun. 2016. Disponível 
em: <http://www.conectas.org/pt/acoes/empresas-e-direitos-humanos/noticia/45691-brasil-e-denuncia-
do-na-oea-por-tragedia-no-rio-doce>. Acesso em: 23 jul. 2017.

31 MORAES, Patricia A.; PAMPLONA, Danielle Anne. Violação de direitos humanos por multinacionais: a atua-
ção dos estados e das empresas. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, ano 15, n. 1, 
jan./abr. 2018. p. 184.

32 RUGGIE, John Gerard. Quando negócios não são apenas negócios – as corporações multinacionais e os 
direitos humanos. São Paulo: Planeta Sustentável, 2014. p. 35-37

33 CARDIA, Ana Cláudia Ruy; GIANNATTASIO, Arthur Roberto Capella. O Estado de Direito Internacional na 
Condição Pós-moderna: a força normativa dos princípios de Ruggie sob a perspectiva de uma Radicali- 
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COMPLIANCE E  
INOVAÇÃO NA DINÂMICA 

ORGANIZACIONAL CONTEMPORÂNEA:  
O COMPLIANCE VIVO

Juliana Oliveira Nascimento1

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como escopo tratar acerca do compliance na perspectiva do 
Direito Vivo apresentado por Eugen Ehrlich, que abrange o desenvolvimento tecnológico e que 
deve acompanhar a dinâmica da vida de uma sociedade. Nesta toada, vem a inovação, tema 
de extrema importância quando se trata de desenvolvimento mundial. 

Neste sentido, dentro das organizações, a inovação e o compliance devem caminhar 
juntos, pois são primordiais para que se assegure sustentabilidade corporativa e o bom anda-
mento dos negócios. 

Sendo assim, este assunto é de grande relevância, tanto que foi inserido recentemente 
na Constituição da República Federativa do Brasil, na Emenda Constitucional nº 85/2015 e já se 
encontra previsto no ordenamento jurídico brasileiro na Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004.

Sob este contexto, a concepção deste trabalho ainda encontra-se fundado também no 
compliance, como um programa pautado em medidas de integridade e da minimização de ris-
cos corporativos e que será abordado com base na recente Lei de Anticorrupção Empresarial 
(Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e Decreto 8.420, de 18 de março de 2015). Nisso se 
encontra também se encontra a perspectiva do Compliance Vivo.

Isso posto, por ser uma área da empresa que trata diretamente da constituição de 
acompanhamento de riscos legais, além de conduzir parâmetros éticos nas companhias, de 

1 Executiva, Advogada e Docente Especialista em Compliance, Governança Corporativa e Direito Empresa-
rial. Mestrado Profissional Master of Laws - International Business Law pela Steinbeis University Berlin 
(Alemanha). Mestre em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL. Fundadora do 
Compliance Women Committee. Integrante do Instituto Compliance Brasil. Integra a Comissão do Pacto 
Global, de Direito Empresarial e de Compliance da OAB-PR. 
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acordo com o Planejamento Estratégico destas, o compliance ininterruptamente deve conduzir 
ao aprimoramento dos processos internos.

Diante disso, juntos, podem aperfeiçoar os processos internos e trazer, continuamen-
te, retornos positivos para a empresa, tanto no que tange ao aspecto financeiro e operacional, 
quanto ao ponto de vista referente à reputação ante a sociedade, diante da atuação com a 
transparência e integridade.

Por conseguinte, o compliance possui direta conexão com a inovação, a administra-
ção, direito entre outras disciplinas, o que corrobora com a necessidade da visão interdiscipli-
nar para que se alcance a perspectiva do Direito vivo de Eugen Ehrlich, o que compreende a 
vivência cotidiana, sendo relevante também a observância da legislação. 

2 DIREITO VIVO DE EUGEN EHRLICH

O Direito vivo de Eugen Ehrlich, conforme destaca Marcos Augusto Maliska, encontra-se 
na concepção da “dinâmica da vida” 2, inclusive no que se refere ao enfrentamento dos “de-
safios do desenvolvimento tecnológico” e que tal direito estaria vinculado à convivência social. 
Neste sentido, trata-se do direito que por mais que não se encontre estabelecido em prescrições 
jurídicas estaria concebido na concepção do domínio da vida.3

Neste sentido, Eugen Ehrlich permeava a sua pesquisa do Direito Vivo dando enfoque 
também ao setor industrial nas relações organizacionais existentes entre os envolvidos, desde 
as atividades operacionais até o alto escalão, pois estes pontos eventos vão além  

Tratar-se-ia de retratar a dimensão jurídica da organização industrial, da organização da 

fábrica, as relações jurídicas com os empregados, bem como as relações entre eles, 

desde o diretor até o porteiro, suas sobreposições e subposições; as relações estabe-

lecidas pela empresa com os trabalhadores que exercem funções externas à empresa, 

como os agentes, vendedores e viajantes; estrutura jurídica própria da empresa, bem 

como, nos casos de grandes corporações a sua forma jurídica; os direitos de proprie-

dade intelectual da indústria. Diz Ehrlich que se pode argumentar que essas questões 

jurídicas já estão regulamentadas, mas um estudo que se reduza ao texto legal será 

muito superficial, pois o direito de uma empresa é dependente da organização, da sua 

técnica, da forma como ela estabelece suas relações comerciais, das suas práticas.4

2 MALISKA, Marcos Augusto. Introdução à Sociologia do Direito de Eugen Ehrlich: aportes para uma reflexão 
atual sobre pluralismo e constituição. 2. ed. Rev. Atual. Curitiba: Juruá, 2015. p. 121.

3 Trata-se do direito que, apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina a vida. As fontes para co-
nhecê-lo são, sobretudo, os documentos modernos, como também das associações, tanto as legalmente 
reconhecidas, quanto as ignoradas e até as desautorizadas por lei. MALISKA, Marcos Augusto, 2015. Loc cit.

4 Tratar-se-ia de retratar a dimensão jurídica da organização industrial, da organização da fábrica, as relações 
jurídicas com os empregados, bem como as relações entre eles, desde o diretor até o porteiro, suas sobre-
posições e subposições; as relações estabelecidas pela empresa com os trabalhadores que exercem fun-
ções externas à empresa, como os agentes, vendedores e viajantes; estrutura jurídica própria da empresa, 
bem como, nos casos de grandes corporações a sua forma jurídica; os direitos de propriedade intelectual 
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Sob este prisma salienta-se que Eugen Ehrlich observava também a atuação de um 
direito vivo na ótica do direito empresarial. Sendo assim, compreendia que o direito vivo, nesta 
esfera, estaria relacionado com as práticas individuais de cada organização. 

Destaca-se que esta sua percepção já era visionária, visto que o direito corporativo deve, 
nos limites legais, observar a atuação individual da empresa, tendo em vista que cada corporação 
possui um planejamento estratégico particular. O planejamento estratégico aponta para a empre-
sa a direção de sua missão, visão e valores, sendo primordial para a jornada de desenvolvimento 
a ser concebida em uma determinada direção, em que se pretende alcançar resultados futuros.

Cabe enfatizar também que Marcos Augusto ressalta que Eugen Ehrlich, em suas 
pesquisas, descreve que, acerca do direito vivo, este poderia ser observado sob três pontos 
de vista, o primeiro seria que a “investigação orienta-se em normas que dominam, de fato, a 
prática jurídica, em uma ordem jurídica em que de fato se vive”5. Enquanto no segundo uma 
perspectiva de que a investigação do direito vivo estaria abrangida pelas normas que efetiva-
mente possuem eficácia na relação social entre as pessoas.6

E no terceiro ponto de vista, Marcos Augusto Maliska enfatiza que Eugen Ehrlich vis-
lumbra a “investigação do direito para a política jurídica. A legislação ganha qualidade quando 
ela dá atenção às forças e normas que, de fato, possuem eficácia na sociedade. Leis próximas 
da realidade podem superar o direito morto por direito vivo”7.

Nesta toada, o autor enfatiza que:

A investigação do direito vivo não pretende fundar uma nova faculdade, uma nova ca-

deira acadêmica ou ser objeto de uma nova ciência. Ela pretende se colocar como 

uma nova tarefa, um novo método da já existente ciência do direito. O conhecimento, 

no entanto, de que a investigação do direito vivo é um objeto digno da ciência jurídi-

ca, precisa já ser aproveitado na perspectiva do ensino jurídico. Este deve levar em 

consideração a possibilidade de se adquirir conhecimento por outros meios, que não 

exclusivamente pelos livros, pois a investigação do direito vivo é a única capaz de dar 

aos futuros juristas o que eles adequadamente necessitam para enfrentar as difíceis 

tarefas que a profissão traz: a capacidade de perceber o mundo diretamente com seus 

próprios sentidos. 8

da indústria. Diz Ehrlich que se pode argumentar que essas questões jurídicas já estão regulamentadas, 
mas um estudo que se reduza ao texto legal será muito superficial, pois o direito de uma empresa é depen-
dente da organização, da sua técnica, da forma como ela estabelece suas relações comerciais, das suas 
práticas. MALISKA, Marcos Augusto, 2015. p. 126.

5 MALISKA, Marcos Augusto. 2015. p. 126.
6 [...] a investigação do direito vivo compreende as normas que efetivamente possuem eficácia na relação 

social entre as pessoas. Uma ciência jurídica não pode apenas se reduzir ao direito escrito, mas deve tam-
bém dar atenção ao fato que ocorre na prática jurídica. Nessa segunda perspectiva se pressupõe a pesquisa 
sociológica para demonstrar a influência da sociedade na produção do direito, verificável no levantamento 
dos fatos do direito e no uso de fontes históricas. MALISKA, Marcos Augusto. 2015. p. 126, 127.

7 MALISKA, Marcos Augusto. 2015. p. 127. apud SCHIECHTL, Jacob. Askerte des lebenden Rechts. p. 66.
8 MALISKA, Marcos Augusto.  2015. p. 128. 
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Sob este prisma, o autor Marcos Augusto Maliska destaca que Eugen Ehrlich observa 
que o direito vivo não se encontra pautado somente na visão do direito, mas que, para seu 
conhecimento, durante a vida acadêmica, os profissionais devem compreender o caráter inter-
disciplinar da ciência jurídica. Diante disso, o autor ressalta que há necessidade do estudo de 
outras disciplinas para uma melhor preparação dos acadêmicos. 9.

O caráter interdisciplinar defendido por Eugen Ehrlich vem ao encontro da con-
cepção da atuação profissional dentro de uma corporação quando se trata de Di-
reito Corporativo, focado ao Compliance, que se explicitará na sequência. Salienta- 
-se que em uma empresa na perspectiva da integridade, anticorrupção, atuação com boa-fé, 
dentre outros aspectos, deve-se atentar a realidade local, o que permeia um conhecimento 
mais abrangente que passa por outras áreas.

Neste contexto, ressalta-se que os anos se passaram, mas a visão de Eugen Ehrlich 
permanece, visto que o desenvolvimento e progresso na vida, bem como na esfera dos negó-
cios, é muito dinâmico, o que solidifica a sua teoria do Direito vivo. Consolidando também a 
respeito da necessidade premente e o fortalecimento da inovação para sua perenidade da cor-
poração permanentemente se inovar de acordo com a sociedade. Além disso, pode se com-
preender que o Direito vivo de Eugen Ehrlich também materializa a necessidade e relevância do 
conhecimento interdisciplinar, para alcance do contexto prático, de acordo com a sociedade. 

Diante do exposto, será apresentado o conceito da inovação e sua importância, 
como se verá no tópico seguinte, para consolidação do Direito Vivo de Eugen Ehrlich na 
aplicação de legislação a serem observadas de acordo com a dinâmica da sociedade e nos 
negócios, em consonância com sua realidade contemporânea.

3 INOVAÇÃO E O DIREITO BRASILEIRO

A inovação é de extraordinária importância hodiernamente no mundo, para o desen-
volvimento contínuo da humanidade. 

Neste prisma, a palavra inovar significa “fazer inovações, introduzir novidades. [...] 
Produzir ou tornar algo novo, renovar, restaurar” 10. 

No que se refere ao seu conceito, destaca-se a previsão no ordenamento jurídico 
brasileiro previsto no artigo 2º, inciso IV da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,11 
que compreende como inovação a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda 

9 MALISKA, Marcos Augusto. 2015. Loc. cit.
10 MICHAELIS Dicionário. Inovar. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id-Woqak>. Acesso 

em: 26 maio 2018. 
11 BRASIL. Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm> Acesso em: 23 maio. 2018.

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Woqak
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
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a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já 
existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”.12

Logo, a inovação se concebe como algo novo que pode ser implantado sobre uma 
atividade e/ou produto já existente, que seja fruto de uma invenção ou apresente impacto direto 
em produtos, processos ou serviços.

Salienta-se que o tema inovação é pauta relevante no Brasil, que necessita de forma 
premente enquadrar-se nesta visão futurística de crescimento, já consolidada em países com 
elevado desenvolvimento, a exemplo da Alemanha entre outras nações. 

Sob este prisma, destaca-se a promulgação da emenda Constitucional de nº 85 que 
inseriu o desenvolvimento e a inovação nas diretrizes constitucionais, inclusive, com intro-
dução da palavra “inovação” no Capítulo IV, que passou a ser nominado como “Da Ciência, 
Tecnologia e Inovação”. 

Além disso, com a alteração proposta na emenda o artigo 218 da Constituição da 
República, passou a prever que o Estado deve promover e incentivar a inovação.13

Deste modo, é evidente que a inovação é importante, para o mundo principalmente no 
que se refere ao progresso da humanidade.

Neste ínterim, traz se à baila o entendimento do autor Glauco Arbix, quando indica a 
inovação como “força e virtude”. Com esse sentido amplo, a inovação tem, hoje, presença 
obrigatória nas estratégias de desenvolvimento no mundo todo.14

Desta forma, a inovação, nos dias atuais, é premente para a sustentabilidade das 
organizações, pois se faz necessário que processos, serviços e produtos sempre estejam 
em constante aprimoramento. Diante do exposto, na sequência, tratar-se-á da inovação na 
perspectiva corporativa.

 4 INOVAÇÃO NA VISÃO CORPORATIVA 

Na concepção corporativa de Peter Drucker é proeminente a atuação e reconhecimen-
to dos executivos com visão arrojada, para que a inovação seja implantada na organização de 
modo que as ideias se transformem em “produto, processo, negócio ou tecnologia”.15

12 BRASIL. Lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 
e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 23. maio 2018.

13 Art. 218. Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica 
e tecnológica e a inovação.  

 § 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o 
bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. 

 [...]
  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 maio 2018. 
14 ARBIX. Glauco. Estratégias de inovação para o desenvolvimento. Tempo Social, Revista de sociologia da 

USP, v. 22, n. 2. p. 167-185. p. 168.  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ts/v22n2/v22n2a09>. 
Acesso em: 26 maio 2018.

15 DRUCKER, Peter. As fronteiras da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 241.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.scielo.br/pdf/ts/v22n2/v22n2a09
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Neste prisma, cabe enfatizar ainda o que Glauco Arbix compreende que

É certo que invenção e inovação estão conectadas por um continuum.

Em áreas avançadas, invenções e inovações acontecem com tal frequência e veloci-

dade que nem sempre é fácil distinguir uma da outra, como nos laboratórios de nano 

e biotecnologia.

Mas na economia real a inovação se refere a uma primeira comercialização de uma 

ideia ou projeto; por isso mesmo, seu locus privilegiado é a empresa, capaz de manter 

sintonia fina com a produção e a comercialização.16

Neste contexto, no ambiente corporativo, ratifica Peter Drucker que a inovação advém 
das pessoas e destaca que as corporações, que realmente trabalham com a inovação a con-
quistam através de trabalho árduo e autodisciplina17. 

Além disso, ressalta também o autor que as empresas inovadoras iniciam determinan-
do o quanto de inovação elas carecem para se manter no mercado, pois parte do pressuposto 

[...] Não começam com um “orçamento de pesquisa”, mas terminam com um. Elas co-

meçam determinando o quanto a inovação será necessário para que o negócio se mante-

nha. Partem do pressuposto de que todos os produtos, serviços, processos e mercados 

atuais estão se tornando obsoletos – e com muita rapidez.18

Por conseguinte, a corporação que detém cunho inovador encontra-se à frente de 
seu tempo, pois em um ciclo contínuo se prepara para abandonar seus processos e serviços 
antigos, para se modernizar.

Sob este prisma, James P. Andrew e Harold Sirkin enfatizam que a inovação pode gerar 
retorno financeiro, mas muitas vezes por benefícios indiretos que o autor considera que muitas 
vezes não são fáceis de identificação e indica quatro deles: 

a) Conhecimento: A inovação produz conhecimento para geração de lucro;

b) Marca: A inovação fortalece a marca, e com isso pode atrai mais clientes.

c) Ecossistema: A inovação pode criar um ecossistema de parceiros relevantes.

d) Organização: As pessoas que desejam trabalhar e contribuir para empresas ino-
vadoras.19

16 ARBIX. Glauco. Estratégias de inovação para o desenvolvimento. Tempo Social, Revista de sociologia da 
USP, v. 22, n. 2. pp. 167-185. p. 169.  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ts/v22n2/v22n2a09>. 
Acesso em: 26 maio 2018.

17 DRUCKER, Peter. 2012. p. 241.
18 DRUCKER, Peter. 2012. p. 242.
19 Conhecimento: O processo de inovação sempre produz conhecimentos, alguns dos quais podem ser ime-

diatamente postos em ação, em mais de uma maneira, para gerar lucro.

http://www.scielo.br/pdf/ts/v22n2/v22n2a09
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A inovação no Brasil tem crescido paulatinamente, mas, ainda necessita avançar para 
novos rumos de forma a se consolidar um desenvolvimento vigoroso. Diante disto, a cultura 
da inovação precisa estar mais enraizada nas empresas desta nação. 

Peter Drucker salienta ainda que diante de períodos de crise, a empresa não deve 
deixar de investir na inovação “as empresas precisam empregar grandes somas no aumento 
de seus orçamentos de pesquisa, mesmo em períodos de forte depressão, Mas acima de tudo 
contar com atitude, políticas e práticas da organização inovadora”. 20

Logo, é necessária esta quebra de paradigma com a modernização contínua de pro-
cessos, produtos e serviços fazem parte da subsistência desta no mercado.

Por conseguinte, a corporação não possui outro caminho a seguir para a sua estabili-
dade do mercado hodierno. Deste modo, dando seguimento ao tema proposto, será tratado a 
respeito da inovação e sua conexão com o compliance.

5 COMPLIANCE 

A regulamentação do programa de compliance no Brasil foi consolidada com a pro-
mulgação da Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, regulada pelo Decreto 8.420 de 18 de março 
de 2015, sendo denominada Lei Anticorrupção Empresarial.

Na citada norma, a lei indica os principais pontos de um programa de compliance a Lei 
Anticorrupção brasileira conceitua como o “conjunto de mecanismos e procedimentos inter-
nos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira”21.

Mas, em que ponto estaria o compliance integrado a ponto de necessitar de inovação, 
sendo que se trata de uma questão de mitigação de riscos e de ações de integridade, confor-
midade legal, regulatória e de autorregulação?

Quando se inova nos procedimentos quanto a mitigar os riscos, que é um dos princi-
pais objetivos do programa de compliance, com o propósito da empresa, sempre atuar com 
transparência e ética, a empresa pode em um futuro próximo garantir retorno financeiro, além 
do ganho patente da sua reputação ante os stakeholders.  Neste sentido, Glauco Arbix en-

 Marca: A inovação pode fortalecer uma marca e, assim, atrair mais consumidores e permitir que a empresa 
cobre um preço mais alto, o que pode significar maiores retornos financeiros.

 Ecossistema: Os inovadores podem criar ecossistemas excepcionalmente fortes de parceiros e empresas 
associadas, permitindo-lhes alavancar sua posição de várias formas, em benefício de seu retorno.

 Organização: As pessoas desejam trabalhar e contribuir para empresas inovadoras e, ao ser inovadora a 
empresa tende a atrair e conservar melhores quadros ou, pelo menos, alguns dos mais inovadores. Com 
um pessoal melhor, e menores custos para mantê-los, o resultado é maior retorno.

 ANDREW, James, P; SIRKIN, Harold L. Payback. A recompensa financeira da inovação. Rio Janeiro: Else-
vier; São Paulo: The Boston Consulting Group, 2007. p. 2. 

20 DRUCKER, Peter. 2012, p. 242.
21 Artigo 41, caput do Decreto 8.420/2015
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fatiza que “o conhecimento tornou-se fator essencial para a produção da inovação, e seus 
transbordamentos (spillovers) assumiram uma posição ainda mais importante como fonte do 
crescimento econômico”.22

A inovação encontra-se como um dos maiores propulsores do crescimento econômi-
co das corporações.

Neste sentido, encontra-se a importância da corporação continuamente incorporar a 
prática da inovação na gestão de riscos e compliance, de modo que estes estejam em progres-
so sucessivo e assegurem a ininterrupto esmero dos processos corporativos.

Diante disso, o compliance se apresenta como um dos instrumentos de concretização 
da ética e da integridade e deve ser consolidado nos seguintes passos: Comprometimento, 
Avaliação, Definição, Implementação, Medição e Comunicação, sendo estas diretrizes apre-
sentadas as organizações pelo Pacto Global. Sendo este programa devendo ser concebido 
como um pilar de inovação nas organizações que agrega valor, proporciona vantagem compe-
titiva, além de assegurar uma gestão segura. 

Fonte: Diretrizes - Pacto Global da ONU. 

22 ARBIX. Glauco. p.173.
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Neste contexto, convém uma reflexão da inovação quando do aprimoramento do pro-
grama de compliance, consoante indica o artigo 41, Parágrafo do Decreto23, além de ser parte 
contínua depois de concretização de um ciclo de implementação, como se apresenta acima. 

No aspecto corporativo, Alessandra Gonsales define o compliance de forma muito 
realista ao declarar que

O papel do compliance é garantir que o ambiente de negócios seja justo para todos os 

participantes em escala global. Ao criar mecanismos para que a empresa não incorra 

em problemas que possam manchar a sua reputação (com impactos diretos na receita) 

e gerar multas por violações às regras, leis e valores de cada mercado onde opera, o 

compliance protege o valor das empresas e cria um ambiente corporativo mais justo 

e transparente ao redor do mundo, uma vez que a proteção do valor de uma empresa 

envolve toda a sua cadeia de abastecimento e a sua rede de parceiros, amplificando o 

seu impacto.24

Neste sentido, a indicação legal, ainda que de maneira implícita, a respeito da inovação, 
quando indica que o programa de integridade deve ser acurado continuamente de modo que seja 
eficaz dentro da corporação, o que se compreende a sua ligação com a concepção de Direito 
Vivo de Eugen Ehrlich. E neste sentido, para que a corporação usufrua de um programa de in-
tegridade nos negócios a inovação, também deve ser um dos pilares do compliance, como um 
instrumento que assegure a perenidade da organização no mercado. 

Neste prisma, destaca-se que o compliance, que reforça a concepção da integridade, 
encontra-se pautado, sob esta concepção, diretamente ao planejamento estratégico da em-
presa e deve estar atrelado as ações operacionais internas, dentro da esfera da governança 
corporativa. 

A Governança Corporativa tem como princípios, a transparência, equidade, prestação 
de contas, responsabilidade corporativa e compliance, sendo que se encontra no cerne de 
qualquer corporação. Por isso, inovar partindo do centro do poder de decisão de uma empre-
sa, através do tom e da conduta da alta direção,  fará irradiar toda esta concepção dentro e 
fora da companhia, impactando positivamente nos negócios para que estes venham alcançar, 
ainda mais os objetivos traçados pela corporação.

23 Art. 41
 [...]
 Parágrafo Único.  O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com 

as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o 
constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

 BRASIL. Decreto 8.420 de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a ad-
ministração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm. Acesso em: 26 maio 2018.

24 GONSALES, Alessandra. Compliance. A nova regra do jogo. São Paulo: Legal, Ethics and Compliance –LEC, 
2016 p. VII. 
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O compliance tem base na missão, visão e valores da empresa, deve sempre atuar 
como área vanguardista, com atuação inovadora em seus procedimentos corporativos e tem 
como missão o aprimoramento dos processos estratégicos da empresa com resultados na 
atuação ética, íntegra e transparente nos processos negociais, legais regulatórios e minorando 
os riscos.

Por mais, que por muito tempo à ética e a integridade não eram prioridades das com-
panhias, nos seus negócios, nos dias atuais ela é essencial para que a empresa atuar de com 
integridade íntegra e transparência no mercado. Isso preconiza o respeito aos parceiros de 
negociação e tal conduta assegurará sucesso no progresso da companhia, a sua sustentabili-
dade no mundo corporativo, principalmente no cenário mundial.

Gerada em ambiente cada vez mais globalizado, destaca-se atualmente como uma das 

mais significativas fontes do bom desempenho econômico das nações. Com diferentes 

formatos, dimensões e características, os processos de inovação geram aumento de 

produtividade, empregos de melhor qualidade e elevação do nível de bem-estar, além 

de auxiliar no enfrentamento de todos os desafios ligados ao meio ambiente. Nos paí-

ses mais avançados é difícil encontrar algum documento de governo ou declaração 

de empresário que não faça menção às suas potencialidades, tidas atualmente como 

críticas para a elevação da produtividade e da competitividade das economias contem-

porâneas.25

A inovação e a produção do conhecimento deve ter como resultado, um eficaz cresci-
mento econômico das corporações, sendo assim, será capaz de assegurar resultados efetivos 
no âmbito dos negócios.

Portanto, nesta diretriz encontra-se o programa de compliance como algo inovador 
no Brasil que tem como propósito concretizar a ética, a transparência e a integridade e deve 
ser conduzido pelo cumprimento de normas internas (Códigos de ética e conduta, políticas e 
procedimentos) e externas (legislação emanada por ente governamental). Nesta significação, 
tendo o objetivo de mitigar riscos, além de sanar e desviar fraudes, irregularidades, atos ilícitos 
e combater a corrupção.

Diante disso, enfatiza-se que a concepção do programa de compliance, como sendo 
também um instrumento de combate à corrupção, além de sua evidente inovação, vem corro-
borar com os propósitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS da Organização 
das Nações Unidas – ONU e com bases nas diretrizes do Pacto Global das Nações Unidas será 
apresentado na sequência.

25 ARBIX. Glauco. p. 168. 
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6 INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COMPLIANCE: 
RELAÇÕES COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – ODS E PACTO GLOBAL DA ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas instituídas pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável  para cumprimento até o ano de 2030, sendo tais metas admitidas para cumpri-
mento por parte do Brasil.

Sob esta diretriz, a ONU dando continuidade aos trabalhos iniciados com os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio que teve sua conclusão em 2015, apresenta as novas metas a 
serem desenvolvidas pelos atores no cenário mundial, países e instituições.

Neste prisma, a inovação encontra-se relacionada ao Objetivo nº 9 “Construir in-
fraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 
inovação”26, visto que este tem o escopo de promover o desenvolvimento sustentável sob 
a perspectiva do crescimento econômico em consonância com o avanço da humanidade 
como um todo, tanto do ponto de vista tecnológico, quando do aperfeiçoamento de proces-
sos em todas as esferas, empresarial, sociedade, instituições etc. Por conseguinte, este 
objetivo indica a promoção da inovação para desenvolvimento dos países. 27

Além disso, preconiza a relevância da inovação, como propulsora ao desenvolvimento 
mundial, principalmente para os países emergentes.

Neste prisma, sob a concepção do compliance, nesta questão encontra-se situado na 
previsão do Objetivo 16 n.º “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, respon-
sáveis e inclusivas em todos os níveis”, visto que este respalda a gestão da transparência, do 
combate à corrupção e ao suborno em todas as suas formas 28

26 Grifou-se.
27 Objetivo 9. Construir infraestruturas robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomen-

tar a inovação 
 [....]
 9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos 

os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação 
e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão 
de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento

 9.a facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e robusta em países em desenvolvimento, 
por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, aos países de menor 
desenvolvimento relativo, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento 

 9.b apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvi-
mento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, diversificação industrial 
e agregação de valor às commodities.

 9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar 
para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos 
desenvolvidos, até 2020.

 BRASIL. Itamaraty. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSnovosite.pdf.  
Acesso em: 26 maio 2018.

28 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
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O Pacto Global, por sua vez, trata-se de uma iniciativa que tem o objetivo de mover 
a comunidade empresarial internacional para que venha adotar, nas práticas de negócios, os 
valores fundamentais e internacionalmente reconhecidos nas áreas de direitos humanos, rela-
ções de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios29:

OS DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL30

Di
re

ito
s 

Hu
m

an
os

1

As empresas devem apoiar e 
respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos interna-
cionalmente; e

M
ei

o 
Am

bi
en

te
2

As empresas devem apoiar uma 
abordagem preventiva aos desafios 
ambientais;

Assegurar-se de sua não par-
ticipação em violações destes 
direitos.

Desenvolver iniciativas para promo-
ver maior responsabilidade ambien-
tal; e 

Tr
ab

al
ho

3

As empresas devem apoiar a 
liberdade de associação e o re-
conhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

Incentivar o desenvolvimento e difu-
são de tecnologias ambientalmente 
amigáveis.

A eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado ou compul-
sório;

Co
nt

ra
 a

 c
or

ru
pç

ão
4

As empresas devem combater a cor-
rupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

A abolição efetiva do trabalho in-
fantil; e

Eliminar a discriminação no em-
prego.

1 Derivado da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2 Derivados da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
3 Derivados da Declaração da OIT – Organização Internacional do Trabalho – sobre os Princípios e Direi-

tos Fundamentais no Trabalho.
4 Derivado da Convenção da ONU Contra a Corrupção.

 [...]
 16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e 

devolução de recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado 
 16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas
 16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
 16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.
 16.8 ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança 

global
 16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade 

com a legislação nacional e os acordos internacionais.
 16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para 

a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para a 
prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. 

 16.b promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. 
BRASIL. Itamaraty. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSnovosite.pdf.  
Acesso em: 25 maio 2018.

29 PACTO GLOBAL. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 26 maio 2018.
30 PACTO GLOBAL. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios>. Acesso 

em: 26 maio 2018.

http://pactoglobal.org.br/o-que-e/
http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
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Tendo em vista o que se concebe como Direito Vivo, a concepção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS e do Pacto Global ao abordar a questão do compliance, 
combate a corrupção e a inovação acompanhando a evolução da sociedade, na sequência, 
se abordará sobre o a inovação em busca do compliance vivo na dinâmica organizacional 
contemporânea.

7 INOVAÇÃO EM BUSCA DO COMPLIANCE VIVO NA DINÂMICA 
ORGANIZACIONAL CONTEMPORÂNEA – ASPECTOS DA 
PERSPECTIVA BRASILEIRA

A instituição de programas de compliance nunca foram tão discutidos e abordados 
no Brasil. 

As normativas que consolidam a denominada Lei Anticorrupção se encontram em 
plena vigência no ordenamento jurídico brasileiro, em 2013 foi promulgada a Lei nº 12.846 
regulamentada em 2015 pelo Decreto 8.429 que, inclusive, prevê nos artigos 41 e 42 o com-
pliance, denominado no referido decreto como Programa de Integridade. 

As discussões sobre o compliance foram reforçadas com as surpreendentes revela-
ções, advindas das investigações dos casos de corrupção envolvendo grandes corporações 
brasileiras e estrangeiras, além de diretores, empresários, políticos etc. 

Diante destes fatos, pode se demonstrar como corporações envolvidas nos escânda-
los sofreram as consequências diretas na sua reputação, perda financeira, de negócios e de 
valor de mercado. 

Prontamente, estas circunstâncias evidenciaram a realidade da corrupção que não se 
pode e não se deve mais ocultar ante a sociedade e o mercado brasileiro, bem como mundial, 
sendo que tais fatos levaram muitas empresas a enxergar a importância de um maior controle 
de seus atos o que engloba os seus stakeholders31 através do programa de integridade, com 
a concreta gestão dos seus riscos e da proeminência da ética e da integridade.

Neste aspecto, as empresas passaram a notar como imperioso o cumprimento, tanto 
das leis e normas, quanto da relevância da sua própria autorregulamentação através da ela-
boração dos Códigos de Ética e Conduta, Políticas e Procedimentos que estivessem atrelados 
a sua estratégia corporativa, mas muito além disso, em uma atuação focada na gestão dos 
riscos, resguardar a reputação, além de instituiu um Compliance Vivo, de forma concreta pre-
sente nas organizações, no seu cerne e cotidiano.

Sob este prisma, as corporações começaram a ponderar sobre as consequências 
maléficas que a ausência do fortalecimento da Governança Corporativa pode trazer as em-
presas. Sendo assim, o Compliance, neste contexto, tem papel importantíssimo e deve ser 
implementado sob a perspectiva do planejamento estratégico da corporação, juntamente com 
a gestão de riscos.

31 Termo em inglês utilizado na área de negócios que significa: Partes envolvidas, interessadas ou relaciona-
das com a empresa:.acionistas, empregados, clientes, fornecedores, distribuidores, governo, sociedade.
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Nesta acepção, vislumbra-se como o mercado brasileiro e global não tem remido as 
companhias quem realizam atos ilícitos, de desvios, irregularidades e de corrupção em suas 
negociações. Aliás, neste ponto, não se pode olvidar que ações como esta remetem a uma via 
de mão dupla, quando a fraude é descoberta, e um dia sempre ela será, automaticamente os 
mercados rebatem negativamente. Inevitavelmente, acarretando perdas: de reputação, finan-
ceira e de credibilidade, que são inestimáveis, para a sustentabilidade corporativa.

 Portanto, com as consequências são catastróficas, ainda mais quando estas acon-
tecem em um período de crise financeira, como ocorre no Brasil nestes últimos anos. Deste 
modo, manter-se no mercado, nos dias de hoje, é um desafio que as corporações devem 
enfrentar com enfoque na transparência e na ética em seus negócios. Sendo assim, a situação 
não permite a existência de ‘lacunas’32 que venham a colocar em risco o progresso futuro da 
empresa. Ademais, é evidente que a corrupção é um mal que deve ser extirpado visto que en-
fraquece o Estado Democrático de Direito, além desfavorecer a Justiça Social. Nesta acepção, 
Marcos Augusto Maliska, na ótica do direito vivo de Eugen Ehrlich, enfatiza que:

A Constituição, assim, compreende tanto o direito estatal, como o direito não estatal, o 

direito vivo, aquele que se encontra na dinâmica da vida, nos desafios do desenvolvi-

mento tecnológico, nas novas práticas, nas novas formas de organização e convivência 

social.  A unidade da Constituição em sentido amplo, que não se confunde com a 

unidade apenas da Constituição política do Estado, visto que não se reduz a ela, implica 

em um profundo sentimento comum, que perpassa as diversas associações e grupos 

que formam a sociedade em sentido amplo, de que a Constituição se constitui em um 

“bem” que reconhece todos como membros dignos de valor. Note-se que a compreen-

são de Constituição nesse sentido mais amplo exige mais do um simples vínculo formal 

de pertencimento à comunidade.[...] segundo Ehrlich, a Constituição se identifica com 

o Estado.33

Com isso, o combate à corrupção tem sua repercussão na concepção do cumprimen-
to da Constituição da República e defesa da democracia. 

Desta forma, a implantação de programas de Compliance encontra-se no âmago de 
inovação de muitas empresas nos dias de hoje na perspectiva brasileira, visto que as em-
presas do país não detinham a visão da implementação de programas de Compliance. Em 
períodos anteriores, poder-se-ia encontrar esta preocupação somente em grandes empresas 
nacionais, multinacionais e/ou transnacionais, ou mesmo aquelas que detinham ações em 
Bolsa de Valores, principalmente nos Estados Unidos em decorrência da legislação do país 
(Foreign Corrupt PracticesAct – FCPA e Sarbannes Oxley- SOX).  Todavia, hodiernamente, este 
paradigma tem se alterado no Brasil.

32 Corrupção, fraude.
33 MALISKA, Marcos Augusto. Democracia e Constituição no Brasil Contemporâneo. p. 21-39. In: COMPLAK, 

Krystian; MALISKA, Marcos Augusto.  Polska I Brazylia: democracia e direitos fundamentais no Constitu-
cionalismo emergente, Curitiba: Juruá, 2016. p. 23-24.
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Com a previsão do Decreto 8.420/2015 que regulamenta a Lei 12.846/2013, Lei Anti-
corrupção, há previsão de aplicação de regras de Compliance para grandes, médias, empresas 
de pequeno porte e microempresas. Neste sentido, cabe salientar a atuação e fomento do atual 
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União para efetivação de medidas de integri-
dades nestas corporações, bem como em entes públicos, com o advento do Decreto 9.243/2017 
e Portaria do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União nº 1.089/2018.

Destaca-se que ainda, é uma pequena parte que se encontra dando os primeiros 
sinais de admissão do compliance, mas já é um começo muito importante.

Cabe ressaltar que quando se fala de empresas de um porte menor, a introdução 
da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e Compliance serão proporcionais ao seu 
tamanho, mas deve principiar, em alguma ocasião, primordialmente, com o exemplo dos pro-
prietários e alta administração das empresas.

Neste ponto, muitos entendem que o investimento seria elevado, mas não se pode 
deixar de lado que o comprometimento das empresas a ações anticorrupção trarão muitos 
benefícios vindouros a própria corporação e ao país que hoje se encontra desacreditado pelos 
investidores.

As perdas de confiabilidade do Brasil foram corroboradas com o rebaixamento das 
notas de crédito, primeiro pela agência Standard&Poor’s e, em seguida, pela agência Fitch Ra-
tings, um marco no retrocesso da economia brasileira. Diante disso, se evidencia que uma das 
causas deste decréscimo econômico deu-se pela comprovação do cometimento de corrupção 
que envolveu grandes empresas e políticos no Brasil, como corroborado na maior investigação 
em curso, a Operação Lava Jato.

Deste modo, o compliance como programa inovador previsto, agora no ordenamento 
jurídico brasileiro tem sua fundamentação na visão da adequação do Direito vivo na dinâmica 
da vida, na esfera privada, empresarial, bem como pública. Isto encontra base na concepção 
em que Eugen Ehrlich compreende de que o direito vivo deve ser realizado observando as ca-
racterísticas e realidade de cada organização e consolida a compreensão do acompanhamento 
da realidade cotidiana. 

Sendo assim, a integridade, a ética, razão prática e direito vivo, todos estes estudos 
formam a base para a compreensão da atuação e respaldo basilar de um programa de com-
pliance, como Compliance vivo34.

Logo, o compliance vivo inspira-se no Direito vivo de Eugen Ehrlich, pois se encontra 
na concepção da “dinâmica da vida”35, inclusive no que se refere ao enfrentamento dos 

34 O termo Compliance Vivo, indicado pela autora, advém da compreensão de que um programa de complian-
ce deve ser dinâmico e efetivo, além de ser concreto, de modo que venha alcançar o objetivo almejado pela 
organização. Neste prisma, pautado, na concepção da ética, integridade e razão prática, além dos princípios 
da equidade, justiça, razoabilidade, transparência, proporcionalidade dentre outros. Devendo ser construído 
com base no planejamento estratégico da empresa, com enfoque na sua missão, visão e valores. 

35 MALISKA, Marcos Augusto. Introdução à Sociologia do Direito de Eugen Ehrlich: Aportes para uma Refle-
xão Atual sobre Pluralismo e Constituição. 2ª Ed. Rev. Atual. Curitiba: Juruá, 2015. p. 121.
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“desafios do desenvolvimento tecnológico” (inovação) e que tal direito estaria vinculado à 
convivência social.36

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo apresentado conclui-se que o Direito vivo de Eugen Ehrlich está fundado na “dinâ-
mica da vida”37, inclusive no que se refere ao enfrentamento dos “desafios do desenvolvimento 
tecnológico” e que tal direito estaria vinculado à convivência social, na mutação cotidiana.

Neste prisma, a inovação se apresenta como essencial para o desenvolvimento no 
mundo, nos dias de hoje, para que tem visão progressista.

Diante disso, conforme já destacado pelo autor Peter Drucker, sob o ponto de vista 
da empresa, a inovação é algo primordial para equilíbrio e manutenção das companhias no 
mercado competitivo, sendo premente que as ideias se convertam em “produto, processo, 
negócio ou tecnologia”.38

Sob esta concepção encontra-se a importância da empresa permanentemente incor-
porar a prática da inovação na gestão de riscos e compliance, de modo que estes estejam 
em progresso sucessivo e assegurem a ininterrupto refinamento dos processos corporativos.

Neste prisma, destaca-se que tanto a inovação quanto o compliance encontram-se nas 
diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas – 
ONU. Neste ínterim, a inovação atendendo ao previsto no objetivo nº 9 “Construir infraestruturas 
robustas, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação” e o com-
pliance, sob a questão da integridade e anticorrupção na previsão do objetivo 16 n.º “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis”. Ainda, ratificam as diretrizes do Pacto Global da ONU.

Por conseguinte tem-se a inovação como uma das bases para que a empresa possa 
melhorar seus processos internos e encontra-se em posição de competitividade no mundo 
dos negócios.

Sendo assim, como nos dias atuais o compliance na corporação é área fundamental 
para a estratégia da empresa, visto que sob a perspectiva da ética, da integridade, da trans-
parência, da anticorrupção e do combate ao suborno tem papel crucial para consolidar boas 
práticas nas negociações.

36 Trata-se do direito que, apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina a vida. As fontes para co-
nhecê-lo são, sobretudo, os documentos modernos, como também das associações, tanto as legalmente 
reconhecidas, quanto as ignoradas e até as desautorizadas por lei. MALISKA, Marcos Augusto. Introdução 
à Sociologia do Direito de Eugen Ehrlich: aportes para uma reflexão atual sobre pluralismo e constituição. 
2. Ed. Rev. Atual. Curitiba: Juruá, 2015. p. 121.

37 MALISKA, Marcos Augusto. 2015, p. 121.
38 DRUCKER, Peter. 2012, p. 241.
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Sendo assim, nestas diretrizes e na perspectiva do Direito Vivo e dinâmico que se com-
preende como um momento de reflexão para que o Brasil alcance profundas transformações deste 
cenário, e neste ponto, o empresariado também deve fazer a sua parte para que a imagem brasilei-
ra, que hoje se encontra denegrida precisa ser alterada. Desta forma, a integridade e a ética devem 
ser o eixo central da condução dos negócios de uma corporação. 

O Brasil é um país forte e com a possibilidade de crescimento, mas, a corrupção é um 
anacronismo, portanto, convém ser combatida de forma contundente.

Por conseguinte, a realidade atual não permite escolhas erradas, pois as consequências 
são calamitosas, principalmente em decorrência da crise econômica. Além disso, o mercado e a 
sociedade se encontram em posição verdadeiro repúdio as empresas corruptas.

Sob esse ponto, salienta-se que o combate à corrupção é uma preocupação mundial 
de tal importância que se encontra elencada como uma das metas da Organização das Nações 
Unidas para redução quando da proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 
cumprimento até 2030.

Diante do exposto, compreende-se que a ética e a integridade devem fazer parte do 
cerne de qualquer companhia, independentemente de seu tamanho. Sendo que a propagação 
deste espectro necessita ser o objetivo principal. Por conseguinte, a manutenção desta proposta 
advém com o estabelecimento de um programa de compliance sério, vinculado a Governança 
Corporativa e vinculado com o planejamento estratégico empresarial.  

Destaca-se que é essencial que as corporações ponderassem, para a efetivação do 
Compliance, por desejo de agir em conformidade, não por ser somente algo obrigatório pre-
visto em legislação, pois uma postura ética, apenas por razões legislativas, não mudam a 
mentalidade, o caráter. Espera-se que as companhias façam isso, pelo desejo do seu próprio 
aprimoramento e transparência perante o mercado.

Deste modo, com o propósito de consolidar a ética, integridade e responsabilidade 
tem-se o compliance de modo a acompanhar o desenvolvimento mundial, deve modernizar 
sucessivamente seus processos, de modo a estar à frente na configuração da empresa, res-
guardando a boa reputação da corporação, bem como, enraizando a ética e a boa–fé nos 
negócios. Consequentemente, a empresa terá ganhos incomensuráveis de confiança dos 
stakeholders e dará passos largos para seu sucesso e sustentabilidade nos negócios.

Neste prisma, esta mutação para a formação demandará muito trabalho e comprome-
timento de todos os envolvidos, mas, no fim, valerá a pena para a empresa, para o país e para 
o mundo. Mas é nesta direção de concretização prática do Direito Vivo e da contemporanei-
dade, concebido por Eugen Ehrlich, a dinâmica da vida que se deve seguir. Afinal, quando se 
trata da perspectiva da esfera corporativa e de negócios, a ética, a integridade e a transparência 
nunca são demais.

Por derradeiro, se remete a inovação do programa dentro da perspectiva do complian-
ce vivo na organização visto que fazem necessárias as contínuas mudanças e adequações 
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ao mercado, passando pela transformação tecnológica e digital da sociedade, na seara da 
proteção de dados, entre outros aspectos... Mas o aprofundamento do tema compliance vivo 
permeia, ainda, mais discussões relevantes sendo assunto para continuidade perante a so-
ciedade.
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A IMPORTÂNCIA DA  
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO  

PACTO GLOBAL NA  
INDÚSTRIA DA MODA

Carmem Iris Parellada Nicolodi1

Angelina Colaci Tavares Moreira2

1 INTRODUÇÃO

O Direito da Moda, ou chamado Fashion Law, surgiu em 2010 nos Estados Unidos, 
após sua criação por Susan Scafidi, do Fashion Law Institute, ligado à Fordham University, em 
Nova York.

Posteriormente, a professora da Universidade Lusófona do Porto, Ligia Carvalho 
Abreu, tem desenvolvido vários estudos sobre a relação da moda com os direitos e liberdades 
fundamentais no contexto do desenvolvimento sustentável, bem como na propriedade intelec-
tual, sendo a pioneira na matéria na Europa.

No Brasil, é considerado um dos novos grandes ramos do Direito, devido ao grande 
desempenho econômico vivenciado pela indústria têxtil e de confecções. A Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de Confecção – ABIT3 informa o panorama do setor referente ao 
ano de 2017, demonstrando que o faturamento da cadeia têxtil e de confecção do sistema 
brasileiro neste ano chegou ao importe de US$ 45 bilhões, além de apresentar a importância 
de R$ 1.900 milhões destinados a investimentos no presente setor. 

1 Graduada em Direito pela UFPR em 1991, advogada inscrita na OAB/PR sob nº 20029, Especialista em 
Direito Empresarial e Direito do Seguro, vice-presidente da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade 
Intelectual da OAB/PR, membro consultora da Comissão Nacional de Cultura e Arte, Diretora do Núcleo de 
Moda da APAP.

2 Graduanda na Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Voluntária PIBIC e membro 
da Clínica de Direitos Humanos da PUCPR.

3 Perfil do Setor Têxtil e Confecção. Disponível em: < http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. 
Acesso em: 14 ago. 2018.
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Ademais, de acordo com os dados apresentados pela Associação, o constante cresci-
mento da presente área fez com a produção média de confecção de produtos como vestuário 
e acessórios crescesse em 5,9 bilhões de peças confeccionadas, gerando cerca de 1,579 
milhões de empregos diretos e 8 milhões de empregos indiretos. 

Pelos dados apresentados pela ABIT é possível vislumbrar que o presente setor é o 
segundo maior empregador da indústria de transformação, além de ser o segundo maior gera-
dor de empregos, contendo 29 mil empresas em todo o país, colocando o Brasil na posição de 
quarto maior parque produtivo de confecção do mundo em especial como produtor de malhas, 
quinto lugar como maior produtor têxtil mundial e o segundo maior produtor e terceiro maior 
consumidor de denim em esfera global. 

Ainda, importante ressaltar que de acordo com os dados apresentados pela ABIT, 
a semana da moda brasileira está entre as cinco maiores do mundo, além de que o Estado 
brasileiro conta com mais de 100 cursos profissionalizantes na presente área, ou seja, pos-
suímos desde a plantação do algodão até a confecção e formação do varejo, fatos estes que, 
somados, tornam o Brasil a última cadeia têxtil completa do Ocidente, tornando desta forma as 
terras tupiniquins uma referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear.

Diante desse cenário econômico de alto impacto, surgiu a necessidade de existirem 
advogados especializados em Moda e em todas as matérias do Direito, onde a mesma se 
entrelaça, e para poder atuar nessa área é necessário um conhecimento do funcionamento de 
todo o mecanismo da mesma.

A Moda é significado, é a eterna recorrência do novo, é a expressão do irracional. Com-
preender o conceito de moda é imprescindível para entender também o termo Fashion Law.

Diante do forte impacto econômico e por não ser um ramo autônomo do Direito, mas 
sim entrelaçado com as diversas modalidades, o objetivo do presente artigo é demonstrar que 
o crescente desenvolvimento do direito da moda no Brasil deve-se ao fato do constante desen-
volvimento desta indústria em solo pátrio, o que tem gerado impactos socioeconômicos, razão 
pela qual busca-se ressaltar as repercussões deste novo mercado percursor relacionado com 
o Pacto Global e a necessidade dessas empresas em se tornarem signatárias do referido pacto. 

2 DO PACTO GLOBAL

O Pacto Global é composto por dez Princípios universais, que são a junção da con-
vergência das ideologias advindas da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Decla-
ração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das 
Nações Unidas Contra a Corrupção.

A ONU, com seus 180 países signatários, possui como um dos seus objetivos a 
promulgação do fortalecimento e do desenvolvimento sustentável das nações, promovendo, 
através do Pacto Global, a vinculação das grandes empresas a promover o respeito e a pre-
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servação dos direitos humanos; empresas estas que, a princípio, não são reconhecidas como 
sujeitas de direito internacional. 

Desenvolvido pelo ex-secretário da ONU Kofi Annan em 1999, sendo lançado em Nova 
York em 2000, o Pacto Global tem como objetivo mobilizar as corporações para que adotem 
nas atividades que desempenham valores fundamentais e internacionalmente reconhecidos 
que visem a promulgação dos direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção4

O objetivo dos princípios desenvolvidos foi unir esforços das agências que compõem 
as Nações Unidas, de forma conjunta com as empresas, sindicatos e organizações não gover-
namentais para que, juntos, trabalhem na desenvoltura de um mercado global mais inclusivo, 
igualitário, sustentável e que acima de tudo se preocupe com os indivíduos e o meio ambiente. 

Importante consignar que o Pacto Global não é um instrumento regulatório, nem um 
código de conduta obrigatório, e sim uma iniciativa voluntária que agrega empresas participantes 
que estejam dispostas a gerenciar seu crescimento de uma forma responsável, promovendo 
diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e responsável, partindo da premissa de 
que, no atual cenário da comunidade global, as empresas detêm uma grande influência na re-
gência do desenvolvimento social dos Estados e em razão disto devem utilizar deste poderio 
para promover a desenvoltura destas nações buscando uma sociedade mais justa e consciente.

Os princípios estabelecidos no Pacto Global de acordo com a Un Global Compact5 
buscam incentivar o alinhamento das políticas e práticas corporativistas condizentes com os 
direitos humanos, direito do trabalho, proteção ambiental e por último o combate à corrupção. 

Os primeiros princípios dão enfoque aos direitos humanos, prevendo o dever das 
empresas em fornecer suporte e respeito aos direitos humanos salvaguardados no âmbi-
to internacional, de modo a proporcionar que as atividades desempenhadas pelas empresas 
comprometidas com o pacto respeitem e apoiem a proteção dos direitos humanos, assegure 
que suas atividades não violem estes direitos, bem como busquem a eliminar todas as formas 
de trabalho forçado, trabalho infantil e a discriminação empregatícia. 6

Desta forma, compreende-se que os 6 primeiros princípios visam promover o desen-
volvimento humano de forma sustentável. 

Por sua vez, os princípios 7, 8 e 9 estão relacionados ao meio ambiente. Eles estabele-
cem que as atividades exploratórias desenvolvidas pelas empresas devem ser desempenhadas 
de forma preventiva, com responsabilidade ambiental de forma a proporcionar o desenvolvi-
mento sustentável, visando reduzir os impactos ambientais. 

4 Pacto Global Rede Brasil. O que é? Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 
14 ago. 2018.

5 UN Global Compact. Os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios/>. 
Acesso em: 14 ago. 2018. 

6 MANUAL do pacto Global. Entendimento Prático da Visão e dos Princípios. Documentos Essenciais. p. 4. 
Disponível em: <www.pactoglobal.org.br>. Acesso em: 15 ago. 2018.
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O foco destes princípios é a prevenção para diminuir danos, visando promover uma 
atividade rentável e que ao mesmo tempo promova a gestão do ciclo de vida do meio ambiente. 

Por fim, o último princípio, adicionado posteriormente ao Pacto, estipula a responsabi-
lidade das empresas em combater a corrupção em todas as suas formas.

No Brasil, o Comitê Brasileiro do Pacto Global, criado em 2003, definiu que as empre-
sas signatárias do referendado pacto teriam o compromisso de promover a implementação dos 
princípios, ampliar a adesão de outras empresas e organizações brasileiras, incentivar a troca de 
experiências e aprendizados e articular no âmbito internacional com as demais cooperativas7. 

Sendo assim, entende-se que o Comitê busca auxiliar o setor privado a planejar e a 
gerenciar suas atividades de mercado a partir de valores humanos dispostos nos princípios 
do pacto.

Um dos problemas enfrentados para o desenvolver do projeto do PG é referente a sua 
eficácia. Os dados apresentados pelo Un Global Compact8 mostram que até 2004, apenas 
100 empresas norte-americanas haviam se comprometido em aplicar os princípios. É um 
número de pouca relevância se levarmos em consideração o número de empresas existentes 
no país. 

Contudo, hoje em dia já vemos grandes transformações nesses números. De acordo 
com os dados apresentados pela Communication of Progress – COP9, hoje 9.500 empresas, 
com sedes em 160 países diferentes, já são signatárias do PG e buscam dar suporte para 
alcançar a agenda 2030 de Sustainable Development Goals. 

Por sua vez, no âmbito do Brasil, de acordo com as informações obtidas pelo COP, é 
possível perceber que a rede brasileira de empresas é uma das mais ativas dentro da comuni-
dade internacional, possuindo mais de 700 cooperativas signatárias.

O compromisso de uma empresa ao integrar o PG é comprometer-se a engajar suas 
ações com os valores e objetivos aplicáveis universalmente, além de incentivar a transparência 
através da apresentação anual de relatórios de atividades COP.10

Neste contexto, se faz necessário promover o engajamento de empresas voltadas à 
indústria da moda em promover e virarem signatárias dos 10 princípios do Pacto Global, uma 
vez que este é um dos mercados com maior ascensão no âmbito internacional. 

7 Os objetivos estipulados pelo CBPG de acordo com o site do Pacto Global no Brasil são: (1) Massificação 
dos princípios do PG; (2) Ampliação da adesão de empresas; (3) Apoio às empresas brasileiras para a 
implementação dos princípios do PG; (4) Promoção de trocas de experiências e aprendizado dos princípios 
do PG; (5) Promoção do vínculo entre os princípios do PG e os objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
Disponível em <http://pactoglobal.org.br/objetivosCbpg.aspx> Acesso em 15 ago. 2018. 

8 Communication on Progress. Disponível em:<https://www.unglobalcompact.org/participation/re-
port/cop>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

9 See who’s involved. Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants> 
Acesso em: 15 ago. 2018.

10 PUPPIM, José Antonio de Oliveira, et al. A implementação do pacto global pelas em-presas do Paraná. 
Revista de Gestão Social Ambiental, V.2, n.3, p. 97, Set-Dez 2008.
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3 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL NA 
INDÚSTRIA DA MODA

Cento e setenta bilhões é o faturamento que o mercado da moda fomenta no mercado 
brasileiro, sendo este o mercado que mais cresce no Brasil.11

No ramo da Moda existe uma forte luta para que sejam sempre observados os mes-
mos, eis que por gerarem vultuosas quantias em dinheiro, as maiores indústrias de moda no 
mundo se utilizam de países subdesenvolvidos para confeccionarem suas peças com o claro 
intuito de baratear o custo e aumentarem seus lucros.

Não existe mágica no mundo da moda, todo o sistema gera um custo, e o con-
sumidor, ao comprar uma roupa cuja confecção ocorreu no Vietnã, deve ter em men-
te que vários princípios do Pacto Global não foram observados, eis que todo produto gera 
um custo para ser produzido, ou seja, para burlar uma legislação mais rigorosa, utilizam- 
-se de países que não observam princípios básicos do trabalho, ou mesmo os direitos huma-
nos, utilizando mão de obra infantil e sem registro para poder baratear o custo da produção de 
milhares de peças do vestuários.

Como pode uma roupa importada chegar em uma loja em um shopping, com todos os 
custos envolvidos nessa operação a um preço final muito baixo? Visando apenas atingir margens 
de lucros voluptuosas, as grandes empresas de varejo através da utilização de matéria-prima 
com baixa qualidade e a utilização de mão de obra análoga a escrava. 

A seguir, iremos explicar onde cada princípio do Pacto Global está inserido no Direito 
da Moda.

3.1 Princípios de Direitos Humanos

A agenda do PG estipula que as empresas devem fundamentar suas atividades de 
mercado em valores e princípios aceitos no âmbito internacional, que buscam o respeito e 
promulgação dos direitos humanos. 

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente e assegurar a sua não participação nas violações desses direitos.

De acordo com o manual do Global Compact, as empresas enfrentam o desafio de 
traduzir os princípios relacionados aos direitos humanos para o ambiente empresarial. 

No ramo da Moda existe a importação e exportação em larga escala, além de que a 
grande maioria destas empresas utilizam a terceirização do trabalho. Entende-se que é dever 
das Empresas ao terceirizarem a mão de obra para confecção de seus produtos, pesquisar 
se o país  observa a proteção dos Direitos Humanos em sua Constituição, bem como garantir 
que seus produtos sejam produzidos dentro de padrões internacionais e que não favoreçam o 
descumprimento de tais regras, não admitindo nem compactuando com atividades que fomen-

11 MONTEIRO, André Rafael Lucas. RIBAS, Hugo Bretas. Direito e moda as formas de registro de marcas e 
patentes. V.3, n.2, Belo Horizonte (MG), Letras Jurídicas, 2015.
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tem a violação dos Direitos Humanos, preocupando-se sempre em  respeitar as condições de 
trabalho e a dignidade humana.

3.2 Princípios do Direito do Trabalho

Para promover o presente princípio, as empresas devem apoiar a liberdade de asso-
ciação e o reconhecimento efetivo de negociação coletiva, bem como eliminar todas as formas 
de trabalho forçado ou compulsório, com a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação 
da descriminação no emprego.

Temos casos e exemplos famosos de grandes empresas que terceirizam mão de obra 
para confecção de seus produtos em países onde não se observam condições mínimas de 
qualidade de trabalho, onde crianças laboram na confecção de produtos, como, por exemplo, 
o caso da Adidas12, Zara e aqui no Brasil temos o caso recente da M. Officer13, onde foi com-
provado a utilização de trabalhos forçados, condições insalubres de trabalho e a total falta de 
respeito a dignidade da pessoa humana.

Destaca-se que esses casos não acontecem dentro das fabricas das grandes em-
presas, mas eles terceirizam o trabalho por um baixo custo, que para conseguir cumprir o 
contrato descumprem toda a legislação trabalhista. As empresas estão cientes que pelo preço 
que pagam pelas peças seria impossível cumprir o contrato dentro da legalidade e acabam 
fomentando a mão de obra análoga à escrava.

As organizações empresariais devem se preocupar em enfrentar a discriminação no am-
biente de trabalho, principalmente as sofridas em razão do gênero, e promover a disseminação 
de boas práticas que promovam a inclusão da diversidade da força de trabalho.14

12 “A Adidas cortou 13 fornecedores no ano passado por questões de “não-conformidade” em curso. Todos 
os fornecedores excluídos são da Ásia. No ano anterior a empresa já havia eliminado 9 fornecedores de 
sua cadeia produtiva, entre eles, seis eram asiáticos. As informações foram publicadas no Relatório de 
Sustentabilidade de 2014, onde a empresa conta que trabalhou com estreita colaboração com os forne-
cedores com o objetivo de ajudá-los a melhorar o seu desempenho. Segundo o documento, situações 
de descumprimento grave ou repetido que não foram contornadas levaram ao fim da relação. Além dos 
cortes, a Adidas também emitiu 65 cartas de advertência para fornecedores de 13 países por questões 
relacionadas a má gestão, excesso de horas de trabalho, falta de pagamento de salários e benefícios, falta 
de segurança, má comunicação e problemas de transparência. No ano passado foram 66 cartas para 14 
países. Em ambos os anos, a maioria dos países que recebeu a advertência era da Ásia, onde 60% das 
suas fábricas fornecedoras está situada. A empresa afirma no relatório que contornar os problemas nas 
fábricas é benéfico para os trabalhadores porque melhora as condições de trabalho, principalmente no que 
se refere a benefícios, saúde e segurança. Atualmente a equipe global da empresa está trabalhando para 
pré-selecionar novos potenciais parceiros. No ano passado foram avaliadas 226 fábricas, das quais 104 
foram rejeitadas por suas práticas”. Disponível em: <http://www.inpacto.org.br/en/2015/07/adidas-rom-
pe-com-13-fornecedores-da-asia-e-emite-carta-de-advertencia-para-paises/>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

13 “O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) rejeitou na terça-feira recurso da rede de varejo de 
moda M.Officer no processo em que é acusado de manter trabalhadores em condições análogas à escra-
vidão. A empresa foi condenada em processo sobre uso de irregular de mão de obra para a produção de 
seus produtos e havia recorrido da sentença. Com a decisão, o processo transitou em julgado no TRT-SP e 
a empresa pode ser banida do estado de São Paulo por dez anos”. Disponível em: <https://veja.abril.com.
br/economia/trt-confirma-condenacao-da-m-officer-por-trabalho-escravo/> Acesso em: 15 ago. 2018.

14 PUPPIM, José Antonio de Oliveira, et al. A implementação do pacto global pelas empresas do Paraná. Revista 
de Gestão Social Ambiental, V.2, n.3, p. 101, Set-Dez 2008. 

http://www.inpacto.org.br/en/2015/07/adidas-rompe-com-13-fornecedores-da-asia-e-emite-carta-de-advertencia-para-paises/
http://www.inpacto.org.br/en/2015/07/adidas-rompe-com-13-fornecedores-da-asia-e-emite-carta-de-advertencia-para-paises/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/justica
https://veja.abril.com.br/economia/trt-confirma-condenacao-da-m-officer-por-trabalho-escravo/
https://veja.abril.com.br/economia/trt-confirma-condenacao-da-m-officer-por-trabalho-escravo/
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3.3 Princípios do Direito ao Meio Ambiente 

A partir da Segunda Guerra Mundial ocorreu além do aumento populacional o cresci-
mento na produção industrial e, consequentemente, uma grande expansão na economia glo-
bal, fazendo com que o consumo desenfreado somados a grande produtividade das indústrias 
acarretassem em um significativo aumento dos impactos ambientais.15

Os princípios relacionados ao meio ambiente buscam promover a responsabilidade am-
biental no meio empresarial. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais, desenvolvendo iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e incenti-
var o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Busca-se que as corporações invistam em educação e conscientização ambiental, pro-
movendo a capacitação de seus funcionários através da informação, bem como fomentando as 
discussões na comunidade que busquem o consumo e a produção sustentável.

Novamente, as empresas de moda e produção de tecidos devem ter muito cuidado 
com a produção dos mesmos, bem como o descarte e desperdício de mercadorias, sem 
produzir lixo tóxico ou poluir o meio ambiente.

Devem estas empresas procurarem incentivar tecnologias que evitem agredir o meio 
ambiente, gerenciando o impacto ambiental de seus produtos e serviços, além de buscar pro-
mover ações de controle, como, por exemplo, a implantação de sistemas de gestão ambiental. 

3.4 Princípio da Anticorrupção

As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive ex-
torsão e propina.

Quando uma grande empresa contrata mão de obra terceirizada em outro País, jus-
tamente com o intuito de não serem observadas as regras legais, acaba fomentando a cor-
rupção, eis que para poder conseguir licença para abertura de uma filial e a manutenção da 
mesma tem que subornar entes públicos para poder se manter no País.

Felizmente, os mecanismos de controle mundiais acabam barrando um pouco esse tipo 
de confuta, mas não a eliminando totalmente.

Uma das formas de controle dos negócios praticados pelas empresas é através da 
transparência com que as mesmas praticam suas atividades, além do comprometimento que 
as mesmas devem ter em relação às suas políticas internas, promovendo a prevenção e pu-
nição de atos corruptos. 

15 PUPPIM, José Antonio de Oliveira, et al. A implementação do pacto global pelas empresas do Paraná. 
Revista de Gestão Social Ambiental, V.2, n.3, p. 103, Set-Dez 2008. 
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4  DAS MEDIDAS PREVENTIVAS

O fórum sustentável Global Fashion Agenda (GFA) divulgou um relatório com sete me-
didas que devem estar nos planos de curto e longo prazo das empresas envolvidas com moda.

O relatório foi dividido em três medidas urgentes que devem ser tomadas de imediato (cur-
to prazo) e mais quatro medidas para realizar mudanças positivas a longo prazo, e não visam ape-
nas o benefício de todo o planeta, mas também o desenvolvimento saudável da indústria da moda.

O GFA definiu como prioridades imediatas a transparência na cadeia do fornecimento, 
pleiteando que as marcas se comprometam a criar listas de fornecedores que ajudem com-
pradores e acionistas a serem capazes de desvendar facilmente a cadeia de suprimentos, 
facilitando o conhecimento e onde vem e quais são as matérias primas utilizadas. 

O uso eficiente de água, energia e produtos químicos, com o  objetivo de minimizar o 
uso de recursos  e emissão de poluentes, sendo este um dos maiores desafios para a indústria 
da moda, eis que o tingimento de tecidos é o segundo maior poluente de água do mundo, 
segundo o Relatório da Indústria da Moda16, apresentado pelo Bosto Consulting Group durante 
a Copenhagen Fashion Summit. 

Ademais, as empresas devem se comprometer em propiciar um ambiente de trabalho 
respeitoso e seguro, adotando e reforçando políticas em harmonia com os direitos humanos, 
ou seja, igualdade de gênero, proibição de trabalho infantil e condições salubres de trabalho, 
entre outras.

Por sua vez, foi estipulado durante o GFA que as prioridades a longo prazo consistiriam 
em desenvolver pesquisas buscando uma maior inovação e investimento em matérias primas 
sustentáveis e novas tecnologias. A indústria da moda está começando a perceber a importância 
do reaproveitamento de materiais e investir em novas tecnologias para adequar seus produtos. 

Busca-se também a oferta de melhores salários, eis que a indústria da moda gera mi-
lhares de empregos em toda sua cadeia produtiva, mas os empregados em países produtores 
têxteis recebem salários bem menores que os demais.

Finalmente, a última proposta levantada na GFA diz respeito a 4ª revolução industrial. 
Com o avanço da tecnologia, temos a projeção de perda de 90% da mão de obra, então as em-
presas antes da mudança tecnológica devem unir esforços a fim de traçar diretrizes para diminuir 
esse impacto na sociedade, estudando meios para absorver e reintegrar esses empregados.

Neste sentido, já temos várias empresas que estão se adaptando a essa nova realida-
de, como, por exemplo, a Adidas17, que pretende que até 2024 todos os seus produtos sejam 
feitos de plástico reciclado coletado do oceano. 

16 Pulse of the Fashion Industry. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e-
529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf>. 
Acesso em: 15 ago. 2018.

17 Todos os produtos da Adidas usarão apenas plástico recuperado do Oceano. Disponível em: <http://www.
stylourbano.com.br/ate-2024-todos-os-produtos-da-adidas-usarao-apenas-plastico-recuperado-do-ocea-
no>. Acesso em: 15 ago. 2018.
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Outras empresas como Gucci, HsM e outras marcas assinaram um tratado de susten-
tabilidade, documento criado pelo Global Fashion Alliance com foco na economia circular18. Ao 
todo são 64 marcas que se comprometeram a ter uma produção mais sustentável até 2020. 

O que isso vai significar em ações de fato, só será possível saber no futuro. Cada com-
panhia criou os seus próprios meios de atingir a meta: design sustentável, reutilizar produtos 
e usar tecidos recicláveis até 2020. A Asos, por exemplo, irá extinguir material não recicláveis 
de sua cadeia de produção. O grupo Kering, por sua vez, se comprometeu a investir em tec-
nologias sustentáveis. 

O Global Fashion Alliance faz recomendações gerais e, a cada ano, estas marcas 
deverão mostrar o seu progresso para a aliança, que irá publicar relatórios com as novidades. 
Eva Krause, chefe executiva do GFA, explicou que já foram recebidas 143 propostas com focos 
em diversas áreas e diferentes níveis de engajamento, sendo que todas possuem em comum 
a iniciativa da indústria da moda em ser uma indústria circular, ou seja, essas empresas estão 
investindo em startups através de investimentos no fundo de capital de risco, ajudando-as a 
desenvolver tecnologias disjuntivas e produtos sustentáveis para a indústria da moda.

Com o crescimento do mercado de tecidos inteligentes, impulsionado pela quarta re-
volução industrial na indústria têxtil e de vestuário, os tecidos estão ganhando investimentos na 
medida em que a criação de uma indústria da moda circular preocupa-se em procurar meios 
mais eficientes que possam reciclar infinitamente os resíduos da cadeia produtiva, para dessa 
forma cria um fornecimento circular. 

Segundo Karl-Johan Persson, CEO da HsM: “Mudar para uma indústria de moda cir-
cular é de imensa importância. Mesmo que seja difícil, ela também abre grandes oportunida-
des, e faz sentido nos negócios”19.

Os grandes grupos empresariais já perceberam a mudança do pensamento e o con-
sumo inteligente e estão se adaptando a um novo consumidor, ávido por conhecer a origem da 
roupa que está comprando, bem como a sua composição e claro que ciente de seu destino.

Desta forma, os projetos desenvolvidos e apoiados pelo Global Change Award estão aju-
dando empresas do ramo da moda a desenvolverem abordagens corporativas e produtos que visem 
uma sociedade mais sustentável e preocupada com os direitos dos indivíduos e do meio ambiente. 

5 CONCLUSÃO

O Direito da Moda está intimamente ligado à observância dos preceitos do Pacto Glo-
bal, eis que a indústria da Moda está se adaptando a essa nova realidade, pois os consumi-
dores querem saber: onde foi produzida a roupa, qual o material nela utilizado, se os direitos 

18 Gucci, Zara e outras marcas assinam tratado de sustentabilidade. Disponível em: <http://emais.es-
tadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,gucci-zara-outras-marcas-assinam-tratado-de-sustentabilida-
de,70002157279>. Acesso em: 12 ago. 2015.

19 Starups estão ajudando a HsM a criar uma indústria de moda circular. Disponível em: <http://www.stylourbano.
com.br/startups-estao-ajudando-a-hm-a-criar-uma-industria-de-moda-circular/>. Acesso em: 15 ago. 2018.
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humanos foram observados, se foi respeitado o impacto ambiental na sua produção, bem 
como cuidar do destino após o seu uso para evitar esse desperdício enorme.

Um dos problemas que ainda são enfrentados é que em geral as empresas tornam-
se signatárias do Pacto Global, contudo, muitas vezes não medem esforços para se 
comprometerem a adequar as funções desempenhadas com os princípios, como, por exem-
plo, deixam de divulgar seus relatórios ao Communication on Progress, continuando a existir 
uma falésia entre o discurso de signatária dos princípios e a efetiva contribuição que demons-
tre seu comprometimento em aplicá-los no seu dia a dia. 

Ademais, embora grande parte das empresas tenham ciência da aplicação dos prin-
cípios do PG, o que leva as mesmas a virarem signatárias do referendado pacto, são pouquís-
simas que se preocupam em estabelecer metas e compromissos a fim de serem alcançados 
resultados satisfatórios na implementação destes princípios.

Mesmo que não exista uma forma de punir as empresas que não honram com os 
compromissos assumidos, uma das formas de coibir que as mesmas apliquem o PG é através 
da fiscalização e publicização de informações sobre sua atuação dentro do mercado somadas 
à conscientização dos indivíduos. 

Existem vários aplicativos que nos informam sobre esses fatos, que podem ser baixa-
dos no celular, bem como existem selos de procedência, relatórios emitidos por organizações 
internacionais, reportagens entre outros meios de informação que possuem como principal 
objetivo fazer com que além da mudança na indústria da Moda, o público consumidor também 
tenha mais consciência e consulte as empresas que agem dentro da lei.

Assim, se faz necessária a busca pela conscientização da sociedade consumidora, 
sendo preciso que esta comece a repensar seu modo de consumo, buscando informações 
sobre a procedência dos produtos que adquire, ou seja, informações acerca de sua cadeia pro-
dutiva, isto porque a produção de uma peça de roupa, por exemplo, vai além da modelagem, 
compra do tecido e sua produção. 

A produção de grandes quantidades de roupas e acessórios apenas existe porque a 
indústria sabe que do outro lado da relação consumerista existem pessoas que vão adquirir es-
tes produtos. Para tornar viável a compra desenfreada das mercadorias postas em circulação, 
o preço do produto bem como a sua produção precisam ser os mais baixos possíveis. O resul-
tado final desta fórmula é a criação de uma indústria responsável por gerar impactos negativos 
tanto a população – em razão da violação de seus direitos humanos, como, por exemplo, a 
utilização de trabalhos ofertados em situações degradantes –, como para o meio ambiente.

É necessário que exista uma preocupação por parte daqueles que adquirem estes 
produtos em saber a origem dos materiais utilizados, o descarte da roupa, as condições de 
trabalho daqueles que a produzem, entre outros fatores para que, assim, caso exista ao longo 
de seu desenvolvimento alguma conduta da empresa que não coincida com os princípios 
basilares do pacto, seja esta ação identificada pelo consumidor e possa a comunidade em si 
tomar iniciativas para fazer cessar estas condutas violadoras de direitos humanos.  
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O destinatário destas mercadorias deve ter em mente que a confecção de uma peça de 
roupa causa efeitos em diversos pontos do planeta, além de afetar a vida de milhares de pessoas. 

Depois da leitura desse texto segue uma indagação: a roupa que você está usando 
obedece a todos os princípios do pacto global? Está na hora de nos começarmos a difundir 
essa ideia em nossa casa e de nossos familiares.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade é constatado uma mobilidade humana que tem alcançado um nível 
sem precedentes. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (AC-
NUR),3 mais pessoas do que nunca vivem em um país distinto de onde nasceram. O número 
de migrantes em 2015 chega a mais de 244 milhões; aproximadamente 65 milhões de pes-
soas forçadamente deslocadas, entre elas mais de 21 milhões de refugiados, 3 milhões de 
solicitantes de asilo e mais de 40 milhões de deslocados internos.

Algumas pessoas se deslocam em busca de novas oportunidades econômicas, ou-
tras devido aos conflitos armados, a pobreza, a inseguridade alimentar, a perseguição, o ter-

1 Graduada em Direito pela Universidade Santa Úrsula (RJ). Especialista em Direito Civil pela Universidade 
Candido Mendes (UCAM/RJ). Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia (UNIBRASIL/PR). Douto-
randa em Direito pela (PUC/PR). Membro do Conselho Editorial da Revista Laboratório de Americano de 
Estudos Constitucionais Comparados - LAECC. Membro do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual. 
Membro da Comissão do Paco Global da OAB/PR. Membro da Comissão da Mulher Advogada - OAB/
PR. Membro do CERMA- Conselho Estadual dos Refugiados do Estado do Paraná. Confreira do Centro 
Paranaense de Letras. Professora Universitária, com ênfase em Direito Constitucional/Direitos Humanos, e 
Processo Civil. Membro do NEADI- Núcleo de Estudos Avançados de Direito Internacional e Desenvolvimen-
to Sustentável da PUC/PR. Advogada.

2 Graduada pela PUC/PR. Pós-graduanda em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC/PR; Pesqui-
sadora do NEADI- Núcleo de Estudos Avançados em Direito Internacional e Direito Sustentável da PUC/
PR.Advogada. 

3 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.ac-
nur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-
113-pessoas-no-mundo/>. Acesso em: 22  jan. de 2018. 

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/
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rorismo e as violações e abusos de direitos humanos. E há também aquelas que se deslocam 
pelos efeitos adversos do clima ou desastres naturais.

Na Cúpula das Nações Unidas realizada em 19 de setembro de 2016, o mundo se 
reuniu em torno de um plano. Os Estados-Membros chegaram a um acordo por consenso 
sobre um documento final de longo alcance, a Declaração de Nova York para Refugiados e 
Migrantes4. Os líderes mundiais expressaram como cada país cumprirá esses compromissos, 
o que beneficiará os refugiados, os migrantes, as pessoas que os ajudam e os países e co-
munidades de acolhida.

A Declaração expressa5 a vontade política dos líderes mundiais de salvar vidas, pro-
teger os direitos e compartilhar responsabilidades em todo o mundo com compromissos vi-
sando resolver os problemas enfrentados hoje e preparar o mundo para enfrentar os futuros, 
como os desafios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados 
pela Organização das Nações Unidas. 

O Pacto Global6 compreende dez princípios universais, derivados da Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. A assinatura de to-
dos os países membros da ONU da Agenda 2030 tem como compromisso alcançar as metas 
dos dezessete objetivos essenciais para a viabilidade de uma sociedade sustentável.

No crescente reconhecimento da mobilidade humana, é descrito as posições relevan-
tes e inovadoras que assumiram alguns dos membros da comunidade internacional, além da 
implementação de políticas públicas adotadas para o acolhimento de migrantes e refugiados. 
O objetivo do estudo é mostrar quais são as novas formas de soluções que estão sendo adota-
das diante da urgente necessidade desse cenário mundial, com medidas duráveis e solidárias 
para a integração, a autossuficiência, a dignidade e a possibilidade de uma vida justa e plena, 
respeitados pelos princípios básicos da humanidade. Descobrir qual a importância da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável na proteção os direitos trabalhistas dos trabalhado-
res migrantes para promover um crescimento econômico, inclusivo e sustentável. O método 
de pesquisa utilizado foi o dedutivo do tipo documental de natureza exploratória, utilizando-se 
de bibliografia especializada, sites oficiais de governos e organizações internacionais na cons-
trução do embasamento bibliográfico necessário ao tema.

Os Estados Membros das Nações Unidas assumiram o compromisso e devem adotar 
bases para construir uma resposta urgente à consolidação do direito internacional dos direitos 
humanos e dos refugiados.

4 ONU (Organização das Nações Unidas). Refugiados e Migrantes. Disponível em: <http://refugeesmigrants.
un.org/declaration>. Acesso em: 21 jan. 2018. 

5 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.acnur.
org/portugues/noticias/noticia/declaracao-de-nova-york-e-uma-oportunidade-unica-para-refugiados-afir-
ma-chefe-de-protecao-do-acnur/>. Acesso em: 24 jan. 2018.

6 PACTO GLOBAL. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 18 de nov. de 2017.
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2 A DECLARAÇÃO DE NOVA YORK 

A Cúpula da ONU de setembro de 2016 e os processos resultantes para o desenvol-
vimento dos dois compactos globais marcam o ponto culminante de mais de uma década 
de esforços para aumentar o perfil da migração como uma questão de política internacional. 
Nessa arena, não houve nem um direito internacional universalmente vinculativo nem (até 
muito recentemente) uma estrutura institucional global. Uma organização intergovernamen-
tal, a Organização Internacional para as Migrações (OIM)7 foi criada na mesma época do 
ACNUR, mas permaneceu fora do sistema das Nações Unidas. Faltando um mandato legal 
claro fundamentado no direito internacional dos direitos humanos, a OIM foi vista por dé-
cadas como um veículo primordial para os interesses dos países ricos que recebem os 
migrantes. Os países tradicionais de destino bloquearam por muito tempo qualquer tentativa 
de levar a migração para um quadro jurídico-institucional multilateral. Em 1994, um capí-
tulo sobre migração foi incluído no documento final para a Conferência do Cairo, e isso foi 
seguido na Assembleia Geral por repetidas tentativas, sem sucesso, para convocar uma 
conferência da ONU dedicada especificamente à migração.

A situação começou a mudar, conforme informa o professor John Slocum8, doutor 
em Ciência Política pela Universidade de Chicago, nos primeiros anos do século XXI. Em 
2003, impulsionado por um relatório elaborado pelo então secretário-geral adjunto Michael 
Doyle, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, convocou uma Comissão Global de Migração 
Internacional. O relatório final da comissão, emitido em 2005, exigiu uma maior cooperação 
internacional em matéria de migração. Surgiu um plano para convocar um Fórum Global 
sobre Migração e Desenvolvimento (GFMD) como um processo voluntário não vinculativo 
que seria “liderado pelos estados” (isto é, na direção dos Estados membros, e não sob os 
auspícios oficiais da ONU) e dedicado à discussão, compartilhamento de informações e 
construção de parcerias para aumentar os impactos positivos da migração no desenvolvi-
mento. Desde lá, os Estados se reúnem para discutir o assunto até que surge a última mais 
importante declaração a respeito dos migrantes e refugiados. 

A Declaração de Nova York9 reafirma que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refu-
giados, de 1951, e seu Protocolo 13, de 1967, são a base do regime de proteção internacional 
dos refugiados. Reconhece a importância de os Estados Partes aplicarem de forma completa 
e eficaz os seus valores e com satisfação que 148 Estados são partes de um desses instru-
mentos ou de ambos. Encoraja os Estados que não são partes a considerar a possibilidade 
aderir a esses instrumentos e aos Estados que são partes com reservas, para que considere 
a possibilidade de retirá-las.

7 OIM (Organização Internacional para as Migrações). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/
oim/>. Acesso em: 22 out. 2017.

8 CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Disponível em: <https://www.almendron.com/tribuna/
migration-and-refugees-at-the-united-nations/>. Acesso em: 22 jan. de 2018.

9 ONU (Organização das Nações Unidas). Refugiados e migrantes. Disponível em: <http://refugeesmigrants.
un.org/declaration>. Acesso em: 21 de jan. de 2018. 

https://www.almendron.com/tribuna/migration-and-refugees-at-the-united-nations/
https://www.almendron.com/tribuna/migration-and-refugees-at-the-united-nations/
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Os compromissos, entre outros, incluem proteção dos direitos humanos de todos os 
refugiados e migrantes, independentemente do seu status. Isto inclui os direitos das mulheres 
e crianças, bem como a promoção de sua participação plena, frutífera e igualitária na busca 
de soluções. A prestação de apoio aos países que salvam e recebem um grande número de 
refugiados e migrantes. A oferta de trabalho, reforçando o contributo positivo dos migrantes 
para o desenvolvimento econômico e social dos países de acolhimento. A melhoria na presta-
ção de assistência humanitária e de desenvolvimento nos países mais afetados, em particular 
através de modalidades inovadoras de soluções financeiras multilaterais, com o objetivo de 
corrigir todos os déficits de financiamento. A Implementação de uma resposta abrangente para 
os refugiados, com base em um novo quadro que estabeleça a responsabilidade dos Estados 
Membros, dos parceiros da sociedade civil e do sistema das Nações Unidas, quando há um 
grande deslocamento de refugiados ou há uma situação refugiado prolongado.

A Declaração de Nova York também inclui planos concretos sobre como consolidar 
esses compromissos, como exemplo, negociações que conduzam a uma conferência inter-
nacional e a aprovação de um Pacto Global para uma migração segura, regular e ordenada 
em 2018, guiada por um conjunto de princípios e abordagens comuns. A elaboração de dire-
trizes sobre o tratamento dos migrantes em situações de vulnerabilidade. Essas orientações 
serão particularmente importantes para o crescente número de crianças não acompanhadas 
em trânsito. O alcance de uma partilha mais equitativa do ônus e da responsabilidade de 
acolher e apoiar os refugiados do mundo através da adoção de um pacto global sobre os 
refugiados em 2018. Volker Türk, Alto Comissário Assistente de Proteção do ACNUR, espera 
que a Declaração revolucione a forma como a comunidade internacional se engaja com os 
refugiados, assim declara10

Precisamos ver como mudaremos a abordagem habitual a partir da Declaração De 

Nova York. Teremos que perceber que a Declaração trará mudanças para cada área do 

nosso trabalho em termos de engajamento com os Estados-Membros, assim como 

com os parceiros e os próprios refugiados. Por isso temos muito trabalho pela frente. 

Em algum momento, vamos entrar em discussões formais com os Estados-Membros, 

nossos parceiros da sociedade civil e outras partes interessadas sobre o chamado 

Pacto Global que temos de desenvolver-se em 2018 e, em seguida, apresentar à As-

sembleia Geral da ONU.

Esta Declaração baseou-se no reconhecimento de que o mundo enfrenta um nível 
sem precedentes de mobilidade humana11 e reconheceu a necessidade de respostas abran-

10 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.acnur.
org/ portugues/noticias/noticia/declaracao-de-nova-york-e-uma-oportunidade-unica-para-refugiados-afir-
ma-chefe-de-protecao-do-acnur/>. Acesso em: 20 jan. 2018.

11 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.ac-
nur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-
113-pessoas-no-mundo/>. Acesso em: 22 jan. 2018.

http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/deslocamento-forcado-atinge-recorde-global-e-afeta-uma-em-cada-113-pessoas-no-mundo/
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gentes que envolvam todas as partes interessadas, não apenas em fases de emergência, 
mas também na transição para abordagens de desenvolvimento sustentável. Os 193 mem-
bros da Assembleia Geral da ONU haviam adotado por unanimidade essa busca por um 
melhor gerenciamento das crises migratórias, e na construção de sua prática do ‘American 
First’, os Estados Unidos, no fim do ano de 2017, anunciaram a sua retirada do Pacto Mun-
dial por considerá-lo incompatível com a política migratória americana da administração de 
Donald Trump12. As consequências dessa decisão não podem ser definidas nesse momento, 
mas a necessidade de identificar e promover exemplos programáticos de boas práticas que 
ajudem os profissionais humanitários com intervenções adaptadas ao contexto local é um 
fato. A falta de oportunidades econômicas e educacionais, o isolamento de comunidades 
deslocadas forçadamente e as políticas cada vez mais restritivas levam a uma crescente 
desesperança entre muitos que buscam refúgio.

2.2 O Pacto Global

O Pacto Global foi desenvolvido pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com o ob-
jetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional adotar valores internacionais funda-
mentais em quatro áreas: direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ao meio ambiente e 
combate à corrupção13; estão representados em 10 princípios principais. Envolve a participação 
de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações não governamentais (ONGs) 
e demais parceiros que, juntos, constroem um mundo global mais igual e inclusivo. Compreende 
mais de 12 mil organizações signatárias interligadas por 150 redes ao redor do mundo.

Acredita-se que, com os compromissos assumidos na assinatura do Pacto Global em 
conjunto com aqueles da Declaração de Nova York, os Estados, em cooperação com doado-
res multilaterais e parceiros do setor privado em coordenação com os Estados beneficiários, 
mobilize recursos financeiros para cobrir as necessidades humanitárias de forma mais rápida 
previsível, coerente e flexível, que adote medidas para expandir os programas de emprésti-
mos financeiros, que já existem para países em desenvolvimento, para países de renda média 
para acolher um grande número de refugiados, levando em conta os custos econômicos e 
condições sociais para esses países e estude a possibilidade de estabelecer mecanismos de 
financiamento para o desenvolvimento desses países14. 

A intenção do Pacto Global é a diversidade de setores da economia de diferentes regiões 
geográficas que buscam desenvolver-se de uma maneira responsável envolvendo não apenas 
os investidores, mas funcionários, consumidores, organizações, associações empresariais e a 
comunidade na promoção do crescimento sustentável e da cidadania, comprometidas com a 

12 Uol Notícias. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2017/12/03/eua-deixam-a-
cordo-da-onu-sobre-protecao-de-migrantes-e-refugiados.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018.

13 PACTO GLOBAL. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 18 nov. 2017.
14 ONU (Organização das Nações Unidas) - Refugiados e Migrantes. Disponível em: <http://refugeesmigrants.

un.org/declaration>. Acesso em: 21 de jan. de 2018.
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inovação e a inclusão15. Os direitos humanos dos refugiados e migrantes necessitam dessa 
interação entre os Estados, de um diálogo para com a comunidade civil e o auxílio de empresas 
públicas e privadas para que novas soluções sejam encontradas devida tamanha mobilidade e 
necessidade de um olhar profundo direcionado a essas pessoas em busca de proteção. 

2.3 Estratégias de proteção aos refugiados e migrantes 

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 195116 e o Protocolo de 196717 
representam a base jurídica para a proteção internacional dessa população e, como um todo, 
definem quem é um refugiado e descrevem os direitos dessas pessoas, também como as 
obrigações que os Estados Contratantes têm em relação a eles.

A integração dos refugiados nos países de acolhimento é particularmente importante, 
disposições como a proibição de discriminação (artigo 3), a liberdade de religião e circu-
lação (artigos 4 e 26), a emissão de documentos de identidade e de viagem (artigos 27 e 
28), direitos de propriedade intelectual e industrial (artigo 14), acesso aos tribunais (artigo 
16); emprego remunerado (artigo 17), alojamento (artigo 21), educação pública (artigo 22) 
e naturalização (Artigo 34), entre outros. Sendo que uma das principais características de 
proteção internacional de refugiados está consagrada no artigo 33 da Convenção de Genebra, 
o princípio do non-refoulement (não devolução). 

O ACNUR sugere três dimensões18 quanto à questão da integração local, o legal, o eco-
nômico e o sociocultural. Na dimensão legal, os refugiados recebem progressivamente uma 
gama mais ampla de direitos, semelhante aos que gozam os cidadãos, o que eventualmente leva 
a residência permanente e, talvez, à cidadania; na econômica, os refugiados tornam-se gradual-
mente menos dependentes da assistência do país de asilo ou assistência humanitária e são cada 
vez mais autossuficientes para que possam ajudar a si próprios e contribuir com a economia lo-
cal; e nas sociais e culturais, a interação entre os refugiados e a comunidade local permite que os 
primeiros participem da vida social de seu novo país, sem medo de discriminação ou hostilidade.

Essas áreas incluem a concessão progressiva de direitos mais amplos que even-
tualmente podem levar à obtenção de residência e cidadania. Ao mesmo tempo, reduzir a 
dependência de refugiados para a assistência do país de asilo ou para a ajuda humanitária 
que é implantada nos estágios iniciais. A promoção da autossuficiência dá aos refugiados a 
oportunidade possibilidade de gerar meios de subsistência sustentáveis   que, por sua vez, lhes 

15 PACTO GLOBAL. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/>. Acesso em: 18 nov. 2017.
16 Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Disponível em: <http://www.

acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pd-
f?view-1>. Acesso em: 12 nov. 2017.

17 Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/portugues/BDL/Protocolo_de_1967_Relativo_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view-1>. 
Acesso em: 12 de nov. de 2017.

18 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.acnur.
org/que-hace/soluciones-duraderas/integracion-local/>. Acesso em: 15 nov. 2017.

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Protocolo_de_1967_Relativo_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1
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permite viver com dignidade e construir um futuro para suas famílias19. A interação entre os 
refugiados e as comunidades de acolhimento permite que as pessoas deslocadas participem 
das atividades coletivas sem medo de serem discriminadas ou enfrentarem atitudes hostis.

2.3.1 América Latina 

A América Latina tem uma longa tradição de asilo. Na década de 1970, milhares de 
pessoas no Cone Sul, que estavam fugindo dos governos ditatoriais, encontraram refúgio na 
região20. Na década dos anos 80 e 90, a proteção foi fornecida para refugiados da América 
Central fugidos da repressão política e violência causadas por guerras civis durante quase 
uma década.

Em 2004, o continente demonstra sua solidariedade com os refugiados em torno da 
situação da Colômbia, fluxos mistos de pessoas que vêm de outros continentes e o reassen-
tamento como uma das soluções duradouras. Vinte países adotaram o Plano de Ação do Mé-
xico21, um mecanismo para fortalecer a proteção internacional dos refugiados, o qual oferece 
várias opções pragmáticas para assegurar a proteção internacional dos refugiados e promover 
soluções duráveis. Um desses eixos é o “Cidades Solidárias”22, inovador, que promove a inte-
gração social e econômica dos refugiados nas comunidades que oferecem proteção e suporte. 
Os outros eixos se concentram nas fronteiras, proteção e reassentamento. Neste esforço, além 
dos governos e da comunidade internacional através do ACNUR, os municípios e os governos 
locais têm um papel fundamental, bem como os setores privado e acadêmico.

Em vários países, os governos têm um papel muito ativo na concepção e implementa-
ção de políticas públicas, bem como na alocação de fundos específicos para prestar assistên-
cia e promover a integração local da população refugiada23. Nos últimos anos, foram assina-
dos mais de 50 acordos formais e informais para facilitar o acesso dos requerentes de asilo, 
dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente à educação, à saúde e ao emprego. 
Por exemplo, nas autoridades locais da Venezuela, do estado de Zulia, investiram cerca de US$ 
25 mil em projetos de coexistência e proteção. No Brasil, os acordos com as universidades 
permitem o acesso ao ensino superior para os refugiados.

19 Centro de Estudos Internacionais Gilberto Bosques. Disponível em: <http://centrogilbertobosques.senado.
gob.mx/docs/NI_110517_Migrantes_Refugiados.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017.

20 ACNUR (Alto Comissariados das Nações Unidas para os Refugiados) -  Cidades Solidárias. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/
ciudades-solidarias/>. Acesso em: 15 jan. 2018.

21 Plano e Ação do México. Disponível em: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file-fileadmin/
Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_e_Plano_de_Acao_do_Mexi-
co>. Acesso em: 25 out. 2017.

22 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Disponível em: <http://www.acnur.
org/portugues/noticias/noticia/cidades-solidarias-trabalham-para-integracao-de-refugiados-nas-ameri-
cas/>. Acesso em: 21 de jan. de 2018.

23 ACNUR (Alto Comissariados das Nações Unidas para os Refugiados) Cidades Solidárias. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/
ciudades-solidarias/>. Acesso em: 15 jan. 2018.

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_110517_Migrantes_Refugiados.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_110517_Migrantes_Refugiados.pdf
http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/ciudades-solidarias/
http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/ciudades-solidarias/
http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/ciudades-solidarias/
http://www.acnur.org/que-hace/plan-de-accion-de-mexico/pam-componente-de-soluciones-duraderas/ciudades-solidarias/
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Um dos maiores desafios enfrentados pela população refugiada em seu processo 
de integração em ambientes urbanos continua sendo a inserção laboral, geração de renda e 
acesso a programas de habitação24. Durante os últimos anos, a consolidação de alianças com 
autoridades nacionais e municipais tem sido promovida, como principal eixo estratégico, para 
aumentar a oferta de serviços públicos que incorporam a população de refugiados.

Quanto ao acesso à habitação, na Costa Rica, o Ministério da Habitação e o Banco 
Hipotecário da Habitação incluíram a população de refugiados entre os beneficiários de títulos 
estaduais para a construção de habitação e 30 famílias já receberam créditos para a constru-
ção de moradias pela Fundação Costa Rica-Canadá. Na Argentina, recentemente foram toma-
das medidas para facilitar o acesso das famílias refugiadas a programas de habitação e 55 
famílias se beneficiaram do programa comunitário Madre Tierra. No Brasil, o programa “Minha 
Casa Minha Vida” também oferece novas oportunidades de habitação para famílias refugiadas.

Considerando as dificuldades que as pessoas que precisam de proteção têm em acessar 
o sistema financeiro, os Estados promoveram ações para facilitar o acesso ao sistema bancário 
e aos esquemas de microfinanças. Na Venezuela, através do acordo com a SUDEBAN (Supe-
rintendência de Bancos e outras instituições financeiras), foram criadas instalações para que os 
candidatos e refugiados possam ter acesso ao sistema financeiro. Na Argentina, o Ministério 
do Desenvolvimento Social da Nação concede fundos para o desenvolvimento de projetos de 
microcrédito que beneficiem refugiados. No Chile, o Fundo de Solidariedade e Investimento So-
cial (FOSIS) do Ministério do Planejamento contribuiu com US$ 200.000 em capital semente 
reembolsável nos últimos dois anos para cerca de 80 microempresas. Na Costa Rica, o acesso 
da população refugiada ao sistema financeiro foi garantido através de uma decisão da Suprema 
Corte de Justiça e, nos últimos anos, o programa de microcrédito (APRODE, ACAI, Casa de Di-
reitos em Desamparados) beneficiou diretamente 538 pessoas, principalmente mulheres (55%). 
Na Colômbia, o acesso da população deslocada internamente ao sistema financeiro é garantido 
e a instituição FINAGRO possui uma linha de redesconto que oferece condições preferenciais em 
termos de taxas de juros, garantias e documentação mínima.

Vale ressaltar o papel dos municípios e outras autoridades locais na promoção de ser-
viços integrados que facilitam a integração econômica das pessoas que precisam de proteção. 
A Casa dos Direitos em Desamparados, na Costa Rica, oferece serviços jurídicos e psicosso-
ciais para a população refugiada, migrante e nacional. A Casa possui programas de colocação 
de emprego, como a “Janela de Emprego, Juventude e Migração”, um esquema de microfinan-
ças e um centro de orientação sobre direitos trabalhistas. A Casa dos Direitos em Soacha, na 
Colômbia, tem um mecanismo interinstitucional para auxiliar a população deslocada interna-
mente e fornece serviços de orientação jurídica, social e produtiva, promovendo iniciativas de 
integração local e econômica com populações internamente deslocadas e receptoras.

24 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) Mercado laboral para refugiados na 
cidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.acnur.org/noticias/noticia/con-intenciones-de-ingre-
sar-al-mercado-laboral-grupos-de-refugiadas-en-san-pablo-aprenden-sobre-derechos-cultura-brasilena-y
-espiritu-empresarial/>. Acesso em: 25 de out. de 2017.
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Na área da inserção trabalhista e produtiva, os governos locais e a sociedade civil, em 
particular o setor empresarial, têm um papel proeminente. No Brasil25, a iniciativa com a Asso-
ciação Nacional de Empresas (SENAI) e a Associação Nacional de Comércio (SENAC) incor-
pora refugiados e candidatos a uma ampla variedade de treinamento vocacional. Na Argentina, 
os sindicatos dos setores de calçado, lavagem de carros, construção e metalurgia incorporam 
refugiados em seus cursos vocacionais e a empresa MANPOWER apoia com cargos de em-
prego formal. No Chile, vários acordos de colaboração foram criados entre a agência de imple-
mentação e uma multiplicidade de empresas que geram um número significativo de empregos. 

No Equador, os refugiados têm acesso ao programa municipal de treinamento do CON-
QUITO. Também em Cuenca, Equador, o centro municipal “Casa da Solidariedade” oferece cur-
sos de formação profissional voltados para a população local e os refugiados, a fim de promover 
processos de integração local. No México, a Casa Espacio de Refúgios oferece aulas de espanhol 
gratuitas para a população de interesse. Na Colômbia, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
SENA projeta cursos de treinamento técnico e inserção laboral para pessoas internamente deslo-
cadas e refugiados. No Uruguai, através de um acordo assinado com o município de Montevidéu, 
os requerentes de asilo, refugiados e pessoas reassentadas têm acesso ao programa de bolsas 
de trabalho oferecido pelo município. No Paraguai, o Sistema Nacional de Promoção Profissional 
(SNPP) e o Sistema Nacional de Treinamento e Treinamento Laboral (SINAFOCAL) colaboram 
com a CONARE para oferecer treinamento aos refugiados gratuitamente.

A realização desta agenda de compromissos26 exige vontade política de auto-
ridades municipais com espaço e suporte de regional e nacional governo, o engajamento 
de sociedade civil e o setor privado, e certamente a participação de estabelecido e recém- 
-chegado comunidades semelhantes.

2.3.2 União Europeia

A grande maioria dos refugiados, 90%, vive em países em desenvolvimento e boa par-
te deles passa a vida em campos, onde passam uma média de 20 anos. Apenas uma minoria 
se beneficia da qualidade de vida e da proteção dos países mais ricos, mas essa proteção 
causa problemas políticos internos.

Em 201527, os países da UE receberam 1.400.000 pedidos de asilo, mais do dobro do 
ano anterior e bem acima do número médio de pedidos que chegam na Europa antes do início 
da guerra na Síria, cerca de um quarto de um milhão de pessoas por ano. Essa guerra é a res-

25 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Proteção e assistência. Disponível  
em: <http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file-fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/ 
2010/Refugiados_Protecao_e_Assistencia_em_Sao_Paulo>. Acesso em: 20 de nov. de 2017.

26 UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Disponível em: <http://
unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018.

27 Real Instituto Elcano. Estudos Internacionais e Estratégicos. Disponível em: <http://www.realinstitutoelca-
no.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT-/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-
2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo>. Acesso em: 25 jan. 2018.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo
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ponsável pelo aumento dos números, mas não é a única, apenas um terço dos que chegaram 
em 2015 no solo da UE eram sírios.

A chegada de refugiados de países principalmente muçulmanos teve um impacto no-
tável, embora geograficamente muito desigual na opinião pública europeia, cuja atitude em 
relação à recepção desses refugiados foi afetada pela onda de ataques terroristas islâmicos 
que ocorreram com particular frequência desde 2015. Fato que, segundo relatório28da ONU

conclui que as políticas de migração que constroem cercas, se empenham em opera-

ções de repressão, criminalizam a migração irregular e abandonam os compromissos 

jurídicos internacionais com os refugiados levam ao acesso restrito a território seguro 

e aumentam a migração fora da alçada do Estado, particularmente pelos traficantes.

A crise mostrou que a UE não estava preparada para uma chegada maciça de refugiados 
e que faltava os mecanismos políticos e legais para gerenciá-lo29. Destacou também a fragilidade 
dos compromissos de solidariedade entre os Estados-Membros e revelou a autoridade limitada 
da Comissão quando as suas propostas de distribuição de refugiados foram ignoradas ou re-
jeitadas explicitamente por vários países, causando uma ruptura interna da UE em três grupos, 
os dois países de chegada (Grécia e Itália), os antigos países comunistas do Oriente, que não 
aceitam aceitar imigrantes ou refugiados muçulmanos, e os outros, mais ou menos envolvidos 
no processo e que, pelo menos oficialmente, aceitam as soluções proposta pela Comissão.

Por sua vez, o refúgio na Área Europeia de Asilo (UE mais Suíça e Noruega), como no 
Canadá, nos EUA, na Austrália e em outros países desenvolvidos e democráticos, é regulado 
em detalhes, tanto na sua concessão quanto nos direitos que isso implica e, na prática, exclui 
a recepção em acampamentos, exceto em circunstâncias excepcionais e provisórias30. O re-
fugiado/asilado é alojado em uma habitação, embora durante o período de espera, enquanto a 
sua candidatura é processada, pode residir em habitação coletiva, ele recebe ajuda financeira 
para sobreviver por um período que, de acordo com os países, pode ser de meses ou anos, 
aulas da língua local e ajuda a encontrar um emprego. Os dados mais recentes da Alemanha 
mostram que apenas 17% dos refugiados no país obtiveram emprego e o governo admite que 
a maioria deles terá mais de cinco anos para poder acessar o mercado de trabalho. Também os 
dados da ‘Pesquisa de Força de Trabalho do Eurostat’31 mostrou que os refugiados precisam 
de uma média de 15 anos para atingir o mesmo grau de integração laboral que os migrantes 

28 ONU (Organização das Nações Unidas). Disponível em: <https://nacoesunidas.org/estudo-de-especialista-
da-onu-descarta-vinculo-entre-fluxo-de-refugiados-e-terrorismo/>. Acesso em: 21 nov. 2017.

29 OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). Disponível em: <https://www.
oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017.

30 Real Instituto Elcano. Estudos Internacionais e Estratégicos. Disponível em: <http://www.realinstitutoelca-
no.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT-/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-
2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo>. Acesso em: 25 jan. 2018.

31 EUROSTAT (Gabinete de Estatísticas da União Europeia). Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pt>. Acesso em: 15 de jan. de 2018.

https://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf
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trabalhistas, devido às dificuldades linguísticas e os baixos níveis de qualificação da maioria 
dos refugiados.  Às vezes, o salto cultural é excessivo para um adulto (por exemplo, passando 
de um sistema tribal e rural na Somália para uma sociedade urbana, competitiva e individua-
lista como a britânica) e apenas a segunda geração pode se adaptar às normas, modos e 
demandas da economia europeia.

A integração do trabalho é um ingrediente essencial para tornar o sistema de recepção 
sustentável porque, ao contrário da África e da Ásia, na Europa, os requerentes de asilo ou 
refugiados desses continentes estão permanentemente instalados, ou seja, eles não retornam 
às suas casas. Portanto, se eles não obtiverem um emprego com remuneração suficiente, eles 
dependem de assistência pública ou privada.

O auxílio aos refugiados se dá, no caso dos países ricos, através de cofres públicos 
e contribuições privadas para ONGs. No caso de países em desenvolvimento com uma com-
binação de ajuda internacional (que é o principal contributo para a instalação e manutenção 
dos acampamentos e seus habitantes) e com recursos próprios, privados (apoio familiar) e 
recursos públicos. O ACNUR e numerosas ONGs são os principais gerentes de assistência aos 
refugiados nos países em desenvolvimento com fundos provenientes das contribuições dos 
Estados desenvolvidos, parceiros individuais dessas instituições e doadores individuais que 
contribuem esporadicamente, geralmente em resposta a uma crise específica. Esses doadores 
individuais estão, por sua vez, concentrados nos países mais ricos32.

2.3.3 África e Ásia

Os 90% dos refugiados (definidos pelo ACNUR como tal ou como “pessoas deslocadas 
externamente”) vivem em um país asiático ou africano vizinho ou perto do seu país original, 
onde encontram uma grande variedade de situações legais33. Alguns desses países não coletam 
legalmente a figura do refugiado (eles não assinaram a Convenção de Genebra), mas aceitam 
sua presença e às vezes regulam-no com regras específicas que podem ou não incluir o direito 
ao trabalho e escolaridade de crianças. Em outros casos, apenas uma pequena parte dos refu-
giados recebe esse status e algum tipo de ajuda enquanto a maioria é integrada na população em 
geral e desaparece das estatísticas como refugiados, graças aos laços étnicos e familiares com 
a população do país. Em geral, os governos africano e asiático mantêm uma grande margem 
de discrição quanto à recepção dos refugiados e que tipo de direitos lhes conceder, começando 
pela liberdade de circulação no país. Muitos desses países são regidos por sistemas autoritários 
(como o Irã) ou democracias “defeituosas” (como o Paquistão), com estados de direito fracos 
que não garantem os direitos de seus cidadãos, e muito menos os dos refugiados. 

32 Real Instituto Elcano. Estudos Internacionais e Estratégicos. Disponível em: <http://www.realinstitutoelca-
no.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT-/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-
2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

33 Ibidem.  
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No entanto, a maioria dos países anfitriões são economias em desenvolvimento, com 
uma base rural significativa e mercados de trabalho altamente desregulados, com a capaci-
dade de absorver aumentos significativos no trabalho, o que facilita a integração econômica e 
social dos refugiados. Em alguns países, a forte diversidade cultural ou étnica interna facilita a 
aceitação de refugiados (como no caso de Uganda, por exemplo, onde são faladas mais de 40 
línguas), enquanto em outros, como o Líbano, uma divisão religiosa se torna uma divisão de 
povos. A divisão política dificulta a admissão de refugiados que podem alterar o equilíbrio do 
poder demográfico entre diferentes facções.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A persistência de conflitos armados e perseguições por diferentes razões em diferentes 
partes do mundo, bem como a busca constante de melhores oportunidades de vida em um 
mundo com grandes desigualdades entre países e dentro deles, entre outros fatores, tornam a 
mobilidade humana um fenômeno característico de nossas sociedades. Dadas as dimensões 
que a migração internacional adotou ao longo do tempo e com base nos desafios que isso foi 
assumido por cada país em particular, os membros da comunidade internacional adotaram posi-
ções discordantes que levaram, por sua vez, à implementação de políticas contraditórias dentro 
de seus países. No entanto, existe um crescente reconhecimento da mobilidade como um cata-
lisador para o desenvolvimento e uma vontade de gerar maior consenso em torno do assunto. 

Existe, de fato, uma agenda sólida, bem fundamentada, bem elaborada e amplamente 
implementada para cidades que acolhem refugiados e migrantes. Está ancorada nos valores que 
compõem cidades viáveis, vibrantes, acolhedoras e inclusivas. A gama de abordagens e solu-
ções para muitos, se não a maioria dos desafios enfrentados por cidades em receber, incluindo 
e integrando os recém-chegados34. Igualdade de tratamento e oportunidade e não discriminação 
são componentes essenciais de toda legislação municipal, planejamento, política, mandatos ins-
titucionais, práticas e comunicações. Um monitoramento local designado é crucial para garantir 
que os princípios de igualdade e não discriminação são praticados, e, caso contrário, que exis-
tem mecanismos para permitir a identificação e supressão de infrações, bem como defendendo 
e reparando as vítimas.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável contempla a importância de 
proteger os direitos trabalhistas dos trabalhadores migrantes para promover um crescimento 
econômico, inclusivo e sustentável, bem como a necessidade de facilitar a migração orde-
nada, segura, regular e responsável e mobilidade para reduzir a desigualdade para o interior 
e entre os países. Os Estados Membros das Nações Unidas assumiram o compromisso, em 
setembro de 2016, para participarem de negociações que conduzam à adoção de um Pacto 
Global sobre Refugiados e um Pacto Global para Segurança, Ordem e Regular para 2018. Por-

34 UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Disponível em: <http://
unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf>. Acesso em: 15 de jan. de 2018.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf
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tanto, existem bases para construir uma resposta abrangente ao grande deslocamento de re-
fugiados e migrantes. Os compromissos resultantes do sucesso nas negociações multilaterais 
no passado, juntamente com o desenvolvimento e consolidação do direito internacional dos 
direitos humanos, corroboraram uma grande conquista no que se refere à universalização da 
proteção jurídica, e consequente celebração de tratados relativos aos direitos dos refugiados e 
de trabalhadores migrantes35, o que, por certo, demonstra a importância em reconhecer-lhes 
a dignidade, e assegurar-lhes o pleno exercício de seus direitos e liberdades fundamentais. 
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DIÁLOGOS JURISDICIONAIS: 
GARANTIA DOS DIREITOS LGBTI+ E A 

CONTRIBUIÇÃO PARA OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ananda Hadah Rodrigues Puchta1

Rafael dos Santos Kirchhoff2

1 INTRODUÇÃO

Partindo da concepção contemporânea dos direitos humanos como living instrument, 
ou seja, instrumento jurídico interpretado dinâmica e evolutivamente à luz dos tempos atuais, o 
presente trabalho tem por objetivo realizar uma breve análise acerca dos diálogos jurisdicionais 
e como eles, através da garantia dos direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgê-
neros, intersexuais e demais expressões de gênero (LGBTI+), contribuem para efetivação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Cumpre salientar a complexidade da realidade que permeia os diálogos entre jurisdições e, 
portanto, faz-se necessário, num primeiro momento, contextualizar de onde partimos. 

O foco principal desse artigo se dá na análise de como o diálogo entre a normativa do 
sistema interamericano de direitos humanos e o Judiciário brasileiro nos últimos anos, princi-
palmente no tocante à temática LGBTI+, foi preponderante para a redução das desigualdades 
formais no país. Assim, busca-se delinear rapidamente o conceito de controle de conven-

1 Advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Constitucional 
pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), integra o Núcleo de Pesquisa Constitucio-
nalismo e Democracia, o Núcleo de Estudos de Sistemas de Direitos Humanos (NESIDH) e o Núcleo de 
Direitos Humanos e Vulnerabilidades da UFPR. Secretária da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero 
da OAB/PR. Membro suplente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT) 2017-2019. Coordenadora Jurídica 
de Organismos Internacionais do Grupo Dignidade e da Aliança Nacional LGBTI. Secretária Geral da Asso-
ciação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTI – ANAJUDH

2 Advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Teoria 
Crítica dos Direitos Humanos pelo Instituto Joaquín Herrera Flores, em Sevilha, Espanha, presidente da Co-
missão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PR e da Associação Nacional de Juristas pelos Direitos 
Humanos LGBTI – ANAJUDH
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cionalidade, ou diálogos verticais, e como a criação desse Ius Constitucionale Commune3 
Latino-Americano corrobora para efetivação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no 
tocante à redução das desigualdades, garantindo o princípio pro personae.  

Nesse sentido, após essa delimitação teórica, imperioso se faz abarcar o histórico de 
reinvindicações de garantias de direitos LGBTI+ nos últimos 10 anos no Brasil. Isso porque as 
conquistas recentes se dão não só na atuação do Judiciário brasileiro, garantidor dos direitos 
das minorias, como também pela pressão coordenada da sociedade civil. Posteriormente, 
o olhar se volta aos diálogos jurisdicionais propriamente ditos e à aproximação do discurso 
comum estabelecido entre o STF e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) na 
garantia dos direitos LGBTI+, tanto em relação à união estável entre pessoas do mesmo sexo 
e à adoção homoafetiva, quanto à recente decisão que possibilita a retificação de prenome e 
designativo de sexo sem necessidade de cirurgia de redesignação sexual por pessoas trans. 

Ao final, serão apresentadas considerações finais que buscam discutir criticamente 
como os diálogos jurisdicionais contribuem com a efetivação dos ODS da ONU e quais desafios 
se colocam no caminho para que a Agenda 20304 se concretize em relação aos direitos LGBTI+.

2 CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE COMO GARANTIA DO 
PRINCÍPIO PRO PERSONAE 

Em se tratando dos diálogos jurisdicionais verticais, ou seja, aqueles realizados entre 
a Corte IDH e os tribunais nacionais dos países signatários da Convenção Americana de Di-
reitos Humanos (CADH), cumpre atentar ao seu caráter contemporâneo como um fenômeno 
emergente da prática dos tribunais, diretamente atrelado à constitucionalização do direito in-
ternacional dos direitos humanos e à internacionalização do direito constitucional dos Estados. 
Esse fenômeno se desenvolve não só a partir de uma concepção dos direitos humanos como 
living instrument, como também por meio da promoção do princípio pro personae, o qual 
prevê a aplicabilidade da norma de máxima proteção, ou seja, aquela que melhor tutela o bem 
jurídico violado. 

Nesse sentido, o diálogo vertical intercortes tem beneficiado a proteção dos direitos 
humanos principalmente em países de língua espanhola, signatários da CADH e que reconhe-
cem a jurisdição compulsória da Corte IDH. Não obstante, a incorporação do diálogo como 
recurso hermenêutico é ainda incipiente no caso brasileiro, por exemplo, o que enseja a ne-

3 Nas palavras de Armin Von Bogdandi: “o conceito Ius Constitutionale Commune na América Latina refe-
re-se tanto ao direito positivo quanto ao discurso jurídico sobre ele. Referir-se ao fenômeno como direito 
comum (Ius Commune) justifica-se por dois aspectos essenciais da abordagem. O primeiro aspecto é a 
nova abertura dos sistemas jurídicos estatais latino-americanos para um denominador comum em direito 
internacional público, sobretudo em relação à Convenção Americana. (...) O segundo componente é um 
discurso comum de direito comparado”. BOGDANDY, Armin von. Ius constitucionale commune na América 
Latina. Uma reflexão sobre o constitucionalismo transformador. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 269, maio/ago, 2015, p. 21/22.

4 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
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cessidade de se perseguir em nosso país a consolidação de uma cultura do diálogo em prol 
da proteção dos direitos humanos.

Levando isso em consideração, para que haja proteção efetiva dos direitos, o controle 
de convencionalidade se mostra como importante ferramenta para que os ordenamentos in-
ternos dos Estados signatários adequem suas normas à luz da CADH. Esse instituto jurídico 
tem como base normativa o artigo 2° da CADH5, o qual dispõe que “se o exercício dos direitos 
e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas 
ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas 
normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de 
outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.”

Assim, o controle de convencionalidade possibilita a interação e o diálogo jurisdicional 
vertical, fruto do comprometimento internacional do Estado Parte em adotar disposições de 
direito interno que se coadunem com o corpus juris interamericano. É o que recentemente 
afirmou a própria Corte IDH, quando da Opinião Consultiva n° 24/17, no voto em separado do 
Juiz Eduardo Vio Grossi6.

O controle de convencionalidade, no entanto, não tem o condão de impor aos Esta-
dos Parte uma visão homogênea dos direitos humanos. O princípio pro personae carrega em 
sua raiz a lógica da pluralidade normativa e interpretativa, possibilitando aos Estados Parte a 
adoção de um critério ainda mais protetivo do que aquele estabelecido no corpus juris intera-
mericano. Isto é, os Estados Parte têm o direito de expandir o nível de proteção dos direitos 
humanos abarcados por sua legislação interna, não havendo limitação por parte do direito 
internacional dos direitos humanos. 

Dessa forma, o controle de convencionalidade contribui para a efetividade dos diálo-
gos entre a Corte IDH e os tribunais nacionais, como uma importante ferramenta de incorpora-
ção dos standards convencionais no direito interno. Ainda, de acordo com Ferrer Mac-Gregor, 
os direitos humanos possuem duas características inerentes que possibilitam determinar o 
futuro do diálogo jurisdicional: a progressividade e a universalidade.7 Isso porque os tratados 
de direitos humanos são instrumentos vivos e porosos, que se adequam à realidade em prol 
da máxima proteção da pessoa. Já a universalidade é característica fundante dos direitos 
humanos desde o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, apresentando no 
horizonte o ponto ideal para um mundo permeado pela garantia, e não violação, de direitos.

5 Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm> 

6 CORTE IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24. Pár. 115. “115. Así, 
entonces, el control de convencionalidad consiste, en definitiva, en la comparación de una norma o prác-
tica nacional con lo dispuesto por la Convención, a los efectos de determinar la compatibilidad de aquella 
con ésta y, consecuentemente, de la preeminencia de una respecto de la otra en el evento de contradicción 
entre ambas y, obviamente, la respuesta dependerá de si la proporciona un órgano del pertinente Estado 
Parte de la Convención de manera previa a la intervención de la Corte o si es ésta la que la emite con 
posterioridad o cuando aquél no ha realizado el mencionado control”

7 MAC-GREGOR, Eduardo Ferrer. What do we mean when we talk about judicial dialogue? Reflections of a 
judge of teh inter-american court of human rights. Harvard Human Rights Journal, Vol. 30. 2017, p. 125.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm


356 Ananda Hadah Rodrigues Puchta | Rafael dos Santos Kirchhoff

Dessa forma, o diálogo vertical, por meio do controle de convencionalidade, permite a 
absorção das melhores práticas jurisdicionais, bem como a internalização de normativas inter-
nacionais mais benéficas, adstritas à proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas. 

3 REIVINDICAÇÕES E DIREITOS LGBTI+ DEBATIDOS DE FORMA 
MAIS VEEMENTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS NO BRASIL

As incursões das reivindicações de reconhecimento de direitos no campo judicial, no 
Brasil, iniciaram na década de 1990, com uma única decisão sobre o tema. Em 1996, o juiz 
federal Roger Raupp Rios profere decisão judicial de primeira instância que reconhece direitos 
de um casal de homens gays8. Tratava-se de um pedido de inclusão do companheiro homos-
sexual como dependente em um plano de saúde. 

Em janeiro de 2002, é proferida a primeira sentença de caráter coletivo, com validade 
nacional, em ação proposta pela Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, na qual 
pedia que o INSS fosse obrigado a considerar a parceira ou parceiro em uma relação homos-
sexual como dependente no caso de auxílio reclusão e pensão por morte. Em outubro de 2004, 
decisão da justiça da Paraíba reconhece, para fins de partilha de bens em caso de separação, 
a existência de união homoafetiva entre duas mulheres.

A partir destes precedentes, temas correlatos passam a chegar ao Poder Judiciário. 
Rios chama atenção para os dois vetores que inauguram a “jurisprudência da homossexuali-
dade” no Brasil: “reivindicação de direitos sociais como primeira arena onde a diversidade se-
xual se apresentou e a busca do reconhecimento estatal como comunidade familiar das uniões 
homossexuais” 9. Trata-se, segundo o autor, de uma peculiaridade brasileira, na medida em 
que a experiência de outras sociedades foi de reivindicar junto aos poderes estatais a proteção 
da privacidade e a liberdade negativa como primeiras demandas na luta por direitos sexuais. 

A partir das primeiras respostas negativas do Poder Judiciário ao reconhecimento 
da conjugalidade homossexual ou do seu enquadramento jurídico no campo dos direitos das 
obrigações, e não no direito de família, inicia-se na doutrina jurídica a defesa da possibilidade 
da união estável entre pessoas do mesmo sexo. No ano 2000, a desembargadora aposentada 
e advogada Maria Berenice Dias lança o livro União Homossexual, o Preconceito e a Justiça e 
cunha o substantivo homoafetividade para descrever as relações homossexuais.

Em 2007, o Ministério Público Federal obtém decisão favorável no Tribunal Federal da 
4ª Região, sediado em Porto Alegre, para que transexuais passem a ter direito à realização da 
cirurgia de transgenitalização pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Apenas em 2011, com o julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, a justiça brasileira veio 

8 Decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em agosto de 1998.
9 RIOS, Roger Raupp. Encruzilhadas da Democracia: “o corpo e alma da magistratura brasileira” e a “juris-

prudência da homossexualidade”. Revista USP, São Paulo, nº 101, 2014, p.86
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a pacificar o entendimento sobre a possibilidade jurídica da união estável homossexual, num 
julgamento tido como histórico pelo movimento LGBT+.  

A partir de 2013, a Ordem dos Advogados do Brasil, por iniciativa de Maria Berenice 
Dias, passou a instalar comissões de diversidade sexual nos conselhos Federal e Estadual e nas 
subseções. É a partir de então que se começa a falar em direito homoafetivo como um ramo do 
direito de família aplicado aos aspectos jurídicos da conjugalidade homossexual e da adoção.

O Ministério Público desempenhou papel relevante na busca judicial do reconhe-
cimento de direitos da população LGBTI+. São de sua iniciativa ações constitucionais que 
permitiram o reconhecimento de direitos previdenciários a casais homossexuais e que garan-
tiram a realização da cirurgia de transgenitalização pelo SUS. Também é autor da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 4275/DF, que visa à interpretação constitucional da Lei de Registros 
Públicos para permitir a retificação do prenome e designativo sexo de pessoas trans indepen-
dentemente da cirurgia de transgenitalização, requisito ainda presente em muitas decisões dos 
tribunais estaduais10. O julgamento desta ADI, em fevereiro de 2018, é a mais recente conquis-
ta judicial de direitos, sendo que o julgamento foi além do pedido inicial, ao dispensar laudos 
médicos e mesmo uma ação judicial para o procedimento de retificação.11

Através de ações constitucionais, o Supremo Tribunal Federal ganhou a atenção dos 
movimentos sociais e, após decisões favoráveis sobre conjugalidade e adoção, converteu-se 
na esperança do reconhecimento de direitos de travestis, transexuais e transgêneros, em parte 
já atendidos, e da proteção contra discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 
Neste particular, do direito à não discriminação, as ações judiciais se desdobraram em torno de 
duas temáticas: a criminalização da conduta discriminatória12 e o direito a uma educação livre de 
discriminação e direcionada à superação dos preconceitos que envolvem a população LGBTI+13.

10 Além da ADI 4275/DF, já julgada, pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal o recurso extraordi-
nário 845779/RS que se refere ao reconhecimento social da identidade de gênero autodeterminada, com 
julgamento já iniciado, sendo que a situação de fato que levou a questão chegar à justiça foi o impedimento 
de uma mulher trans utilizar sanitário feminino de Shopping Center na cidade de Florianópolis-SC.

11 O julgamento desta ação contou com uma histórica sustentação oral da advogada Gisele Alessandra Shi-
midt e Silva, primeira travesti a falar aos ministros da Suprema Corte Brasileira, participação com alta 
repercussão nacional e internacionalmente.

12 O mandado de injunção 4733/DF, de autoria da ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis 
e Transexuais, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26/DF, de autoria do PPS – Partido 
Popular Socialista, visam que o STF declare a mora inconstitucional do Congresso Nacional em criminalizar 
a transfobia e a homofobia e que, em atividade atípica, supra provisoriamente o silêncio legal equiparando 
a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao crime de racismo ou crie as regras de 
criminalização, até que o Congresso Nacional aprove lei específica em prazo a ser determinado quando do 
julgamento da ação.

13 A aprovação dos planos de educação nos âmbitos nacional, estadual e municipal, nos anos de 2014 e 
2015, legislação programática que estabelece metas para os próximos 10 anos, fez surgir diversas leis lo-
cais que estabeleciam censura expressa a qualquer política educacional que viesse a tratar sobre gênero ou 
identidade sexual. Muitas delas proibiam a implementação do que veio a se chamar ideologia de gênero, tida 
pelos movimentos LGBTI+ e de mulheres como uma falácia criada por movimentos conservadores para 
disseminar medo na população. Provocada pelos movimentos sociais, a Procuradoria Geral da República 
ajuizou então as Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 460, 461, 462, 465, 466 e 467, que 
pretendem a declaração da inconstitucionalidade da censura ao debate. E o Partido Socialismo e Liberdade 
– PSOL ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5668 para que a Suprema Corte dê interpretação 
conforme ao Plano Nacional de Educação para reconhecer o dever constitucional das escolas públicas e 
particulares de prevenir e coibir o bullying LGBTIfóbico.
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A inclinação das expectativas na direção do Poder Judiciário parece fortalecida pela 
compreensão de que, nas democracias, são as cortes constitucionais que garantem o direito 
das minorias, expressão do poder contra majoritário típico desta instância estatal.

4 DIÁLOGOS INTERNOS E INTERNACIONAIS: A IMPORTÂNCIA 
DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA CONSOLIDAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA NA TEMÁTICA LGBTI+

 A construção jurisprudencial brasileira quanto aos direitos LGBTI+, em certa medi-
da, passou por trajetória parecida com a da Corte IDH. O precedente Atala Riffo vs. Chile, em 
2012, aborda pela primeira vez no sistema interamericano a não discriminação no âmbito do 
direito de família, fundamento utilizado para reformar uma decisão da justiça chilena que havia 
negado a guarda das filhas à mãe lésbica em decorrência de sua orientação sexual. 

No entanto, a conjugalidade entre pessoas do mesmo sexo e o direito à retificação do 
registro civil por pessoas trans só foi reconhecida explicitamente por meio da Opinião Consul-
tiva nº 24 (OC 24)14, requerida pelo Estado da Costa Rica e emitida em novembro de 2017. 
Este certamente é o documento mais abrangente do sistema interamericano sobre direitos 
LGBTI+, na medida em que a Corte IDH tem a competência de interpretar a CADH, adequando
-a à realidade das Américas. Os reflexos dessa decisão foram extremamente benéficos, pois, 
meses depois, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275 (ADI 
4275), o Ministro Edson Fachin incorporou excertos da OC 24 no voto vencedor.

Restou evidenciado o controle de convencionalidade nesse julgamento, bem como 
o intenso diálogo entre cortes, percebido como um rompimento do vazio existente entre as 
decisões do STF e o sistema interamericano de direitos humanos. Tal foi a força normativa 
dada à opinião da Corte IDH que o resultado do julgamento da ADI 4275 foi além do pedido 
inicial, ao inovar com a extrajudicialização de todo o procedimento de retificação do registro 
civil, atendendo expressa recomendação da opinião consultiva.

É também nesse julgamento que os princípios de Yogyakarta15 aparecem em quase 
todos os votos dos(as) ministros(as). Até então, os princípios haviam sido invocados no STF 
apenas no julgamento que culminou no reconhecimento da união homoafetiva e decisões 
consequentes. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os princípios nunca foram 
utilizados para fundamentar uma decisão e o mesmo ocorre com as decisões de primeira e 
segunda instância. 

Fora do âmbito judicial, iniciativas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) e da ONU também têm desempenhado papel importante na construção de políticas 
internas e um ambiente mais propício a decisões judiciais progressistas para os direitos hu-
manos LGBTI+ em temas que estão sendo debatidos nas cortes nacionais, como a crimina-

14 Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf>
15 Disponível em: <https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/>
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lização da LGBTIfobia, a inclusão educacional e a não discriminação nos critérios de eleição 
de doadores(as) de sangue. No tocante às políticas desenvolvidas pela ONU, pode-se citar os 
ODS de números 4 (metas 4.7 e 4), 10 (metas 10.2 e 10.3) e 16 (metas 16.1, 16.3, 16.9, 
16.10 e 16.b)16. Já no âmbito da CIDH, audiências temáticas possibilitam o diálogo entre a 
sociedade civil e os Estados Parte, permitindo que denúncias de violações de direitos hu-
manos sejam feitas frente a frente, com o objetivo de chamar os estados a atentarem para a 
responsabilidade de proteger. 

No período 162 de sessões da CIDH, por exemplo, entidades brasileiras, dentre as 
quais a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Paraná, puderam levar ao conhecimento dos Comissionados as violações do direito 
à liberdade de cátedra e a omissão do estado brasileiro em fornecer educação inclusiva a 
população LGBTI+.17

As relatorias temáticas LGBTI+ da ONU e da CIDH, por sua vez, têm aportado in-
formações necessárias a um olhar global e regional sobre violações de direitos humanos, 
constrangendo estados a adotarem políticas inclusivas e de reconhecimento de direitos ao 
permitirem à sociedade civil organizada descrever e comparar a situação nacional e reivindicar 
melhores condições de vida e acesso à cidadania.

No âmbito da conscientização, a campanha “Livres e Iguais” 18, da ONU, é um mar-
co nas iniciativas dos organismos internacionais. Ao promover uma infinidade de atividades, 
como materiais educativos escritos e em vídeo com participação de personalidades famosas 
em âmbitos local e internacional, ultrapassa o diálogo com os estados – não raro refratários 

16 Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de apren-
dizagem ao longo da vida para todos (...). 4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conheci-
mentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 
por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável (...). 4.a construir 
e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e 
ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes 
para todos (...). Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles (...). 10.2 até 2030, 
empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, 
sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. 10.3 garantir a igualdade de 
oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e 
práticas discriminatórias e promover  legislação, políticas e ações adequadas a este respeito (...). Objetivo 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

 16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em 
todos os lugares (...). 16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça, para todos (...). 16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo 
o registro de nascimento. 16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades funda-
mentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais (...). 16.b promover e 
fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. 

17 Audiência com o tema “Direitos humanos e educação livre, plural e sem censura no Brasil: a proposta de 
exclusão da perspectiva de identidade de gênero e orientação sexual na Base Curricular Nacional, realizada 
de Buenos Aires, em 25/05/2017. Disponível em: <http://cevige.com.br/memorial-audiencia-publica-cidh-
162-periodo-de-sessoes/>

18 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/campanha/livreseiguais/>

http://cevige.com.br/memorial-audiencia-publica-cidh-162-periodo-de-sessoes/
http://cevige.com.br/memorial-audiencia-publica-cidh-162-periodo-de-sessoes/
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ao cumprimento das normas e recomendações internacionais – para incidir diretamente na 
população, numa onda capaz de gerar, ao mesmo tempo, sentimento de reconhecimento e 
mobilização social.

5 COMO OS DIÁLOGOS JURISDICIONAIS CONTRIBUEM COM 
OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NESSA TEMÁTICA?

A Agenda 2030 e os ODS, como abordado, compõem ações concretas da ONU para 
superação da desigualdade e sustentabilidade mundial, tanto no tocante aos direitos civis e polí-
ticos, como também aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Nesse sentido, os 
diálogos jurisdicionais apresentam possibilidade de realização e fomento dos ODS, principalmen-
te dos objetivos 4, 10 e 16, que versam sobre educação de qualidade, redução das desigualda-
des, paz, justiça e instituições eficazes, respectivamente. 

Tal fomento se dá justamente pela criação de um corpus juris preocupado com a 
garantia de efetivação de direitos previstos em instrumentos internacionais como a Declara-
ção Universal de Direitos Humanos e os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais19. A consolidação desses precedentes se dá seja 
pelo controle de convencionalidade, seja pela incorporação da normativa internacional na nor-
mativa interna, ou seja, pela utilização da fundamentação de sentenças internacionais pelos 
operadores do Direito. No caso das ações constitucionais, essa garantia e proteção de direitos 
se mostra com maior robustez, haja vista a eficácia erga omnes. Assim, a incorporação das 
fundamentações contidas nos julgados dos sistemas internacionais de direitos humanos nos 
precedentes brasileiros contribui ativamente para consolidação dos ODS. 

Outra vertente importante para o alcance dos ODS através dos diálogos se dá através 
da reivindicação de políticas públicas atentas às necessidades da população LGBTI+. Isso 
porque uma das características preponderantes da atuação da Corte IDH é a incorporação de 
reparações de alto impacto social, indo além da indenização da(s) vítima(s) do caso concreto 
e se estendendo a toda uma comunidade. É o caso, por exemplo, das reparações exigidas na 
sentença do já citado caso Atala Riffo vs. Chile, que compreendem desde o acompanhamento 
psicológico e médico à Karen Atala e suas filhas, até a elaboração de programas e cursos de 
formação permanentes para membros do Poder Judiciário Chileno20. Contudo, para que essas 
políticas públicas saiam de fato do papel, há que se ter disposição política do Estado condena-
do, bem como cobrança da sociedade civil. Aí se mostra a necessidade de protagonismo da 
Ordem dos Advogados do Brasil, entidade essencial à Justiça, e que pode atuar com veemên-
cia para consolidação de políticas de inclusão como essas previstas no exemplo supracitado.  

19 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 241-260.

20 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 
2012. Serie C No. 239. P. 76-80.
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Todas essas iniciativas corroboram com a construção de um discurso comum, in-
clusivo e que pauta a utilização da norma mais benéfica à pessoa, seja ela interna ou interna-
cional. No entanto, não se pode deixar de apontar a necessidade de os operadores do Direito 
conhecerem mais e melhor as jurisdições internacionais, haja vista que o diálogo vertical só se 
consolida veementemente com a disseminação do amplo conhecimento dos sistemas regional 
e global e a provocação do Poder Judiciário para que os reconheça e incorpore. Dessa forma, 
aos operadores do direito e, principalmente, à advocacia militante, recai a responsabilidade de 
suscitar, provocar e fundamentar teses que contenham diálogo profundo com as iniciativas 
internacionais, pois, só assim, a jurisprudência brasileira acolherá e se abrirá às normativas 
internacionais e à consolidação dos ODS como consequência. 
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A EMPRESA E O RESPEITO  
AOS DIREITOS HUMANOS NA 
CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
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1 INTRODUÇÃO

A presença de imigrantes no Brasil não é assunto novo. É de conhecimento comum 
que a população brasileira é formada pela miscigenação de nacionalidades, característica das 
constantes migrações percebidas no país, sendo que, até nos dias atuais, é possível perceber 
a diversidade de etnias e culturas existentes.

Nos últimos anos, o Brasil tem recebido um número cada vez maior de trabalhadores 
estrangeiros das mais diversas nacionalidades, pessoas que procuram melhores condições 
de vida e trabalho. Dentre os profissionais estrangeiros interessados em trabalho, destacam-
se, em questão numérica, os que são das áreas de tecnologia da informação, engenharias e 
construção civil.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, na Carta Magna de 1988 – mais especi-
ficamente em seu artigo 5º –,  uma democracia apoiada em princípios e direitos fundamentais 
postos à disposição de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Entre estes, destaca-se 
o Princípio da Igualdade.

Partindo disso, sabe-se que o ordenamento jurídico paterno permite o ingresso de tra-
balhadores estrangeiros em território nacional, desde que observados os requisitos estabele-

1 Advogada em Curitiba – PR, associada do Pereira Gionédis Advogados, Bacharel em Direito pela UNIBRA-
SIL – Centro Universitário Autônomo do Brasil em 2013, especialista em Direito e Processo do Trabalho 
e Direito Previdenciário junto a EMATRA e mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia UNIBRASIL 
– Centro Universitário Autônomo do Brasil.

2 Advogada em Curitiba – PR, sócia de Pereira Gionédis Advogados, Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná em 1998, especialista em Direito Processual Civil pelo IBEJ e membro da 
Comissão de Sociedade de Advogados da OAB/PR.
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cidos pela Lei nº 13.445/2017, a Lei de Migração, bem como pelas diretrizes do Ministério do 
Trabalho e Emprego, aplicando-se aos empregados imigrantes todos os direitos e obrigações 
trabalhistas concernentes às relações de emprego figuradas por obreiros brasileiros.

A interpretação ordenada da Constituição Federal permite concluir, portanto, que a 
regra da igualdade deve nortear o tratamento a ser dispensado aos estrangeiros, sendo que as 
exceções ao princípio da igualdade só se justificam em casos excepcionais. 

Esse é o regramento estabelecido pelos instrumentos internacionais dos quais o Brasil 
é signatário, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, por consequência, 
deve ser o modo como a legislação infraconstitucional e a própria sociedade enfrentam a 
questão do respeito aos direitos humanos na relação jurídico-laboral da empresa e trabalhador 
estrangeiro em solo nacional.

2 CONCEITUAÇÃO DO ESTRANGEIRO: IMIGRANTE E/OU 
REFUGIADO

Duas das classificações nas quais pode se enquadrar um estrangeiro, resume-se ao 
estrangeiro imigrante e/ou refugiado.

Nos termos do que dispõe o artigo XIII da Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem, pode-se afirmar que os eventos migratórios possuem um reconhecido amparo jurídico 
normativo. Segundo o item nº 2 do artigo XIII, “todo o homem tem direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar”.3

Logo, do ponto de vista sociológico, a emigração se caracteriza pelo abandono volun-
tário da pátria de maneira temporária ou permanente, em decorrência de motivos econômicos, 
políticos ou religiosos. Significa a entrada do indivíduo na localidade de destino, com objetivo 
de permanência e melhores condições. 

“Já emigração significa deixar o local de origem (a pátria) com intenção de se estabelecer 

em um país estranho. Um indivíduo que se encontra nesta situação é denominado na sua 

pátria por emigrante. Imigração é o fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo, mas 

visto pela perspectiva do país que o acolhe, ou seja, é a entrada de quem vem do exterior 

para fins de trabalho e/ou residência, passando a ser denominado por imigrante. Cita-se 

como exemplo um brasileiro que se ausenta do Brasil por um longo período para trabalhar 

nos Estados Unidos. No Brasil ele é denominado por “emigrante” e nos Estados Unidos 

ele é considerado um “imigrante”.4

3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos do Homem. [s.d.]. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_ho 
mem.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. p. 3.

4 DUTRA, Cristiane Feldman. Além do Haiti: uma análise da imigração haitiana para o Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, p. 123.
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Atualmente, as migrações ocorrem por motivos quase sempre semelhantes, como 
questões demográficas, discriminação, desemprego, desigualdade econômica entre os paí-
ses e entre o hemisfério norte e sul são algumas das causas das constantes migrações 
atuais.5

Assim, a imigração pressupõe a entrada do estrangeiro em país do qual não é nacio-
nal. Deste modo, são imigrantes todos aqueles que vão, que vêm, os que se deslocam para 
fora e os que se deslocam dentro do mesmo país. Portanto, é possível afirmar que migrar é 
mudar de uma região a outra.

No que diz respeito ao conceito de refugiado, a maior problemática reside na divergên-
cia de conceituação do termo estabelecido pela doutrina e pelos diplomas legais que tratam 
do assunto. Este é apresentado pela doutrina em duas classificações: o refugiado político e 
refugiado ambiental ou climático.

O conceito trazido pelo artigo 1º Da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951, em seu item 2, dispõe como refugiado político, os indivíduos que se 
encontram na seguinte condição:

“(...) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 

ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode 

ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não 

tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 

consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 

voltar a ele.”6

Deste modo, verifica-se que a conceituação trazida pela Convenção procura resguar-
dar os sujeitos que habitam em determinada região da atuação de seus opressores. Assim, 
pode-se dizer que existe uma proteção inclusive para aqueles que não pretendem voltar para 
o seu país por temores de perseguição, mesmo que o governo seja atuante na garantia da 
segurança e proteção do indivíduo através de políticas governamentais.7

Já o Estatuto dos Refugiados de 1951 assim estabelece:

“Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionali-

dade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade 

e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

5 DUTRA, Cristiane Feldman. Além do Haiti: uma análise da imigração haitiana para o Brasil. p. 123.
6 ACNUR – Agência da ONU para Refugiados. Convenção relativa ao estatuto dos refugiados. Adotada em 

28 de julho de 1951. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Con-
vencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 

7 BIJOS, Leila. Reavaliação do conceito de refugiados. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 103, n. 943, p. 116.
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II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habi-

tual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas 

no inciso anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu 

país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.”8

Da análise do texto do Estatuto, percebe-se que a lei faz uma definição mais restritiva 
do conceito de refugiado, ao mencionar o termo grave no corpo do artigo, refletindo a postura 
adotada pelo Brasil perante o âmbito internacional, que é o de composição de interesses e incor-
poração de princípios para melhor proteção do indivíduo que se encontra em território brasileiro.

Já no que se refere ao conceito de refugiado ambiental, estes se caracterizam por 
serem sujeitos obrigados a deixarem sua região de origem onde habitam, em virtude de distúr-
bios causados pelas modificações climáticas, como a elevação do nível do oceano provocado 
pelo aquecimento global, clássico caso ocorrido em 2005 nas Ilhas Carteret, na Papua-Nova 
Guiné, ou a catástrofe ocorrida no Haiti, com o surgimento do terremoto que atingiu e devastou 
o país em 2010.9

3 IDENTIFICAÇÃO DO ESTRANGEIRO NO BRASIL

O Brasil é um dos países onde, atualmente, mais se encontram estrangeiros de di-
versas nacionalidades. Grande parte deste fato pode ser atribuído à oferta de auxílios como 
alimentação, moradia e vistos provisórios de trabalho, situação esta que, muitas vezes, não é 
proporcionada pelo país de origem do estrangeiro.

São variadas as formas de ingresso de um estrangeiro no Brasil, contudo, pode- 
-se apontar como a maior distinção a que diz respeito entre sujeito que se instala no país com 
ânimo de permanência definitiva, com objetivo de constituir residência própria e, efetivamente 
viver no país, e ao estrangeiro temporário, gênero em que se enquadram os turistas, estudan-
tes, pessoas em negociações profissionais, entre outros.10

O ingresso de um estrangeiro no Brasil, sem o passaporte com o devido visto estam-
pado, faz presumir que sua estadia no país será temporária. Contudo, a ausência do visto ja-
mais pode ser interpretada como instrumento de facilitação para a generalização da imigração.

É importante ressaltar, porém, que a importância da entrada do estrangeiro no Brasil 
de forma legal – leia-se: mediante concessão de visto ou autorização de permanência – é de 

8 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto 
dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L9474.htm>. Acesso em: 11 fev. 2018.

9 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Refúgios e refugiados climáticos. Revista de Direito do Trabalho, São 
Paulo, v. 39, n. 154, p. 211.

10 DUTRA, Cristiane Feldman. Além do Haiti: uma análise da imigração haitiana para o Brasil. p. 238.
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tamanha importância que é somente após tal procedimento que o imigrante poderá solicitar 
junto à Polícia Federal a emissão de sua RNE – Registro Nacional de Estrangeiro, popularmente 
conhecido como a identidade do estrangeiro.11 

Após a emissão de identidade junto à Polícia Federal é possível, para casos pontuais, 
solicitar o Protocolo de Refúgio, o que, posteriormente, dará direito ao imigrante de obtenção 
de CPF – Cadastro de Pessoa Física e Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, esta 
última emitida pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, podendo adentrar 
ao mercado de trabalho, portanto, com todas as legalidades preenchidas no que diz respeito à 
documentação necessária para tanto.

No Brasil, há alguns movimentos voluntários que estimulam o estrangeiro a solicitar sua 
documentação, entre eles, o IMDH – Instituto Migrações e Direitos Humanos, fundado em 1999 
e que conta com apenas quatro funcionários permanentes e vários voluntários colaboradores.

Trata-se de uma Organização não Governamental sediada em Brasília, que busca pro-
mover o reconhecimento da cidadania plena dos estrangeiros residentes em solo nacional, 
pugnando pela preservação à sua dignidade e atuando na defesa de seus direitos, na assistên-
cia sociojurídica e humanitária, promovendo sua integração social e laboral e contribuindo para 
a inclusão dos estrangeiros em políticas públicas. A ONG ainda conta com o projeto intitulado 
“Migrantes Internos: atendimento e documentação”, que tem por objetivo o atendimento da 
população migrante e refugiada, com a emissão de documentação básica como certidão de 
nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho, para que, assim, seja possível o 
acesso dos mesmos aos serviços socioassistenciais, aos direitos de cidadania e ao mercado 
de trabalho formal.12

4 O ESTRANGEIRO E OS DIREITOS HUMANOS À LUZ  
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988

É bastante possível afirmar que um dos pilares que embasam um Estado Democrático 
de Direito é o respeito aos princípios e garantias fundamentais. 

Entre estes direitos fundamentais encontra-se a dignidade da pessoa humana, prevista 
constitucionalmente no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, sendo conferida tanto aos nacionais, como aos estrangeiros, em decorrência do 
Princípio da Igualdade, também disposto na Carta Magna, no caput do artigo 5º, conforme a 
seguir:

11 BRASIL. Polícia Federal. Orientações gerais sobre a emissão. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/ser-
vicos-pf/estrangeiro/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/copy_of_emitir-cedula-de-identidade-de-estran-
geiro>. Acesso em: 12 fev. 2018.

12 COELHO, Renata. Migrações e trabalho. Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2005. p. 179.
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:13

Além disso, um dos objetivos primordiais da República Federativa do Brasil, nos ter-
mos do disposto no artigo 3º da Carta Constitucional, é a promoção do bem de todos, sem 
qualquer forma de preconceito ou discriminação.

Neste contexto, sabe-se que a magna carta – e os direitos dela decorrentes – acabam 
por formar “um núcleo mínimo (mínimo existencial) de direitos sociais considerados necessá-
rios para se viver com dignidade, os quais devem ser usufruídos por todos, indistintamente, e 
que fazem parte dos direitos fundamentais”.

Esse mínimo existencial possui duas linhas de segmento, posto que compreende os 
direitos fundamentais originários que vêm previstos no já mencionado artigo 5º da Constitui-
ção e também nos diplomas internacionais, bem como abarca os chamados direitos funda-
mentais sociais, sendo que, por se tratarem de garantias fundamentais, ambos possuem uma 
dimensão irredutível, intocável e irrestringível.

Ao analisar este núcleo mínimo de forma associada à questão do respeito aos direitos 
humanos dos estrangeiros, verifica-se que ele é garantido através do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos – DIDH, que possui o condão de assegurar um regime global de direitos 
mínimos e fundamentais às pessoas que deixam o seu país de origem.

O Brasil é um país que possui uma das legislações mais atualizadas no que diz respei-
to à situação jurídica dos imigrantes no país.

“Portanto, ressalte-se que esse dispõe de proteção do nosso governo e possui seus 

direitos fundamentais resguardados, podendo obter documentos de identificação, tra-

balhar regularmente, estudar, ou seja, exercer os mesmos direitos e se sujeitar aos 

mesmos deveres de qualquer cidadão estrangeiro legalizado.”14

No que diz respeito às relações internacionais, cumpre ressaltar que o Brasil é regido, 
entre outros princípios, pelo Princípio da Prevalência dos Direitos Humanos, disposto no artigo 
4º, inciso II da Constituição Federal, sendo decorrente de lei a busca pela integração econômi-
ca, política, social e cultural dos povos.

Assim, tem-se que o ordenamento jurídico é bastante amplo e são vários os ins-
trumentos que objetivam a efetivação dos direitos humanos dos imigrantes, seja mediante 

13 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 fev. 2018.

14 ABRAS, Michelle; SUAREZ, Leonardo Medrado. Os estrangeiros e os direitos fundamentais: relação distan-
te. [s.d]. Disponível em: <http://177.54.151.27/revista/index.php/libertas/article/viewFile/49/56>. Acesso 
em: 13 fev. 2018. p. 6.
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relação de emprego ou relação em sociedade, o que deve ser observado por todos, na forma 
prevista no artigo 5º, da Carta Constitucional.15

Logo, deve ser afastada toda e qualquer interpretação simplista do caput do artigo 5º da 
Carta Magna, que neguem direitos ao estrangeiro considerado não residente em virtude da irre-
gularidade migratória, haja vista a necessidade de respeito aos direitos humanos, aos valores de 
reciprocidade e integração da comunidade internacional, a razoabilidade e proporcionalidade.16

Portanto, trata-se de incumbência do país destinatário, este representado não somen-
te pelo Estado em sua concepção governamental, mas também de toda a sociedade efetivar 
direitos mínimos e fundamentais previstos constitucionalmente aos estrangeiros, estimulando 
práticas que objetivam eliminar qualquer tipo de discriminação no emprego, assim como de-
termina o Pacto Global das Nações Unidas.

5 IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE O TRABALHADOR 
ESTRANGEIRO E BRASILEIRO

Conforme visto ao longo do presente trabalho, o Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 
6.815/80, definiu a situação jurídica do trabalhador estrangeiro no Brasil e determinou a cria-
ção do Conselho Nacional da Imigração, o CNIg, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego 
responsável pela administração das políticas de imigração em solo brasileiro.

É o CNIg o órgão responsável por estipular as normas e orientações para a concessão 
de autorização de trabalho para estrangeiros que pretendem permanecer no país, seja de forma 
temporária ou permanente.

Cumpre ressaltar, a título informativo, que alguns estrangeiros são considerados ex-
pressamente pela CLT como em situação equiparável a dos brasileiros para atuação profis-
sional, não sendo necessário, portanto, a emissão de autorização da CNIg para contratação 
dos mesmos. São eles: estrangeiros residentes no país há mais de 10 anos; casados com 
brasileiro ou que tenham filho brasileiro ou sejam originários de Portugal. Essa disposição 
vem transcrita no artigo 353 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A CLT, ao definir os regramentos para a contratação de trabalhadores estrangeiros por 
empresas localizadas no Brasil, estabeleceu a necessidade da observação da devida propor-
cionalidade entre o número de trabalhadores brasileiros e estrangeiros, prevista e regulada pelo 
artigo 354 e seguinte da legislação trabalhista, impondo um número mínimo de trabalhadores 
brasileiros para cada estrangeiro contratado por uma empresa nacional, sendo tal proporcio-
nalidade de 2/3 (dois terços) de empregados brasileiros, podendo ser fixada proporcionalidade 
inferior, caso seja necessário.

15 MELO, Luiz Renato de Souza; CARDOSO, Luciana Duarte. O direito a ter direitos: os refugiados haitianos no 
Brasil. p. 13.

16 BARROSO, Luis Roberto. Razoabilidade e isonomia no direito brasileiro. In: Viana, Marcio Tulio; Renault, 
Luiz Otávio Linhares. Discriminação: estudos. São Paulo: LTr, 2000. p. 51.



A empresa e o respeito aos direitos humanos na contratação de estrangeiros 369

Ressalvadas tais diferenciações decorrentes da própria legislação especialista e que, 
ressalte-se, não objetivam e não realizam discriminação entre brasileiro e estrangeiro no em-
prego, passa-se efetivamente ao fator igualdade de direitos.

O Brasil é signatário das Convenções nº 97 e nº 111 da OIT e do Tratado do Mercosul 
que proíbem toda e qualquer discriminação ao trabalhador em razão de sua nacionalidade.

As diferenças entre os trabalhadores brasileiros e estrangeiros estão apenas na for-

malidade e na burocracia do processo de contratação do segundo grupo. Depois que 

o procedimento definido por lei para a elaboração do contrato for finalizado, a legis-

lação reserva ao trabalhador estrangeiro os mesmos direitos e garantias trabalhistas 

dos brasileiros, em idênticas condições, como direito a férias com acréscimo de 1/3 

do salário, FGTS, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, hora extra, 

adicional noturno, etc.17

A igualdade de direitos e o respeito aos direitos humanos dos trabalhadores estrangei-
ros será – e pode/deve facilmente ser – alcançada, tratando estrangeiro e brasileiro de formas 
diferentes apenas no que são diferentes no campo burocrático, ou seja, no que diz respeito ao 
procedimento de formalização do vínculo laboral junto ao Ministério do Trabalho, Ministério da 
Justiça e Ministério das Relações Exteriores.

Após a conclusão desta etapa, a legislação constitucional e infraconstitucional, assim 
como a sociedade, neste texto representada pelos empregadores brasileiros, não deve de 
modo algum admitir outras discriminações que não sejam previstas pela lei, seja tanto para 
prejudicar, seja para favorecer a mão de obra estrangeira em prejuízo do trabalhador nacional, 
estando as empresas sujeitas a intensa fiscalização e sanções legais em caso de descumpri-
mento das normas de regência.18

Por fim, pode-se concluir que os estrangeiros que buscam oportunidades no Brasil, 
uma vez inseridos no meio nacional, passam a ter oportunidades junto a diferentes mercados 
de trabalho (empresas) e assim devem ter seus direitos respeitados na forma prevista na Carta 
Magna, artigo 5º, livres de qualquer medida discriminatória, além da proteção da legislação 
trabalhista respectiva.
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1 INTRODUÇÃO

Não é novidade que os Estados são, por excelência, sujeitos de direito internacional. 
O presente artigo procura chamar atenção para o fato de que os Estados não são os únicos 
atores responsáveis por violações aos direitos humanos na atualidade. No pós-Segunda Guer-
ra Mundial, os Estados se movimentam, por meio da Organização das Nações Unidas, para 
organizar um sistema que reconhecesse as atrocidades então cometidas e obter o compro-
misso do maior número de Estados de que eles pautariam suas atividades pelo respeito aos 
direitos humanos. Os anos passaram e o que hoje se vê é que há novos atores no cenário 
internacional que podem ser responsabilizados por grandes violações. Esses atores são as 
grandes corporações. 

Para tanto, o texto explora alguns casos que refletem exatamente o quanto alegado: 
as grandes corporações são as responsáveis por violações aos direitos humanos internacio-
nalmente protegidos. Esclarece ainda as tentativas de responsabilização de tais corporações 
nos Estados em que as violações ocorreram e estampa a incapacidade de alguns Estados em 
responsabilizar e dar resposta adequada às vítimas. Com esses dados, conclui-se que se faz 
necessário a criação de mecanismos pela comunidade internacional para a responsabilização 
das empresas no âmbito internacional. 

1 Graduando do Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; membro do Grupo de Pesquisa 
cadastrado no CNPq, Direitos Humanos e Direito Internacional: convergências e divergências. E-mail: caeta-
nopgomes@gmail.com

2 Especialista em Direito Penal e Direito Penal Processo Penal pela Universidade Positivo (2018); bacharel em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2016);  pesquisador do Núcleo Constitucionalismo 
e Democracia, do Centro de Estudos da Constituição da Universidade Federal do Paraná (2018). E-mail: 
henrique.delavi.daum@gmail.com
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2 ALGUNS CASOS QUE EXPÕEM A PARTICIPAÇÃO DE 
EMPRESAS NA VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Muitas das violações de direitos humanos que ocorreram no pós-Segunda Guerra 
Mundial não são atribuíveis diretamente aos Estados. Há casos emblemáticos que evidenciam 
a participação direta, ou por cumplicidade, de empresas.

2.1 Caso Awas Tingni v. Nicarágua

Os direitos dos povos indígenas estão sem dúvidas entre os mais ameaçados frente as 
empresas extrativistas, haja vista a forte conexão que o meio ambiente possui com a sobrevi-
vência tanto física quanto cultural das comunidades.

O resultado do caso Awas Tingni v. Nicarágua foi um avanço no que se refere a prote-
ção desses direitos. Julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 31 de agosto 
de 2001, foi o primeiro caso decidido pela Corte acerca de direitos territoriais indígenas e abriu 
um importante precedente internacional para o reconhecimento dos direitos de todos os povos 
indígenas americanos.3

O caso teve origem quando o governo da Nicarágua fez uma concessão para que a 
empresa Sol del Caribe S.A. explorasse madeira nas terras comunitárias. A Corte decidiu que 
tal fato violou o direito à propriedade privada da Comunidade Awas Tingni e declarou que “[o] 
território global da Comunidade é possuído coletivamente e os indivíduos e famílias gozam de 
direitos subsidiários de uso e ocupação”4.

Além disso, determinou que os recursos naturais e os territórios pertencentes a co-
munidades indígenas não são tutelados apenas pelo direito à propriedade, mas também pelo 
direito à vida, à honra e à dignidade, à liberdade de consciência e de religião, à liberdade de as-
sociação, à proteção à família, e o direito de circulação e residência, visto que a sobrevivência 
física dos membros da Comunidade depende fundamentalmente da agricultura, caça e pesca, 
que realizam em áreas próximas a suas aldeias e a sobrevivência cultural depende de tradições 
consuetudinárias ligadas a essas atividades.5

3 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de; ARBOS, Kerlay Lizane. A jurisprudência internacio-nal sobre mine-
ração em terras indígenas: uma análise das decisões da corte interamericana de direitos humanos. Revista da 
Faculdade de Direito da UFG, Goiânia, v. 35, n. 01, p. 09-40, jan./jun. 2011. Disponível em: <https://www.goo-
gle.com.br/url?sa-tsrct-jsq-sesrc-sssource-webscd-9scad-rjasuact-8sved-0ahUKEwjz5P2lse-
bTAhXHMSYKHVhIB8MQFghVMAgsurl-https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/9925/9535susg-AF-
QjCNF5VCuRhQAqra-l98hz_fvURNvc1gssig2-XUsih48K4ckeoJOUPL9Ytw>. Acesso em: 19 ago. 2018.

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Mayagna (Su-mo) Awas Tingni 
Vs. Nicarágua: Sentença de 31 de agosto de 2001. 2001. p. 73. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
files/conteudo/arquivo/2016/04/1d066bbac6f06f20e3bb0e08e5697c4a.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.

5 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Mayagna (Su-mo) Awas Tingni 
Vs. Nicarágua: Sentença de 31 de agosto de 2001. 2001. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/
conteudo/arquivo/2016/04/1d066bbac6f06f20e3bb0e08e5697c4a.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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Portanto, “as operações florestais da SOLCARSA […] ao chegar às terras utilizadas e 
ocupadas pela Comunidade Awas Tingni, em particular, poderiam ter causado dano às flores-
tas desta Comunidade”6.

Apesar disso, as Cortes Internacionais adotam um posicionamento estatocêntrico e 
não consideram empresas sujeitas de Direito Internacional. Logo, o Estado da Nicarágua, por 
violar do direito à proteção judicial, foi condenado a investir US$50.000 em obras e serviços 
que beneficiassem a comunidade afetada, além de US$30.000 para pagar os custos do pro-
cesso tanto no âmbito interno como no internacional e, por fim, delimitar, demarcar e titular 
corretamente as terras referentes à comunidade. Entretanto, a empresa diretamente responsá-
vel pelos danos restou intocada.7

2.2 Caso Doe v. Unocal Corp

A primeira sessão do Congresso Americano, em 1789 aprovou a legislação denomi-
nada  Alien Tort Claims Act (ACTA). Segundo ela: 

As cortes distritais terão jurisdição originária sobre qualquer ação civil movida por um 

estrangeiro, alegando a existência de responsabilidade civil, em decorrência de uma 

ação cometida em violação ao direito das nações ou em um tratado dos Estados Uni-

dos. (§1350, US Code Título 28, Parte IV, Capítulo 85)

Desde o caso Filartiga v. Pena-Irala, julgado em 1980, as Cortes estadunidenses têm 
recebido ações de responsabilidade civil movidas por estrangeiros. Porém, somente 15 anos 
após o julgamento de Filartiga, foi trazido o primeiro caso contra uma corporação, no caso 
Doe v. Unocal Corp.8

No caso em questão, camponeses birmaneses alegaram múltiplas violações de di-
reitos envolvendo um projeto de oleoduto da empresa americana do ramo petrolífero Unocal 
em uma região de Burma. O exército da Birmânia, contratado pela Unocal, fazia a segurança 
da rota do oleoduto e foi responsável por diversos abusos, incluindo deslocamento forçado, 
trabalho forçado, estupro, tortura e assassinato.9 

6 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Mayagna (Su-mo) Awas Tingni 
Vs. Nicarágua: Sentença de 31 de agosto de 2001. 2001. p. 74. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
files/conteudo/arquivo/2016/04/1d066bbac6f06f20e3bb0e08e5697c4a.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.

7 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da Comunidade Mayagna (Su-mo) Awas Ting-
ni Vs. Nicarágua: Sentença de 31 de agosto de 2001. 2001. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/
conteudo/arquivo/2016/04/1d066bbac6f06f20e3bb0e08e5697c4a.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2017.

8 DUNCAN, Laura Schmidt. A possibilidade de uma responsabilidade corporativa de respeito aos Direitos 
Humanos. 2012. 88 f. Monografia (Especialização) – Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/27185>. Acesso em: 16 maio 2017.

9 EARTHRIGHTS INTERNATIONAL. Doe v. Unocal Case History. Disponível em: <https://www.earthrights.
org/legal/doe-v-unocal-case-history>. Acesso em: 06 jul. 2017.
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A ação foi julgada improcedente em 2000, pois a Corte entendeu que as violações 
de direitos humanos haviam sido praticadas pelo governo de Burma/Myanmar, portanto, não 
haveria responsabilidade da empresa norte-americana. Apesar disso, reconheceu de forma 
abstrata a responsabilidade de corporações pela violação de direitos humanos.10

O demandante, então, recorreu ao Tribunal Estadual da Califórnia, no qual a juíza 
Victoria Chaney defendeu que o caso contra a Unocal deveria ter um julgamento, pois os de-
mandantes demonstraram que a corporação contratou os militares que faziam a segurança 
e, portanto, poderia ser responsabilizada pelas violações. Logo, marcou o julgamento para 
junho de 2005 em se que decidiria sobre as acusações de assassinato, estupro e trabalhos 
forçados.

Esse julgamento nunca ocorreu, pois em março de 2005 houve um acordo entre as 
partes, encerrando o processo. Os termos desse acordo são confidenciais, porém, a seguinte 
declaração foi lançada: 

[...] o acordo vai compensar os demandantes e prover fundos permitindo os deman-

dantes e seus representantes desenvolver programas para melhorar as condições de 

vida, saúde e educação e proteger os direitos das pessoas da região do oleoduto. Essas 

iniciativas proverão assistência substancial para quem pode ter sofrido dificuldades na 

região.11

Talvez, se levado a julgamento, o resultado seria ainda mais prejudicial à empresa que, 
por razões econômicas, imagina-se, optou pelo encerramento do litígio antes de o judiciário 
estadunidense declarar sua potencial responsabilidade por atos gravíssimos de violação a 
direitos humanos.

2.3 Kiobel v. (Shell) Royal Dutch Petroleum

Em 1956, a Shell inicia suas atividades de extração de petróleo no delta do Rio Níger, 
na Nigéria. Esse território é habitado por uma tribo denominada Ogoni. Pouco mais de 20 
anos depois, o governo nigeriano cria dois instrumentos legislativos que marginalizaram essa 
população. Segundo Gelbspan e Prioste12,

10 DUNCAN, Laura Schmidt. A possibilidade de uma responsabilidade corporativa de respeito aos Direitos 
Humanos. 2012. 88 f. Monografia (Especialização) – Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/27185>. Acesso em: 16 maio 2017.

11 “[…] the settlement will compensate plaintiffs and provide funds enabling plaintiffs and their representatives 
to develop programs to improve living conditions, health care and education and protect the rights of people 
from the pipeline region.  These initiatives will provide substantial assistance to people who may have suf-
fered hardships in the region”. (Tradução livre). EARTHRIGHTS INTERNATIONAL. Final Settlement Reached 
in Doe v. Unocal. 2008. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20090715025607/http://www.ear-
thrights.org/legalfeature/final_settlement_reached_in_doe_v._unocal.html>. Acesso em: 06 jul. 2017.

12 GELBSPAN, Thea; PRIOSTE, Fernando G. V. Terra na luta por justiça social: direitos humanos e as estraté-
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Estes instrumentos concederam plenos direitos de propriedade e posse da terra e direi-

tos aos recursos dela derivados ao governo central, ao mesmo tempo em que deixou 

de reconhecer os direitos da população do Delta do Rio Níger de participar em decisões 

que podem afetar as suas terras.

É relevante saber que 

Os Ogoni são um grupo étnico que habita região do delta do Rio Níger há cerca 

de 500 anos. Esta população que atualmente possui cerca de 850.000 pessoas, é 

uma comunidade totalmente dependente da terra e dos recursos naturais para sua 

subsistência, que consiste do cultivo e de práticas pesqueiras. Para os Ogoni, a terra, 

os recursos hídricos e naturais integram sua cultura, religião e identidade, sendo partes 

fundamentais de suas tradições.13 

Desnecessário mencionar que as atividades extrativistas têm um grande potencial 
para violar direitos humanos. O que ocorreu na Nigéria não foi diferente, as corporações se 
utilizam da situação criada pelo governo – quando, por exemplo, editam legislações que apro-
fundam suas vulnerabilidades – para exercer sus atividades lucrativas sem qualquer respeito 
aos direitos humanos.

O estudo Oil Contamination in Ogoniland, Niger Delta, de Lindén e Palsson14, demons-
trou que a água na região Ogoni tinha 14.000 vezes mais hidrocarbonetos provenientes do 
petróleo do que o padrão nigeriano e 900 vezes mais benzeno do que o padrão estipulado pela 
Organização Mundial da Saúde.

  Essa mesma pesquisa concluiu que mesmo que a poluição parasse, demorariam anos, 
talvez décadas, para que fosse possível recuperar as áreas de mangues e pântanos afetados.

Sofrendo essas mazelas, os Ogonis se organizaram em um movimento chamado 
Movement for the Survival of the Ogoni (MOSOP). Porém esse movimento foi duramente re-
primido pelo governo da Nigéria e pela petrolífera Shell, que se recusavam a lidar com as 
reivindicações da comunidade. 

Para tentar remover os Ogonis das terras destinadas à extração de petróleo, suas 
habitações foram destruídas e muitos foram removidos à força. Assédio e violência foram 
empregados constantemente pelo exército nigeriano.

gias de movimentos sociais. Curitiba: Terra de Direitos, 2013. p. 40. Disponível em: <http://terradedireitos.
org.br/wp-content/uploads/2013/07/Terra_Justica.port_.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2017.

13 ROCHA, Cinthia Mirla Soares; AZEVEDO, Lorena Gadelha; MIRANDA, Nielis Téssia dos Santos. Relações 
internacionais e o meio ambiente: o caso ogoni. [s.d.]. p. 6. Disponível em: <https://tiptiktak.com/relaoes
-internacionais-e-meio-ambiente-o-caso-ogoni-na-africa.html>. Acesso em: 19 ago. 2018.

14 LINDÉN, Olof; PÅLSSON, Jonas. Oil Contamination in Ogoniland, Niger Delta. 2013. Disponível em: <ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3758819/>. Acesso em: 06 jul. 2017.
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No entanto, em 2002, tendo como fundamento o ACTA, os residentes e ex-residen-
tes da comunidade promoveram uma ação, diretamente nos Estados Unidos, contra a Royal 
Dutch Petroleum Company (sediada na Holanda) e Shell Transport and Trading Company PLC 
(sediada no Reino Unido), além de sua subsidiária na Nigéria (Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria).

Os demandantes alegaram que a companhia teria fornecido transporte, comida e 
compensação para os soldados nigerianos e permitiu que sua propriedade fosse utilizada 
como local de preparo para as ações. Portanto, foi acusada de cumplicidade em mortes ex-
trajudiciais; crimes contra a humanidade; tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante; 
prisões e detenções arbitrárias; violação dos direitos à vida, à liberdade, à segurança, à pro-
priedade e de associação.15

A Corte Recursal do Segundo Circuito chegou à conclusão que a legislação aplicável 
deveria ser de direito internacional e não direito interno americano. Tendo isso determinado, ao 
investigar os tratados internacionais, a Corte concluiu que a responsabilidade corporativa não 
é abordada em nenhum tratado da área de direitos humanos. Portanto, tendo em vista que as 
corporações não são sujeitas no direito internacional, não podem ser responsabilizadas por 
meio do ACTA.

Insatisfeitos com o resultado, os demandantes recorreram contra a decisão. Porém, 
antes que houvesse um julgamento, a Shell concordou em pagar U$15,5 milhões, após uma 
negociação extrajudicial de três semanas.16

Esse valor é um dos maiores já pagos por uma corporação no âmbito de direitos 
humanos, porém é menor do que a centésima parte de 1% do lucro anual da Shell e é similar 
ao valor pago pela companhia para alugar um navio petroleiro utilizado para a distribuição do 
petróleo nigeriano17. Portanto, a multa não teve valor de sanção para a multinacional e nem 
serviu de exemplo para outras. O objetivo pedagógico e punitivo não foi cumprido, tratando-se 
então de um caso de ilícito lucrativo para a empresa.

2.3 O caso dos Diamantes de Sangue

“Diamantes de Conflito” ou “Diamantes de Sangue” são diamantes extraídos de Zonas de 
Guerra (principalmente em países do continente africano) e comercializados para financiar grupos 
rebeldes militarizados que se opõe a governos internacionalmente reconhecidos. 

15 DUNCAN, Laura Schmidt. A possibilidade de uma responsabilidade corporativa de respeito aos Direitos 
Humanos. 2012. 88 f. Monografia (Especialização) – Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/27185>. Acesso em: 16 maio 2017.

16 PILKINGTON, Ed. Shell pays out $15.5m over Saro-Wiwa killing. The Guardian, jun. 2009. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2009/jun/08/nigeria-usa>. Acesso em: 09 jul. 2017.

17 PILKINGTON, Ed. Shell pays out $15.5m over Saro-Wiwa killing. The Guardian, jun. 2009. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2009/jun/08/nigeria-usa>. Acesso em: 09 jul. 2017.
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Esse tópico ganhou importância internacional rapidamente após o relatório “A Rough 
Trade: The Role of Companies and Governments in Angolan Conflits” publicado pela ONG 
Global Witness em dezembro de 1998.

Esse relatório expôs o papel de diamantes no financiamento das atividades da Unita, o 

descaso da De Beers (Conglomerado de empresas envolvido na mineração e comércio 

de diamantes) e a omissão de países que tardaram a implementar as Resoluções do 

Conselho de Segurança relativas ao comércio de diamantes oriundos de Angola.18

A relevância desse relatório foi tamanha que, a partir de então, várias atitudes foram 
tomadas pelos Estados com relação às empresas extrativistas.

2.3.1 O Processo de Kimberley 

A pressão constante de ONGs sobre governos e corporações para que fossem toma-
das atitudes em relação ao comércio de diamantes de sangue deu origem à reunião em nível 
governamental ocorrida na cidade de Kimberley, África do Sul, nos dias 11 e 12 de maio de 
2000, convocada pelos governos de África do Sul, Botsuana e Namíbia.19

Além disso, nos dias 4 e 5 de setembro do mesmo ano:

Realizou-se em Windhoek reunião que contou com a presença de cerca de 50 delega-

dos dos principais países produtores e importadores de diamantes brutos, à exceção 

de Serra Leoa, RDC e Índia. O objetivo do encontro era preparar versões iniciais de 

declarações sobre o tema dos diamantes de conflito [...] que viriam a servir de base 

para a Resolução 55/56.20

Essa reunião, somada a outras que ocorreram no mesmo ano, culminaram na adoção 
da Resolução 55/56 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem dois pontos principais: 
a definição do termo diamantes de conflito (já citada anteriormente) e de elementos essenciais 
para uma ação envolvendo os Estados e a indústria, além deles:

18 DUNCAN, Laura Schmidt. A possibilidade de uma responsabilidade corporativa de respeito aos Direitos 
Humanos. 2012. 88 f. Monografia (Especialização) – Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. p. 62-63. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/
handle/10183/27185>. Acesso em: 16 maio 2017.

19 CESAR, Antonio Augusto Martins. Dez anos do Processo de Kimberley: elementos, experiên-cias adquiri-
das e perspectivas para fundamentar a ação diplomática brasileira. Brasília: Funda-ção Alexandre de Gus-
mão, 2011. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/858-Dez_anos_do_Processo_de_Kimber-
ley.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2017.

20 CESAR, Antonio Augusto Martins. Dez anos do Processo de Kimberley: elementos, experiên-cias adquiridas 
e perspectivas para fundamentar a ação diplomática brasileira. Brasília: Funda-ção Alexandre de Gusmão, 
2011. p. 55. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/858-Dez_anos_do_Processo_de_Kimber-
ley.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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A) A criação e implementação de um sistema simples e viável de certificação de dia-

mantes brutos;

B) Basear o sistema principalmente em sistemas de certificação nacionais;

C) A necessidade de práticas nacionais para atingir padrões mínimos internacionais;

D) O objetivo de garantir a maior participação possível;

E) A necessidade dos Estados processadores, exportadores e importadores de diaman-

tes agirem em conjunto;

F) A necessidade de ajustes necessários para garantir a conformidade, respeitando a 

soberania dos Estados;

G) A necessidade de transparência.21

Tendo como elemento central a criação de um sistema de certificação, foi decidido 
que esse deveria ter como pontos chave: o uso de certificados à prova de falsificação e de 
contêineres invioláveis; controles e procedimentos internos que dessem garantia razoável de 
que diamantes de conflito não entrariam no mercado; monitoramento e supervisão eficazes e 
a auto-regulamentação por parte da indústria como forma de atingir os requisitos mínimos.22

Segundo Antonio Augusto Martins Cesar, o Processo de Kimberley (PK) foi bem- 
-sucedido em sua missão de encontrar uma solução para os “diamantes de conflito” que 
permitisse o lucro máximo, pois apenas sofreriam grandes perdas os grupos rebeldes que se 
utilizavam desse comércio para financiar a luta armada.

O autor ainda afirma que os grandes produtores de diamantes na África tiveram be-
nefícios imediatos com a aplicação do PK, entre eles o estrangulamento de grupos rebeldes e 
o crescimento da receita produzida a partir da exploração legal de diamantes pelo governo ou 
por empresas concessionárias.

“O Processo de Kimberley afirma que hoje 99% dos diamantes brutos em comércio 
estão livres de conflito” 23. Porém, esse dado não deve ser comemorado sem que haja a pon-
deração necessária.

21 A) The creation and implementation of a simple and workable international certification scheme for rough 
diamonds; B) Basing the scheme primarily on nacional certification schemes; C) The need for national 
practices to meet internationally agreed minimum standards; D) The aim of securing the widest possible 
participation; E) The need for diamond processing, exporting and importing States to act in concert; F) The 
need for appropriate arrangements to help to ensure compliance, acting with respect for the sovereignty of 
States; G) The need for transparency. (Tradução livre)

22 CESAR, Antonio Augusto Martins. Dez anos do Processo de Kimberley: elementos, experiên-cias adquiri-
das e perspectivas para fundamentar a ação diplomática brasileira. Brasília: Funda-ção Alexandre de Gus-
mão, 2011. Disponível em: <http://funag.gov.br/loja/download/858-Dez_anos_do_Processo_de_Kimber-
ley.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2017.

23 ALLEN, Michael. The “Blood Diamond” resurfaces. 2010. The Wall Street Journal, jun. 2010. [s.p.]. Dis-
ponível em: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704198004575311282588959188>. 
Acesso em: 23 jun. 2017.
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O sistema de certificação, apesar de conseguir restringir com sucesso o comércio 
dos diamantes de sangue, falhou ao proteger os direitos humanos e serviu para legitimar as 
violações frequentes em trabalhadores de minas de diamantes e o uso do dinheiro da venda 
das pedras para financiar governos ditatoriais e violentos.

Isso ocorre porque a definição de diamantes de conflito pelo Processo de Kimberley é 
extremamente limitada, já que um país que não esteja em guerra civil não terá dificuldades em 
obter o certificado, não sendo verificada a forma em que ocorreu a extração desses diamantes 
nem o destino do lucro.

Segundo Morais e Campos24, é necessário: 

Reavaliar os objetivos do Processo de Certificação de Kimberley, no sentido de equipa-

rar aos “diamantes de conflito”, todos os diamantes oriundos de zonas onde a explora-

ção diamantífera assente na sistemática violação dos direitos humanos

Tal medida é defendida por ONGs, como a Human Rights Watch (HRW) e a Global 
Witness, que acreditam ser necessária uma interpretação extensiva do Sistema de Certifica-
ção para que ele possa cumprir seu objetivo de eliminar violações sistemáticas de direitos 
humanos.25 

Esse pedido foi atendido quando, em 2009, após um relatório da HRW descrevendo 
as violações de Direitos Humanos nas minas de Marange, no Zimbábue, o então presidente 
do Conselho Mundial de Diamantes, Eli Izhakoff, declarou que: “Atualmente, realizar negó-
cios com os diamantes de Marange é, de fato, o mesmo que apoiar atos de violência contra 
as populações civis. Tal situação não pode ser tolerada por pessoas de boa-fé e propósito 
ético”26.

Portanto, foi decretado um embargo aos diamantes provenientes do Zimbábue para 
assegurar condições dignas aos mineiros e que o dinheiro proveniente das exportações con-
tribua para o desenvolvimento econômico e social do país e não para incentivar a violação 
sistemática de direitos humanos.27

Esta sanção foi alvo de críticas pela Associação de Produtores de Diamantes de África 
(APDA), que salientou que o Processo de Kimberley deve se pautar pela definição de diaman-

24 MORAIS, Rafael Marques de; CAMPOS, Rui Falcão de. Lundas – As Pedras da Morte. 2005. p. 27. Disponí-
vel em: <http://www.makaangola.org/wp-content/uploads/2013/07/Lundas_AsPedrasDaMorte_PT.pdf>. 
Acesso em: 19 ago. 2018.

25 MARQUES, Rafael. Diamantes de sangue: corrupção e tortura em Angola. 6. ed. Lisboa: Tinta da China, 
2013. Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/03/Diamantes-de-
Sangue_Rafael-Marques-1.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017.

26 Declaração proferida em 21 de fevereiro de 2009, durante comunicação apresentada ao Con-gresso da 
Confederação Mundial dos Joalheiros

27 MARQUES, Rafael. Diamantes de sangue: corrupção e tortura em Angola. 6. ed. Lisboa: Tinta da China, 
2013. Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/03/Diamantes-de-
Sangue_Rafael-Marques-1.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017.



380 Caetano de Paula Gomes Sandy | Henrique Delavi Daum

tes de conflito dada pela Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja: 
“aqueles usados por grupos rebeldes para derrubar governos reconhecidos internacionalmen-
te”. Por não haver guerra civil no Zimbábue, a associação considerava o embargo ilegal e 
acreditava que PK havia excedido sua competência.28

  Apesar dessa decisão, a interpretação extensiva dos objetivos do Sistema de Cer-
tificação não é a regra no PK. O relatório Lundas – As pedras da Morte, de Rafael Marques 
de Morais, documenta as violações severas de direitos humanos praticadas por empresas de 
segurança pública contratadas por empresas exploradoras de diamantes na região de Lundas, 
na Angola. Além disso, em artigo publicado em 18 de junho de 2010 no Wall Street Journal, 
Michael Allen29 afirma que:

Quando o grupo de representantes que faz revisões do processo chegou para avaliar o 

cumprimento dos procedimentos no país, forças angolanas estavam em uma operação 

para expulsar cerca de 30.000 mineiros congoleses ilegais em território angolano aqui 

perto. De acordo com um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, 

citando a mídia local e organizações não governamentais, militares e policiais “espan-

caram e violentaram detentos” e os forçaram a marchar até a fronteira sem água ou 

comida.30

Apesar dessas denúncias, embargo algum foi decretado em relação a Angola, e, em 
2006, o país foi eleito pelo Processo de Kimberley como presidente do grupo de trabalho 
sobre a Produção Aluvial e Artesanal de Diamantes. Mas o que pode explicar a diferença no 
tratamento recebido por Zimbábue e por Angola? Rafael Marques afirma que:

Informações reveladas pelo Wikileaks sugerem que o Reino Unido tem coordenado es-

forços internacionais para a imposição do embargo à venda de diamantes do Zimbabué. 

Sendo o principal antagonista internacional do regime de Robert Mugabe, o Reino Unido 

tem exercido a sua influência sobre os Estados Unidos da América e sobre organiza-

ções internacionais como a Global Witness e a Partnership Africa Canada.31

28 MARQUES, Rafael. Diamantes de sangue: corrupção e tortura em Angola. 6. ed. Lisboa: Tinta da China, 
2013. Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/03/Diamantes-de-
Sangue_Rafael-Marques-1.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017.

29 ALLEN, Michael. The “Blood Diamond” resurfaces. 2010. The Wall Street Journal, jun. 2010. [s.p.]. Dis-
ponível em: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704198004575311282588959188>. 
Acesso em: 23 jun. 2017.

30 When a Kimberley Process peer-review team arrived to check the country’s compliance procedures, 
Angolan forces were just mopping up a major operation to expel some 30,000 illegal Congolese miners 
from Angolan territory near here. According to a US State Department report citing local media and 
non-governmental organizations, military and police “arbitrarily beat and raped detainees” and forced 
them to march to the border without food or water. (Tradução livre)

31 MARQUES, Rafael. Diamantes de sangue: corrupção e tortura em Angola. 6. ed. Lisboa: Tinta da China, 
2013. p. 56. Disponível em: <http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/03/Diaman-
tes-de-Sangue_Rafael-Marques-1.pdf>. Acesso em: 22 maio 2017.
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 Além disso, Angola é muito mais importante do que o Zimbabué para o comércio 
internacional de diamantes. Enquanto o primeiro, em 2016, exportou o equivalente a $959,2 
milhões em diamantes, o segundo exportou cerca de 12% desse valor ($118,3 milhões).32 

Logo, o embargo decretado contra o Zimbabué tem pouca relação com as violações 
de direitos humanos praticadas no país. Trata-se de complexa relação política internacional e a 
imposição do embargo só foi possível pois não traria consequências severas para o mercado 
de diamantes internacional.

2.3.2 O Mandeleo Diamond Standards

Ao se analisar essas situações, é possível perceber que o Processo de Kimberley está 
ultrapassado e é utilizado para dar um aspecto de legalidade a diamantes que são extraídos e 
comercializados de forma ilegal. É nesse contexto que outro sistema de certificação entra em 
cena, o Mandeleo Diamond Standards (MDS).

O MDS tem como alvo tutelar a mineração artesanal e de pequena escala que ficaram 
à margem do Processo de Kimberley. Vale ressaltar que 20% dos diamantes brutos são extraí-
dos em condições como essas.33

Esse certificado trará benefícios não apenas aos mineiros como também as indús-
trias, que poderão contar com diamantes artesanais em sua rede de fornecimento e também 
os consumidores que poderão ter a garantia da legalidade de suas joias.

Apesar do MDS se concentrar apenas na produção artesanal e de pequena escala de 
diamantes, seus princípios poderiam ser utilizados para uma eventual reformulação no Processo de 
Kimberley que visasse proteger os Direitos Humanos e Ambientais em sua totalidade.

É interessante observar que os Mandeleo Standards não possuem apenas requeri-
mentos mínimos, mas também exigem progresso em vários ramos sociais, o que traria um 
grande avanço às comunidades relacionadas a empresas extrativistas.

Entre esses requerimentos estão:

• Diálogo com a comunidade: Assegurar que haja discussões e negociações com 
a comunidade sobre benefícios (Exemplo: Crescimento econômico e oferta de 
empregos) e impactos (Tanto ambientais como sociais);

• Direitos Humanos e Laborais: Garantia da proteção de direitos e liberdades fun-
damentais para o mineiro, tanto como pessoa quanto como trabalhador;

32 WORKMAN, Daniel. Diamond Exports by Country. World’s Top Exports, 2017. Disponível em: <http://www.
worldstopexports.com/diamond-exports-country/>. Acesso em: 26 jun. 2017.

33 DIAMOND DEVELOPMENT INITIATIVE. Mandeleo Diamond Standarts Overview. 2016. Dispo-nível em: 
<http://www.ddiglobal.org/login/resources/overview-maendeleo-diamond-standards.pdf>. Acesso em: 
26 jun. 2017.
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• Segurança e Saúde: Minimizar os riscos para a saúde e segurança que estão 
ligados à atividade mineradora;

• Operações Pacíficas: Garantir que nenhum trabalhador seja vítima de violência 
física ou psicológica;

• Meio Ambiente: Progressivamente diminuir os impactos da atividade mineradora 
ao meio ambiente.34 

Atualmente, o certificado é adquirido de forma totalmente voluntária e depende da 
vontade dos operadores das minas, também não possui autoridade para decretar embargos e 
outras sanções. Hoje, o projeto conta com apoio de grandes empresas do ramo diamantífero, 
como o grupo De Beers, a Rio Tinto e a Tiffany. 

Logo, é possível concluir que para que o Processo de Kimberley passe a realmente 
a defender os Direitos Humanos, como deveria ter ocorrido, são necessárias duas medidas: 

Primeiramente, a alteração no conceito de diamantes de conflito. É necessário expandir 
o rol de requisitos que um diamante deve possuir para que possa ser comercializado, o Mandeleo 
Diamond Standards é um grande avanço que pode servir como base para a reformulação.

Em segundo lugar, é necessário “tirar da raposa a função de guardar o galinheiro”. 
A autorregulação se provou um fracasso, portanto a função de fiscalização e aplicação de 
sanções deve ser delegada a órgãos que não tenham interesse econômico na causa, como 
por exemplo, ONGs independentes.

3 DA POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS 
CORPORAÇÕES POR VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS

Observando esses três casos paradigmáticos, é possível concluir que as grandes cor-
porações continuam sendo um ponto cego do direito internacional em se tratando de direitos 
humanos. As lesões causadas por corporativas que sejam objeto de julgamento por órgãos inter-
nacionais responsabilizarão os Estados onde ocorreram essas lesões, com base, por exemplo, 
no artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos que declara:

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garanti-

do por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se 

a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta 

Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 

efetivos tais direitos e liberdades.

34 DIAMOND DEVELOPMENT INITIATIVE. Mandeleo Diamond Standarts Overview. 2016. Dispo-nível em:  
<http://www.ddiglobal.org/login/resources/overview-maendeleo-diamond-standards.pdf>. Acesso em: 
26 jun. 2017.
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Esse dispositivo é necessário para determinar que os Estados não apenas respeitem, 
mas também protejam ativamente os Direitos Humanos em seu território, porém isso não deve 
excluir a responsabilidade das empresas.

Pois, como foi observado nos casos Unocal e Shell, as grandes corporações podem 
utilizar seu poder econômico para trabalhar em conjunto com um governo ou até mesmo uti-
lizar a máquina estatal em seu benefício. Além disso, segundo Laura Duncan35, ações contra 
corporações possuem grandes vantagens em relação a ações contra Estados ou indivíduos. 
As corporações estão sempre mais propensas a chegarem a um acordo, pois sua imagem 
em relação aos acionistas, investidores e clientes de forma geral é muito importante para a 
empresa e uma grande companhia tem um poder econômico gigantesco, o que permite que 
as indenizações sejam maiores.

É justamente esse objetivo de preservação de imagem frente ao consumidor que deu 
origem a uma das grandes iniciativas de defesa dos Direitos Humanos em âmbito corporativo 
e intergovernamental: O Processo de Kimberley.

4 NOTAS SOBRE A RELEVÂNCIA DO PACTO GLOBAL DAS 
NAÇÕES UNIDAS NA RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS E 
DIREITOS HUMANOS E SUAS RELAÇÕES COM O ESTADO

Foi nos idos de 1999, por ocasião do Fórum Econômico Mundial que o então Secretá-
rio Geral da ONU conclamou as empresas que se envolvesse em um novo modelo de atuação, 
pautado pelo respeito, entre outros, aos direitos humanos. Foi então, no ano 2000, que o 
chamado da ONU deu início à elaboração do Pacto Global, que contém 10 princípios sobre as 
áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

Segundo dados da ONU, atualmente, 13.232 corporações privadas assumiram e se 
comprometeram com o respeito aos 10 princípios do Pacto36. No que toca a temática dos 
direitos humanos, o Pacto lhe reserva seus dois princípios inaugurais, que dispõem:

Princípio 1: Empresas devem dar suporte e respeitar a proteção dos internacionalmente 

proclamados direitos humanos; e

Princípio 2: Certificar-se de que não são cúmplices em abusos sobre direitos huma-

nos.37

35 DUNCAN, Laura Schmidt. A possibilidade de uma responsabilidade corporativa de respeito aos Direitos 
Humanos. 2012. 88 f. Monografia (Especialização) – Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/hand-
le/10183/27185>. Acesso em: 16 maio 2017.

36 ONU. Global Compact: Participants. Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/parti-
cipants>. Acesso em: 16 ago. 2018.

37 Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human 
rights; and Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. (Tradução livre)
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Consideradas as prescrições dos princípios como necessidades básicas sobre direi-
tos humanos a serem observadas por corporações privadas, cada um dos signatários deve 
ter em mente que sua preocupação deve ir além do lucro para olhar a todos os envolvidos e 
se preocupar com a proteção dos direitos humanos dentro de seus estabelecimentos e nas 
suas atividades.

Como primeiro passo à responsabilidade internacional das empresas por violações de 
direitos humanos, o documento que levou ao Pacto não possui qualquer caráter de obrigato-
riedade, isto é, trata-se de mera recomendação e da assunção de um compromisso, cujo não 
cumprimento em nada acarretará para a empresa signatária, justamente porque, como já visto 
antes, as empresas não são sujeitos de direito internacional.

Mas, à analogia das responsabilidades positivas e negativas dos Estados face os di-
reitos humanos, é preciso destacar, sobre os dois princípios iniciais, que:

O dever das empresas, todavia, não se restringe a um dever negativo de não violar, 

mas contempla também um dever positivo de apoiar os direitos humanos mediante 

a adoção de medidas proativas, tais como políticas internas não discriminatórias de 

gênero, racial, orientação sexual, de políticas trabalhistas de remuneração justa, de 

equiparação salarial, de coibição de jornadas excessivas de trabalho, dentre outras. 

[…] A noção de cumplicidade permite, juridicamente, a responsabilização das em-

presas nas esferas penal e civil pelo envolvimento na violação de direitos humanos 

praticada por terceiros, e, em âmbito não jurídico, afeta-lhes a reputação, o que pode 

lhes acarretar a perda de investimentos, inclusive em situações em que não seja 

configurada a sua responsabilidade jurídica.38 (AZUMA, 2017)

No que diz respeito ao primeiro princípio, a própria ONU recomenda a observância da 
devida diligência com relação ao respeito e apoio aos direitos humanos que consiste, segundo 
recomendação, em “identificar, prevenir e mitigar e contabilizar os impactos negativos em 
direitos humanos que a empresa pode causar ou contribuir através de suas próprias ativida-
des”39 ou ainda através de atividades comerciais em que esteja envolvida, seja por meio de 
seus produtos, operações ou relações negociais.40 

Não é demais destacar que quando recomendou às empresas não estar envolvidas em 
violações direitos humanos, enquanto cúmplices, a ONU destaca que existem pelo menos 3 
possibilidades de envolvimento, a saber: cumplicidade direta, quando sabe estar envolvida em 
abusos; cumplicidade benéfica, quando não causa os abusos, mas deles se beneficia; cum-

38 AZUMA, João Carlos. Direitos Humanos e empresas: o pacto global das Nações Unidas. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, v. 100, p. 219-237, mar./abr. 2017. 

39 […] identify, prevent and mitigate and account for negative human rights impacts which the company may 
cause or contribute to through its own activities […]. (Tradução livre)

40 ONU. Global Compact: Principle 1. Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mis-
sion/principles/principle-1>. Acesso em: 16 ago. 2018.
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plicidade omissiva, quando a empresa sabe de abusos de parceiros negociais, mas silencia 
sobre eles.41 

Com isso, o que se percebe é que o Pacto Global sozinho, por sua não obrigatorieda-
de, pode não representar muito na culpabilização das corporações pelas violações de direitos 
humanos por elas cometidas, mas ao aliar forças com o PK ou o MDS, então muito possivel-
mente será visto algum avanço no que diz respeito à efetiva responsabilização, e não o mero 
cálculo de acordos milionários que nenhuma punição representam.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade desse artigo era demonstrar que empresas extrativistas representam gran-
des riscos à efetivação dos direitos humanos, principalmente no que toca as comunidades 
ancestrais, devido ao grande potencial destrutivo das corporativas e da intensa relação desses 
povos com o meio ambiente.

Apesar do grande estrago que causam, essas empresas muitas vezes se aproveitam da 
fragilidade das leis e da necessidade de recursos em países subdesenvolvidos para aliarem-se 
aos Estados, que trocam o bem-estar de seus próprios cidadãos pela possibilidade de lucro.

O grande poder econômico das empresas também deve ser levado em consideração 
em futuras tentativas de regulação da atividade extrativista, haja vista que a suposta autor-
regulação do Processo de Kimberley teve como consequência a permanência dos abusos 
praticados tanto pelos Estados quanto pelas corporativas.

Como um passo adiante à exaustiva discussão sobre a necessidade de tornar as 
empresas sujeitas de Direito Internacional, é necessário também que as sanções e multas 
impostas sobre elas tenham caráter punitivo-pedagógico, ou seja, devem causar um impacto 
econômico relevante para a corporação para que a violação recorrente de Direitos Humanos 
não seja um caso de crime lucrativo.

Além disso, é preciso aliar os esforços dos procedimentos de “controle de qualidade”, 
por assim dizer, da proteção e promoção dos direitos humanos dentro das empresas e nas 
suas relações comerciais. Não bastando, contemporaneamente, a mera afirmação de que os 
Estados são os únicos responsáveis, e, para esse fim, é preciso lembrar que a própria afirma-
ção da responsabilidade dos Estados foi inicialmente bastante contestada.

Por derradeiro, a responsabilização de empresas por violações de direitos humanos 
abre enorme campo de batalha em que contendem três partes: as vítimas das violações, as 
empresas e o Estado. Mas direitos humanos são exatamente isso, luta por igualdade e digni-
dade a todas as pessoas.

41 ONU. Global Compact: Principle 2. Disponível em: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mis-
sion/principles/principle-2>. Acesso em: 16 ago. 2018.
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1 INTRODUÇÃO

Em 25 de setembro de 2015, a Organização das Unidas adotou formalmente a Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável. O documento propõe 17 objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável e 169 metas correspondentes, que serão implementados entre 2016-2030. 
A Agenda 2030 em sua declaração afirma que os Países-membros se comprometem a promo-
ver a compreensão intercultural, a tolerância, o respeito mútuo e uma ética de cidadania global 
e responsabilidade compartilhada. 

O 16º objetivo se propõe a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desen-
volvimento sustentável e na alínea b reforça e necessidade de se fazer cumprir leis e políticas 
não discriminatórias. 

Partindo desses compromissos, as causas que representam óbice ao desenvolvimento 
sustentável e ao sucesso dos objetivos da Agenda 2030 merecem destaque e atenção por parte 
da comunidade acadêmica.

1 As autoras agradecem à CAPES pelo auxílio na pesquisa para elaboração do presente artigo.
2 Doutoranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR); Bolsista Capes em dou-
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PUC/PR. 

3 Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC/PR); Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Visiting Scholar na 
American University em Washington-DC (2015-2016); Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do 
PPGD da PUC/PR. 
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O discurso de ódio, objeto de estudo desse artigo, representa a contramão de socie-
dades tolerantes e inclusivas, isso porque, além do prejuízo causado a vítima ou as vítimas, 
reproduz preconceito, discriminação e enfraquece o espaço democrático.

No Brasil, especialmente, discutir e estabelecer parâmetros para o discurso de ódio é 
indispensável. Primeiro, porque não existe uma legislação brasileira sobre o tema; segundo, 
a doutrina e escassa jurisprudência sobre o assunto não trazem a caracterização clara do 
discurso de ódio e as medidas necessárias para seu combate.

Estudo da análise da jurisprudência brasileira sobre discurso de ódio realizado na 
FGV demonstrou que o Judiciário brasileiro é repressivo quanto a esse tipo de manifestação, 
mas é a Lei 7.716/89 chamada a balizar as decisões, ficando sem procedimento para as si-
tuações em que o ódio não se manifesta na questão racial, mas de gênero, idade, orientação 
sexual4.   

Na tentativa de se estabelecer critérios mais precisos para definição do discurso de 
ódio optou-se pela sua análise diante dos parâmetros estabelecidos pelo Sistema Interameri-
cano, especialmente pelas recomendações e relatórios da Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos, por meio de sua Relatoria Especial para a liberdade de expressão. 

O Brasil, enquanto membro da OEA, e diante da vigência em território nacional desde 
1992 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, assumiu o compromisso de acatar 
as recomendações dos órgãos que integram o sistema e de adotar as medidas necessárias ao 
fiel cumprimento das obrigações assumidas na proteção e promoção aos direitos humanos.     

A Relatoria Especial para a liberdade de expressão, em 2015, dedicou capítulo espe-
cial em seu relatório anual para tratar do tema do discurso de ódio e recomendou aos Estados 
membros da OEA, entre outras iniciativas, que adotassem medidas jurídicas que combates-
sem o discurso de ódio e assegurassem que a legislação que sancionar o discurso se adeque 
de maneira expressa ao artigo 13.5 da Convenção e aos princípios estabelecidos pela Comis-
são, pela Corte e pelo direito internacional de direitos humanos. 

Para tal análise, o artigo explora a necessidade de se impor limites à liberdade de 
expressão a partir de discussões teóricas sobre a tolerância e o pluralismo, inerentes às so-
ciedades democráticas. Em seguida, dedica-se a compreender o entendimento do Sistema 
Interamericano do direito à liberdade de expressão e pensamento e suas possíveis limitações. 
Passando, ao final, à análise dos relatórios da Relatoria Especial para a liberdade de expressão 
sobre o discurso de ódio, com vistas a encontrar uma definição precisa desse tipo de discurso, 
os requisitos necessários para sua configuração e as medidas recomendadas pela Relatoria e 
pela Comissão para seu combate.   

4 SILVA, Rosane Leal da; et al. Discurso de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista Direito 
GV, São Paulo, jul./dez. 2011. A organização Artigo 19 também possui relatório sobre o discurso de ódio 
no Brasil e reforça que apesar do número de denúncias ser significativo, existe pouquíssima jurisprudência 
sobre o tema e falta de parâmetros nas decisões. ARTIGO 19. Panorama sobre o discurso de ódio no Brasil. 
Disponível em: <https://docplayer.com.br/16571832-Panorama-sobre-discurso-de-odio-no-brasil.html>. 
Acesso em: 17 ago. 2018.   



390 Anna Luisa Walter de Santana | Danielle Anne Pamplona

2 A EXTENSÃO DA TOLERÂNCIA E SUA RELAÇÃO COM O 
DISCURSO DE ÓDIO 

O contexto político e social do início do século XX é marcado pelo encurtamento das 
fronteiras e dos limites entre os Estados, o que nos leva a reflexão de temas caros às socieda-
des democráticas como a tolerância e o pluralismo. Ondas migratórias, refugiados de guerra 
e de clima, atentados terroristas, intolerância, preconceito, ocupam espaço nas discussões 
modernas e transcendem fronteiras nacionais. 

A globalização transforma o cotidiano com uma violência inegável e representa a ação 
sem fronteiras nas dimensões da economia, das questões econômicas e ambientais, dos 
conflitos transculturais e da sociedade civil5. O mundo globalizado desafia a humanidade a re-
solver os problemas que surgem da complexa rede de relações que liga os indivíduos; pessoas 
e grupos sociais profundamente diferentes se encontram e precisam construir um espaço 
adequado de convívio, tolerando e respeitando as diferenças. 

Por certo, a exigência da tolerância não nasce com os Estados globalizados, mas sua 
necessidade se intensifica de maneira profunda.6 Bobbio afirma que a tolerância surge no terre-
no das controvérsias religiosas, no momento em que se toma consciência da irredutibilidade das 
opiniões e da necessidade de se encontrar um modo de conviverem. Trata-se do reconhecimento 
do igual direito a conviver que se reconhece a doutrinas opostas.7

Para Habermas8, “naquilo que é relevante para seu caráter, pessoas são entroncamen-
tos em uma rede adscritícia de culturas e tradições” e mesmo em uma comunidade republicana 
podem eclodir conflitos culturais. Isso porque, o problema das minorias, que pode surgir nas 
sociedades pluralistas, é ainda mais intensificado nas sociedades multiculturais.

A tolerância pode assumir um caráter plurívoco, na visão de Walzer9, para quem 
seu conteúdo varia segundo os regimes políticos em que convivem diversos grupos so-
ciais, sem que haja necessariamente um sentido progressivo entre eles. Nos Estados- 
-Nações, em que um grupo organiza a vida da comunidade, a tolerância não contempla os 
grupos, mas participantes individuais que são concebidos como membros de alguma minoria 
e suas práticas devem passar pelo escrutínio da minoria. Já nas sociedades de imigrantes, o 
Estado é neutro em relação aos grupos, tolerando a todos, a tolerância assume uma feição 
radicalmente descentralizada. 

5 BECK. Ülrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. Tradução André 
Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

6 Nesse sentido, Walzer afirma que após a Primeira Guerra houve um esforço para garantir a tolerância de 
minorias nacionais nos novos e radicalmente heterogêneos Estados-Nações (WALZER, Michael. Da tole-
rância. Trad. Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999).

7 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.

8 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. George Sperber e Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002. p. 165-166.

9 WALZER, Michael. Da tolerância. Trad. Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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Já Wolf10, por sua vez, analisa a tolerância como uma virtude política, no sentido de 
ser o espírito que permite o melhor desempenho da democracia pluralista. Contudo, mesmo 
nas sociedades democráticas, uma cultura majoritária no comando das decisões políticas 
pode negar igualdade de direitos a uma minoria ao impor sua forma de vida e seus valores.11 

A questão de fundo que se coloca em todos os teóricos que tratam da tolerância é a 
sua possibilidade de limitação. Até que ponto devemos tolerar os intolerantes? Aqui a discus-
são se torna muito apropriada quando se propõe uma reflexão acerca dos discursos de ódio e 
os limites à liberdade de expressão. 

Bobbio defende a tolerância como um bem em si, de modo que “todas as ideias de-
vem ser toleradas, menos aquelas que negam a ideia mesma de tolerância”12. Contudo, reforça 
que responder ao intolerante com intolerância, embora juridicamente lícito, não se apresenta 
como a melhor solução, pois dificilmente isso tornará o intolerante um liberal.

A solução para Bobbio13 é uma questão última, que não admite justificação exclusi-
vamente racional. Dependendo do momento histórico vivido por cada comunidade, podem 
se justificar escolhas mais ou menos tolerantes com os grupos intolerantes, sendo que isso 
determinará se a comunidade adota um conceito extensivo de tolerância, próprio do libera-
lismo progressista, ou restritivo de tolerância, próprio do liberalismo conservador.

Ainda que se pense em uma solução a depender do momento histórico, é preciso con-
siderar que nas sociedades democráticas, espaço próprio da coexistência pacífica de opiniões 
e interesses plurais e conflitivos14, é preciso encontrar uma mínima concordância sobre o que 
é tolerável ou intolerável.

Afinal, sociedades democráticas não podem permitir o preconceito e a discriminação, 
que minam a própria ideia de democracia e de ambiente plural. 

Os Estados democráticos valorizam a liberdade de expressão como forma de manu-
tenção desse espaço plural, mas proíbem, em maior ou menor medida, formas de comunica-
ção marcadamente intolerantes com pessoas ou grupos.15 Conhecidos pela expressão em in-
glês hate speech, os discursos do ódio referem-se a palavras que “tendem a insultar, intimidar 
ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, 
ou que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”16.

10 WOLFF, Robert. Além da tolerância. In: WOLFF, Robert; MOORE JR., Barrington; MARCUSE, Herbert. Crítica 
da tolerância pura. Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1970.

11 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. George Sperber e Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

12 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002. p. 153.

13 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.

14 CHÂTELET, François; DUHAMEL, Olivier; PISIER-KOUCHER, Evelyne. História das ideias políticas. Trad. 
Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

15 TSESIS, Alexander. Dignity and speech: the regulation of hate speech in a democracy. Wake Forest Law 
Review, Chicago, v. 44, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id-1402908>. Acesso em: 17 jun. 2016.

16 BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito 
alemão e o americano. Revista Direito Público, Brasília, n. 15, jan./fev./mar. 2007. p. 118.
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Discursos de ódio derivam do preconceito e levam à discriminação, afinal, a principal 
consequência nociva do preconceito de grupo é a discriminação. A grande dificuldade de lidar 
com tais formas de expressão está na própria essência do conceito de preconceito, que deve 
ser entendido como uma opinião ou conjunto de opiniões que acolhemos de maneira acrítica, 
e a aceitamos com tanta força que resiste a qualquer refutação racional.17

Bobbio18 ressalta que o preconceito de grupo é geralmente um preconceito da maioria 
com relação a uma minoria e que suas consequências nocivas podem ser distribuídas em três 
níveis diversos, em razão do grau de gravidade. A primeira consequência é a discriminação 
jurídica, quando alguns passam a ser excluídos do gozo de certos direitos; posteriormente, 
verifica-se a marginalização social, que se manifesta na formação de guetos e favelas que 
exclui determinados grupos do convívio social; e por fim, a perseguição política, em que se 
verifica o uso da força para esmagar uma minoria de desiguais.

A discriminação é entendida como uma diferenciação injusta, pois contraria a própria 
ideia de igualdade. Mas enquanto o preconceito é uma opinião, a discriminação é uma ação. 
Num primeiro momento, a discriminação se funda num juízo de fato, que é a mera constatação 
da diversidade. Num segundo momento, o juízo discriminante necessita de um juízo de valor, 
que considera um grupo superior e o outro inferior. Por fim, a discriminação se completa numa 
terceira fase, verdadeiramente decisiva, a qual implica o reconhecimento de que o grupo supe-
rior deve comandar ou dominar o inferior.19

Destaque importante merecem as desigualdades econômicas e sociais, por contribuí-
rem para uma preocupação geral com a intolerância e fomentarem práticas como o discurso 
de ódio. Os riscos associados aos discursos de ódio são particularmente mais agudos em 
tempos de crise econômica, já que é comum as pessoas procurarem um responsável pela 
perda de empregos ou instabilidade financeira.20

“A intolerância é mais virulenta quando diferenças de cultura, etnia ou raça coincidem 
com diferenças de classe – quando membros de grupos minoritários também são subordinados 
economicamente.”21 

Redução de desigualdade entre os países e dentro deles passa, necessariamente, 
como uma medida para o combate a intolerância e manifestações de ódio.  

O fortalecimento da democracia é também medida necessária de combate à intolerân-
cia, pois na democracia as “opiniões são livres e, portanto, são forçadas a se chocar, e ao se 

17 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.

18 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.

19 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.

20 TSESIS, Alexander. Dignity and speech: the regulation of hate speech in a democracy. Wake Forest Law Review, 
Chicago, v. 44, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-1402908>. 
Acesso em: 17 jun. 2016.

21 WALZER, Michael. Da tolerância. Trad. Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 74.
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chocarem, acabam por se depurar. Para se libertarem dos preconceitos os homens precisam 
antes de tudo viver numa sociedade livre”22.   

Segundo Habermas23, os Estados democráticos de direito possuem diversos cami-
nhos para a inclusão de minorias, especialmente a partir da concessão de autonomia cultural 
e políticas de equiparação. Sem que o preço seja a fragmentação da própria sociedade, as 
forças de coesão da cultura política comum precisam ser o denominador comum para que a 
nação de cidadãos não se despedace.

Na proposta de Bobbio24, não existe outra saída para combater o preconceito senão 
uma educação voltada para valores universais, isso porque a democracia se inspira em princí-
pios universais, como liberdade, justiça e tolerância, e é inclusiva. O autor reconhece, porém, 
que a educação não será suficiente se não transformada em ação correspondente. Instituições 
políticas e educação precisam caminhar juntas. 

Por certo, os discursos de ódio podem ser desencorajados por uma educação uni-
versalista, mas não seria crível pensar que essa é uma solução definitiva e exclusiva. Nunca 
haverá uma sociedade completamente tolerante e mesmo os países mais liberais concordam 
que é preciso combater esse tipo de violência. 

Entender que outras medidas se fazem necessárias, e qual a maneira mais adequada 
de estabelecer limites a um valor tão aclamado nas democracias como a liberdade de expres-
são, especificamente no que diz respeito ao discurso de ódio, é o que se fará a seguir. Para 
isso, buscou-se o quanto já foi dito, no âmbito do sistema interamericano de proteção aos 
direitos humanos, pela Corte e pela Relatoria especial para Liberdade de Expressão, pela Corte 
Europeia de Direitos Humanos e pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU.

3 AS DIFERENTES REGULAMENTAÇÕES E  
INTERPRETAÇÕES DO CONTEÚDO DA LIBERDADE  
DE EXPRESSÃO E DO DISCURSO DE ÓDIO

A liberdade de expressão, enquanto direito reconhecido a todos os seres humanos, pode 
parecer ter um conteúdo unívoco. No entanto, não é o que acontece. Dentre as diferentes possi-
bilidades de restrição da liberdade de expressão, não é diferente. A análise do caso do discurso 
de ódio é exemplo de que a depender de para onde o olhar se volte, o conteúdo do discurso de 
ódio e seus limites parecem se confundir. Por isso, há que se considerar as palavras em textos 
internacionais e as manifestações dos diferentes sistemas de proteção de direitos humanos, na 
tentativa de encontrar alguma formatação para o tratamento do discurso de ódio.

22 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002. p. 118.

23 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. George Sperber e Paulo Astor 
Soethe. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

24 BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros ensaios. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 
2002.
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3.1 Os sistemas de proteção de direitos humanos 

A partir das atrocidades e das claras violações aos direitos mais básicos do ser hu-
mano ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial é que a comunidade internacional chega a 
um consenso sobre a necessidade de um sistema global de proteção aos direitos humanos. 
É no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), que a Comissão de Direitos Humanos 
e, a partir de 2006, o Conselho de Direitos Humanos passaram a desenvolver um trabalho 
de conscientização sobre a necessidade de atenção às violação de direitos humanos, assim 
como da construção de caminhos que possam levar ao maior respeito aos direitos consagra-
dos internacionalmente.

Paralelo ao sistema global, surgem os sistemas regionais de proteção dos direitos 
humanos, com a missão de garantir maior proteção aos direitos humanos. Isso porque, o 
sistema global apresenta uma vulnerabilidade estrutural significativa25, na medida em que não 
existe um Tribunal Internacional de Direito Humanos e na medida em que as decisões, proferi-
das pelos órgãos das Nações Unidas, não possuírem um efeito jurídico vinculante.26 

A existência de sistemas regionais reforça os direitos humanos previstos nos tratados 
e declarações internacionais e é uma resposta para as dificuldades de implementação da 
defesa dos direitos humanos no âmbito global. 

Nesse sentido, os sistemas global e regionais interagem para garantir uma maior prote-
ção aos indivíduos, adotando o valor da dignidade humana como primazia e proporcionando a 
maior efetividade possível na tutela e promoção dos direitos fundamentais.27 Atualmente, existem 
três sistemas regionais desenvolvidos: Europeu, Interamericano e Africano.

Na América, o sistema criado para promoção e proteção dos direitos humanos é o 
denominado Interamericano e funciona no âmbito da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) e está assentado no trabalho realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.28 

A Convenção Americana de Direito Humanos, também conhecida como Pacto de 
San José da Costa Rica, instrumento de maior importância do sistema interamericano, foi 
subscrita após a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em 22 de 
novembro de 1969 na cidade de San José, Costa Rica, e entrou em vigor em 1978. O Brasil 
somente ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1992 e reconheceu a 
competência jurisdicional da Corte Interamericana em 1998, por meio do Decreto Legislativo 
n. 89, de 3 de dezembro. 

25 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos Direitos Humanos: a Corte Interamericana 
e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008.

26 CORREIA, Thereza Rachel Couto. Corte Interamericana de Direitos Humanos: repercussões jurídicas das 
opiniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008.

27 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.
28 COELHO, Rodrigo Meirelles Gaspar. Proteção internacional dos Direitos Humanos: a Corte Interamericana 

e a implementação de suas sentenças no Brasil. Curitiba: Juruá, 2008.
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O texto da Convenção Americana inicia reafirmando a obrigação prevista na Carta da 
OEA de os Estados-Partes se comprometerem com o respeito aos direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantirem o seu livre e pleno exercício a toda a pessoa que esteja sujeita à 
sua jurisdição. Também, dedica a uma séria de direitos civis e políticos, tais como: direito à 
vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, à proteção da honra e dignidade, à liberdade 
de consciência e de religião, à liberdade de pensamento e expressão, à nacionalidade, ao 
nome, à propriedade privada, entre outros. 

A Convenção impõe ao Estado signatário a obrigação de adotar todas as medidas 
necessárias para o cumprimento das regras e obrigações assumidas. Ao reconhecer a compe-
tência da Corte Interamericana de Direitos Humanos assume o compromisso de cumprir com 
as decisões de um órgão jurisdicional não sujeito à sua soberania.29

3.2 O discurso de ódio nos diferentes sistemas

São muitos os direitos previstos na Convenção Americana e, no que se refere ao 
direito à liberdade de pensamento e expressão, sua relevância é celebrada com a designação 
de uma Relatoria Especial para o tema, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, 
em funcionamento desde 1997. 

A Relatoria Especial para a liberdade de expressão foi estabelecida como um escritório 
permanente e independente que atua dentro do marco e com o apoio da Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos. Suas atribuições principais são auxiliar a Comissão em casos indi-
viduais e preparar relatórios anuais sobre o tratamento dado ao direito à liberdade de expressão 
nos países membros da OEA e relatórios temáticos.  

O direito à liberdade de pensamento e expressão está previsto no artigo 13 da Con-
venção, com a seguinte redação: 

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito com-

preende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, 

sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

Apresenta-se, da análise do citado artigo, duas dimensões da liberdade de expres-
são: uma individual e outra social. Em sua dimensão individual, a liberdade de expressão não 
se esgota no direito a falar e escrever, mas compreende o direito de utilizar qualquer meio 
apropriado para fazer difundir seu pensamento e chegar ao maior número de destinatários. 

29 CORREIA, Thereza Rachel Couto. Corte Interamericana de Direitos Humanos: repercussões jurídicas das 
opiniões consultivas. Curitiba: Juruá, 2008.
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Em sua dimensão social, a liberdade de expressão é um meio de intercâmbio de ideias e 
compreende o direito de cada um de comunicar seus pontos de vista e conhecer a opinião 
alheia.30

As restrições ao exercício desse direito aparecem no artigo 13.2 e a Convenção deixa 
claro que os abusos à liberdade de expressão não podem ser objeto de medidas de controle 
preventivo, mas fundamento de responsabilidade para quem tenha cometido:

13. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a cen-

sura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas 

pela lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

 Para que tal responsabilidade seja estabelecida é necessária: a existência de funda-
mentos de responsabilidade previamente estabelecidos; a definição expressa e taxativa desses 
fundamentos pela lei; a legitimidade dos fins perseguidos ao estabelecê-lo e que esses funda-
mentos sejam necessários para assegurar os mencionados fins.31 

As restrições indiretas constantes no 13.3 e 13.4 não se referem à liberdade de 
expressão pessoal, mas à atividade empresarial em matéria de imprensa, rádio e televisão32:

13.3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais 

como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequên-

cias radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, 

nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de 

ideias e opiniões.

13.4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo 

exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, 

sem prejuízo do disposto no inciso 2.

O parágrafo 5, do artigo 13, veda as expressões de ódio, já que os delitos contra a 
humanidade, com frequência, vêm acompanhados ou precedidos dessa forma de expressão.33 
É aqui que se encontra o objeto principal do presente texto: 

30 BRASIL, Ministério da Justiça. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Mi-
nistério da Justiça, 2014.

31 BRASIL, Ministério da Justiça. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Mi-
nistério da Justiça, 2014.

32 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  

33 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rela-
toría Especial para la Libertad de Expre-sión. Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre 
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13. 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao 

ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, 

ao crime ou à violência.

O direito à liberdade de pensamento e de expressão tem sido objeto de preocupação 
e estudo constante no âmbito do Sistema Interamericano em razão da sua importância para a 
proteção da autonomia individual e para a promoção da democracia.

Apesar do debate intenso sobre qual seria o objetivo mais importante da liberdade de 
pensamento e expressão, entende-se que esses dois objetivos são igualmente importantes e 
reforçam-se mutuamente.34 Sem liberdades civis, como a liberdade de imprensa, de expressão, 
de reunião, a participação do povo no poder político é uma farsa, na mesma medida em que sem 
a participação popular no poder as liberdades civis têm pouca probabilidade de durar.35 

Por certo, a liberdade de expressão está intimamente ligada ao desenvolvimento da 
autonomia do sujeito, na medida em que expressando suas opiniões, sentimentos e ideias e 
na troca com os demais, o sujeito toma consciência de si mesmo, de suas motivações e se 
torna, portanto, mais autônomo.     

Mas a liberdade de expressão é também “pedra angular na própria existência de uma 
sociedade democrática”36, na medida em que cada um possa participar da vontade do Estado. 
Assim, “[...] os direitos de liberdade foram desde o início a condição necessária para a direta 
aplicação das regras do jogo democrático [...]”37.

Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de expressão 

- pelo menos de acordo com significativa doutrina - assume uma espécie de posição 

preferencial (preferred position), quando da resolução de conflitos com outros princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, muito embora se afirme que no Brasil a teoria da 

posição preferencial - em que pese consagrada pelo STF quando do julgamento da ADPF 

130 - tem sido, em geral aplicada de forma tímida38.

O relatório anual de 2015 da Relatoria para liberdade de expressão, ao tratar da vio-
lência crescente a comunidade LGBT, reforça que o artigo 13 abarca o direito das pessoas 
de expressarem sua orientação sexual e identidade de gênero e que o direito à liberdade de 

Derechos Humanos. 2004. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/
Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf>. Acesso em: 21 set. 2015.

34 SARMENTO, Daniel. Liberdade de expressão, pluralismo e o papel promocional do Estado. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, n. 16, ago. 2007.

35 BOBBIO, Norberto. Igualdad y libertad. Barcelona: Ediciones Paidós, 1993.
36 BRASIL. Ministério da Justiça. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Mi-

nistério da Justiça, 2014. p. 19.
37 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 2000. p. 44.
38 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais em espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 446.
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expressão é fundamental para garantir o direito à igualdade das minorias e de grupos que tem 
sofrido discriminação histórica.        

Trata-se ainda de direito fundamental também para viabilizar grupos vulneráveis a res-
tabelecer o equilíbrio de poder entre os membros da sociedade, além do mais, promove a 
tolerância entre as culturas e favorece a desconstrução de estereótipos.

Discursos de ódio comumente de baseiam em estereótipos de grupos vulneráveis, a fim 
de influenciar um comportamento hostil em relação a eles. As declarações de supremacia negam 
a esses grupos o legítimo direito a igualdade e impedem sua participação na democracia.39 

As restrições ao exercício da liberdade de expressão previstas no item 5 do artigo 13 
da Convenção são as que mais interessam para o presente artigo e, na sequência, é analisada 
a maneira com que o Sistema Interamericano as tratam.

Dentro de sua competência de redigir relatórios temáticos, a Relatoria para liberdade 
de expressão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, já em 2004, dedicou, no infor-
me anual, um capítulo para tratar dos discursos de ódio. Antes dessa data nenhum relatório 
tratou do tema do discurso de ódio e após, em 2008, o relatório destacou um subtítulo para o 
tema e no relatório de 2015, aprovado pela Comissão Interamericana em 31 de dezembro do 
mesmo ano, o discurso de ódio volta a ter um papel central.

 O Relatório de 2004 já afirmava que o manto da liberdade de expressão não é absolu-
to e que a Convenção Americana, assim como tantos outros tratados e pactos internacionais, 
declara que os discursos de ódio estão excluídos da proteção do artigo 13. O relatório, em 
sua primeira parte, dedicou-se a realizar um estudo comparado e revelador de três princípios 
básicos que surgem da análise dos critérios adotados pelas Nações Unidas e pela Europa para 
caraterização do discurso de ódio. 

Em primeiro lugar, o princípio central está relacionado ao propósito ou finalidade do 
discurso; deve ser avaliada a finalidade do discurso para sua configuração como discurso de 
ódio. Assim, mesmo quando são utilizadas expressões que indiquem o ódio em relação a um 
grupo, se se trata de uma investigação histórica ou se trata de transmitir uma informação, não 
há incitação ao ódio. Prevalece a boa-fé e, por isso, o discurso não pode ser condenado e 
prevalece a liberdade de expressão do indivíduo.

Em segundo, o contexto também é um aspecto importante na caracterização da ex-
pressão de ódio, dado que a mesma frase pode ter significados e consequências diferentes em 
contextos diferentes. O que pode ser adequado em tempo de paz, pode adquirir a condição de 
incitação à violência em tempos de guerra.

Por fim, não existe necessidade de um vínculo direto entre o discurso e a violência, 
isso porque, os efeitos danosos das expressões de ódio podem se projetar no tempo ou serem 

39 TSESIS, Alexander. Dignity and Speech: the regulation of hate speech in a democracy. Wake Forest Law Review, 
Chicago, v. 44, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-1402908>. 
Acesso em: 17 jun. 2016.
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indiretos. Assim, mesmo que não ocorra um ato violento que possa ser vinculado ao discurso, 
ele pode configurar discurso de ódio. 

O relatório afirma que a jurisprudência de outros sistemas pode servir de orientação, 
mas não para ampliar as restrições às liberdades garantidas aos indivíduos. A ressalva do re-
latório se justifica na medida em que a Corte, na Opinião Consultiva 05/85, já afirmava que as 
disposições da Convenção Americana são mais generosas com a liberdade de expressão dado 
que, ao impor restrições, apresentam redação mais específica. Enquanto o artigo 13 da Conven-
ção Interamericana detalha as possibilidades de restrição, o artigo 1040 da Convenção Europeia 
de direitos Humanos é genérico e não contém a proibição expressa de proibição de censura 
prévia constante do artigo 13. Por isso, as limitações à liberdade de expressão da jurisprudência 
da ONU e da Corte Europeia devem ser utilizadas como padrões mínimos. Em outras palavras, o 
que o Relatório afirmava é que o instrumento americano delimita com maior precisão o que pode 
ser restrição à liberdade de expressão, enquanto que o instrumento europeu deixa uma margem 
maior para aplicação de restrições.

Claramente existe uma abordagem diferente dos limites à liberdade de expressão nos 
países europeus e nos EUA, país que influenciou a redação da Convenção Americana, e que 
prioriza a liberdade de expressão sobre direitos contrapostos de dignidade, honra, civilidade 
e igualdade.41 Segundo Rosenfeld42, enquanto a liberdade de expressão está fundada no indivi-
dualismo e nas ideias libertárias nos EUA, em outras democracias ocidentais, como Canadá, 
Inglaterra e Alemanha, são valores como a honra, a dignidade e o interesse coletivo que estão 
no coração das concepções sobre liberdade de expressão.     

O relatório ainda ressalta que conforme redação do artigo 13.5, a lei deve proibir toda 
forma de expressão que constitua incitação à violência ilegal. Portanto, a violência é requisito 
para qualquer restrição à liberdade de expressão. Já a Convenção Europeia admite as restri-
ções que sejam necessárias em uma sociedade democrática e enumera fins, como segurança 
nacional e integridade nacional, como justificadores da limitação à liberdade de expressão.

Assim, as restrições à liberdade de expressão são mais restritas no Sistema Interame-
ricano, que exige a incitação à violência ilegítima. 

40 Art. 10.1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de 
opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de 
quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os Es-
tados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um regime de autorização 
prévia.2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido 
a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências 
necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança 
pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou 
dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade 
e a imparcialidade do poder judicial”. (CORTE EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS, 1951). 

41 BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito 
alemão e o americano. Revista Direito Público, Brasília, n. 15, jan./fev./mar. 2007.

42 ROSENFELD, Michel. Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis. Cardozo Law 
School: Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies, n. 41, apr. 2001. Disponível em: <http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-265939>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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Para a Relatoria Especial para a liberdade de expressão, embora não exista uma de-
finição universalmente aceita de discurso de ódio, seu conceito com frequência se refere a 
expressões a favor da incitação à violência com base na identificação da vítima como perten-
cente a determinado grupo social ou demográfico.43, 44

O discurso de ódio não pode abarcar ideias amplas e abstratas, como visões e ideolo-
gias políticas, a fé ou crenças pessoais. Nem se refere simplesmente a um insulto ou expres-
sões injuriosas. No mais, os Estados estão obrigados a proibir o discurso de ódio quando o 
discurso constitua incitação à violência ou qualquer outra ação ilegal similar contra qualquer 
pessoa ou grupo de pessoas, por motivos que incluem raça, cor, religião, idioma, origem 
nacional, entre outros.45

Já as expressões ou comentários intolerantes que não constituem estritamente inci-
tação à violência estarão sujeitos a responsabilidades posteriores nos moldes do artigo 13.2. 
Tais responsabilidades posteriores também deverão estar previstas em lei.    

A Relatoria reconhece que representações negativas e outras expressões que estig-
matizam as pessoas e determinados grupos são ofensivas, dolorosas e aumentam sua mar-
ginalização, mas pondera que a proibição a esse tipo de discurso não eliminará o estigma e o 
ódio profundamente arraigados nas sociedades na América. Pessoas que promovem esse tipo 
de discurso precisam ser refutadas e precisam ser persuadidos de seu erro no debate públi-
co, silenciá-las não diminui as desigualdades sociais estruturais e as visões discriminatórias. 
Nesse sentido, é necessário garantir maior e melhor diversidade e pluralismo no acesso aos 
meios de comunicação.46

O Relatório Anual de 2015, preocupado com o aumento da violência contra a comuni-
dade LGBT e sabendo que tal violência é reforçada pelos discursos de ódio dirigidos a essas 
pessoas, inicia afirmando que em uma sociedade democrática os Estados devem proteger a 
liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que devem garantir a igualdade e segurança das 
demais pessoas. 

43 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Re-
latoría Especial para la Libertad de Expre-sión. Informe Anual de la relatoria especial para la libertad de 
expresión. 2015. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Infor-
meAnual2015RELE.pdf>. Acesso em: 21 set. 2016.

44 Fica demonstrada aqui a diferença da abordagem do sistema interamericano que exige a violência como requi-
sito para restrição à liberdade de expressão de outros conceitos que estendem também o discurso de ódio a 
expressões que alimentam um ambiente de intolerância. Brugger ao tratar do art. 130 do Código penal alemão 
informa que esse dispositivo tem por objetivo evitar um clima favorável ao crime de ódio. Não há necessidade 
de um risco presente para a punição. “Esse dispositivo é direcionado contra o “perigo de um perigo” (BRUG-
GER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o direito alemão e o 
americano. Revista Direito Público, Brasília, n. 15, jan./fev./mar. 2007. p. 129). 

45 Há que se fazer a ressalva de que se a discussão se der sobre o texto da Convenção em língua portuguesa, 
a restrição à liberdade de expressão é maior, para abarcar o discurso que incite também à discriminação, à 
hostilidade ou ao crime. Além disso, a proibição está prevista nos textos em espanhol e português, no texto 
em inglês, a atuação estatal é posterior à ocorrência do discurso.

46 Volta-se aqui a ideia de educação universalista de Bobbio, como importante ferramenta para a criação de 
uma sociedade mais tolerante e inclusiva.   
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O relatório demonstra ainda a preocupação com inciativas legais em vários países 
da América Latina que pretendem proibir o discurso de ódio, mas acabam comprometendo o 
exercício do direito à liberdade de expressão. 

Durante los últimos años, varios países de América han impulsado iniciativas legales 

para promover la igualdad, sancionar la discriminación y prohibir el “discurso de odio”. 

Sin embargo, la CIDH há tomado conocimiento que en muchos casos esta legislación 

no satisface los principios de legalidad. La vaguedad de las definiciones que contienen 

podrían dar lugar a interpretaciones que comprometan el efectivo ejercicio de la libertad 

de expresión sobre asuntos de interés público47.

De toda forma, segundo o relatório, a Comissão e a Relatoria Especial reiteram que a 
promoção e proteção do direito à liberdade de expressão deve conjugar-se com esforços para 
combater a intolerância, a discriminação, o discurso de ódio e a incitação à violência.48

Para que as sanções sejam possíveis nos discursos de ódio é preciso prova atual e 
objetiva de que a pessoa não estava simplesmente manifestando uma opinião, que tinha clara 
intenção de promover a violência ilegal ou qualquer outra ação similar, bem como a capacidade 
de atingir esse objetivo e que esse discurso signifique verdadeiro risco contra as pessoas que 
foram alvo do discurso.

O objetivo é traçar clara distinção entre o que será penalmente sancionado e os dis-
cursos que devem ser objeto de processo administrativo ou civil, na esteira do que já definido 
pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em sua Recomendação Geral n. 35:

El Comité recomienda que la tipificación como delito de las formas de expresión racista 

se reserve para los casos más graves, que puedan probarse más allá de toda duda ra-

zonable, mientras que los casos menos graves deben tratarse por otros medios que no 

sean el derecho penal, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza y la amplitud de 

las repercusiones para las personas y los grupos destinatarios. La aplicación de sancio-

nes penales debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad”. 

Naciones Unidas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial.

No sistema onusiano, são considerados vários elementos que não estão previstos em 
nenhum documento internacional que trata sobre o tema. Por outro lado, como esse sistema 

47 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Re-
latoría Especial para la Libertad de Expre-sión. Informe Anual de la relatoria especial para la libertad de 
expresión. 2015. p. 373. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/
InformeAnual2015RELE.pdf>. Acesso em: 21 set. 2016.

48 TSESIS, Alexander. Dignity and Speech: the regulation of hate speech in a democracy. Wake Forest Law Review, 
Chicago, v. 44, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id-1402908>. 
Acesso em: 17 jun. 2016.
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envolve um número maior de países, as chances de se deparar com situações em que é 
debatida a extensão do direito da liberdade de expressão são maiores. Assim, ao contrário 
do que ocorre no sistema interamericano, o órgão das Nações Unidas e a Corte Europeia 
já tiveram a chance de se manifestar algumas vezes sobre o discurso de ódio, com base na 
Convenção Europeia de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
No âmbito americano, isso ficou a cargo, até então, da Relatoria especial, como se viu acima.

As Nações Unidas49 sugerem um teste de seis partes para que seja possível classificar 
o que deve ser criminalmente proibido. Deve ser analisado o contexto social e político em que 
o discurso foi feito e disseminado; deve ser levado em consideração o autor do discurso, sua 
posição ou status, especialmente a posição dos organismos ou das pessoas dentro do contexto 
de a quem o discurso é dirigido. Deve ser analisado o objetivo do discurso, se está a fazer uma 
investigação histórica, de boa-fé, ou está transmitindo uma informação, ou se está fazendo apo-
logia, por exemplo, a intenção, assim, a negligencia e a imprudência não são suficientes para 
caracterizar discurso de ódio; o conteúdo também deve ser avaliado, no sentido de que a análise 
do discurso pode incluir o grau de provocação do discurso, o estilo, a natureza dos argumentos 
desenvolvidos, entre outros. Deve ainda ser avaliada a extensão do discurso, seus elementos, 
sua natureza pública, magnitude e tamanho da audiência. São elementos importantes o canal 
de transmissão, se um único folheto ou internet e a frequência, se o ambiente de divulgação era 
restrito ou aberto ao público em geral. Ainda, há que se considerar a probabilidade, a iminência 
eis que a incitação, por definição, é um crime incipiente. A ação que se defende pelo discurso de 
incitação não precisa ser cometida para que esse discurso se constitua crime. No entanto, algum 
grau ou probabilidade de que aconteça deve ser identificado. Os tribunais devem determinar que 
havia uma probabilidade razoável do discurso ter sucesso no incitamento ao grupo alvo. 

Por fim, a ONU destaca que as sanções penais devem ser medidas de último recurso 
aplicado apenas em situações estritamente justificáveis. Sanções civis e administrativas de-
vem ser consideradas, incluindo reparações pecuniárias e direito de resposta.  

Por fim, a Relatoria para liberdade de expressão aduz que todo limite a liberdade de 
expressão deve cumprir três garantias básicas: deve ser aplicada por um Poder Judiciário 
autônomo e independente; deve respeitar os princípios do devido processo legal e deve estar 
acompanhado de sanções proporcionais.   

A tipificação penal deve seguir o estrito princípio da legalidade, com redação clara e 
sem ambiguidade, utilizando termos unívocos que limitem com precisão as condutas puníveis 
e suas respectivas penas.

A organização não-governamental Artigo 19 elaborou um documento, após reuniões 
com a ONU, diversas organizações, acadêmicos e sociedade civil, em Londres em 2008/2009, 
afirmando que os sistemas jurídicos devem deixar claro em suas legislações que ódio e hos-

49 ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. Recomendación general n. 35 La lucha contra el discurso de odio racista. 
2013. Disponível em: <http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/603>. Acesso em: 10 jul. 2016.
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tilidade se referem a emoções intensas de afronta, inimizade ou aversão a um grupo objetivo; 
que o termo incitação se refere a declarações sobre grupos nacionais, raciais ou religiosos 
que podem criar um risco eminente de discriminação, hostilidade ou violência; que o termo 
promoção se entenderá como a intenção de promover publicamente o ódio.

Ponto importante de destaque no relatório de 2015 são os discursos de ódio advindos 
de funcionários públicos. Os funcionários públicos devem garantir que quando exercem sua 
liberdade de expressão não estão desrespeitando direitos humanos. 

Nesse ponto, o relatório cita o Brasil e as expressões estigmatizantes e intolerantes 
advindas do Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados50. As au-
toridades devem se abster de difundir mensagens de ódio, bem como contribuir de maneira 
contundente a construção de um clima de tolerância e respeito, em que todos podem defender 
seus direitos, expressar seus pensamentos e opiniões. 

 Trata-se aqui, inclusive, da confiança que as pessoas depositam no Estado, que se 
vê mitigada por esse tipo de atitude. Uma sociedade pautada na tolerância e no pluralismo 
passa pelas atitudes individuais, mas exige também um Estado atento a combater todo tipo 
de discurso de ódio, especialmente quando as mensagens intolerantes decorrem da fala dos 
seus representantes.  

4 CONTORNOS PARA APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO  
DO DISCURSO DE ÓDIO NO BRASIL

E no Brasil? O país deverá enfrentar o mesmo dilema de outros países: em que ex-
tensão poderá restringir a liberdade de expressão, afirmando estar diante de discurso de ódio, 
sem afetar ao tão relevante direito?

O texto analisou a posição de Bobbio acerca da tolerância, a dicção dos instrumentos 
internacionais sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio e o quanto os organismos 
que lidam diuturnamente com os direitos humanos ainda tentam construir sobre a restrição ao 
direito dos indivíduos se expressarem para tentar resolver adequadamente casos concretos. 

Os casos que chegam à análise dos organismos internacionais são aqueles em que o 
indivíduo entendeu que seu direito à liberdade de expressão não foi respeitado e que a restrição 
lhe imposta excedia o permitido pelos instrumentos internacionais. 

O Brasil está sujeito à letra da Convenção Americana. Para além do que ela prescreve 
em seu artigo 13, especificamente em relação à liberdade de expressão, há que ser lembrado 
que outras disposições podem contribuir para resolver questões que sejam judicializadas. 

O artigo 29 dita que “nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada 
no sentido de [...] c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou 

50 O relatório refere-se ao Deputado e pastor do PCS de São Paulo Marco Feliciano. Sob sua presidência foi apro-
vado na comissão o projeto conhecido como “Cura Gay”, arquivado em julho de 2013 pela Mesa da Câmara. 
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que decorrem da forma democrática representativa de governo [...]” ou no sentido de “d) 
excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.” O artigo XXVIII da Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, por sua vez, dita que: “Os direitos do homem 
estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas justas exigências do 
bem-estar geral e do desenvolvimento democrático.”. Além disso, o artigo 32 estabelece que 
“os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e 
pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade democrática.”. Esses dispositivos 
indicam que as exigências das sociedades democráticas devem nortear a interpretação e a 
concretização dos direitos dispostos na Convenção Americana e, claro, de suas restrições. 
Isso não é novidade, a Corte Interamericana, na Opinião Consultiva 05/85, que tratou sobre 
o registro profissional obrigatório de jornalistas, já declarou que “[A]s justas exigências da 
democracia devem, por conseguinte, orientar a interpretação da Convenção e, em particular, 
daquelas disposições que estão criticamente relacionadas à preservação e ao funcionamento 
das instituições democrática”51.  

Assim, sugere-se que a aplicação sistêmica da Convenção Americana ao Brasil re-
solva situações concretas. A proteção à liberdade de expressão é ampla nos instrumentos 
internacionais e as restrições aplicáveis devem levar em consideração o quanto é necessário 
para concretizar a democracia. Assim, caberá a cada Estado estabelecer o que significa a de-
mocracia e o fará conformando as liberdades e restringindo-as de acordo com a letra da Con-
venção e com suas regulamentações domésticas. O caso brasileiro não fugirá a essa regra. 
Contudo, há que se perceber que a regra é elaborada de modo a deixar um espaço de decisão 
para o Estado. E esse espaço será preenchido, passo a passo, com as decisões proferidas 
em situações judicializadas. Assim, a cada nova movimentação do Judiciário para definir se 
um discurso está ou não conformado ao discurso de ódio, e para definir se a restrição que lhe 
é imposta está ou não de acordo com as disposições domésticas e a própria restrição que a 
regulamentação do discurso de ódio lhe impõe. 

Assim, parece não haver dúvidas de que é correto defender a ideia de que em uma 
sociedade democrática como a brasileira, que busca a concretização da dignidade de todos, 
não há espaço para proteção de expressão que retire de grupos vulneráveis sua capacidade de 
participação democrática. Mas os limites para aplicação dessa regra deverão ser testados e 
aplicados em cada caso concreto, com auxílio da avaliação dos elementos já sugeridos, como 
a autoria, o contexto, a finalidade e o objeto do discurso e sem perder de vista a sociedade 
democrática que cada Estado quer construir, na esteira da lição de Bobbio sobre a tolerância, 
no sentido de que devem ser toleradas todas as ideias, exceto aquelas que neguem a ideia 
mesma de tolerância.

51 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Opinião Consultiva 05/85. In: Jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos. Tradução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da 
Justiça, 2014.



ODS 16 e o discurso de ódio no Brasil: 405

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Necessidade própria das sociedades democráticas atuais, diante do fenômeno da glo-
balização e do encurtamento das fronteiras entre os Estados, é voltar suas discussões para 
mecanismos que garantam uma sociedade mais tolerante e inclusiva. 

Palco de convívio de grupos social, econômico e culturalmente distintos, os Estados 
são os atores sociais primeiros que precisam garantir a possibilidade de pessoas e grupos 
tão distintos encontrarem espaço para manifestar suas crenças, tradições, ideias e opiniões.   

Contudo, as sociedades democráticas, espaço próprio da coexistência pacífica de opi-
niões e interesses plurais e conflitivos, precisam encontrar uma mínima concordância sobre 
o que é tolerável ou intolerável, pois não podem permitir o preconceito e a discriminação, que 
minam a própria ideia de democracia e de ambiente plural. 

Os Estados democráticos valorizam a liberdade de expressão como forma de manu-
tenção desse espaço plural, mas proíbem, em maior ou menor medida, formas de discurso que 
incitam a violência, a discriminação ou o preconceito. A liberdade de expressão, direito essencial 
para o desenvolvimento da autonomia individual e promoção da democracia, encontra limites.

O Brasil, enquanto membro do Sistema Interamericano de Diretos Humanos, está 
comprometido com decisões e recomendações do sistema que, em matéria de liberdade de 
expressão, destaca especial importância através da designação de uma Relatoria especial para 
liberdade de expressão.

Previsto no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o direito à 
liberdade de expressão e pensamento encontra suas limitações na própria redação do docu-
mento normativo.   

A Convenção deixa claro que os abusos à liberdade de expressão não podem ser 
objeto de medidas de controle preventivo, mas fundamento de responsabilidade para quem 
tenha cometido. Para que tal responsabilidade seja estabelecida, é necessária a existência de 
fundamentos de responsabilidade previamente estabelecidos; a definição expressa e taxativa 
desses fundamentos pela lei; a legitimidade dos fins perseguidos ao estabelecê-lo e que esses 
fundamentos sejam necessários para assegurar os mencionados fins.     

O parágrafo 5 do artigo 13 veda os chamados discursos de ódio que se caracterizam 
por palavras que insultam, intimidam ou assediam pessoas ou grupos em virtude de sua raça, 
cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião e que têm a capacidade de incitar à discrimina-
ção, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Para sua caracterização, partindo da análise dos relatórios anuais e temáticos promo-
vidos pela Relatoria especial para liberdade de expressão, o discurso de ódio não pode abarcar 
ideias amplas e abstratas, nem se referir simplesmente a um insulto ou expressões injuriosas, 
mas deve constituir incitação à violência ou qualquer outra ação ilegal similar contra qualquer 
pessoa ou grupo de pessoas, por motivos que incluem raça, cor, religião, idioma, origem 
nacional, entre outros.
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Embora não exista necessidade de um vínculo direto entre o discurso e a violência, 
isso porque, os efeitos danosos das expressões de ódio podem se projetar no tempo ou serem 
indiretos, a caracterização do discurso de ódio depende da existência de violência. Deve ser 
determinada uma probabilidade razoável de o discurso ter sucesso no incitamento à violência 
ao grupo alvo.

Apesar de todas essas inflexões sobre o tema, os casos concretos devem ser analisa-
dos individualmente, eis que não há uma regra geral para definir quando o discurso de ódio se 
faz presente. Ao contrário, há, sem dúvidas, alguns elementos que devem ser avaliados diante 
de cada ocorrência. 

Para isso, o contexto definitivo em que deve ser inserido cada caso é o do regime 
democrático adotado pelo Brasil. Não somente porque a Constituição o demanda, mas tam-
bém porque, como assinalado, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos dá aos 
Estados espaço, com fundamento na democracia, para que formatem o conteúdo dos direitos 
e restrições ali previstos.
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AS EMPRESAS E O DIREITO  
HUMANO À LIBERDADE RELIGIOSA:  

UMA ANÁLISE A PARTIR DOS  
PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL

Antonio Carlos da Rosa Silva Junior1

Acyr de Gerone2

1 INTRODUÇÃO

Em janeiro de 1999, o então Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Kofi Annan, anunciou no Fórum Econômico Mundial a criação de um Pacto Global com 
vistas a conduzir as empresas à cidadania e ao desenvolvimento sustentável. Oficialmente 
lançado em julho de 2000, o Pacto adotou nove princípios e diretrizes nas áreas de direitos 
humanos, relações de trabalho e proteção ambiental. Em junho de 2004, porém, foi inserido 
mais um valor a ser compartilhado, agora com vistas à anticorrupção.

Mencionado Pacto não tem o condão de valer como um código de condutas nem quer 
se constituir como um mecanismo de regulação das atividades empresariais. A ideia perma-
nece de adesão voluntária, viabilizando um crescimento responsável que contemple interesses 
de ordem humanitária, construa uma aprendizagem através de fóruns e diálogos e busque a 
convergência em torno de boas práticas aplicáveis universalmente.3 Aliás, há o reconhecimen-
to de que instrumentos regulatórios e iniciativas voluntárias se complementam; a existência 
daqueles não minora a importância destas.

Nesse sentido, é lógico que essas “redes de aprendizagem” possuem algumas limita-
ções notadamente no aspecto sancionatório, pelo que têm sido objeto de críticas bastante áci-
das.4 Contudo, parece-nos que as vantagens delas decorrentes merecem uma maior atenção.

1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Doutor e Mestre em Ciência da Religião. Bacharel em Direito.
2 Vice-Presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-PR. Especialista em Estado Consti-

tucional e Liberdade Religiosa (Mackenzie).
3 POULIOT, Vincent; THÉRIEN, Jean-Philippe. The Global Compact: Shifting the Politics of International Devel-

opment? Global Governance, v. 12, n. 1, p. 55-75, jan. 2006. P. 55-56.
4 FERREIRA, Débora Vargas. Atitude socialmente responsável ou estratégia comercial: o caso do Pacto 

Global. 2008. 82 f. Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) – Centro de Formação Acadê-
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É que a opção pela abordagem consensual se fundamenta em pelo menos quatro 
questões: 1) a probabilidade de a ONU lançar um código normativo forte se aproxima de 
zero; 2) a mesma ONU não possui a capacidade de monitorar todas as corporações globais e 
suas cadeias de suprimentos, que envolvem pequenas e médias companhias de nível apenas 
nacional ou local; 3) a imposição de um código de condutas poderia levar a uma coalizão 
mais uniforme, por parte de líderes empresariais progressistas, que se pautasse justamente 
pelo boicote às normas; e 4) muitos termos ainda não são precisos e consensuais, como o 
“princípio da precaução” ambiental ou os limites da “não cumplicidade” corporativa quanto 
aos abusos de direitos humanos.5

Dentre os dez princípios do Pacto Global, escolhemos um para abordarmos neste 
artigo. Trata-se do primeiro, assim expresso: “As empresas devem apoiar e respeitar a pro-
teção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente”.6 Nesse sentido, iniciaremos 
abordando a questão da liberdade religiosa como um direito humano de catalogação universal 
para, em seguida, adentrarmos na discussão específica sobre como as corporações podem 
contribuir nesse processo.

2 A LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO HUMANO

A religião, assim como o Direito, modela e é modelada pela ordem social7, sendo certo 
que as dinâmicas atuais posicionam o Brasil num patamar de diversidade. Os dados estatísticos e 
as projeções do IBGE apontam um panorama formado notadamente pela aproximação numérica 
de católicos e evangélicos (apesar de os católicos ainda serem maioria), pelo aumento de espíritas 
e de “outras religiosidades” e pela presença dos sem religião.8

Ocorre que essa diversidade nem sempre é respeitada. No plano internacional, por 
exemplo, temos uma tolerância religiosa tardia na Alemanha9, e a Igreja Católica possui ca-
racterísticas importantes não aplicadas a qualquer outra religião.

Em suma, nenhuma outra comunidade religiosa agrupa, no mundo, todas as caracte-

rísticas que tem a Igreja Católica (universalidade, unidade, autoridade moral etc.) e uma 

organização semelhante à sua, o que transforma a Santa Sé num caso verdadeiramente 

unicum na arena internacional. Mas se não se quiser atribuir ao Papa, individualmente, 

mica e de Pesquisa da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro, 2008.

5 RUGGIE, John Gerard. The Theory and Practice of Learning Networks: Corporate Social Responsability and 
the Global Compact. Journal of Corporate Citizenship, Spring, n. 5, p. 27-36, 2002.

6 PACTO GLOBAL. Os 10 princípios. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/10-principios>. Acesso em: 
24 mar. 2018.

7 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. p. 136.
8 CAMURÇA, Marcelo Ayres. O Brasil religioso que emerge do Censo de 2010: consolidações, tendências 

e perplexidades. In: MENEZES, Renata; TEIXEIRA, Faustino (Org.). Religiões em movimento: o censo de 
2010. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 63-82. p. 70

9 KOMMERS, Donald P. The constitucional jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Second Edition, 
Revised and Expanded. Durham; London: Duke University Press, 1997. p. 444.
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a qualidade de sujeito do Direito Internacional Público – qualidade, ao que parece do es-

tudo ora realizado, inconteste –, não se poderá negar ao Estado da Cidade do Vaticano 

tal prerrogativa, como se verá a seguir.10 (grifos no original)

É por isso que há muitos anos a comunidade internacional reconhece que esses 
direitos também devem ser protegidos através de normas que se imponham a todas as 
nações. É que governos autoritários ou de inspirações ateístas tendem a reduzir o alcance 
das garantias fundamentais dos cidadãos, especialmente em matéria religiosa. Nessa linha, 
merecem destaque pelo menos dois documentos internacionais.

O primeiro é a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, criada justamente 
no período de pós Segunda Guerra Mundial como um esforço para que as atrocidades ali 
vivenciadas não fossem novamente cometidas. Em seu art. 18 se diz que 

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa 

religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou em particular.11

Percebamos que já nessa época a liberdade religiosa incluía a manifestação da crença 
através do ensino e da prática em público ou no ambiente privado. Isso é importante porque as 
atividades empresariais ocorrem precipuamente em ambientes privados.

Amplificando essa salvaguarda, em 1969 foi assinada a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. Em seu art. 
12 destacamos que

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 

conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unica-

mente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segu-

rança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais 

pessoas.12

10 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 463.

11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
1948. Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2018.

12 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. Dis-
ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf>. Acesso 
em: 24 mar. 2018.
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Aqui aparece o tema importante das limitações à liberdade religiosa. Em resumo, 
essa liberdade não pode ser usada como um guarda-chuva para justificar atividades ilegais ou 
imorais, nem mesmo para violar os direitos de outras pessoas.

De fato, não existe unanimidade de interpretações no tocante aos limites à liberdade 
religiosa, típico direito que pode ser alocado na ampla categoria de dignidade da pessoa huma-
na. Certamente, “há ainda profundos desacordos tanto dentro de um mesmo país quanto entre 
diferentes países sobre como aplicar o princípio em diferentes ocasiões”.13

Também não há unanimidade em se definir o que seja a própria “liberdade religiosa”. 
Para alguns, ela “é o direito que tem o homem de adorar seu deus, de acordo com a sua crença 
e o seu culto”.14 Por outro lado, há os que defendem que essa liberdade, como sucedâneo de 
uma consciência livre, conduziria a uma proteção ampla, incluindo ateus e agnósticos. No 
caso desses indivíduos não há que se falar em adoração a qualquer deus, mas sim na salva-
guarda de não exercerem crença alguma. Assim sendo, cabe frisar que adotamos a segunda 
posição: para nós, a Carta Magna garante a todos os indivíduos o direito de ter ou não uma 
religião, abandoná-la ou mudar de crença, ser ateu ou exprimir o agnosticismo.15

Ou seja, além de crerem no que quiserem, as pessoas podem crer da maneira que 
quiserem. Isso significa que um católico pode acender velas diante de imagens, enquanto 
outro pode não fazê-lo; do mesmo modo, um indivíduo pode se dizer espírita, não acreditar em 
reencarnação e frequentar reuniões islâmicas toda semana.

Não bastassem as dubiedades apontadas, é certo que a temática da “liberdade religio-
sa” inclui uma infinidade de questões, cada qual com desdobramentos e nuances específicos. 
Muitos, aliás, são encarados por áreas do saber que não o Direito, demonstrando a transver-
salidade do assunto. Nessa direção, reiteramos que nossa proposta neste artigo é abordá-la 
apenas a partir do ambiente empresarial.

3 A LIBERDADE RELIGIOSA NAS EMPRESAS

De início convém frisarmos que a fruição da liberdade religiosa no contexto emprega-
tício não é absoluta.

Levando-se em consideração que o direito à liberdade religiosa no ambiente de trabalho 

não é absoluto, em decorrência do direito à propriedade privada e do direito à livre ini-

ciativa, que visam a assegurar a necessidade do empregador em estabelecer o normal 

13 HANNIKAINEN, Ivar; STRUCHINER, Noel. A insustentável leveza do ser: sobre o arremesso de anões e o 
significado do conceito de dignidade da pessoa humana a partir de uma perspectiva experimental. Civilisti-
ca.com, Rio de Janeiro, a. 5, n. 1, 2016. Disponível em: <http://civilistica.com/a-insustentavel-leveza-do-
ser>. Acesso em: 13 jan. 2018. p. 10.

14 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 12. ed. ampl. e atual. de acordo com as Emendas Cons-
titucionais e a Revisão Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 102.

15 GERONE, Acyr de. As organizações religiosas e o Terceiro Setor. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino de (Coord.). 
Direito do terceiro setor. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008. p. 127-161. p. 140.
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e o bom funcionamento da sua empresa, vê-se a necessidade de se estipularem limites 

ao exercício do direito fundamental à liberdade religiosa no ambiente de trabalho.16

É fato que no campo jurídico os direitos fundamentais não são ilimitados. Em casos 
específicos, esses direitos podem colidir com outros, como a liberdade de manifestação do 
pensamento, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pes-
soas, a proteção à propriedade, a livre iniciativa ou os direitos autorais. Isso implica na busca 
por soluções que maximizem a fruição dessas garantias constitucionais.

Passemos a estampar, então, aspectos específicos que nos parecem mais importantes.

O primeiro deles diz respeito à instalação de templos religiosos no local de trabalho. 
Entendemos que “o fato de a empresa mantê-lo em sua unidade laboral não fere a liberdade 
religiosa do empregado”,17 desde que o mesmo não seja obrigado a frequentar esse espaço. 
Assim, a capela, ainda mais se adornada com elementos inerentes a apenas uma religião, 
não deve ser usada como sala de reuniões. Outrossim, mesmo se o templo for ecumênico ou 
inter-religioso, permanece a inexistência de obrigatoriedade.18

Uma segunda questão se refere ao uso de adereços que remetem à religião. Sobre o 
tema o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho já decidiu:

RECURSO DE REVISTA. VENDEDORA. DESRESPEITO À OPÇÃO RELIGIOSA. ASSÉDIO E 

DANO MORAL. USO DE VÉU. CONVERSÃO AO ISLAMISMO. O uso do véu é um mandato 

corânico cuja função é mostrar correspondência entre o aspecto exterior e a crença inte-

rior; é uma forma de identificar e proteger a mulher muçulmana. A conduta, nas relações de 

trabalho, deve se dar levando em consideração o ambiente de trabalho, que se caracteriza 

pelo respeito às diferenças culturais e religiosas. Logo, a adoção de postura desrespeitosa, 

piadista em relação à fé da autora, demonstra culpa e descuido da empresa com o am-

biente de trabalho, configurando verdadeira ofensa a opção religiosa da reclamante, ainda 

mais diante do significado solene do uso do véu islâmico. Recurso de revista conhecido 

e provido.19

16 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A liberdade religiosa e o empregador de tendência ideológica. In: SILVA JU-
NIOR, Antonio Carlos da Rosa et al (Org.). Direito e cristianismo: novos desafios. Vol. 2. Rio de Janeiro: Betel, 
2017. p. 290-308. p. 292.

17 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A proteção à liberdade religiosa na relação de emprego. In: SILVA JUNIOR, 
Antonio Carlos da Rosa et al (Org.). Direito e cristianismo: novos desafios. Vol. 2. Rio de Janeiro: Betel, 2017. 
p. 310-336. p. 318-319.

18 SILVA JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa. Um campo religioso prisional: Estado, religiões e religiosidades nos 
cárceres a partir do contexto juizforano. 2017. 317 f. Tese (Doutorado em Ciência da Religião) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Religião, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. p. 58.

19 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 37200-77.2006.5.02.0025. 6ª Turma. Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga. Julgado em 11/09/2013. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 24 mar. 
2018.
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A ideia, aqui, é respeitar a liberdade do funcionário de fazer uso dos símbolos reli-
giosos. Em contrapartida, porém, vislumbramos que os empregados, em algumas situações, 
poderiam ter limitado esse direito. Pense-se, por exemplo, nas enfermeiras, que muitas vezes 
sequer podem atender os pacientes portando anéis ou brincos.

Outro ponto diz respeito à proclamação da mensagem religiosa. Nem mesmo o Tri-
bunal Europeu dos Direitos do Homem assentou uma separação concreta entre proselitismo 
legítimo e proselitismo abusivo.20 Ora, é logicamente abusivo se valer da posição de autoridade 
ou gerência em uma empresa para impor a seus subordinados a oitiva do anúncio religioso. 
Por outro lado, isso não impede que diretor e subordinado conversem sobre o viés da religio-
sidade, desde que não haja submissão por medo de represálias.

Deve entender-se que o trabalhador tem, prima facie, o direito de falar de religião no 

local de trabalho, não existindo um direito de veto do empregador e dos restantes traba-

lhadores. Falar de religião não é, por si só, impor uma religião. Do mesmo modo, cabe 

ao trabalhador o direito de, com base nas suas convicções religiosas, pronunciar-se so-

bre os mais diversos temas (v.g. aborto, homossexualidade) (JOHNSON 2005, 295 ss).

Existe uma ampla margem para a protecção do discurso religioso respeitador no local 

de trabalho (RUAN 2008, 1 ss). Isso decorre da liberdade de consciência, de pensa-

mento e de expressão, direito que, recorde-se, protege mesmo o discurso chocante, 

perturbador e ofensivo. Com efeito, a simples ofensividade do discurso não pode ser 

motivo para a sua proibição, sob pena de a liberdade de expressão ficar na dependência 

da pura subjectividade. Do mesmo modo, a simples expressão de opiniões religiosas, 

mesmo veemente, não constitui uma imposição da religião aos colegas de trabalho. 

Muito menos se pode aceitar que o simples facto de alguém se dizer cristão, por exem-

plo, possa ser usado para presumir “homofobia”, “islamofobia” ou qualquer outra fobia 

ad hoc que se queira imaginar.21

No mais, embora escrevendo sobre as organizações de tendência no direito portu-
guês, entendemos que o mesmo raciocínio deve ser aplicado no Brasil:

O ordenamento jurídico português não tem qualquer norma específica que regule as or-

ganizações de tendência. No entanto, estes trabalhadores sofrem uma maior compres-

são no exercício dos seus direitos fundamentais porque aceitaram, de modo expresso 

ou tácito, adoptar um comportamento conforme à ideologia da organização da qual 

fazem parte, mas apenas em relação aos trabalhadores com funções ideológicas ou de 

tendência. Isto porque as restrições ao exercício dos direitos e liberdades deve atender 

20 LOUREIRO, Francisco José Abrantes Serra. A Liberdade Religiosa do trabalhador à luz da Convenção Eu-
ropeia dos Direitos do Homem. 2016. 88 f. Dissertação (Mestrado em Solicitadoria de Empresa) – Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Leiria, Leiria (Portugal), 2016. p. 68.

21 MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade e igualdade religiosa no local de trabalho: breves aponta-
mentos. Cadernos da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, Porto Alegre, n. 03, p. 7-19, 2010. p. 15.
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à distinção entre os trabalhadores que exercem tarefas de tendência, ou seja, quando 

às suas funções está intrínseca a ideologia da organização e cujo exercício implique 

a aplicação de valores ideológicos, e trabalhadores que executam tarefas neutras, ou 

seja, quando as suas tarefas não se relacionam directamente com as finalidades ideo-

lógicas da organização.22

É que os critérios de admissão e demissão devem ser pautados pela proteção do 
trabalhador e pela continuidade da empresa. O apresentador de televisão em um canal católico 
que revele ser homossexual ou adúltero poderia ser despedido, posto que exerce uma função 
ideológica; de fato, ele se encontra na “linha de frente” da empresa. Outra solução demandaria 
o fato de um faxineiro se mostrar homossexual ou adúltero. Num caso limítrofe, entendemos, 
estariam a secretária ou o auxiliar administrativo que tivessem contato permanente com o 
público: apesar de não executarem tarefas de tendência, são eles que acabam “representando” 
a empresa diante das pessoas.

Nessa esteira temos que retomar o primeiro valor do Pacto Global. Não restam dúvidas 
de que a liberdade religiosa integra a noção de direitos humanos e tem sido reconhecida no 
plano internacional através de diversas normativas. Às empresas cabe (a) apoiar e (b) respeitar 
a proteção desse direito. Ou seja, as corporações de todos os níveis (transnacionais, nacio-
nais, regionais e locais) precisam se atentar para as dinâmicas das relações trabalhistas no 
que se relacionam ao tema da liberdade religiosa.

O apoio e o respeito significam, repise-se, que ninguém é obrigado a ouvir um anúncio 
religioso, mas não “nos obriga a não discordar de qualquer que se seja a ideologia, credo ou 
atitude”.23 Por exemplo, nenhuma pessoa deve ser constrangida a ouvir ou receber uma oração, 
ungir-se com óleo ou ir até a capela para participar de um culto. Do mesmo modo que os 
vizinhos de uma igreja não são obrigados a escutar os eventos religiosos (por isso a legislação 
fixa limites para a emissão de ruídos em determinados horários), os trabalhadores das empre-
sas também não podem ser forçados a participar de quaisquer atividades.

Isso aponta para condutas comissivas e omissivas. As empresas devem, ativa-
mente, promover um ambiente de paz e respeito às religiões. Do mesmo modo, têm que se 
abster de violar, ainda que minimamente, essa liberdade. Isso passa pelo constante apri-
moramento de seus trabalhadores, que precisam estar conscientes de que as liberdades 
pessoais precisam ser asseguradas. Fazendo isso, as organizações acabam colhendo frutos 
econômicos:

22 MACHADO, Susana Sousa. A relevância da liberdade de religião nas relações laborais: contributos para a 
sua compreensão à luz do Direito da União Europeia. International Journal on Working Conditions (RICOT 
Journal), Porto (Portugal), n. 2, p. 2-17, dez. 2011.p 12.

23 FRANCO, Cristiano Rezende; SILVA JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa. Tolerância e verdade bíblica: aspectos 
teológicos aplicados a um estudo de caso do sistema normativo da capelania prisional brasileira. In: SILVA 
JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa et al (Org.). Direito e cristianismo: novos desafios. Vol. 2. Rio de Janeiro: 
Betel, 2017. p. 68-93. p. 70.
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A novidade de que a liberdade religiosa – alicerçada na autonomia da consciência in-

dividual – é boa para os negócios representa motivação extra para que as empresas 

assegurem de fato os direitos fundamentais de seus empregados. Há, portanto, uma 

segunda razão, agora de ordem econômica, para que as empresas respeitem o direito 

à liberdade religiosa de seus empregados. Ao assim proceder, as empresas são benefi-

ciadas. Elas se tornam mais eficientes e lucrativas.

(...)

A liberdade religiosa, aliada às demais liberdades públicas e fundamentada na autono-

mia da consciência individual, contribui indubitavelmente para a pacificação da socie-

dade. Isso é bom para a nação. No ambiente corporativo também pode gerar bem-estar. 

É evidente que o ambiente amistoso favorece o aumento da produtividade, garantido às 

empresas um aumento dos rendimentos financeiros.24

Nada mais salutar, portanto, que as empresas adiram ao Pacto Global, respeitando 
e fazendo respeitar as diretrizes ali estampadas no tocante à proteção aos direitos humanos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dinâmicas inerentes às liberdades religiosas no âmbito empresarial devem ser 
respaldadas nos preceitos constitucionais, humanitários e legais de proteção holística do tra-
balhador. É que a prática de uma religião tem caráter identitário e está afeta umbilicalmente 
à dignidade da pessoa humana, esta entendida como coexistência integrada do corpo físico 
com as atividades emocionais, racionais e morais, atributos esses que tornam o ser humano 
distinto dos demais seres vivos.

Nesse sentido, a empresa viola a dignidade do empregado quando impõe que ele faça 
opção entre a prática de sua fé e o seu trabalho. Por outro lado, o poder potestativo do empre-
gador pode e deve ser exercido para regular a prática religiosa de seus funcionários durante a 
jornada e no ambiente de trabalho, limitando, por exemplo, a prática de proselitismo.

Devemos lembrar que o empregado que exerce sua espiritualidade em todos os mo-
mentos da vida se sente bem em espírito, mais confortável, realizado e respeitado pelo em-
pregador, o que, com certeza, traz benefícios econômicos e sociais. Portanto, as empresas 
devem pautar suas diretrizes de forma a apoiar e respeitar a proteção do direito humano à 
liberdade religiosa em seu grau máximo.

24 SORIANO, Aldir Guedes. Qual liberdade religiosa é boa para os negócios? Colloquium Humanarum, v. 11, 
n. Especial, p. 557-564, Jul./Dez. 2014. p. 562-563.
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1 INTRODUÇÃO

Em 13 de maio deste ano de 2018 comemorou-se 130 anos do fim do regime de 
escravidão institucionalizado no Brasil. Foram anos significativos, não só porque consagraram 
a liberdade de trabalho do País, mas também porque concentraram fatos marcantes para o 
nascimento, expansão, consolidação e autonomia do Direito do Trabalho, ramo destinado a 
disciplinar o trabalho livre, remunerado e subordinado a partir de princípios e valores voltados 
à proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica de trabalho. 

A abolição do trabalho escravo pôs fim a um longo percurso de obscurantismo so-
cial, político e jurídico e marcou a consagração da consciência humana para a liberdade de 
trabalho. Afinal, como pontuou Saramago, “de cada vez, sabemos, foi o homem comprado e 
vendido. Cada século teve o seu dinheiro, cada reino o seu homem para comprar e vender por 
morabitinos, marcos de ouro e prata, reais, dobras, cruzados, réis e dobrões e florins de fora”3. 

A superação do modelo escravista foi lenta em todos os territórios e épocas. A 
abolição formal, como ocorreu na América, também não impediu sua prática e conti-

1 Desembargadora Federal do Trabalho no TRT 9ª Região, atualmente no cargo de Presidente (gestão 2017-
2019). Doutora em Direito Econômico e Socioambiental e Mestre em Direito Econômico e Social, ambos 
pela PUC-PR. Pós-graduada em Direito Público pela UFPR e em Filosofia-ênfase em ética, pela PUC-PR. 
Graduada em Direito pelo UNICURITIBA. Diretora da Escola Judicial do TRT 9a Região, (biênio 2012-2013). 
Professora nos cursos de Pós-graduação em Direito do Trabalho na PUC-PR e UNICURITIBA e no Curso de 
Graduação em Direito do UNICURITIBA, de Direito Material do Trabalho I e II. Membro da Academia Para-
naense de Direito do Trabalho. Integra o Grupo de Estudos sobre a reforma Trabalhista no UNICURITIBA.

2 Mestre em Direito Empresarial e Cidadania, pela UNICURITIBA. Pós-graduada em Direito Aplicado pela 
Escola da Magistratura do Paraná e em Gestão Pública pela FESP-PR (em finalização). Graduada em Direito 
pela PUC-PR. Técnica Judiciária / Assessora no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; Gerente do 
Projeto do Pacto Global no TRT-PR. 

3 SARAMAGO, José. Levantado do chão. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 13.
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nuidade por outros meios, detectados até os dias atuais. No Brasil, mecanismos de mar-
ginalização posteriores à abolição sedimentaram-se na cultura coletiva e dificultaram a 
ascensão social, não só da população liberta, mas de negros e pobres em geral. Assiste- 
-se, hoje, à exclusão de parte considerável da população das mais elementares garantias 
outorgadas aos cidadãos. 

No Direito, houve evolução. A partir da Constituição de 1934 houve crescente absor-
ção, nos textos constitucionais, de direitos relacionados à proteção ao trabalho e aos direitos 
decorrentes do trabalho. A Constituição Federal de 1988, reconhecida por sua natureza de-
mocrática, cidadã, emancipatória e inclusiva ampliou o rol de direitos laborais e promoveu a 
afirmação do Direito do Trabalho. Evidenciou-se a noção de Justiça como valor e como Direito 
e a noção de que o Direito do Trabalho, por seu conteúdo finalístico, poderia atender razoavel-
mente bem ao anseio social de proteção. 

A vida real, no entanto, denuncia violações.4 No País, milhares de trabalhadores estão 
em situação comparável à escravidão em setores como agricultura, mineração, pecuária e 
construção civil; outros milhões ocupam-se em atividades degradantes, mal remuneradas e de 
baixa-qualificação5. Para essa população, a proteção é ínfima, ainda que o Direito do Trabalho 
e a Justiça do Trabalho se façam presentes com suas regras e atuação. Ainda, em momentos 
de crise econômica, como o atual, intensificam-se a precariedade e a informalidade6, que 
significam transitar com a insegurança e com a ausência de direitos. 

Em uma sociedade que reproduz, ano após ano, desigualdades de todas as formas 
– sociais, culturais, econômicas, políticas, de raça e de gênero – não espantam medidas 
que modificam, reduzem e restringem direitos históricos. A Lei 13.467/2017, Lei da Reforma 
Trabalhista7, é exemplo dessa tendência por seu conteúdo, intenção e resultados perversos, 
que logo se confirmarão8. 

4 Em 2016, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que o Estado brasileiro foi responsável 
por tolerar a prática de trabalho escravo em várias de suas formas modernas ao apreciar o caso de 128 
trabalhadores, entre os anos de 1997 e 2000, no sul do Estado do Pará. O Brasil, último país americano a 
abolir a escravidão, foi o primeiro a receber condenação pela Organização dos Estados Americanos nessa 
matéria. Ver: DIREITOS Humanos: Em decisão inédita, Corte Interamericana condena Brasil por trabalho 
escravo. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-dez-17/brasil-condenado-corte-interamerica-
na-trabalho-escravo>. Acesso em: 9 de jul. 2018.

5 Resgates de trabalhadores realizados de 2003 a 2017: 43.696 pessoas. OBSERVATÓRIO Digital do Trabalho 
Escravo no Brasil. Disponível em: <https://observatorioescravo.mpt.mp.br/>. Acesso em: 09 de jul. 2018. 

6 “O ano de 2017 se encerrou com 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira, 
contra 33.321 ocupados em vagas formais. Em 2016, cerca de 34 milhões trabalhavam sob o regime de 
CLT, contra 32,6 milhões ocupados em vagas sem carteira assinada ou como autônomos”. TRABALHO 
sem carteira assinada e ‘por conta própria’ supera pela 1ª vez emprego formal em 2017, aponta IBGE: 
Queda do desemprego em 2017 foi puxada pelo crescimento do trabalho informal; Brasil tem menor nú-
mero de pessoas empregadas com carteira assinada desde 2012. Disponível em: <https://g1.globo.com/
economia/noticia/trabalho-sem-carteira-assinada-e-por-conta-propria-supera-pela-1-vez-emprego-formal
-em-2017-aponta-ibge.ghtml>. Acesso em: 09 de jul. 2018.

7 BRASIL. Lei 13.467/2018. Lei da Reforma Trabalhista. Brasília. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 14 de julho de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2018.

8 “Emprestando a denominação de Zygmunt Baumann, chegamos a um Direito do Trabalho líquido: do tra-
balho intermitente (art. 443, § 4º, da CLT reformada), do trabalho autônomo exclusivo e contínuo (art. 

https://www.conjur.com.br/2016-dez-17/brasil-condenado-corte-interamericana-trabalho-escravo
https://www.conjur.com.br/2016-dez-17/brasil-condenado-corte-interamericana-trabalho-escravo
https://observatorioescravo.mpt.mp.br/
https://g1.globo.com/economia/noticia/trabalho-sem-carteira-assinada-e-por-conta-propria-supera-pela-1-vez-emprego-formal-em-2017-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trabalho-sem-carteira-assinada-e-por-conta-propria-supera-pela-1-vez-emprego-formal-em-2017-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/trabalho-sem-carteira-assinada-e-por-conta-propria-supera-pela-1-vez-emprego-formal-em-2017-aponta-ibge.ghtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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Sabe-se, no entanto, que os embates, dificuldades e inseguranças decorrentes da Lei 
da Reforma Trabalhista não são os únicos problemas afetos ao trabalho nacional, que aguar-
dam solução. Nem as formas opressivas e precárias de trabalho centralizassem o rol de difi-
culdades pendentes de superação, tampouco a falta de respostas jurídicas a muitas violações 
de direitos. Esses problemas existem, devem ser solucionados e seria muito promissor se, re-
solvidos, outros não surgissem no mesmo cenário e com intensidade semelhante ou superior. 

Yuval Noah Harari observa que “a História não tolera o vazio”9 e que se algumas 
ocorrências, uma vez solucionadas, tendem a decrescer, “algo está destinado a tomar seu 
lugar na agenda humana”. Então se pergunta: a realidade laboral de hoje tende a perdurar? 
Por quanto tempo? E o que se reserva à humanidade nessa área amanhã? Quais serão as 
preocupações e o que estará na agenda humana do amanhã sobre o trabalho?

Na visão do autor, um novo conhecimento, se útil, leva a novos comportamentos, 
num ciclo que já se conhece há muito tempo e que confirma que “a única grande constante da 
história é que tudo muda”10. A certeza de que tudo muda, em todos os campos, já permeou o 
trabalho humano e continuará permeando.

O trabalho transformou-se a cada era da humanidade, impondo novos modelos de 
produção. De formas muito rudimentares de produzir11 passou-se à forma de trabalho mais 
organizado pelo regime de escravidão, em todas as civilizações antigas12, menos rudimentar, 
porém, ainda predominantemente manual e precário13. Seguiu-se a Idade Média, que transitou 
entre os trabalhos escravo, servil14 e nas corporações de ofício, num modelo de economia 
agrária, com equipamentos artesanais, pequenas fábricas e intensificação do comércio. Já na 
Modernidade, surgiria o trabalho inorgânico, maquinizado e mais cientificamente organizado. 

A Revolução Industrial, impulsionada por descobertas científicas, trouxe a grande 
indústria e o maquinismo em larga escala, transformou os trabalhos em empregos, criou o 
sistema assalariado, consagrou a liberdade de trabalho e concentrou grande contingente de 
trabalhadores em grandes fábricas, com grandes equipamentos. Permitiu, também, a criação 

442-B da CLT), da quitação geral anual (art. 507-B da CLT), do teletrabalhador sem limite de jornada (art. 
62, III), da possibilidade de se dosar, de antemão, o custo do dano moral (art. 223-G, §1º). (...) Por outro 
lado, valendo-se da provocação de Slavoj Zizek, a “reforma” chegaria primeiro, como tragédia (para o 
trabalhador) e, depois, como farsa (pela frustração de seu escopo de fomentar emprego, pela inconsti-
tucionalidade de diversos dispositivos)? Seria a Lei n. 13.467 o descortinar da escatologia do Direito do 
Trabalho?” SCHIO, Adriana Cavalcante de Souza. In: GUNTHER, Luiz Eduardo; ALVARENGA, Rubia Zanotelli 
de (Coord.); SCHIO, Adriana Cavalcante de Souza (Org.). Reforma trabalhista: impacto e aplicação da lei n. 
13467, de 2017. 1. ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 9.

9 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. Tradução Paulo Geiger. 1. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016, p. 29.

10 Ibid., p. 75.
11 Exemplifica-se com a fabricação de armas, lanças, machados e facas para enfrentar inimigos e utensílios 

para conservação de alimentos. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho: antecedentes histó-
ricos. 22. ed. São Paulo: LTr, 2005.

12 Op.Cit., p. 103.
13 Ibid., p. 103.
14 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 28. ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 27.
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das primeiras leis de proteção e o surgimento do Direito do Trabalho para atender a essa reali-
dade, própria da Revolução Industrial e do sistema capitalista. 

Revolução Industrial e capitalismo evoluíram, modificando os comportamentos huma-
nos e os modos de produzir. Assim prosseguem, agora em ritmo mais célere e profundo, com 
novas tecnologias que impactam a sociedade, em nítida demonstração de que “nossa situação 
atual não é nem natural nem eterna”15.

Pensar o trabalho e o Direito do Trabalho do futuro está na pauta de hoje. O propósito 
deste estudo é enfocar as mudanças no trabalho provocadas por novas tecnologias e as pers-
pectivas para futuro próximo. Estarão em análise preocupações sobre a capacidade do Direito 
do Trabalho atual de enfrentar os novos problemas e desafios e os possíveis parâmetros para 
construir um Direito focado no possível mundo novo – o mundo digital – e como alguns valores 
e princípios, como os definidos pelo Pacto Global poderão contribuir.

2 NOVAS TECNOLOGIAS E TRABALHO HUMANO

Mudanças decorrentes do uso de novas tecnologias em todos os setores da socie-
dade são visíveis e cada vez mais céleres. Elas interferem no cotidiano das pessoas e insti-
tuições, nas relações pessoais, negociais e profissionais e impõem novidades e incertezas. O 
grande desafio da atualidade passa pelas tecnologias e pelo uso que se pretende fazer delas.

Klaus Schwab16 e Nicholas Davis afirmam que o mundo está entrando em uma nova fase 
de mudanças disruptivas, a que denominam Quarta Revolução Industrial. A fase compreende 
o conjunto de transformações que estão em curso e na iminência de ocorrer com os sistemas 
existentes e que criarão capítulo novo do desenvolvimento humano.17

Sobre o tema e com foco no campo do trabalho, Antonio Carlos Aguiar vislumbra a 
transformação cultural e organizacional de toda uma sequência lógica e segura de relacio-
namentos e compromissos, a ser guiada e ultrapassada por meio de uma “ponte” entre os 
mundos real e virtual e “dentre eles, aquele relacionado ao Mundo que se encontra incrustrado 
entre esses outros dois, que é o do Trabalho”.18

Noticiam-se mudanças profundas no modo de trabalhar decorrentes da inserção e do 
uso de novas tecnologias19. Duas situações bastante nítidas podem ser observadas: a primeira, 

15 HARARI, 2016, p. 68.
16 Klaus Schwab é fundador e Presidente Executivo do Fórum Econômico Mundial.
17 Trata-se de tecnologias que incluem a inteligência artificial (IA) e a robótica, a fabricação aditiva, as neuro-

tecnologias, as biotecnologias, a realidade virtual e aumentada, os novos materiais, as tecnologias ener-
géticas, as ideias e capacidade cuja existência ainda não se conhece. SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. 
Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: EDIPRO, 2018, p. 35-36.

18 AGUIAR, Antonio Carlos. Direito do trabalho 2.0: digital e disruptivo. São Paulo: LTr, 2018, p. 19-20.
19 INFLUÊNCIA da tecnologia: como o mercado de trabalho está mudando. Disponível em: <http://ibecensi-

no.com/blog/influencia-da-tecnologia-como-o-mercado-de-trabalho-esta-mudando/>. Acesso em: 05 jul. 
2018. FÁBRICA na China vai trocar 90% dos trabalhadores por robôs. Exame. Editora Abril. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/economia/fabrica-na-china-vai-trocar-90-dos-trabalhadores-por-robos/>. 



Trabalho e realidade tecnológica: 423

que se refere à realidade, ao aumento da interferência tecnológica e da automação do trabalho; 
e a segunda, que mira para o futuro, em especial ao futuro do trabalho humano. 

Exemplifica-se a tendência de aumento da automação nos processos de trabalho com 
notícia relacionada a uma fábrica chinesa20. A Shenzhen Evenwin Precision Technology Co., 
fabricante de partes de telefones e outros eletrônicos, definiu usar apenas robôs para sua pro-
dução. Houve demissão de 90% da força de trabalho: de um quadro de 1.800 trabalhadores, 
1.600 foram demitidos. Mesmo com o desemprego gerado, o movimento foi incentivado pelas 
autoridades locais, com fundamento na desaceleração da economia, na falta de trabalhadores 
e na necessidade de inovação.

Não é difícil compreender que demissão de trabalhadores em massa gera desem-
prego estrutural21. Antonio Carlos Aguiar, analisando dados da atualidade e da realidade do 
funcionamento industrial e empresarial, conclui que aproximadamente 70 a 80% dos empregos 
desaparecerão nos próximos 20 anos e que haverá novos empregos, mas não terão postos 
suficientes: “Certamente não no modelo tradicional hoje existente”.22

Todas as formas de trabalho vêm sendo afetadas. Klaus Schwab e Nicholas Davis 
destacam que robôs substituem, já na atualidade, não só operários, como também contado-
res, advogados, negociadores23. Relatório elaborado pelo Fórum Econômico Mundial indica que 
serão eliminados 7,1 milhões de empregos existentes e criados 2,1 milhões de cargos novos 

Acesso em: 05 de jul. 2018. ESTAS PROFISSÕES podem acabar até 2030 (ao menos para os humanos). 
Exame. Editora Abril. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/estas-profissoes-podem-acabar
-ate-2030-ao-menos-para-os-humanos/>. Acesso em: 31 jan. 2018. 85% das profissões que existirão em 
2030 ainda não foram inventadas. Infor Channel. Editora Mais Energia. Disponível em: https://inforchannel.
com.br/2017/07/27/85-das-profissoes-que-existirao-em-2030-ainda-nao-foram-inventadas/. Acesso em: 
31 jan. 2018. O TRABALHO em mutação. Jornal Estadão. Disponível em: <https://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,o-trabalho-em-mutacao,10000100010>. Acesso em: 04 de jul. 2018.

20 FÁBRICA na China vai trocar 90% dos trabalhadores por robôs. Exame. Editora Abril. Disponível em: https://
exame.abril.com.br/economia/fabrica-na-china-vai-trocar-90-dos-trabalhadores-por-robos/. Acesso em: 
05 de jul. 2018.

21 Desemprego estrutural, na visão da doutrina, consiste na falta de trabalho pela estrutura econômica, é produzido 
pelo crescimento e modernização da economia, pela globalização das relações de produção e dos mercados, 
bem como pela incorporação de tecnologias redutoras da necessidade de trabalho humano direto. CAVALCANTE, 
Jouberto de Quadros Pessoa. Sociedade, tecnologia e a luta pelo emprego. São Paulo: LTr, 2018, p. 42.

22 Em conformidade com essa lógica econômica, o processo de “digitalização” contribui diretamente para 
seu espraiamento e real utilização, gerando uma diminuição dos empregos tradicionais e a utilização, cada 
vez mais atuante e pujante, de softwares que substituem, inovam e criam alternativas completamente 
diferentes, para diversos tipos de trabalho, até então (re)conhecidos e tidos como economicamente ade-
quados. Acrescentam-se, ainda, a todo esse processo econômico-mutante, outras influências, que vão 
desde pressões financeiras sobre as empresas para novas reduções de pessoal, até a entrada no mercado 
de trabalho da geração Milennial, que traz consigo, como consequência, uma realidade funcional diferente 
e nova, em que as pessoas tendem a não se fixar mais em empregos e tipos de trabalho, sendo certo que 
ao longo de suas vidas passam por experiências profissionais diversificadas. (...) Na verdade, os tentáculos 
da inteligência artificial alcançam com a mesma tenacidade todos os empregos tradicionais, não isentando 
de sua caça aqueles direcionados aos trabalhadores intelectuais”. AGUIAR, 2018, p. 39; 41.

23 Os autores, de forma exemplificativa, registram que o escritório Goldman Sachs, em Nova York, empregava 
600 negociadores no ano de 2000, número que reduziu para dois em 2017. Explicam, também, que a 
mudança resulta na concentração de riquezas para donos do capital e da propriedade intelectual, e que 
pode implicar retrocesso político, medo e ressentimento se as mudanças sociais e seus impactos sobre os 
indivíduos não forem abordados. SCHWAB; DAVIS, 2018, p. 103-104. 
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até o início da próxima década. O relatório “Futuro dos Empregos” aponta que a demanda 
continuará crescente para profissionais qualificados, porém, haverá desigualdade: muitos se-
rão empregos femininos, em áreas de declínio ou baixo crescimento. Estima-se que homens 
ganhem um novo emprego a cada três perdidos; para mulheres, a proporção seria de um 
emprego novo a cada cinco perdidos.24

Nesse contexto, tudo se torna inseguro. Quais serão os futuros empregos, consi-
derando a tendência de que novas tecnologias extingam várias profissões?25 Antonio Carlos 
Aguiar pontua que a discussão central não é mais se o robô ou a tecnologia substituirão o 
ser humano, mas quais habilidades eles não serão capazes de ter – áreas em que estão as 
profissões emergentes. 

A uberização é outro fenômeno a ser considerado.26 Nessa forma de economia, cabe 
às empresas fornecer plataformas para a atuação dos vendedores em troca de uma taxa. 
Rompe-se o paradigma de que a compra e venda é bilateral: ela se torna trilateral – comprador 
x intermediário, intermediário x vendedor, e, só então, comprador x vendedor. Não seria mais 
necessária a propriedade de bem físico ou econômico para participar da atividade comercial. 
Seria necessário, apenas, ter uma boa ideia.

Se for considerado o trabalho em uma plataforma virtual, parece possível afirmar que a 
vida real pode ser vivida também dentro da vida virtual. Sandro Nahmias Melo e Karen Rosendo 
de Almeida Leite Rodrigues apresentam dados impressionantes sobre a preferência pela vida 
virtual no Brasil: em média, são gastas 650 horas por mês em redes sociais.27

Transportando essa realidade ao mundo do trabalho, Antonio Carlos Aguiar afirma que 
a era digital sinaliza para uma força de trabalho mais resiliente e amoldada às exigências do 
mundo virtual. O trabalho pode ser realizado por uma pessoa (ou robô) em qualquer lugar, o 
que autoriza a empresa a selecionar projetos e consumidores em qualquer lugar do mundo.28

Marcos Meier, em palestra proferida no 2º Seminário Internacional Segurança e Saúde 
no Trabalho29, observou que as pessoas mudam apenas quando a dor de permanecer na si-

24 TECNOLOGIA pode acabar com 5 milhões de empregos no mundo até 2020. O Globo. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia-pode-acabar-com-5-milhoes-de-empregos-no-mundo
-ate-2020-18498564>. Acesso em: 7 de jul. 2018.

25 O autor cita o designer de realidade virtual, o designer especializado em impressão 3D e profissões ligadas 
à terceira idade. AGUIAR, 2018, p. 94.

26 Uberização é nome decorrente da empresa de tecnologia Uber, que visa propiciar acesso a transporte sem 
ser proprietária de veículo algum, apenas disponibilizando plataforma digital para conectar motoristas e 
passageiros é fenômeno que também deve ser considerado. Ibid., p. 37-38.

27 Para os autores, o “controle total do ambiente virtual pelo usuário é a razão da predileção”, pois são am-
bientes em que o usuário pode demonstrar a felicidade e o bom currículo. Porém, ressaltam que “a conec-
tividade excessiva, voluntariamente estabelecida ou imposta por exigência de trabalho, tem resultado em 
problemas de saúde, os mais variados, implicando, por vezes, em atitudes que remetem a ideia de vício”. 
MELO, Sandro Nahmias; RODRIGUES, Karen Rosendo de Almeida Leite. Direito à desconexão do trabalho: 
com análise crítica da reforma trabalhista: (Lei n. 13.467/2017). 1. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 52-53.

28 AGUIAR, 2018, p. 34. 
29 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: GERAÇÃO SEGURA E SAUDÁVEL. 

Painel Novas tecnologias: a Indústria 4.0 e o Emprego 4.0. Curitiba, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia-pode-acabar-com-5-milhoes-de-empregos-no-mundo-ate-2020-18498564
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia-pode-acabar-com-5-milhoes-de-empregos-no-mundo-ate-2020-18498564
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tuação atual for maior que a dor de mudar. Para tanto, seria necessário pensar, refletir, analisar 
resultados e passar a sofrer com a manutenção da situação estabelecida. 

É de extrema importância estar consciente, agora, sobre o que virá. É necessário 
reconhecer que se enfrenta novo processo de mudança, que impõe quebra de paradigmas 
e que também não será a última mudança, porque muitas outras virão. Porém, é preciso 
desenvolver certa clareza do que será necessário para fazer frente a elas. 

A realidade do trabalho humano é dinâmica, confirma a história de sua evolução. Esse 
dinamismo, por outro lado, nunca foi tão intenso e impõe pensar e agir também de forma 
dinâmica. A tecnologia invade o trabalho e o transforma com força e velocidade nunca vistos. 

É preciso pensar em um Direito do Trabalho que possa responder às transformações 
sociais. Talvez, um Direito Digital do Trabalho, como sugeriu Antonio Carlos Aguiar, com algum 
mecanismo que possa, senão eliminar todos os riscos de sequer haver trabalho para executar, que 
ao menos assegure alguma proteção, enquanto possível. Afinal, como alertou Yuval Noah Harari, 
“a mesma tecnologia que pode elevar os seres humanos à condição de deuses também pode fazer 
com que os humanos sejam irrelevantes”30. Essa parece ser a agenda prioritária dos pensadores e 
juristas do século XXI para o Direito do Trabalho.

3 FUTURO DO DIREITO DO TRABALHO -  
PRINCIPAIS DESAFIOS

O iminente desemprego estrutural decorrente de mudanças tecnológicas no campo 
do trabalho traz questões delicadas, de complexa análise e de difícil solução. Entre elas, visível 
conflito, talvez incontornável, com o direito fundamental ao trabalho. Antes de se pensar no 
ideal de um novo Direito do Trabalho, que atenda a esse cenário próximo, será necessário 
garantir o direito ao trabalho. 

O direito ao trabalho está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos31. É, tam-
bém, de um direito fundamental social, assegurado no art. 6º da Constituição Federal de 198832. 
Leonardo Vieira Wandelli aborda de forma excepcional o tema ao demonstrar a essencialidade 
do trabalho humano como elemento garantidor de vida, de identidades e de aquisição de outros 
direitos essenciais à inclusão social e ao exercício da cidadania.33

Região, 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v-RPMUwoMJr2Ast-933s>. Acesso 
em: 07 de jul. 2018.

30 HARARI, 2016, p.73.
31 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art. artigo 23, § 1º: “Toda pessoa tem direito ao traba-

lho, à livre escolha de seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra 
o desemprego”.

32 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.”

33 De acordo com o binômio necessidades-reconhecimento, o trabalho é um direito humano e fundamental, que 
“(...) permite veicular as necessidades do trabalho vivo no direito e denunciar que quem trabalha tem também 
um direito humano e fundamental (reconhecimento desrespeitado) ao próprio trabalho, mesmo no interior 

https://www.youtube.com/watch?v=RPMUwoMJr2A&t=933s
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Do direito fundamental de ter acesso a um posto de trabalho decorrem vários outros 
direitos, também fundamentais, previstos na Constituição brasileira, especialmente no art. 7º 
e incisos. Entre eles está a proteção do trabalhador em face da automação (inciso XXVII)34. 
A adoção de novas tecnologias, desde a primeira Revolução Industrial, vem modificando as 
formas do trabalho. Esse dado real impôs a garantia de proteção dos trabalhadores em face de 
automação de fábricas, indústrias e outros espaços de produção, embora o dispositivo legal 
ainda careça de regulamentação. 

Antonio Carlos Aguiar alerta que não há como, nem por que, barrar o progresso e o avanço 
tecnológicos, mas devem ser minorados eventuais efeitos perversos, principalmente para aqueles 
socialmente mais fragilizados35, o que se coaduna com a Constituição Federal, que reconhece a 
importância da tecnologia36, mas impõe a função social da propriedade37. 

Não se trata, efetivamente, de paralisar o desenvolvimento tecnológico nas suas varia-
das dimensões, mas de proteger a pessoa humana e a sua dignidade; trata-se de incentivar a 
inovação tecnológica, porém exigir que elas sejam postas a serviço das pessoas; trata-se de 
incentivar a iniciativa privada e o desenvolvimento empresarial e industrial, mas cuidar para que 
empresas e entidades produtivas atendam a sua responsabilidade social. 

Como se mencionou, não há, ainda, lei infraconstitucional que regulamente a proteção 
dos trabalhadores em face da automação. Porém, é possível extrair do sistema jurídico brasi-
leiro alguns mecanismos de proteção. 

Na concepção de Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante, além da linha principioló-
gica sobre a responsabilidade social da empresa, o papel da negociação coletiva de trabalho 
é fundamental, como instrumento reconhecido pela Constituição, com força normativa, que 
pode ser usado para a proteção do emprego38, além do direito de informação e de consulta dos 

das relações assalariadas. E quem não tem um trabalho tem o direito a realizar-se como pessoa por meio 
dele. Reconstruir os fios que ligam esse direito aos inúmeros aspectos das relações jurídicas pertinentes ao 
trabalho, que hoje estão invisibilizadas, constitui a tarefa da práxis jurídica que pretenda fazer jus a sua razão de 
ser: servir à vida.” WANDELLI, Leonardo Vieira. O direito humano e fundamental ao trabalho: fundamentação 
e exigibilidade. São Paulo: LTr, 2002, p. 352.

34 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua con-
dição social: (...) XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;”.

35 “Não se está, aqui, e por óbvio, evidenciando ou enaltecendo nenhum viés de vitimização. Ao contrário: o que se 
busca e exige é a atenção jurídica, não necessariamente protecionista, mas, sobretudo, compensatória, sobre o 
desdobramento das consequências sociais das mudanças no ciclo tradicional de trabalho em que estava inserida 
a atividade laboral do trabalhador antes da alteração da organização social havida”. AGUIAR, 2018, p. 75-76.

36 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação cien-
tífica e tecnológica e a inovação. (...)

 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desen-
volvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal”.

37 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) III - função social da propriedade;”.

38 Antonio Carlos Aguiar alerta que o Direito do Trabalho, que denomina de Direito do Trabalho 2.0, exige en-
tidades sindicais mantidas em sintonia com o enfrentamento digital: novos direcionamentos transversais de 
desenvolvimento do trabalho e de “outro” trabalho (alternativo), observar a assistência e participação de 
(eventuais) novos coletivos de representação, decorrentes de uma “economia criativa”. AGUIAR. 2018, p. 77. 
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representantes dos trabalhadores.39 Em uma negociação coletiva cabem cláusulas principioló-
gicas e de fortalecimento do diálogo social; que disciplinam comissões mistas e permanentes; 
procedimentais do exercício do direito de informação e do direito de consulta; além de cláusu-
las preventivas, protetivas e compensatórias.40 

Ao abordar a possível principiologia do que chamou de um Direito Digital, Antonio 
Carlos Aguiar assinala a sua proximidade com o Direito Consuetudinário, por sua vinculação 
aos usos e costumes da sociedade41. Pode-se dizer que as tecnologias são criadas com “resí-
duos” de valores, objetivos e compromissos existentes na sociedade, e por este motivo, tais 
elementos devem ser muito bem ponderados. 

Para Klaus Schwab e Nicholas Davis, “quanto mais poderosa a tecnologia, mais se 
torna importante apreciar esses elementos”, pois colocam a responsabilidade sobre quem 
pensou a tecnologia. Afirmam que os valores, interesses e objetivos inseridos nas tecnologias 
tendem a impactar nos resultados obtidos, que aceitar esse fato depende de enfrentar algumas 
responsabilidades42 e que “na negociação política entre a sociedade, as tecnologias e a econo-
mia, a determinação de quanta atenção daremos aos valores sociais cabe a nós”.43

 Neste ponto, observa-se que a recente reforma promovida na Consolidação das Leis 
do Trabalho pela Lei 13.467/2017 passou ao largo das preocupações aqui abordadas. A Lei 
tratou de temas distintos das mudanças estruturais e tecnológicas que já se encontram e que 
se acentuarão no mundo do trabalho. As mudanças centram-se na supressão de alguns direi-
tos e na imposição de obstáculos a outros; ou em formas de contratos sem regulamentação 
anterior, mas sem inovação no campo das tecnologias, salvo alguma regulamentação opera-
cional do teletrabalho. Foram mudanças pautadas especialmente em razões econômicas, que, 
a rigor, não atendem à garantia do direito ao trabalho, ameaçado pelas inovações tecnológicas. 

A Lei da Reforma Trabalhista, na opinião de Gisaldo do Nascimento Pereira, passou 
“inerte e ao largo dessa grande revolução estrutural, (...) sem trazer qualquer amparo para a 
provável e iminente migração do emprego para a utilização de mão de obra de natureza quase 
que exclusivamente tecnológica”.44

O cenário exige que o Direito do Trabalho esteja pronto, não só para as novas relações 
de trabalho, mas para a ausência delas. Observar a realidade para compreender a proteção 
jurídica de que precisarão as pessoas e os trabalhos – já que poderão conviver humanos e 

39 CAVALCANTE, 2018, p. 100. 
40 Ibid., p. 119.
41 O autor indica como elementos desse novo Direito a generalidade, a uniformidade, a continuidade, a dura-

bilidade e a notoriedade ou publicidade. Op.Cit., p. 68.
42 Os autores indicam o enfrentamento de três responsabilidades: (1) identificar os valores que estão relacio-

nados a determinadas tecnologias; (2) compreender como as escolhas e decisões são impactadas pelas 
tecnologias; e (3) determinar como o desenvolvimento tecnológico de certo conjunto de partes interessa-
das deve ser melhor influenciado.

43 SCHWAB; DAVIS, 2018, p. 70-71.
44 PEREIRA, Gisaldo do Nascimento. A Reforma Trabalhista e o Futuro do Trabalho. In: ARRUDA, Kátia Ma-

galhães (org.); ARANTES, Delaíde Alves Miranda. A centralidade do trabalho e os rumos da legislação 
trabalhista: homenagem ao ministro João Oreste Dalazen. 1. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.120.
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máquinas – é fundamental para pensar em um Direito capaz de garantir dignidade humana e 
desenvolvimento econômico.

O convívio sociolaboral de novas tecnologias e empresas e entre robôs e trabalhado-
res poderá envolver, também, modelos de fiscalização mais invasivos, regramento de conduta 
por termos de uso e responsabilidade, adequações funcionais para utilização de ferramentas 
pessoais para e no desenvolvimento de uma prestação de serviço subordinada, o que exige 
mais segurança.45 Novas regras dependerão, portanto, dos valores a serem definidos para apli-
cação nas tecnologias. Ter consciência imediata e comprometimento com estes valores deve 
fazer parte dos desafios estratégicos das instituições já na atualidade.

O cenário futuro pede novo olhar sobre o Direito e a Justiça do Trabalho. As duas 
instituições emergiram da consciência política de trabalhadores, representantes políticos e 
proprietários dos meios de produção e se fortaleceram no último século à luz da doutrina 
dos direitos humanos, que encontra reflexos em valores e princípios mundialmente aceitos, a 
exemplo dos que inspiram o Pacto Global da ONU.

4 PACTO GLOBAL DA ONU E POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES AO 
DIREITO DO TRABALHO

Abordar o Pacto Global significa ingressar na importante iniciativa da Organização 
das Nações Unidas, voltada a incentivar o engajamento de instituições para que concretizem 
alguns princípios considerados fundamentais e aceitos internacionalmente, distribuídos em 
quatro áreas: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 

O Pacto Global visa oferecer diretrizes para promover o crescimento sustentável e a 
cidadania, valendo-se de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Participam dele 
agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações não governamentais, entre 
outros. A participação é diversificada, de vários setores da economia e regiões geográficas, sem 
descuidar dos interesses e preocupações de demais partes interessadas.46

São dez os Princípios que balizam o Pacto Global, divididos nas quatro áreas men-
cionadas e que estabelecem as diretrizes dessas áreas. Decorrem da Declaração Universal de 
Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento e da Convenção das Nações Unidas sobre Corrupção.47

45 De acordo com Antonio Carlos Aguiar será necessário definir a segurança para empregado e para em-
pregador; segurança de informações e conteúdos corporativos; segurança no uso de equipamentos e 
que “o ideal, dentro da realização estrutural de políticas relacionadas ao Direito no/do Trabalho, está na 
observação irrestrita a regras comunicativas, se possível, integradas num programa de compliance”. 
AGUIAR, 2018, p. 85-87. 

46 O QUE É?: Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/o-que-e/>. Acesso em: 8 de jul. 2018.
47 São eles: Direitos Humanos: 1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente; e 2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 
Trabalho: 3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à 
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Pelas mudanças tecnológicas previstas para o trabalho, observa-se que cada uma 
dessas áreas pode representar os valores a serem protegidos. Se, como apontam Klaus 
Schwab e Nicholas Davis, a Quarta Revolução Industrial ocorrerá de acordo com nossas es-
colhas conscientes ou nossas ações imprudentes diante dos desafios econômicos, ambien-
tais e sociais; e se for do anseio social sentir-se parte de algo muito maior e compartilhar um 
sentimento de destino; então é necessário dividir responsabilidades e garantir igualdade de 
oportunidades, agir para que as futuras gerações tenham um planeta saudável e compartilhar 
os benefícios da era tecnológica com todos.48 Nesse contexto, o Pacto Global pode ser instru-
mento para definir diretrizes e se impor como estratégia das instituições.

Os princípios do Pacto Global sobre direitos humanos têm como norte o apoio e o 
respeito à proteção aos direitos humanos e propõem assegurar que as entidades aderentes 
impeçam sua violação. Embora o Pacto Global trate do tema de forma ampla, reitera-se que o 
direito humano ao trabalho já faz parte tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
como da Constituição Federal brasileira. 

Integrar os princípios do Pacto Global com o desenvolvimento de novas tecnologias, 
de forma que não possam ser violados, é importante na definição de valores para obter dessas 
tecnologias os resultados almejados. E, ainda que a extinção de postos de trabalho seja uma 
tendência próxima de se confirmar, o direito ao trabalho não pode ser violado nem aos que 
remanescerem, nem aos que forem gerados.

Dos dez princípios do Pacto Global, quatro se relacionam ao trabalho – o que indica 
que muito pode ser feito. Eles oferecem suporte a valores como liberdade de associação e à 
definição do trabalho decente (quando se apoia a eliminação de trabalhos forçados ou com-
pulsórios, do trabalho infantil e da discriminação no emprego). As instituições podem e devem 
buscar tecnologias que tenham esses valores arraigados, para pessoas que trabalham dentro 
dela, para ela, com ela ou que dela dependam. 

Instituições que pretendam oferecer confiança em suas estratégias devem estar aten-
tas às suas contratações (não discriminatórias e não proibidas) e às negociações coletivas; 
seus stakeholders sindicatos devem observar novas formas de atuação, de proteção e de 
trabalho decente; seus stakeholders fornecedores devem compreender sua importância dentro 
da cadeia produtiva; e seus stakeholders comunidades devem cuidar de suas demandas, para 
não haver negativação da imagem de nenhum deles. As novas tecnologias utilizadas por esta 
cadeia devem privilegiar os valores desejados por todos os seus componentes. Se estiverem 
em harmonia, mais próximo se estarão, em tese, de obter os resultados universalmente dese-
jados, constitucionalmente previstos e socialmente dialogados.

negociação coletiva; 4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 5. A abolição 
efetiva do trabalho infantil; e 6. Eliminar a discriminação no emprego. Meio Ambiente: 7. As empresas devem 
apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 8. Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; e 9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente 
amigáveis. Anticorrupção: 10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina. OS DEZ Princípios: Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.
br/10-principios/>. Acesso em 8 de jul. 2018. 

48 SCHWAB; DAVIS, 2018, p. 107.
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O engajamento individual, na busca por esses valores, também é fundamental. O Pac-
to Global ressalta a comunicação49 como uma ferramenta de transparência, para melhorar o 
desempenho, resguardar a sua integridade e construir um banco de dados de boas práticas 
empresariais de sustentabilidade. Se a palavra-chave para a vindoura realidade tecnológica 
for, realmente, a segurança, como se expôs, então será importante deixar claro quais são as 
informações e os valores que estarão em pauta no novo ambiente de trabalho.

Não há dúvidas de que os Dez Princípios do Pacto Global, especialmente os que tratam 
de Direitos Humanos e Trabalho, podem contribuir para a construção dos valores a serem 
adotados no futuro do trabalho. 

O Direito e a Justiça do Trabalho devem se aproximar o máximo e o mais rápido pos-
sível dessa realidade. Toma-se como o maior princípio da Justiça, seja no Brasil ou no mundo, 
a garantia da universalidade e da igualdade de tratamento. Não se pode permitir que em uma 
sociedade desigual, como a brasileira, a imposição de classes sociais mais abastadas, que 
detém o controle sobre os modos de produção, torne-se barreira para o acesso ao trabalho, 
aos direitos decorrentes do trabalho e à Justiça.

As hierarquias sociais, às vezes invisíveis aos que se recusam a reconhecê-las, vêm 
justificando e legitimando desigualdades. Para mitigar essas disparidades históricas, a Constitui-
ção de 1988 assegurou o direito ao trabalho, os direitos que decorrem do exercício do trabalho, 
entre os quais está o direito à proteção do trabalhador em face da automação. Essas garantias 
devem ser afirmadas ao se pensar na construção de um Direito mais próximo da realidade digital, 
e nesse aspecto a contribuição dos Princípios do Pacto Global pode se tornar fundamental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história do trabalho humano confirma transformações nos modos de organizar e de 
produzir, em todas as épocas. 

Mudanças mais significativas surgiram com a Revolução Industrial e com o capita-
lismo moderno, que também modificaram os comportamentos humanos, suas impressões 
subjetivas e seus modos de viver e de produzir. Mudanças persistem, agora mais céleres e 
profundas, com novas tecnologias que impactam a sociedade de todas as formas.

Deve-se pensar o trabalho e o Direito do Trabalho atual e do futuro. Neste estudo abor-
dou-se de que forma as transformações atuais do trabalho decorrentes das novas tecnologias 
afetam os empregos e a proteção que se construiu até o momento, pelo Direito, e quais são as 
perspectivas em um futuro próximo. Há preocupações diversas e entre elas está a capacidade 
do Direito do Trabalho atual de enfrentar os novos problemas, porque construído com um olhar 
no modelo de trabalho do passado. Os desafios podem ser superados com alguns possíveis 
parâmetros para se construir um Direito focado no mundo novo que se vislumbra – o mundo 
digital – e que parece não tardar. 

49 COP. Pacto Global. Disponível em: <http://pactoglobal.org.br/cop/>. Acesso em: 08 de jul. 2018.
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Definir e aplicar valores universais no uso das tecnologias parece urgente, porque as 
mudanças estão em curso e já começaram a produzir efeitos ao trabalho humano. Soluções 
jurídicas devem ser pensadas e com elas os Princípios do Pacto Global, distribuídos em áreas 
como Direitos Humanos e Trabalho, podem contribuir significativamente. 

As instituições engajadas com o Pacto Global, por assumirem o compromisso de 
priorizar os princípios nele elencados, devem estar atentas às tecnologias que implementam 
no ambiente interno, no seu entorno e em cadeia. 

O Direito do Trabalho que se espera deve absorver as transformações sociais e ser ca-
paz de solucionar os novos conflitos. Não se pode definir, ainda, qual seria o modelo adequado 
para um mundo digital do trabalho. Deverá, no entanto, contemplar mecanismos capazes de, 
se não eliminar os riscos de sequer haver trabalho humano para executar, ao menos assegurar 
proteção às formas inovadoras de trabalhar.

Reitera-se o alerta de Yuval Noah Harari: “a mesma tecnologia que pode elevar os 
seres humanos à condição de deuses também pode fazer com que os humanos sejam irrele-
vantes”. Essa parece ser a agenda prioritária dos pensadores e juristas do século XXI para o 
Direito do Trabalho.
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LONGA E TORTUOSA ESTRADA: 
DEMOCRACIA, IGUALDADE E  

PARTICIPAÇÃO (PLENA E EFETIVA)  
DAS MULHERES NA POLÍTICA1

Patrícia Tesserolli2

José Arthur Castillo de Macedo3

1 INTRODUÇÃO

Ficou conhecida como “fórmula de Lincoln” a definição de democracia, como “o go-
verno do povo, pelo povo e para o povo”. Considerando essa definição inicial, questiona-se: 
Se a democracia é governo do povo, não é, no mínimo, curioso o fato de que metade do 
eleitorado corresponda a, em média, dez por cento dos cargos eletivos4? Se a democracia é o 
governo pelo povo, não deveriam os representantes agir em seu nome? Se a democracia é o 
governo para o povo, não deveria o Estado agir para garantir os direitos de pelo menos metade 
da população brasileira? 

1 Dedicamos o texto às mulheres brasileiras que trabalham/lutam (ou que lutaram) pela emancipação das 
mulheres através da política nos diversos espaços em que militaram; especialmente à militante e vereadora 
Marielle Franco, morta em Março de 2018.

2 Graduada em direito pelo IFPR e Advogada militante.
3 Doutorando em Direito do Estado pela UFPR, professor de Direito Constitucional do Curso de Direito do 

IFPR, pesquisador do Núcleo Constitucionalismo e Democracia e Advogado.
4 BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 

176. Flávia Biroli descreve esse quadro: “A presença reduzida das mulheres em cargos eletivos pode ser 
constatada na maioria dos países do mundo, mas no Brasil essa realidade é acentuada. Por aqui, a média 
de mulheres eleitas nos legislativos tem oscilado em torno de 10%, embora as mulheres sejam mais da 
metade do eleitorado e o país tenha, desde 1997, legislação que prevê a reserva de 30% de candidaturas 
femininas nas listas partidárias. Em 2017, o Brasil ocupava a 154ª posição no ranking global  feito pela Inter
-Parliamentary Union (IPU), com 10,7% de mulheres na Câmara dos Deputados e 14,8% no Senado Federal. 
No contexto das Américas, a média das duas casas no mesmo ano foi de 28,3% e 27,5%, respectivamente. 
Nos cargos executivos, a situação não é muito diferente. Embora uma mulher, Dilma Rousseff, tenha sido 
eleita para a Presidência em 2010 e 2014, apenas um estado, entre os 27 que compõe, a federação, elegeu 
uma mulher como governadora no ano em que Rousseff foi reeleita e, em 2016 somente 11, 5% dos mu-
nicípios elegeram mulheres como prefeitas.”
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A resposta a essas perguntas ajudam a escancarar um grave fato. O Brasil não só é 
um dos líderes mundiais em desigualdades sociais5, é também um dos líderes em desigualda-
de de gênero, sobretudo se a vislumbrarmos sobre a perspectiva da participação das mulheres 
na política. 

No presente capítulo não se considera que a política se reduza a atuação institucional, 
em cargos eletivos, ou nas diversas instâncias estatais. É evidente que a atuação no setor pri-
vado, em associações, em instituições, em ONGs ou em movimentos sociais também podem 
configurar em importantes formas de militância política. Porém, o texto parte de um problema 
específico e concreto: as formas de limitação da participação política plena e efetiva das mu-
lheres nas instâncias estatais, sobretudo eletivas das mulheres. 

Não será possível, nem é a pretensão deste texto, apresentar todas as problemáticas a 
respeito do tema. Serão analisadas duas questões: i) a concepção de democracia adotada; ii) 
algumas das limitações impostas à democracia em relação as mulheres. Conforme se verá, tais 
limitações impedem a plena e efetiva participação das mulheres na política e diminuem a riqueza 
do processo democrático ao reduzi-lo através da exclusão ou da opressão realizada antes e 
durante o jogo político.  

O texto toma como fio condutor, a temática dos direitos humanos e fundamentais 
(presente no Pacto Global), especialmente, a igualdade (sob o viés político) para problematizar 
a nossa democracia com o objetivo de implementar a real e efetiva igualdade de gênero no 
âmbito político (conforme os Objetivo 5.5 dos ODS)6. 

Após a introdução, o capítulo está dividido em três partes: 1) democracia e teoria 
democrática; 2) problemas da teoria democrática deliberativa; 3) conclusões e proposta. O 
texto lança mão de um diálogo com a teoria democrática e teorias feministas para repensar 
a democracia (deliberativa – teórica) e brasileira (na prática). Esse diálogo se faz partindo 
de um problema concreto (a desigualdade de gênero na política e suas consequências) para 
reinterpretá-lo à luz das teoriasapresentadas. Com isto, espera-se explicitar as dificuldades e 
algumas possibilidades para a democracia brasileira, em matéria de igual participação política 
das mulheres. 

2 DEMOCRACIA E TEORIA DEMOCRÁTICA 

Após a Segunda Guerra Mundial, a democracia passou a gozar de um prestígio cres-
cente ao redor do planeta. Ao final do século passado, pela primeira vez na história da hu-

5 Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas o Brasil é o décimo país mais 
desigual do mundo. Cf.: https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mun-
do-21094828 

6 Corresponde ao objetivo nº O5 dos Objetos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS): Alcançar a igualda-
de de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Especificamente trabalharemos com o seguinte 
tópico: 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a 
liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.
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manidade, a maior parte dos países eram democracias. Todavia, não é óbvio e tampouco 
consensual, a forma como a democracia deve ser concebida, quais formas de atuação e 
de tratamento ela pressupõe e quais instituições são necessárias para sua existência. Em 
razão disso, antes de apresentar a relação entre democracia, igualdade e participação, serão 
apresentadas duas compreensões distintas da democracia, as quais servirão como ponto de 
partida para a discussão.

Em sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia (de 1942)7, o economista austría-
co Joseph Alois Schumpeter desenvolveu um dos conceitos mais influentes sobre a democra-
cia ao longo do século XX. Desde a publicação do livro, seu conceito tem inspirado inúmeros 
estudos de ciência política8, além de ter extrapolado as discussões acadêmicas, sendo utili-
zado inclusive na grande imprensa. Por isso sua influente conceituação de democracia será 
tomada como ponto de referência para a discussão sobre o que se entende por democracia, 
para os fins do presente texto. 

Schumpeter critica algumas concepções de democracia que eram preponderantes no 
século XIX, que a associavam com a ideia de bem comum9. Para ele, não haveria garantias de 
que a democracia promoveria o bem comum, uma vez que existem diversos interesses, muitas 
vezes contraditórios, e para os quais não há como se encontrar um ponto em comum. Além 
disso, sustenta o autor que não seria possível o “autogoverno” coletivo, porquanto a democracia 
do século XX era uma democracia de massas, a qual contribuiria muitíssimo para que o eleitor 
não fizesse uso de sua razão no momento de realizar escolhas eleitorais. Com a ironia que lhe era 
característica, Schumpeter afirma que o eleitor se empenha mais em um jogo de cartas (bridge) 
do que na análise em quem será a pessoa mais adequada para representá-lo10. Portanto, conclui 
ele, esse eleitorado não conseguiria se autogovernar e, por isso, recorre ao uso de representantes 
para levar adiante esta tarefa.

Em razão dessa visão pessimista, ele apresenta um conceito formal de democracia, 
segundo o qual, a democracia consiste num método de seleção da elite governante. Essa elite 
seria responsável por representar os interesses da maior parte da população ou, pelo menos, 
seria isso o seu dever. Contudo, para o conceito de Schumpeter, o central para a democracia é 
o fato de que ela consiste em um método de seleção de elites para governar. Outros aspectos 
tornam-se absolutamente secundários. Essa conceituação restrita fez com que o conceito 
ganhasse uso em diversos estudos da ciência política. Também costuma ser repetido na opi-
nião pública. Não obstante, ele parece ser excessivamente restritivo e pouco sofisticado.

De acordo com a concepção mínima de democracia defendida por Schumpeter, mui-
tos regimes não democráticos poderiam ser considerados autênticas democracias, porque 

7 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Trad.: Sérgio Góes de Paula. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar, 1984.

8 Um dos mais famosos, sem dúvida, é a obra de Anthony Down, cf.: DOWNS, Anthony. Uma teoria econô-
mica da democracia. Trad.: Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos. São Paulo: Edusp, 2013. 

9 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Trad.: Sérgio Góes de Paula. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar, 1984. 

10 SCHUMPETER, Joseph. Ob. cit.
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haveria algum método para a seleção da elite governante. Além disso, o economista austríaco 
dá pouca importância para direitos que são centrais para a concepção moderna de democra-
cia, tais como igualdade, liberdade e participação. Inclusive, para a sua visão de democracia, 
a apatia política é vista como algo que pode contribuir para a existência de um bom governo. 
A partir desta visão, o cidadão seria verdadeiro Homer Simpson11, inerte em seu sofá, cujas 
escolhas políticas são mais simples que as decisões tomadas em um jogo de cartas. 

Tal concepção contraria as intuições mais básicas a respeito da relação entre demo-
cracia e direitos (como igualdade, liberdade e participação); também pressupõe que o cidadão 
agirá sempre de forma acomodada12. Ainda que em muitos casos isso efetivamente possa 
ocorrer, não é o caso de discuti-la aqui. Além disso, essa condição não pode ser tomada como 
um pressuposto teórico, pois toma um determinado status quo questionável, como referência 
para as teorizações sobre a democracia, sem ao menos justificar esse ponto de partida. Dada 
a dificuldade de chegar ao bem comum, disto não decorre que a democracia possa ser redu-
zida, somente, a um processo de seleção de elites.

Por fim, do ponto de vista jurídico-constitucional, essa compreensão da democracia 
não se adequa, nem como uma pretensa “descrição” da realidade, às exigências feitas pela 
Constituição brasileira de 1988.

No presente texto, parte-se de outra concepção de democracia, ao mesmo tempo 
mais sofisticada e exigente, que pretende levar a sério os compromissos com a igualdade, a 
liberdade e a participação: a democracia deliberativa13. 

A democracia deliberativa é mais sofisticada, porque não se contenta em reduzir a 
democracia àquilo que ela muitas vezes parece ser em seus piores momentos, isto é, a mera 
alternância de elites (à lá Schumpeter). Ela reconhece que a representação é um mal neces-
sário, pois nas sociedades contemporâneas não é possível que os cidadãos se dediquem 
sempre e diretamente ao enfrentamento dos problemas políticos14. Mal necessário, porém não 
suficiente. Por isso ela é mais exigente que a visão minimalista da democracia, pois coloca no 
centro da teoria e da prática da democracia a deliberação. Disso decorrem duas consequên-
cias importantes.

De um lado, a noção deliberativa de democracia vai além da ideia de “democracia par-
ticipativa”. Para os deliberativistas a participação não basta. O uso de técnicas de democracia 

11 GARGARELLA, Roberto. La república deliberativa de José Luis Martí. Diritto s Questioni pubbliche. Rivista 
di Filosofia del Diritto e cultura giuridica. Palermo, n. 9, p. 257-266, 2009.

12 Críticas nesse sentido: MACEDO, José Arthur Castillo de. Constitucionalismo, democracia e autogoverno. 
195 p. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Univer-
sidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.

13 A democracia deliberativa é uma teoria desenvolvida por autores de diversas áreas das humanidades, de 
filósofos à juristas. Toma-se como referencial principalmente as obras de dois juristas argentinos, Carlos 
Santiago Nino e Roberto Gargarella, ainda que haja diálogo com a obra de outros autores, como é o caso 
de Habermas.

14 Nesse sentido: NINO, Carlos Santiago. La Constitución de la Democracia Deliberativa. Trad.: Roberto P. 
Saba. Barcelona: Gedisa, 2003; NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. 3ª. Reimp. 
Buenos Aires: Astrea, 2005.
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direta pode contribuir para a democracia. Pode, mas não necessariamente será uma contri-
buição. Isso se dá porque os deliberativistas estão atentos à possibilidade de manipulação, 
com o objetivo de legitimar práticas abusivas ou autoritárias, por parte de governantes. O uso 
do referendo por Pinochet para referendar a ditadura no Chile, costuma ser citado como um 
exemplo de abuso.

Mas se é reconhecida a importância da participação, qual é o seu papel no proces-
so democrático? A teoria deliberativa vai chamar atenção para o fato de que a participação 
ganha em qualidade se for destinada atenção ao processo de deliberação, isto é, de tomada 
de decisões (decisão). Para os autores que defendem essa compreensão de democracia, é 
necessário que antes da decisão haja a deliberação, isto é, o debate, amplo e robusto, sobre 
as propostas que estão em disputa.

De acordo com os teóricos da democracia deliberativa, um debate será amplo e ro-
busto quando todos os possíveis afetados pela decisão possam participar do seu processo de 
elaboração15. De modo que fica bem claro o alto nível de exigência, já que para uma decisão ser 
considerada legítima, é necessário que todos os possíveis afetados possam participar dela16. 

 Do outro lado, o fomento ao debate amplo e robusto faz jus às ideias de liberdade 
e igualdade, exigindo que a democracia seja um processo sempre aberto à novas inclusões. 
Ao incluir todos os possíveis afetados pela decisão, o procedimento se sofistica e amplia seu 
escopo ao introduzir novas vozes que estão alijadas do processo de tomadas de decisões.

Assim, a democracia deliberativa parte de duas premissas: i) as decisões públicas são 
fruto de decisões coletivas; ii) tais decisões são tomadas após um amplo e robusto debate no 
qual todos os possíveis afetados pela decisão podem, se quiserem, se expressarem17.

Parece evidente que essa concepção vai além da concepção minimalista de democra-
cia, por ir além da visão elitista da democracia, por considerar o papel da cidadania na tomada 
de decisões e por fomentar o debate robusto entre os cidadãos livres e iguais sobre qual a 
melhor forma de se governarem. 

Além disso, alguns teóricos da democracia deliberativa chamam atenção para um 
ponto fundamental que vai de encontro a compreensão minimalista da democracia que con-
cebe o cidadão a partir do modelo “Homer Simpson”, alienado, apático e pouco preocupado 
com as questões políticas18. Ao colocar o debate robusto como critério para avaliar a qualida-
de da democracia, questiona-se um ponto muito relevante: as preferências políticas não são 

15 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a Discourse Theory of Law and Democra-
cy. Trad.: William Regh. Cambridge: MIT Press, 1998.

16 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms.
17 GARGARELLA, Roberto. La Democracia Deliberativa y sus presuntas paradojas. In: JARAMILLO, Leonardo 

García. La democracia deliberativa a debate. Cuadernos de Investigación, Medellín, p. 137-148, 2011.
18 Por todos, ver as obras de Roberto Gargarella e de Felix Ovejero: GARGARELLA, Roberto. La Democracia 

Deliberativa y sus presuntas paradojas. In: JARAMILLO, Leonardo García. La democracia deliberativa a debate. 
Cuadernos de Investigación, Medellín, p. 137-148, 2011; OVEJERO, Félix. Incluso un pueblo de demonios: 
democracia, liberalismo, republicanismo. Madrid, Buenos Aires: Katz, 2008.
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dadas de antemão. Elas não caem do céu e tampouco decorrem da – implausível – natureza 
das coisas. Elas são construídas socialmente. E, por isso, podem e devem ser questionadas 
socialmente no âmbito das disputas políticas. 

O debate robusto da democracia deliberativa poderia, em tese, estimular o questio-
namento destas preferências que são tidas como dadas19. Poderia, também, produzir mais 
igualdade e liberdade para os cidadãos, assegurando mais qualidade a democracia. O uso do 
futuro do pretérito, “poderia”, não é por acaso. As potencialidades apresentadas pela teoria 
deliberativa dependem da história e da situação concreta de cada país. Particularmente, no 
caso brasileiro, no qual a desigualdade de gênero no âmbito político é uma das maiores do 
mundo20, é ainda mais relevante que se ouçam as críticas pontuadas pelas diversas teorias 
feministas a respeito do tema.

No entanto, será demonstrado no próximo item que as teorias feministas escancaram 
alguns problemas da concepção deliberativa de democracia (que são ainda maiores na com-
preensão minimalista de democracia). 

 O primeiro deles diz respeito à noção de igualdade, a qual é vista como meramente 
formal por muitos deliberativistas. O segundo, diz respeito aos filtros e às condições estruturais 
que inibem a efetiva participação e a mudança das preferências. O terceiro problema é o fato de 
que as formas de opressão podem se acumular de forma interseccional, fazendo com que uma 
forma de desigualdade (ou de opressão) reforce as outras, de modo que a ideia de igualdade 
(na sua diversidade) e de liberdade no exercício da democracia é sonegado a muitas mulheres.

3 POBLEMAS DA TEORIA DEMOCRÁTICA DELIBERATIVA

Representação, democracia e igualdade são valores que, embora tenham sido com-
binados no transcurso do tempo, apresentam uma série de embates e complexidades no que 
tange ao cumprimento de suas promessas. 

Isto porque, primeiramente, à época do desenvolvimento da teoria da representação 
e do mandato livre, não havia qualquer preocupação com os ideais democráticos, especial-
mente com a igualdade. Vigorava-se à época a noção de que a capacidade política poderia ser 
mensurada com base em questões censitárias, de gênero e de raça, ou seja, a autonomia e 
independência de um indivíduo eram determinadas conforme o tamanho de seu patrimônio ou 
de seu gênero (masculino) ou a cor de sua pele (branca).

Contudo, durante os séculos XIX e XX, questionamentos por parte dos excluídos da vida 
política passaram a ser arguidos, conclamando pelo estabelecimento da democracia política, 

19 ELSTER, Jon. O mercado e o fórum: três variações na teoria política. In: WERLE, Denilson Luis; MELO, Rúrio 
Soares (orgs.) Democracia deliberativa. Trad.:WERLE, Denilson Luis; MELO, Rúrio Soares. São Paulo: Singu-
lar, Esfera Pública, 2007.

20 BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 
175 e ss.
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haja vista que as barreiras erigidas para afastar a população menos favorecida e/ou dependente 
dos chefes de família da esfera de decisões políticas feriam o princípio da igualdade e “uma 
prerrogativa essencial do ser humano”21. 

Neste ponto é que se destaca a importância das reinvindicações das mulheres em 
torno de sua emancipação, porquanto colocou-se em xeque situações até então ignoradas. 
Note-se que no período acima aludido, seguindo uma tradição que vinha desde pelo menos 
Aristóteles22, remanescia a noção de que o gênero feminino estaria adstrito única e exclusiva-
mente às atribuições domésticas, devendo, sobretudo, estar submisso aos mandos e des-
mandos do patriarca. Inexistia, também, autonomia e, consequentemente, capacidade política 
(segundo os critérios estabelecidos à época), em razão da dependência econômica que as 
mulheres mantinham em relação aos seus respectivos cônjuges. 

Por essa razão, a luta contra a discriminação do gênero feminino na vida política expôs 
alguns problemas funcionais que o princípio da igualdade detinha23, conquanto seria necessária 
uma redefinição do sujeito-mulher, a fim de lhe retirar da constrição da esfera privada e incluir-
lhe na esfera pública. Ressalta-se, neste sentido, os ensinamentos de Pietro Costa24, o qual 
aduz que: 

[...] o movimento emancipacionista acaba, justo porque coloca em foco o problema do 

sujeito reclamando uma redefinição dele, se não contestando, certamente problemati-

zando o próprio princípio de igualdade, a qual, de qualquer forma, recorre-se na luta 

cotidiana pelos direitos: a especificidade, a diferença, do sujeito-mulher, aparece não 

somente como um obstáculo para a afirmação de sua identidade política, mas também 

uma riqueza a valorizar e, portanto, a igualdade não pode ser empregada como uma 

faca para cortar qualquer diferença. Diferença e igualdade não se opõe, com a simplici-

dade jacobina, como o mal e o bem, como as trevas e a luz, mas aparecem vinculadas 

por uma indubitável, ainda que difícil, complementaridade.

Desse modo, percebe-se que, mesmo após ao reconhecimento do direito ao voto das 
mulheres, a questão da igual participação política demandou (e demanda) aprimoramentos. Na 
realidade, conforme Luis Felipe Miguel25, ainda que haja o reconhecimento do voto, há a dificulda-

21 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia: ensaios de história do pensamento jurídico. Curiti-
ba: Juruá, 2010, p. 178.

22 Em sua obra “Política”, Aristóteles situa a mulher no âmbito do oikos, isto é, da casa, no ambiente domés-
tico. Ela ficaria distante, portanto, do ambiente da polis, da cidade, que é o espaço público, e, portanto, 
político por excelência. É importante observar que muitas teorias democráticas não problematizam a dis-
tinção feita pelo liberalismo, que relê a separação entre espaço público e privado. Para os liberais o espaço 
público é o espaço da política e o espaço privado é um espaço não político. Muitas das teorias feministas 
vão problematizar esta divisão artificial e historicamente construída sobre o que é o “privado” e que se torna 
privado de discussões e tematizações públicas. O que claramente favorece uma perspectiva exclusivamen-
te masculina da política. 

23 COSTA, Pietro. Soberania, representação, democracia, p. 179.
24 COSTA, Pietro. Ob. cit., p. 168.
25 MIGUEL, Luis Felipe. Democracia e representação: territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014, p. 203.
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de em transformá-lo em representantes. Assim, a igualdade em seu aspecto meramente formal 
não conduz à plena inclusão na arena política. 

Neste aspecto, ainda que zele pelo ideal igualitário, a democracia deliberativa encontra 
limites à satisfação da participação política. É sabido que tal teoria aborda o debate público e a 
inclusão do mais variado número de vozes, para o fim de viabilizar o acesso aos espaços pú-
blicos de decisão em busca de um consenso, sob a condição de observância à racionalidade. 

A afirmação da igualdade (de voto e em outras instâncias) da primeira onda do movi-
mento feminista foi fundamental para que a luta por outros direitos se desenvolvesse, de modo 
que a teoria deliberativa parece se afinar bem com esta primeira fase do movimento feminista. 

Não obstante, avanços posteriores da teoria feminista chamam atenção para o fato de 
que somente afirmar a igualdade entre os gêneros é insuficiente, uma vez que as pessoas são 
constituídas por categorias que as posicionam de forma distintas no espaço social. Há que 
se considerar ser impróprio e ilusório afastar da arena política os contextos sociais como se 
o debate público e a construção de argumentos não estivessem permeados e influenciados 
pelas desigualdades sociais existentes.

Significa dizer que a desigualdade política, as opressões e as discriminações decor-
rentes dela operam de formas distintas se as mulheres forem brancas ou negras, pobres ou 
ricas, escolarizadas ou não, homossexuais ou heterossexuais e assim por diante. Esse ponto 
é fundamental no contexto brasileiro.

Em termos abstratos, para efeitos da teoria, estas diferenças poderiam ser irrelevantes, 
porém, não é o que se verifica na prática. Ainda que formalmente iguais, duas mulheres negras, 
uma de classe média alta, médica, e, outra, empregada doméstica, se colocadas lado a lado para 
proferir um discurso, não terão as suas vozes igualmente ouvidas (por diversos motivos que não 
serão aqui discutidos, em razão do espaço). Por isso, o fundamental é ressaltar que do ponto de 
vista da igualdade formal, ambas são iguais, mas suas diferenças serem tão significativas, que, 
do ponto de vista material, elas tornam a igualdade (formal) tão reduzida ao ponto de ela se tornar 
irrelevante em algumas situações.

Além disso, a democracia deliberativa mostra-se incapaz de estabelecer os critérios à 
emissão de um discurso aceitável, bem como corre o risco de reproduzir o discurso dominan-
te, na medida em que alguns grupos possam ter dificuldade em expressar satisfatoriamente 
seus interesses e, por essa razão, endossem perspectivas de outrem.

Em relação à adesão da perspectiva dominante, fica evidente o segundo problema da de-
mocracia deliberativa enunciado acima: a mudança das preferências. Para a teoria minimalista da 
democracia, as preferências do cidadão, assim como as de um consumidor num supermercado, 
são tidas como dadas. Esse fato já foi amplamente desmentido pela sociologia contemporânea,  
como se sabe, as preferências e os gostos sociais são socialmente construídos26. 

26 Por todos: BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Trad. Daniela Kern; Guilherme J. F. 
Teixeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre; Zouk, 2007.
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Em matéria de política, contudo, isso se torna mais relevante, tendo em vista de que há 
uma distorção que produz – a falsa – associação da política como um universo masculino. Isto 
é reforçado pelo modo como se dá a divisão sexual do trabalho, especialmente em relação ao 
trabalho doméstico, do cuidado com familiares (crianças ou idosos), entre outras tarefas que 
produzem um alijamento das mulheres da política por, pretensamente, “não terem tempo” para 
esta atividade27. 

Logo, tanto no campo das representações dos papéis sociais, como na construção 
do interesse social sobre a política, há a tentativa de produção e da reprodução de formas 
de agir e de se comunicar que buscam impor quais são os espaços e as formas legítimos 
para as mulheres atuarem. Nesse sentido, grande parte da reação conservadora recente ao 
movimento feminista, pode ser lida como uma resposta a articulação de vários grupos com 
objetivo de fazer política e de politizar espaços tidos até então como “apolíticos”, privados 
ou públicos28. A explicitação, pelas teorias feministas, da construção social das preferências 
produzem um alargamento do horizonte e melhoram a deliberação.

Para concluir esse segundo ponto, recorda-se um afirmação feita acima: a participa-
ção tem um custo, e esse custo não é módico. Ademais, ele não tem o mesmo valor para os 
diferentes grupos de mulheres. A combinação desses “marcadores sociais da diferença”, tais 
como raça, classe e orientação social à questão de gênero contribuem para que a participação 
seja mais ou menos onerosa para os diferentes grupos de mulheres. 

De modo que, se a intenção é produzir igualdade política com participação plena e 
efetiva das mulheres, faz-se necessário não perder de vista as diferentes e muitas vezes cus-
tosas circunstâncias que as impedem de participar do debate público e da construção da 
democracia. Geralmente são essas as mulheres que mais precisam que suas vozes sejam 
ouvidas no debate público, justamente por serem as que mais sofrem opressões e as que 
menor representação possuem. Não é demais relembrar que no Brasil isso implica um recorte 
de cor, classe social e orientação sexual. 

Com o objetivo de aprimorar a democracia deliberativa, Iris Marion Young29 (2000, p. 
136) sugere a incorporação das perspectivas segregadas pelo discurso dominante, no intuito 
de enriquecer a qualidade da deliberação. A inclusão, assim, “significa considerar explicitamente 
as divisões e diferenciações sociais e encorajar grupos diversamente situados a dar voz a suas 
necessidades, interesses e perspectivas sobre a sociedade [...]”30.

27 A maior parte do tempo das mulheres, assim, é dedicado às atividades do lar, cuja consequência é a pro-
cura por empregos com pequena carga horária e mal-remunerados ou, ainda, a dependência material do 
cônjuge e/ou outros homens. Assim sendo, a ausência de tempo e renda desagua na redução do rendimen-
to na esfera pública. BIROLI, Flávia. Redefinição do público e do privado no debate feminista: identidades, 
desigualdades e democracia. In: MIGUEL, Luis Felipe (org.). Desigualdades e democracia: o debate da 
teoria política. São Paulo: Unesp, 2016, p. 223 e ss.

28 BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 
198 e ss.

29 YOUNG, Iris Marion. Inclusion and democracy. Oxford: Oxford, 2000, p. 136.
30 YOUNG, Iris Marion. Ob. cit. p. 119.
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Tal autora defende a ideia de que as especificidades dos grupos devem ser contem-
plados com um conjunto de direitos que viabilizem formas de auto-organização, ensejando a 
reflexão sobre suas experiência e interesses e dando corpo às suas perspectivas e pleitos31. 
Perspectivas, neste contexto, seriam fruto das experiências vivenciadas e que devem ser ouvi-
das nos espaços de poder. Ignorar a existência destes desemboca na estigmatização daqueles 
que fogem às experiências consideradas padrão, como também marginaliza e invisibiliza as 
suas peculiaridades.

Dessa forma, de acordo com o entendimento de Luis Felipe Miguel32, para Young, “a 
incorporação das perspectivas dos grupos marginalizados ao debate público não é mais um 
ponto de chegada, uma solução para o problema da justiça. Seria antes um ponto de partida 
para a luta contra a dominação e opressão”. 

Por outro lado, eis a terceira e última crítica, é preciso salientar a existência de outras 
desigualdades que se combinam com a de gênero, não com o intuito de menosprezar a dis-
criminação contra as mulheres em geral, mas para despertar ao fato de que existem outras 
formas de vulnerabilidades experienciadas por mulheres e que devem ser incluídas na pauta 
da luta feminista.

Se inclusão significa considerar as especificidades dos grupos e dar voz às suas pers-
pectivas, que surgem de suas experiências, obviamente o pleito feminista não deve se deter 
à vivência da mulher branca burguesa e desconsiderar, por exemplo, uma situação opressora 
vivida por uma mulher negra operária.

Trata-se aqui de desigualdades que se interseccionam: gênero, social, racial, de clas-
se, pois, além “do enfrentamento com a vulnerabilidade, a violência e os constrangimentos de 
todo tipo que atingem as mulheres por serem mulheres”33, é necessário pensar e combater os 
resultados advindos do cruzamento dessas desigualdades, que tornam os pleitos muito mais 
específicos e carentes de reparações.

Democracia e inclusão requerem o enfrentamento de privilégios, requerem o desman-
telamento das estruturas sociais vigentes que aprisionam indivíduos à determinadas posições 
e subtraem-lhe a autonomia individual. Igualdade, neste sentido, é considerar a diferença como 
forma de evitar ou, ao menos, estancar as injustiças e opressões perpetradas pela sua invi-
sibilidade.

Nesse sentido, Flávia Biroli34 assevera que:

Um dos desafios para o feminismo, ao conjugar as metas de enfrentamento da opres-

são e aprofundamento da democracia, é dar conta das diferenças como algo que não 

se reduz às desigualdades e que, portanto, não está simplesmente na condição de 

31 YOUNG, Iris Marion. Justice and the politics of difference. Princeton: Priceton, 1990, p. 183-184.
32 MIGUEL, Luis Felipe. Democracia e representação: territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014, p. 220.
33 BIROLI, Flávia. Ob. cit. p. 225.
34 BIROLI, Flávia. Ob. cit. p. 234.



Longa e tortuosa estrada: 443

problema a ser enfrentado. O pagamento sistemático das perspectivas e dos interesses 

das mulheres se apresenta como um problema central e expõe a complexidade das 

conexões entre desigualdades e diferenças.

Dada evidente complexidade vivenciada pelas mulheres, porquanto não existe uma 
homogeneidade de experiências, a denúncia contra a universalidade e outras formas de domi-
nação e opressão surgem na busca pela efetivação da igualdade e na recusa em admitir uma 
“participação política” restrita ao direito de votar. 

Biroli acrescenta que se “o gênero modifica o modo como pensamos a democracia é 
porque expõe a relação entre as desigualdades que organizam o acesso a recursos materiais 
e simbólicos, a opressão cotidiana”35.  A sua superação e o avanço da democracia estão asso-
ciados com a vocalização dessas perspectivas diversificadas, a fim de permitir a participação 
política, a influência nos espaços de decisões. 

4 CONCLUSÕES E PROPOSTA

É longa e tortuosa a estrada da democracia. Sempre aberta para novas experiências e 
a novas pessoas, porém, sempre falível. Portanto, sempre sob a ameaça de retrocessos. Esse 
processo de aprendizagem coletivo não é isento de riscos.

Em relação a igualdade de gênero no âmbito político, e, sobretudo, na sua materializa-
ção por meio da participação plena e efetiva, há muito a se fazer. Apesar de recentes decisões 
no sentido de assegurar a participação plena e efetiva das mulheres proferidas em 2017 pelo 
TSE e em 2018 pelo STF36, há que se reconhecer que o retrocesso em matéria de gênero de-
senvolve-se muito rápido no Brasil. 

No âmbito do Poder Executivo foi enorme a diferença de representação das mulhe-
res naquele Poder, sendo mínima a participação de mulheres no primeiro escalão do Poder 
Executivo Federal. No Congresso Nacional, além da baixa representação há uma clara agenda 
conservadora que quer pautar ou retroceder em matéria de sexualidade, conjugalidade e de 
vida familiar37. Nos grandes meios de comunicação há grande controle da agenda e diversos 
temas são barrados ou filtrados e apresentados de forma “pasteurizada”, para que não sejam 
questionadas medidas políticas de ordem moral ou econômica que afetam o futuro das mu-
lheres brasileiras. 

35 BIROLI, Flávia. Redefinição do público e do privado no debate feminista: identidades, desigualdades e de-
mocracia. In: MIGUEL, Luis Felipe (org.). Desigualdades e democracia: o debate da teoria política. São 
Paulo: Unesp, 2016,  p.  225.

36 Ver a decisão da ex-Ministra do TSE, Luciana Lóssio no Recurso Especial Eleitoral nº 126-37.2015.6.21.0000- 
Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e a decisão do STF na ADI 5617, na qual foi considerada constitucional a 
destinação de 30% do fundo partidário para candidaturas de mulheres. 

37 BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 
193
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Neste texto procurou-se apresentar algumas problematizações para que haja maior 
consciência em relação aos limites apresentados em nossa democracia no que diz respeito a 
igual participação política efetiva e plena. Cientes dos limites, é possível ensaiar respostas para 
os problemas diagnosticados. Ainda que não seja suficiente, é um começo. Também é neces-
sário limitar a ampliação do retrocesso, o que demanda a articulação da militância política, da 
reflexão acadêmica e da atuação institucional.

Nesse sentido, propõe-se que a OAB, enquanto instituição comprometida com os di-
reitos fundamentais e com o Estado Democrático de Direito, recupere o seu protagonismo na 
defesa dos direitos de todos(as). Assim, propõe-se que a Ordem dos Advogados do Brasil 
siga o exemplo de instituições estrangeiras e dê o exemplo para as instituições nacionais, e 
crie uma agenda com prazo determinado para implementar a igual participação (paridade) em 
suas Comissões e Conselhos entre homens e mulheres. Dessa forma, a Ordem irá afirmar, pela 
força do exemplo, o seu compromisso com a igualdade e com a participação plena e efetiva 
das cidadãs38, iniciando, internamente, com a participação das advogadas inscritas em seus 
quadros. Quem sabe com isso não será ela a protagonista de uma mudança em outras insti-
tuições públicas e privadas? Quem sabe a democracia brasileira não se torne um pouco mais 
inclusiva, com a participação de mais e distintas vozes, levadas a sério, em sua pluralidade e 
complexidade? 
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O PACTO GLOBAL E  
OS DIRETOS HUMANOS  
DAS PESSOAS LGBT

Luciane Maria Trippia1

Nanci Stancki da Luz 2

1 INTRODUÇÃO

“A discriminação e a violência baseadas na orientação sexual e na identidade de gêne-
ro (da vítima) são violações de direitos humanos”, asseverou Victor Madrigal-Borloz, especia-
lista independente da Organização das Nações Unidas (ONU) para proteção contra a violência 
da população LGBT3. Segundo o jurista, é necessário construir uma comunidade aberta para 
compreender e respeitar a diversidade sexual e de gênero como uma medida contra tais dis-
criminações.

A violação dos direitos humanos das pessoas LGBT 4 é preocupante em quase todos 
os países do mundo. Diversos tipos de violências têm ocorrido como: agressões físicas e 
psicológicas, torturas, estupros e até assassinatos. Também inúmeros casos de suicídio ocor-
rem dado os abusos e pressões sofridas. A ONU solicitou, no final do ano de 2017, atitudes 
imediatas para acabar com as violações aos direitos humanos das pessoas com base em sua 
orientação sexual (real ou percebida), identidade e/ou expressão de gênero5. 

A defesa dos direitos humanos LGBT, contudo, não deve e nem pode estar adstrita 
somente aos entes estatais. Diversos tipos de organizações, para além dos poderes públicos, 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE), da Universidade Tecnológi-
ca Federal do Paraná (UTFPR). Professora licenciada no curso de Direito do Centro Universitário Curitiba – UNI-
CURITIBA. Membro da Comissão do Pacto Global da OAB/PR. Endereço eletrônico: lutrippia@terra.com.br. 

2 Doutora em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  Profes-
sora no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE), da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). Coordenadora do Getec. Endereço eletrônico: nancist@terra.com.br. 

3 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/novo-especialista-da-onu-pede-que-pessoas-se-manifestem-
contra-lgbtifobia/>. Acesso: 1 fev. 2018.

4 LGBT é a sigla de  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Em uso desde os 
anos 1990, o termo é uma adaptação de LGB, que era utilizado para substituir o termo gay para se referir 
à comunidade LGBT no fim da década de 1980.

5 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/?post_type-postss-relatorio+suicidio>. Acesso: 1 fev. 2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_LGBT
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são considerados importantes agentes capazes de desempenhar um papel crucial nesta defesa, 
como o setor privado, academia e sociedade civil. E é nesta perspectiva que se insere o Pacto 
Global, que visa, por meio de um contrato voluntário, estimular a comunidade empresarial do 
mundo todo, assim como outros parceiros, a observarem em suas práticas cotidianas questões 
relacionadas às áreas de trabalho, meio ambiente, combate à corrupção e direitos humanos. 

Em que medida empresas no Brasil, signatárias do Pacto Global, possuem mecanis-
mos de proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas LGBT? Quais são os mecanis-
mos de promoção e defesa utilizados? 

Visando responder a essas perguntas, este trabalho apresenta reflexões resultadas 
de uma pesquisa documental, cujo escopo é verificar a existência de mecanismos para o 
combate e promoção das pessoas LGBT no ambiente de trabalho, no âmbito das empresas 
signatárias do Pacto Global. A pesquisa foi realizada no portal eletrônico do Pacto Global, junto 
ao diretório de relatórios “Comunicação de Progresso” (COP) de empresas no Brasil. A partir 
da análise de relatórios das empresas selecionadas – grandes empresas do ramo de mercado 
de varejo, na região de Curitiba – verificou-se os tipos de ações adotadas, a possibilidade de 
utilização de tais ações por outras empresas signatárias e suas repercussões sociais. 

Busca-se, dessa forma, verificar se as empresas selecionadas cumprem efetivamente 
os princípios do Pacto Global e como auxiliam no combate à violação dos direitos humanos no 
Brasil. Para tanto, este texto apresenta breves discussões teóricas sobre direitos fundamen-
tais e dignidade humana das pessoas LGBT e o Pacto Global; apresentação da metodologia 
utilizada, e seus principais resultados, destacando os avanços e desafios para a proteção dos 
direitos humanos LGBT na perspectiva do Pacto Global. 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

2.1 Pessoas LGBT, direitos fundamentais e o princípio da 
dignidade humana 

A partir do final do século XVIII, a cultura eurocêntrica teve os seus valores desafiados 
com o advento da Revolução Democrática, dando início a um processo que está longe de 
terminar. Na pauta de luta por melhores condições de vida, e conquistas de direitos, estavam 
diversos grupos, entre eles as “mulheres, grupos étnicos, linguísticos e nacionais subalternos 
e, mais recentemente, os grupos de gênero e sexualidade”6.

Jeni Vaitsman observa que foi com o desenvolvimento das sociedades modernas, 
na qual a concepção de igualdade e liberdade foi modificada, que se iniciou o processo de 
construção de gênero ao lado do individualismo. A partir de um novo conjunto de valores uni-
versalistas, as mulheres tiveram a liberdade cerceada e não obtiveram a igualdade e conquista 
de cidadania concedida aos homens. O individualismo, segundo a autora, teria se conformado 

6 GATTI, José. Notas sobre masculinidades. In: PENTEADO, Fernando Marques; GATTI, José (Org.). Mascu-
linidades: teoria, crítica e artes. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2011, p. 10. 
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“concretamente a um individualismo patriarca, legitimando as relações hierárquicas entre ho-
mens e mulheres, nas esferas pública e privada”7.

A lógica do patriarcado, a partir de então, composta por relações sociais de poder 
entre homens e mulheres, passou a vigorar por meio de relações hierárquicas, de maneira 
naturalizada, determinando o papel social de cada uma/um pelas suas diferenças sexuais (ao 
sexo feminino estavam associados estereótipos como: fragilidade, docilidade, comportamento 
sensível e emotivo, e ao sexo masculino a racionalidade, comportamento agressivo e forte).

Todavia, contra a opressão das mulheres, muitas ações puderam ser observadas em 
diversos momentos históricos. O feminismo, enquanto um movimento político, organizado, 
que visa especialmente a igualdade nas relações entre mulheres e homens, surge inicialmente 
no século XIX, se desenvolvendo e diversificando a pauta de reivindicações ao longo do tempo. 
E foi em um desses movimentos que a temática sobre a sexualidade passou a ser incluída na 
pauta, envolvendo questões ligadas à identidade de gênero e orientação sexual8. 

A partir da década dos anos 1970 iniciou-se a formação do Movimento LGBT (sigla 
que significa: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) no Brasil. As ações políticas 
deste Movimento, com propostas de transformação para a sociedade em geral, sobretudo 
com caráter identitário, aliadas aos fatos como a despatologização da homossexualidade (pela 
Associação Americana de Psiquiatria, no ano de 1973), fez com que a condição LGBT fosse 
reconhecida como um direito consectário ao direito à liberdade individual e à igualdade, segun-
do Paulo Roberto Iotti Vecchiatti9.

A liberdade e a igualdade integram o rol dos direitos fundamentais previstos expres-
samente no art. 5º da Constituição Federal, garantindo que o indivíduo possa, dessa forma, 
exercer livremente os direitos sexuais, assim como obter o reconhecimento igualitário de sua 
diferença. A efetivação de tais direitos leva, consequentemente, à concretização do respeito e 
a dignidade humana.

A afirmação da igualdade, de todos os seres humanos, não significa igualdade física, in-
telectual ou psicológica, pois cada indivíduo possui a sua própria personalidade, individualidade, 
enfim, seu particular modo de ver e sentir as coisas, adverte Dallari10. Assim, mesmo os grupos 
sociais tendo a sua própria cultura, o seu próprio modo de se relacionar afetiva e sexualmente, 

7 VAITSMAN, Jeni. Gênero, identidade, casamento e família na sociedade contemporânea. In: MURARO, Rose 
Marie; PUPPIN, Andréa Beltrão (Org.). Mulher, gênero e sociedade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/Faperj, 
2001, p. 15.

8 A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero. Indivíduos trans 
possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento de seu 
nascimento. A identidade de gênero é diferente de orientação sexual — pessoas trans podem ter qualquer 
orientação sexual, incluindo heterossexual, homossexual, bissexual e assexual, segundo esclarecimento da 
ONU. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-identidade-de-genero/>. Acesso em: 
01 mar. 2018.

9 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da homoafetividade:  da possibilidade jurídica do casamento civil, 
da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2. ed. São Paulo: Método, 2013.

10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998.
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devem continuar iguais em sua humanidade, com as mesmas faculdades e necessidades consi-
deradas essenciais ou fundamentais a todos os seres humanos.

Portanto, igualdade significa que os direitos fundamentais (ou essenciais) devem ser iguais 
para todos e todas. Ou seja, aqueles direitos inerentes à pessoa humana, dos quais não se poderia 
dispor sem comprometer a sua dignidade, e até mesmo a sua própria existência (a vida). Desse 
modo, a orientação sexual e a identidade de gênero não devem ser motivo para a ocorrência de 
desigualdades, discriminações, preconceitos, abusos e violências. 

Maria Berenice Dias observa que “o núcleo do atual sistema jurídico é o respeito à dig-
nidade humana, atentando nos princípios da liberdade e igualdade”, de modo que a vedação à 
discriminação sexual “alcança a vedação à discriminação da homossexualidade, pois diz com a 
conduta afetiva da pessoa e o direito de orientação sexual”. Portanto, a igualdade perante a lei, sem 
distinções de qualquer natureza, inclui também a orientação sexual, conclui Dias11.

Ademais, asseveram Mariana Moreira Neves e Flávia Piovesan que:

“Reconhecer a liberdade dos homossexuais não implica em reduzir, nem mesmo 

restringir o direito dos demais. Significa apenas deixar aqueles que são excluídos 

exercerem seus próprios direitos. Impedir uma pessoa de exteriorizar e viver o seu 

afeto, a sua sexualidade, é o mesmo que roubar-lhe a alma, é submetê-la ao projeto dos 

outros, é tirar-lhe a liberdade de ser, pensar e sentir”12.

No rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, dentre os quais o 
direito à igualdade e à liberdade, está presente uma unicidade de sentido e valor, aos quais está 
implicitamente presente a dignidade humana. E esta, enquanto um princípio, “faz com que a 
pessoa seja o fim – e não o meio – da sociedade e do Estado Democrático de Direito”, segundo 
Mariana Moreira Neves e Flávia Piovesan13.

A discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero das pessoas 
LGBT, portanto, não tem cabimento no âmbito jurídico nacional. Ademais, negar o direito à li-
berdade e igualdade às pessoas LGBT significa negar-lhes os direitos fundamentais do texto 
constitucional e, portanto, abstê-las da concretização do princípio da dignidade humana.  Pois, 
segundo Ingo Wolfgang Sarlet, há uma premissa de que os direitos fundamentais “constituem, 
ainda que com intensidade variável, explicitações da dignidade da pessoa”, considerado esta um 
importante elemento que compõe os direitos humanos14. 

11 DIAS, Maria Berenice. Liberdade de orientação sexual na sociedade atual. Disponível em:  <http://www.
mariaberenice.com.br/managerarq/(cod2_632)53__liberdade_de_orientacao_sexual_na_sociedadeatual.
pdf>. Acesso em: 1 mar. 2018.

12 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Flávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a invalidade 
dos questionamentos preconceituosos. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, 
regional e global. Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin (coords.)/ Curitiba: Juruá, 2015.

13 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Flávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a invalidade 
dos questionamentos preconceituosos. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, 
regional e global. Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin (coords.)/ Curitiba: Juruá, 2015, p. 358.

14 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 101. 
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2.2 Pessoas LGBT e os direitos humanos 

O conceito de direitos humanos comporta diversas abordagens, em diferentes con-
cepções. Norberto Bobbio considera direitos humanos enquanto uma reivindicação moral que 
nascem quando devem e podem nascer, e não todos de uma vez, nem de uma ver por todas.15 
Para Hannah Arendt, não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em cons-
tante processo de construção e reconstrução. Refletem um construído axiológico, a partir de 
um espaço simbólico de luta e ação social16.

A discussão sobre direitos humanos é recente no mundo ocidental. Embora desde o 
Iluminismo a questão dos direitos humanos universais tenha surtido significativas repercus-
sões históricas, o debate ainda está longe de terminar. A promoção da igualdade e o combate à 
discriminação de grupos sociais historicamente excluídos, incluindo a população LGBT, ainda 
é um desafio a ser vencido tanto na sociedade brasileira, como também na ordem mundial.

A concepção contemporânea de direitos humanos passou a vigorar em decorrên-
cia das consequências advindas da Segunda Grande Guerra Mundial, quando foi aprovada a 
Declaração dos Direitos Humanos (DUDH) pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pro-
clamando direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. A partir da DUDH foram 
adotados inúmeros instrumentos internacionais de proteção, “com ênfase na universalidade, 
indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos”, segundo assevera Flávia Piovesan17.

Os instrumentos internacionais protetivos mínimos obrigam os Estados a garantirem 
os direitos fundamentais incorporados no plano nacional, advertem Mariana Moreira Neves e 
Flávia Piovesan18. Nos instrumentos há previsão implícita, e por vezes expressa, do princípio 
da não discriminação e da dignidade humana, destacando-se alguns, como a Carta Interna-
cional dos Direitos Humanos, que engloba a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(DUDH), de 1948, e dois Pactos Internacionais: Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

A DUDH, como principal referência aos demais instrumentos advindos posteriormen-
te, em seu artigo 1º, traz que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade.” Ou seja, todos os seres humanos, independente de sua orientação 
sexual ou identidade de gênero, devem ter a sua liberdade e igualdade assegurada, a fim de 
usufruir de uma vida digna, com todos os direitos respeitados19.

15 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Nova ed. Rio de Janeiro: Else-
vier, 2004. 13ª reimpressão. 

16 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
17 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais 

europeu, interamericano e africano. 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 43. 
18 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Flávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a invalidade 

dos questionamentos preconceituosos. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, 
regional e global. Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin (coords.)/ Curitiba: Juruá, 2015.

19 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: < http://www.onu.org.br/
img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2018.
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Os preâmbulos desses dois Pactos Internacionais recordam a obrigação de que a Carta 
das Nações Unidas impõe aos Estados a promoção dos direitos humanos. Em ambos constam 
a expressa orientação para o reconhecimento da dignidade inerente a toda pessoa humana. O 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevê, em seu artigo 2º, parágrafo 1, que os 
Estados partes do Pacto se comprometem a respeitar e garantir tal documento “sem discrimina-
ção alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer situação”20.

Ainda o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo art. 26 reforça 
que “todas as pessoas são iguais perante a lei e tem direito, sem discriminação alguma, a igual 
proteção da Lei”, sendo vedadas discriminações, incluindo por motivo de sexo, segundo asse-
gurado pela DUDH, desde a sua promulgação em 1948. Destaca-se que referido documento 
foi proclamado no ano de 1966, na Assembleia Geral da ONU, sendo adotado pelo governo 
brasileiro no ano de 199221.

Também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, neste mes-
mo compasso, em seu artigo 2º, parágrafo 2, veda a as discriminações em razão de “raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação 
econômica, nascimento ou qualquer situação”. Este Pacto, inclusive, assevera que os Estados
-partes “reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favorá-
veis”, lhes sendo asseguradas uma série de garantias relativas à atividade laboral22. 

Outro importante tratado que pode ser utilizado para a proteção da população LGBT é 
a Convenção 111, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que versa sobre a discrimi-
nação em matéria de emprego e profissão. Este tratado não proíbe, por si só, a discriminação 
com base na orientação sexual, mas possibilita aos Estados-parte o acréscimo de fundamentos 
adicionais, segundo Mariana Moreira Neves e Flávia Piovesan23. 

Também vale mencionar os Princípios de Yogyakarta, elaborados em 2007, pela Co-
missão Internacional de Juristas e pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos, incluindo 
o Brasil. Referido documento, embora não adotado oficialmente como legislação internacional 
de direitos humanos, possui princípios jurídicos que tratam sobre a aplicação da legislação 
internacional às violações dos direitos humanos, especialmente com base na orientação se-
xual e identidade de gênero, a fim de “dar mais clareza e coerência às obrigações de direitos 
humanos dos Estados”24.

20 ONU. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 01 mar. 2018.

21 ONU. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 01 mar. 2018.

22 ONU. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

23 NEVES, Mariana Moreira; PIOVESAN, Flávia. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo: a invalidade 
dos questionamentos preconceituosos. In: Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, 
regional e global. Flávia Piovesan, Melina Girardi Fachin (coords.) / Curitiba: Juruá, 2015.

24 PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos huma-
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Da leitura e interpretação dos mencionados documentos internacionais, ainda que em 
caráter meramente exemplificativo, é possível verificar que, embora nem sempre haja menção 
explícita acerca de identidade de gênero e diversidade sexual, há a compreensão de que são 
considerados direitos humanos o direito de decidir livremente sobre a própria sexualidade e 
orientação sexual. 

No mesmo sentido, observam Toni Reis e Edla Eggert que, no presente século, iniciou-
se a consolidação do entendimento de que “são direitos humanos não somente a equidade de 
gênero, como também a livre orientação sexual e identidade de gênero”, e que, sendo assim, as 
violências decorrentes de discriminação de identidade de gênero e orientação sexual configuram 
também violência de gênero25. Ou seja, neste sentido, a violação aos direitos humanos, por mo-
tivo de violência de gênero, teve a sua abrangência ampliada. 

Importa ressaltar que, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, em 2016 foram re-
gistradas no canal de comunicação da Ouvidoria (Disque Direitos Humanos), 1.876 denúncias 
de violação aos direitos humanos LGBT. Dentre este número, a identidade não informada é de 
40%, e entre as informadas, foi observado que 45% das vítimas são gays, 20% lésbicas, 14% 
transexuais, 13% travestis, 7% bissexuais e 1% heterossexuais26.

Ademais, entre os tipos de violações registradas em face de pessoas LGBT, no ano de 
2016, no mesmo canal de comunicação são apontados 50,2% de casos decorrentes de discri-
minação, 29,6% de violência psicológica, 17,35% de violência física, 3,61% de violência insti-
tucional, 3,33% de negligência, 22,21% referente a outras violações. Em relação à faixa etária, 
55% das violações ocorrem com jovens de 18 a 30 anos, 17% de 31 a 40 anos, 7% de 41 a 50 
anos, 3% de 51 a 60%, e 1% ocorre entre 12 a 17 anos de idade. Portanto, o nível de violações 
de pessoas LGBT no país é alto e necessita ser combatido.

3 O PACTO GLOBAL E AS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DE 
DIREITOS DAS PESSOAS LGBT EM EMPRESAS VAREJISTAS 
DE CURITIBA

Para auxiliar no combate a violação dos direitos humanos, inclusive em relação à 
população LGBT, vez que a mera existência dos tratados internacionais não tem se mostrado 
suficiente para evitar a ocorrência de discriminações e violências, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), enquanto entidade que congrega 193 países, vem adotando diversas iniciativas, 
como o objetivo de “promover o progresso econômico e social de todos os povos”27. Entre 

nos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, ([s.d.]). Disponível em: <http://www.clam.org.
br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em 01 mar. 2018.

25 REIS, Toni; EGGERT, Edla. Ideologia de gênero: uma falácia construída sobre os planos de educação brasi-
leiros. Educ. Soc. [online]. 2017, vol.38, n.138, pp.9-26. ISSN 0101-7330. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1590/es0101-73302017165522>. Acesso em 01 mar. 2018.

26 Ministério dos Direitos Humanos (MDH). Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/disque100/balancos-e-
denuncias/balanco-disque-100-2016-apresentacao-completa/>. Acesso em: 1 mar. 2018.

27 ONU Brasil. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/>. Acesso em: 1 mar. 
2018.



O Pacto Global e os diretos humanos das pessoas LGBT 453

eles, destaca-se a adoção da Agenda 2030, que contém 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e o Pacto Global. 

Criado no ano 2000 pelo então Secretário Geral Kofi Annan, o Pacto Global consiste 
em uma importante iniciativa das Organizações das Nações Unidas (ONU), que visa estimular 
a comunidade empresarial de todo o mundo e outros parceiros, tais como: agências, universi-
dades, organizações não governamentais, sindicatos e demais entidades, a adotá-lo em seus 
negócios e em suas políticas de responsabilidade social, valores e fins internacionalmente 
acordados nas áreas de Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção Ambiental e Com-
bate à Corrupção.28

Além dessas quatro áreas, há dez princípios a serem observados pelas signatárias 
do Pacto Global, a fim de possibilitar uma dimensão social da Globalização. Notadamente no 
campo dos Direitos Humanos, são eles: respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente na sua área de influência; assegurar a não participação da empresa em vio-
lações dos direitos humanos; estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação 
no emprego; e desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabili-
dade socioambiental.

De outro lado, com o objetivo de tornar o compromisso público e transparente, as 
entidades signatárias do Pacto Global se comprometem a encaminhar, à ONU, relatórios pe-
riódicos sobre os progressos realizados na implementação dos referidos princípios, de acordo 
com duas modalidades. São os relatórios: Comunicação de Progresso – Communication on 
Progress (COP), para as empresas, uma vez por ano; e Comunicado de Engajamento – Com-
munication on Engafement (COE), para organizações sem atividades empresariais, a cada dois 
anos. E é por meio da análise destes documentos que foi realizada investigação para responder 
a seguinte questão: em que medida empresas brasileiras, signatárias do Pacto Global, espe-
cialmente do setor varejista, possuem mecanismos de proteção e defesa dos direitos humanos 
das pessoas LGBT? 

A pesquisa documental foi realizada a partir de uma busca no portal eletrônico do Pac-
to Global, junto ao Diretório de relatórios, denominados “Comunicação de Progresso” (COP), 
das empresas brasileiras, através das seguintes passos: 1º) “país” signatário, 2º) “setor”, 
3º) “subsetor”, e 4º) “relatórios” COP. A análise dos relatórios se pautou na investigação da 
existência de ações ou programas para a população LGBT e como essas ações ou programas 
foram desenvolvidos pelas empresas pesquisadas. 

Na realização da pesquisa foram encontrados 752 relatórios (COP) brasileiros, 11 
relatórios no setor de varejo, sendo 10 relatórios da categoria varejistas em geral. Diante da 
intenção em verificar empresas que atuam no segmento de supermercados na Capital do 
Paraná, dos 10 (dez) relatórios encontrados, foram selecionados apenas 2 (dois) por se en-

28 PACTO GLOBAL. Cartilha do Pacto Global elaborada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB/PR. 
Disponível em: <https://www.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Cartilha-Pacto-Global-21-07-
2017-Final.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2018. 
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quadrarem em tal requisito (mercado varejista), para os quais utilizaremos a denominação 
Empresa 1 e Empresa 229. 

TABELA 1 – Comparativo dos tipos de ações/atividades realizadas pelas empresas pesquisadas 

EMPRESA TIPO DE AÇÃO/
ATIVIDADE

INFORMAÇÕES SOBRE A AÇÃO/ 
ATIVIDADE

1 a) Diálogo

b) Calendário interno com 
datas comemorativas

a) Diálogo realizado na semana da diversidade versou sobre 
“Direitos Humanos LGBT e os desafios de ser trans”, com a 
participação do cartunista Laerte Coutinho (transgênero).
b) No Calendário de comunicação interna da empresa, seguindo 
uma agenda de diversidade, há a inclusão do “dia do orgulho 
LGBT”, juntamente com outras datas, com o dia da “Consciên-
cia negra”, por exemplo.  

2 _ Nenhuma ação ou atividade específica da temática LGBT foi 
encontrada no relatório desta Empresa.

Fonte: Empresa 1 - Relatório COE (2016, p.14 e p.18) / Empresa 2 – Relatório COE (2017). 

A tabela 1 revela que apenas uma empresa – Empresa 1 – realiza ações/atividades 
para a promoção dos direitos humanos LGBT, as quais ocorrem nos seguintes formatos: “diá-
logo” (realizado dentro de uma agenda interna de diversidade, que contempla outros temas 
também, durante uma semana no ano); e “calendário”, no qual, dentre outros dias especiais, 
há a inclusão da data referente à valorização de pessoas LGBT (“dia do orgulho LGBT”). 

Considerando o elevado número de casos de violações dos direitos humanos da po-
pulação LGBT no Brasil, o número de empresas que participam do Pacto, e que desenvolvem 
ações no sentido de promover a diversidade, avalia-se o quadro 2, que apresenta o número de 
empregados das empresas 1 e 2, e número de unidades em Curitiba.

TABELA 2 – Número de empregados no Brasil (2018) e número de unidades em Curitiba/PR, Brasil 
(2018)

EMPRESA NÚMERO DE EMPREGADOS 
NO BRASIL

NÚMERO DE UNIDADES 
EM CURITIBA

1 45.000 2

2 169.959 4

Fonte: Empresa 1 e Empresa 2 – Informação do número de empregados, no Brasil, obtida no endereço eletrônico do Pacto 
Global – “Company information” / Informação do número de unidades, em Curitiba, obtido nos endereços eletrônicos 
das próprias Empresas.  

29 Os relatórios “Comunicação de Progresso” (COP) utilizados nesta pesquisa foram publicados pelas em-
presas no site do Pacto Global, nas seguintes datas: Empresa 1 em: 20/12/2016, e da Empresa 2 em: 
22/06/2017.     



O Pacto Global e os diretos humanos das pessoas LGBT 455

Diante de expressivo número de empregados, embora não havendo informações so-
bre empregados LGBT, é possível supor a possibilidade de haver, no âmbito das empresas 
pesquisadas, e outras do mesmo setor, algum tipo de discriminação e/ou violação em relação 
aos direitos humanos dos empregados LGBT. 

Verifica-se, pois, que as empresas, embora signatárias do Pacto Global, desenvolvem 
poucas ações de proteção aos direitos humanos das pessoas LGBT. Considerando que apenas 
a Empresa 1 possui ações/atividades relativas à temática LGBT, verificamos que dentre os 
mercados varejistas, signatários do Pacto Global, apenas duas unidades em Curitiba, possuem 
alguma política em defesa das pessoas LGBT, sugerindo que a discussão sobre os direitos 
das pessoas LGBT não tem sido disseminada nas empresas do setor e que há necessidade 
de estimular debates e ações no âmbito empresarial varejista, no sentido de sensibilizar ge-
rências, chefias e trabalhadores sobre o processo de discriminação, preconceito e formas de 
enfrentamento da homo/lebo/bi/transfobia. 

Avalia-se que as ações desenvolvidas na Empresa 1 – semana da diversidade sobre 
“Direitos Humanos LGBT, e os desafios de ser trans”, e inclusão do “dia do orgulho LGBT”, 
juntamente com outras datas, como o dia da “Consciência negra”, em seu calendário interno 
– são de grande relevância para a sensibilização sobre a diversidade e promoção dos planos 
de defesa dos trabalhadores LGBT no ambiente de trabalho. 

No entanto, a insuficiência de informações nos relatórios analisados sugere a neces-
sidade de diagnósticos internos, mais detalhados, no que se refere a processos de discrimina-
ção e preconceito, e ações que as empresas desenvolvem para coibir tais violências. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o advento do século XXI, novos fatos e valores surgem nas sociedades em geral, 
como as discussões sobre igualdade de gênero e a diversidade sexual, trazendo, consigo, 
novos desafios para o Direito. No processo de constitucionalização são incorporados valo-
res impregnados com a normativa referente aos direitos humanos. As novas questões que 
aparecem, relativas ao trato do novo, especialmente de natureza ético-políticas, necessitam 
ter a sua tutela ampliada, acabando por refletir, assim, no campo do direito internacional dos 
direitos humanos30. 

A temática dos direitos humanos das pessoas LGBT, assim, ingressou na agenda 
política de discussões no sistema de proteção global, regional e local, tendo como forte funda-
mento a garantia da dignidade humana. Diante de sua relevância, ONU lançou diretrizes para as 
empresas respeitarem direitos das pessoas LGBT. De outra parte, verificou-se um movimento 
da comunidade empresarial no âmbito internacional, denominado Pacto Global, do qual cente-
nas de empresas brasileiras são signatárias. 

30 LAFER, Celso. Direitos humanos: um percurso no Direito no século XXI. São Paulo: Atlas, 2015, p. 117.
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Ser signatária do Pacto Global, contudo, não significa, necessariamente, ser uma em-
presa que está totalmente engajada com os valores e fins internacionalmente acordados, den-
tre os quais destaca-se a promoção dos direitos humanos. A pesquisa realizada revelou que 
apenas uma empresa do setor varejista (mercados) de Curitiba possuía algum tipo de proteção 
e defesa dos direitos LGBT, o que é preocupante frente ao número de violações da população 
LGBT existentes no país. 

No tocante ao cumprimento dos princípios do Pacto Global, da análise dos dados das 
empresas verifica-se que a Empresa 1 está em maior consonância (ainda que talvez insufi-
ciente), com os seguintes princípios: “respeito e apoio aos direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente, na área de sua influência”; “assegurar a não participação da empresa em 
violações dos direitos humanos”; e “estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discrimi-
nação no emprego”, ao possuir ações/atividade em prol dos trabalhadores LGBT. 

A existência de mecanismos de proteção de direitos LGBT de, ao menos, uma empre-
sa de grande porte (com milhares de empregados no Brasil), significa, primeiramente, uma 
conquista para os próprios empregados LGBT, os quais, provavelmente, conseguem exercer 
a atividade laborativa com mais dignidade. Além do mais, demonstra, frente a fornecedores e 
clientes, o respeito que a empresa possui aos direitos humanos LGBT, causando, assim, uma 
imagem positiva frente à comunidade em geral. 

Contudo, muito há que ser feito para que questões relativas à orientação sexual e iden-
tidade de gênero não sejam mais motivo para a ocorrência de discriminações e preconceitos, 
inclusive no ambiente de trabalho. Há que ser ter mais políticas de diversidade, e com maior efe-
tividade, tanto de acesso, como na permanência no emprego, como demonstração de respeito e 
valorização das pessoas LGBT, em uma sociedade que se pretende ser justa e igualitária.
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Os textos contidos nesta obra dão ao leitor um grande 
panorama do que há de mais inovador e moderno nas 
discussões acerca da aplicação dos princípios do 
Pacto Global, e das possibilidades de concretização 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da agenda da Organização das Nações Unidas.
A leitura garante compreensão sobre os ODS e como 
sua aplicação pode efetivamente trazer alterações 
para a vida diária das pessoas. São textos que pre-
tendem atingir uma ampla gama de leitores e não 
somente aqueles da área jurídica, por isso, a preocu-
pação em aproximar os ditames da Organização das 
Nações Unidas às situações concretas. Ao mesmo 
tempo, os artigos demonstram como é relevante 
que cada um se sinta responsável pela construção 
de uma agenda global de sustentabilidade e por sua 
concretização.  A leitura vale pelos esclarecimentos 
sobre os ODS, pela quantidade de informação e pela 
articulação com a realidade.


