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RESUMO 

O presente artigo analisa o papel dos direitos humanos na sociedade contemporânea, 

abordando a alegada crise de sua efetivação, bem como sua força emancipatória. Para tanto, 

avalia-se a relação complexa entre Estado, sociedade civil e empresa, sob a perspectiva do 

polêmico caso da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Outrossim, este é examinado à 

luz dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre direitos humanos e empresas, e, ao 

final, propõe-se um novo paradigma de defesa dos direitos humanos, que se baseia em 

mecanismos eficazes de proteção, tais como a consulta prévia livre e informada e as 

audiências públicas.  

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; Belo Monte; Estado; empresa e sociedade civil. 

 

ABSTRACT 

This article propose to analyze the role that the issue of human rights is in contemporary 

society by addressing its possible crisis of effectivation and emancipatory force. Therefore, 

we evaluate the complex relation between state, civil society and business, from the 

perspective of the controversial case of the construction of the Belo Monte hydroelectric. 

Furthermore, it appreciate the situation from principle guidelines of the United Nations (UN) 

on business and human rights, to the end propose a new paradigm of human rights, with 

fulcrum in effective protection mechanisms such as prior free and informed consultation and 

public hearings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se propõe a analisar as violações de direitos humanos no caso do 

megaempreendimento de Belo Monte. A metodologia utilizada consiste, sobretudo, em relato 

do caso e análise da relação entre Estado, empresa e sociedade civil, à luz dos princípios 

orientadores das Nações Unidas sobre direitos humanos e empresas. O problema consiste, em 

suma, nas inúmeras denúncias de violações de direitos humanos na construção da supracitada 

hidrelétrica e a hipótese levantada sugere a necessidade da realização de uma efetiva consulta 

prévia livre e informada (CPLI) com as comunidades envolvidas, bem como de audiências 

públicas.  

Em uma breve síntese dos fatos, o Projeto Belo Monte, lançado em 2002, prevê a 

construção de duas barragens para o fornecimento de energia elétrica na região de Altamira-

PA. O projeto é integrante do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento - e, quando 

concluído, será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Todavia, durante a construção da 

obra, o Estado brasileiro se pautou em um processo de planejamento e licenciamento marcado 

pela falta de transparência e participação da sociedade civil, demonstrando sua tendência à 

inobservância dos direitos humanos, quando contrários ao desenvolvimento econômico 

nacional (MOVIMENTO XINGU VIVO, 2014).  

Destaca-se que a sociedade civil assume, no contexto contemporâneo, uma dimensão 

heterogênea, abrangendo diversas entidades sociais. No entanto, apesar de sua relevância, ela 

se apresenta como a categoria mais suscetível às violações de direitos humanos.   

Em uma análise do caso, verifica-se que as minorias que residem no local são 

compostas pelas, principalmente, por populações indígenas e ribeirinhas. Assim, sabe-se que 

as populações indígenas possuem uma relação especial com a natureza (muito distinta da 

estabelecida entre ela e homem branco), existindo notícia histórica de populações inteiras de 

nativos que promoveram suicídio coletivo por serem privados de sua terra. Desta feita, os 

direitos das populações indígenas – reconhecendo que estas são bastante heterogêneas - 

devem receber particular atenção do Estado (GARAVITO, 2012). Outrossim, quanto aos 

ribeirinhos, estes sustentam também serem assaz prejudicados pelas desapropriações 

realizadas para a construção da hidrelétrica, haja vista que as obrigações relativas às 

indenizações que lhes são devidas não estão sendo cumpridas pelo poder público, além dos 

prejuízos ocasionados por se retirar populações inteiras daquela localidade, onde já possuem 

vínculo.  



Ademais, diante dessas violações, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) fora acionada, o que culminou com as medidas cautelares determinando a suspensão 

das obras de Belo Monte até a realização das consultas e oitiva dos povos locais (CIDH, 

2011). Contudo, o país descumpriu as cautelares impostas pela CIDH, tornando, assim, 

inócuas as medidas por ela proferidas.  

Diante de todo o narrado, é preciso, então, refletir como os Estados e as empresas 

compartilham das responsabilidades na defesa desses direitos básicos dos indivíduos. Assim, 

examina-se o descompasso existente entre o discurso e a realidade da aplicação dos direitos 

humanos nesse cenário, bem como qual é a importância da sociedade civil para a sua 

implementação. Por derradeiro, analisam-se os princípios orientadores da ONU sobre 

empresas e direitos humanos, para, ao final, propor um novo paradigma de defesa desses 

direitos no Brasil e especialmente no caso Belo Monte, tudo com base nas lições do jurista 

lusitano Boaventura Sousa Santos e em sua concepção contra hegemônica de direitos 

humanos. 

 

2. DIREITOS HUMANOS E A POSTURA DO BRASIL NO CASO BELO MONTE: 

   

2.1 Histórico: 

 

O Projeto Belo Monte
4
, lançado em 2002, apesar de várias modificações, basicamente, 

prevê a construção de duas barragens (Pimental, Belo Monte) para o fornecimento de energia 

elétrica. O projeto é integrante do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, que 

quando concluído, formará a terceira maior usina de geração de energia elétrica do mundo e 

envolve, sobretudo, o município de Altamira, PA. 

Cumpre ressaltar que o presente estudo não abordará o mérito da escolha política pela 

construção de Belo Monte, já que opções políticas dependem do juízo de conveniência e 

oportunidade do administrador público; o que se examina, aqui, são os impactos dessa mega 

construção sobre os direitos humanos. 
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 Segundo informações do site “Xingu Vivo para Sempre”, a bacia hidrográfica do Rio Xingu percorre mais de 

2.300 quilômetros desde as cabeceiras no cerrado mato-grossense até a sua foz no rio Amazonas, onde vivem 

aproximadamente 40 povos indígenas, de diferentes grupos, além de milhares de ribeirinhos, extrativistas e 

agricultores familiares, assim como populações urbanas. Portanto, na região há diversas unidades de conservação 

de terras indígenas, que além das agressões já sofridas pela exploração do local, podem ser ainda mais atingidas 

e de maneira irreparável, com a concretização do projeto Belo Monte, mormente porque além das diversas 

consequências para a região, ameaçando a vida e a integridade da população que vive no local, ainda não há 

pesquisas conclusivas sobre os impactos dessa obra. 

 



Destarte, durante a construção da obra, observa-se que o Estado Brasileiro, se pautou 

em um processo de planejamento e licenciamento marcado pela falta de transparência e 

participação da sociedade civil, bem como o desrespeito a legislação brasileira e as normas 

internacionais de direitos humanos e proteção do meio ambiente. Ademais, o Estado brasileiro 

tem se negado a ouvir 
5
as manifestações dos povos indígenas e tribais que serão diretamente 

afetados pelo projeto. As organizações indígenas e ONGs locais argumentam que a 

hidrelétrica irá desalojar milhares de famílias e ameaçar os meios de vida e a saúde de muitas 

comunidades indígenas no estado do Pará.  

Diante de diversas irregularidades apontadas no processo de licenciamento e início das 

obras, observam-se diversas ações judiciais ajuizadas pelo Ministério Público Federal, cujos 

pedidos foram acolhidas pelo Tribunal Regional Federal (TRF1) que determinou, em recente 

decisão (agosto de 2014), a realização de novos estudos para adequação do projeto à 

legislação ambiental, sob pena de paralisação das obras, em face da concessionária de serviço 

público, a empresa Norte Energia S.A..  

 Desde já, é possível notar que, no caso dessa construção, os indivíduos não foram 

colocados como centro do debate, como destinatários primevos da preocupação do Estado. 

Assim, não obstante a presença do discurso de direitos humanos no Brasil, a tendência 

brasileira é a sua inobservância quando contrário ao desenvolvimento econômico nacional
6
. 

No presente caso, várias entidades brasileiras e internacionais da sociedade civil 

ingressaram com ação perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro 

de 2010, com o objetivo de salvaguardar os direitos humanos de povos indígenas e outras 

populações locais ameaçadas pelo projeto Belo Monte, tendo em vista os constantes 

desrespeitos à legislação interna, aos direitos da minoria (indígenas e tribais) e proteção ao 

meio ambiente. Ademais, o início das obras da construção de Belo Monte ocorrera sem a 

devida consulta à população diretamente interessada nos moldes da Convenção nº. 169  da  

OIT. 

 

2. 1.1. Breve análise das medidas prolatadas pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos: 
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 Nesse sentido, tanto a concessão da Licença Prévia para Belo Monte, em fevereiro de 2010, como a “Licença 

de Instalação Parcial” assinada em junho de 2011, ocorreram sob forte pressão do governo, contrariando 

pareceres das equipes técnicas do IBAMA e da FUNAI sobre falhas e incertezas nas conclusões da obra 
6
 Segundo SANTOS (2009, p. 108/109) há muito interesse por traz de Belo Monte.  “Nos últimos anos, houve 

uma sequencia de descobertas de jazidas de bauxita, caulim, manganês, outro, cassiterita, cobre, níquel, nióbio, 

urânio, entre minerais mais nobres, em toda essa região do rio Xingu”. Assim, Belo monte é a forma de 

viabilizar a mineração em terras indígenas.   



 

O sistema da OEA possui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

7
que funciona como órgão de garantia de efetivação dos direitos humanos, estabelecendo 

recomendações e assinalando prazos aos governos e autoridades responsáveis pela tutela 

desses direitos.   

Insta destacar que a CIDH possui distintas competências, dentre elas a consultiva, 

relacionada às questões de interpretação da Convenção e dos demais tratados de Direitos 

Humanos, e a contenciosa, que trata da violação de Direitos Humanos por parte dos Estados-

membros da Convenção. No plano consultivo, qualquer membro da OEA, parte ou não da 

Convenção, pode pedir o parecer da Corte em relação à interpretação das matérias contidas na 

Convenção ou em qualquer outro tratado relativo à Proteção dos Direitos Humanos, já que 

tratam de pareceres e não de obrigações a serem cumpridas.  Já no plano Contencioso a 

sentença proferida pela Corte é obrigatória para os Estados que reconheceram sua 

competência em matéria contenciosa e quando o Estado descumpre a sentença, ele está 

desrespeitando uma obrigação de caráter internacional e, assim, sujeito a possíveis sanções 

determinadas pela comunidade internacional.  

Em resposta às petições encaminhadas à Corte, observa-se que em 1º de abril de 2011, 

a Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH) requereu, através de medida cautelar, 

que fossem realizadas ações para proteger as comunidades afetadas da bacia do rio Xingu, 

incluindo a suspensão das obras de Belo Monte, até que fossem realizadas as consultas 

indígenas e a proteção dos direitos de populações indígenas isoladas. A atitude do governo 

brasileiro, contudo, foi a de desconsiderar o alegado pela CIDH e afastar as suas 

recomendações, sob um discurso de negativa de qualquer irregularidade no respeito aos 

                                                           
7 A CIDH solicitou ao Governo Brasileiro que suspenda imediatamente o processo de licenciamento  do  projeto  

da  Usina  Hidroelétrica  de  Belo Monte  e impeça a realização de qualquer obra material de execução até que 

sejam observadas as seguintes condições mínimas:  

(1) realizar processos de consulta, em cumprimento das obrigações internacionais do  Brasil,  no  sentido  de  que  

a  consulta  seja  prévia,  livre, informativa, de boa fé, culturalmente adequada, e com o objetivo de chegar a um  

acordo,  em  relação  a  cada  uma  das  comunidades  indígenas  afetadas, beneficiárias das presentes medidas 

cautelares;  

(2) garantir, previamente a realização dos citados processos de consulta, para que a consulta seja informativa, 

que as comunidades indígenas beneficiárias tenham acesso a um Estudo  de Impacto Social e Ambiental do 

projeto, em um  formato  acessível,  incluindo  a  tradução  aos  idiomas  indígenas respectivos;  

(3) adotar medidas para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros dos  povos  indígenas  em  

isolamento  voluntário  da  bacia  do  Xingu,  e  para prevenir  a  disseminação  de  doenças  e  epidemias  entre  

as  comunidades indígenas  beneficiárias  das  medidas  cautelares  como  consequência  da construção da 

hidroelétrica Belo Monte, tanto daquelas doenças derivadas do aumento populacional massivo na zona, como da 

exacerbação dos vetores de transmissão aquática de doenças como a malária” 

 
 



direitos das populações indígenas do Xingu, chegando até mesmo a ponderar que eles não 

eram diretamente afetados pela construção da obra. A postura do governo demonstra a 

manifesta contradição em relação a seu discurso de respeito aos direitos humanos e a situação 

de fato, representando o Estado, neste caso, o principal violador de direitos.  

Diante do descumprimento das medidas cautelares proferidas pela CIDH, o país 

demonstra uma postura que leva ao enfraquecimento do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos (SIDH), restringindo suas competências, tornando-a mais uma corte de proteção 

formal e mínima da democracia e de direitos humanos.  

 

3. DIREITOS HUMANOS E SUA RELAÇÃO ENTRE ESTADO, EMPRESA E 

SOCIEDADE CIVIL: 

 

3.1. Concepção contemporânea de direitos humanos:  

 

Os direitos humanos refletem os valores fundamentais nas sociedades; 

internacionalmente reconhecidos, eles receberam especial atenção após a 2ª Guerra Mundial 
8
.  

Destarte, nesse panorama, cada Estado Nacional possui a função de proteger os 

direitos humanos, seja através de políticas públicas promovidas pelo poder Executivo, seja 

pela fiscalização das ações do Estado e edição de medidas legislativas assecuratórias dos 

direitos humanos, pelo poder Legislativo, ou pelo cumprimento da lei relativa ao tema, 

assegurada pelo poder Judiciário.  

Considerando que a proteção dos direitos humanos não deve reduzir-se a competência 

dos Estados, no âmbito externo, têm-se o Sistema Internacional de Direitos Humanos, para 

garantir que o Estado seja capaz de alcançar o referido fim pretendido. Nesse sentido, sustenta 

PIOSEVAN (2011, p. 40):  

 

Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve 

reduzir-se ao domínio reservado do Estado, porque revela o tema de legítimo 

interesse internacional. Por sua vez, essa concepção inovadora aponta a duas 

importantes consequências: 1ª) a revisão da noção tradicional de soberania 

                                                           
8 De acordo com as lições de Flávia Piovesan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 

2008. "É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, com paradigma e 

referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Com efeito, no momento em que os seres 

humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que é 

cruelmente abolido o valor da pessoa humana, tornando-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, 

como paradigma ético capaz de restaurar a lógica razoável. A barbárie do totalitarismo significou a ruptura com 

os direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor-fonte do Direito." 



absoluta do Estado, que passa a sofrer um processo de relativização, na 

medida em que são admitidas intervenções no plano nacional em prol da 

proteção dos direitos humanos (...) e, 2º) a cristalização da ideia de que o 

indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera internacional, na condição de 

sujeitos de direito. 

 

Assim, o Direito Internacional surge como uma forma de proteção dos direitos 

humanos e ainda como uma limitação ao poder do Estado, mediante a criação de 

instrumentos, tais como os tratados internacionais, sistemas regionais de proteção e as cortes 

internacionais de julgamento, que visam garantir o cumprimento desses direitos. 

 

3.1.1. Os direitos humanos servem aos oprimidos ou aos opressores?  

 

De acordo com as lições de Boaventura Sousa Santos (2007), existe uma linha abissal 

que divide a realidade social em dois universos ontologicamente diferentes. O “lado de cá” da 

linha corresponde ao Norte global e desenvolvido, e o “lado de lá” corresponde ao Sul global, 

colonizado. Ademais, essa linha é tão contundente que chega a tornar invisível tudo que 

acontece do lado de lá, ou seja, no Sul global, sendo este o cenário no qual o Brasil se 

encontra. 

Outrossim, o autor lusitano (2013) assevera existir uma versão hegemônica (ou 

convencional) dos direitos humanos, que os concebe como direitos universalmente válidos, 

independentemente do contexto social, político e cultural em que se encontram. No entanto, 

ressalva que este entendimento insere-se em um contexto ocidental e liberal de mundo, o qual 

tem se mostrado assaz limitado, pois, além de excluir o Sul global, não resolve os problemas 

atuais relativos aos de direitos humanos.  

Destarte, SANTOS (2003) considera que é preciso pensar o Direito de uma maneira 

não ocidentalizada e isso implica em repensá-lo, adequando-se às reinvindicações normativas 

de grupos sociais subalternos, bem como às organizações que buscam uma alternativa à 

globalização neoliberal. Isso se encaixa na questão Belo Monte relativamente aos pleitos das 

minorias: indígenas e ribeirinhos. Sabe-se que aqueles possuem uma relação especial com a 

natureza, sobretudo com a terra, que é muito distinta da relação estabelecida entre a natureza e 

o “homem branco”. Assim, tem-se notícia histórica de populações inteiras de nativos que 

promoveram suicídio coletivo por serem privados de sua terra. Desta feita, os direitos da 

população indígena - ainda que esta seja deveras heterogênea, pois composta por tribos com 

usos e costumes diversos - devem receber particular atenção do Estado; no entanto, a prática 

tem demonstrado que nosso Estado é inerte frente às violações de direitos humanos dessas 



minorias. Outrossim, os ribeirinhos argumentam também serem assaz prejudicados pelas 

desapropriações realizadas para a construção da hidrelétrica, haja vista que, além de serem 

naturais daquela região, as obrigações relativas às indenizações devidas não são cumpridas 

pelo poder público. 

A partir da visão convencional de direitos humanos, Boaventura Sousa Santos propõe 

uma postura contra hegemônica relativamente a (re) leitura desses direitos, porque, de fato, “a 

grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discursos 

de direitos humanos” SANTOS (2013, p. 42). 
9
 Essa perspectiva inovadora e contra 

hegemônica 
10

destaca sua força e capacidade de transformação da realidade social pelos 

direitos humanos, em abandono a uma posição que os elegem como mero discurso de 

manutenção do status quo.  

Assim, verifica-se que o Direito criou as condições para que as forças, organizações e 

movimentos contra hegemônicos localizados ao redor do mundo se associassem e 

convergissem em combates contra hegemônicos, em prol de projetos sociais emancipatórios 

distintos, mas relacionados entre si.  

Nesse sentido assevera Boaventura Sousa Santos (2003, p. 09): “A questão do papel 

do direito na busca da emancipação social é, atualmente, uma questão contra hegemônica que 

deve preocupar todos quantos, um pouco por todo o sistema mundo, lutam contra a 

globalização hegemônica neoliberal.”.  

Dessa forma, verifica-se que os direitos humanos podem servir tanto aos oprimidos, 

quanto aos opressores, já que, segundo o entendimento de DOUZINAS (2009): “(...) estes só 

têm paradoxos a oferecer”, já que os direitos humanos servem tanto como um importante 

instrumento de defesa dos indivíduos contra o Estado, quanto como conteúdo de um discurso 

voltado para a violação de direitos humanos. Destarte, o fim dos direitos humanos aconteceria 

na medida em que eles começassem a se distanciar de seu propósito dissidente e 

revolucionário inicial: “O fim dos direitos humanos chega quando eles perdem o seu fim 

utópico”. 

                                                           
9
 Assim, o autor lusitano (Boaventura Sousa Santos, Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a 

uma ecologia de saberes, 2007) continua afirmando que a globalização contra hegemônica: “Consiste num 

vasto conjunto de redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam contra a exclusão econômica, social, 

política e cultural gerada pela mais recente encarnação do capitalismo global, conhecido como globalização 

neoliberal.”. 
10

 De acordo com SANTOS (Direitos humanos, democracia e desenvolvimento, 2013): “A partir da 

concepção ocidental de direitos humanos, é impossível conceber a natureza, a res extensa de Descartes como um 

sujeito de direitos humanos (...). A concepção da natureza como parte integrante da sociedade e não como algo 

separado desta, implicaria uma transformação profunda das relações sociais e políticas. Implicaria em uma 

refundação do Estado moderno”. 

http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/147_Para%20alem%20do%20pensamento%20abissal_RCCS78.pdf
http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/147_Para%20alem%20do%20pensamento%20abissal_RCCS78.pdf


 

3.2. Direitos humanos, Estado e empresa: Os princípios orientadores da ONU. 

 

No contexto da globalização e do neoliberalismo, as empresas estão presentes, cada 

vez mais, nos países emergentes, atuando globalmente e participando da vida social, 

econômica e política de diversas comunidades.  

Destarte, é preciso refletir como os Estados e as empresas compartilham as 

responsabilidades na defesa desses direitos básicos dos indivíduos. 

Sabe-se que há determinadas atividades empresarias cujas operações possuem um 

risco significativo de violação de direitos humanos, afirmando ROLAND et al (2012, p. 01) 

que: “Assim, surgiu o debate das Nações Unidas acerca do monitoramento das violações de 

Direitos Humanos perpetradas pelas empresas.” 

Cumpre ressaltar que, antes da edição dos princípios orientadores sobre empresas e 

direitos humanos da ONU, foram elaboradas as “Normas das Nações Unidas”, desenvolvidas 

em meados de 2003, as quais precederam os princípios de John Ruggie
11

. No entanto, essas 

tiveram pouca aceitação, sobretudo em virtude da utilização de uma linguagem hard law. Já 

os princípios orientadores foram aprovados com uma linguagem soft law, ou seja, trazendo 

diretrizes sem força cogente, o que, inclusive, auxiliou em sua aprovação por consenso. Desta 

feita, os princípios orientadores também não são imunes a críticas, pois a linguagem soft law 

pode enfraquecê-los, tornando-os pouco efetivos.  

Passadas essas considerações iniciais, ressalta-se que as grandes obras e 

empreendimentos causam, frequentemente, impactos negativos sobre direitos humanos. 

Assim, os princípios orientadores
12

 da ONU dispõem, em linhas gerais, caber ao Estado 

proteger, respeitar e reparar eventuais violações de direitos humanos, cometidas por terceiros 

– incluindo as empresas, dentro de seu território e jurisdição. 

Dentre alguns princípios da supracitada cartilha, o princípio nº. 3 dispõe sobre o dever 

dos Estados no sentido de fiscalizarem as empresas e o cumprimento das normas de direitos 

humanos. Assim, ao contrario do que já ocorreu na prática, os Estados não devem pressupor 

que as empresas sempre se beneficiam pela inação pública. Ao contrário, eles devem 

                                                           
11

 Sobre o tema: “CONECTAS: Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU para proteger, 

respeitar e reparar. Relatório final de John Ruggie, representante especial do Secretário Geral.”  John 

Ruggie foi Representante especial do Secretário Geral das Nações Unidas durante a elaboração das guidelines. 
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Em junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovou por consenso 

os 31 Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos elaborados pelo Representante Especial do 

Secretário-Geral das Nações Unidas, John Ruggie. Estes trazem em seu bojo parâmetros para proteger, respeitar 

e reparar violação de direitos humanos cometidas especialmente pelo Estado e empresas. 



transmitir uma mensagem clara e coerente para as empresas localizadas sob sua jurisdição 

para que promovam os direitos humanos.  

Salienta-se ainda, que os princípios orientadores preveem que as empresas realizem 

uma auditoria – due diligence – para ter ciência dos impactos negativos que poderão ser 

ocasionados em função de sua atividade e, assim, preveni-los ou mitigá-los. 

Outrossim, o principio nº. 11 afirma que as empresas não devem infringir direitos 

humanos, e, caso isso ocorra, elas serão responsabilizadas pelos impactos negativos de que 

tenham envolvimento.  

Ademais, verifica-se que as empresas possuem uma faculdade de assumir 

compromissos sociais diversos (tais como construção de escolas, projetos sociais, 

reflorestamento), mas isso não as exime de seu dever de cumprir e respeitar direitos humanos 

durante o desempenho de suas atividades.  

Segundo os referidos princípios orientadores, há uma ampliação da responsabilidade 

das empresas, haja vista que uma transnacional poderá ser responsabilizada até mesmo em seu 

país de origem, de modo a evitar que as vítimas de violações de direitos humanos sejam ainda 

mais prejudicadas. 

 De acordo com CONECTAS (p. 06
13

): “Quanto mais próxima do Estado seja uma 

empresa ou mais dependa de um organismo público ou do apoio do contribuinte, mais se 

justifica que o Estado assegure que a empresa respeite os direitos humanos”. Nesse sentido, a 

atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é assaz 

criticável no que tange ao caso Belo Monte, pois aquele realizou empréstimo bilionário em 

benefício da Norte Energia S.A. (concessionária de serviço público de Belo Monte), mesmo 

após auditoria bastante questionável, indo de encontro aos princípios orientadores. 

Novamente, a postura do Estado brasileiro é de ineficiência de proteger os direitos humanos, 

tanto que um dos seus principais órgãos financeiros continua a custear este empreendimento 

de maneira acrítica, sem investigar os impactos negativos ocasionados pela referida obra. 

 

3.3 Direitos Humanos e sociedade civil:  
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 Destaca-se que o princípio nº. 4 sobre direitos humanos e empresas dispõe: “Os Estados devem adotar medidas 

adicionais de proteção contra as violações de direitos humanos 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 exportação e os organismos oficiais de seguros ou de garantia dos investimentos, exigindo, 

se for o caso, auditorias (due diligence) em matéria de direitos humanos.” 

 



A composição da sociedade civil é bastante heterogênea, uma vez que abrange as 

Organizações Não Governamentais (ONGs), as Universidades, população afetada pelo 

empreendimento, tais como tribos indígenas e ribeirinhas, entre outros. Além disso, na relação 

complexa abordada no presente estudo entre direitos humanos, Estado, empresa e sociedade 

civil, esta costuma ser a parcela mais hipossuficiente da relação, mas, simultaneamente, uma 

das mais importantes.  

Conforme já apontado, a concepção moderna de direitos humanos levou a 

emancipação do ser humano e a proteção de seus direitos essenciais também 

internacionalmente. Conforme elucida Douzinas (2007, p. 35), o indivíduo passa a ser visto: 

"como centro triunfante de nosso mundo pós-moderno e passa proclamar a liberdade, sob a 

forma de autonomia e autodeterminação, como ideal organizador dos nossos sistemas 

jurídicos e políticos".  

Para além das limitações à prática dos direitos humanos e a sua dificuldade de 

concretização, tem-se observado, que os direitos humanos continuam sendo expressão de luta 

para libertar os indivíduos da repressão vivenciada na sociedade.
14

 Busca-se ultrapassar a 

ideia de que o indivíduo está apenas sujeito a lei, mas também atua como força social, o que 

ganha força frente ao período de incertezas e confusões a respeito dos valores defendidos pela 

humanidade15. 

De acordo com Douzinas (2009), os direitos humanos geralmente expressam uma 

sociedade global homogênea, seguindo um princípio de unidade que é “contra as ideias de 

indeterminação social e autocriação existencial prometidas pela história radical dos direitos 

naturais” (p.379). Essa postura acaba por acarretar a formação apenas de um discurso de 

proteção dos direitos humanos, retirando o seu potencial de efetivação. Nesse mesmo sentido 

são as palavras de Boaventura (2002, p. 18): 
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Segundo Boaventura Sousa Santos, em Reinventar a Democracia, 2002: “O contrato social é a grande 

narrativa em que se funda a obrigação política moderna, uma obrigação complexa e contraditória porque foi 

estabelecida entre homens livres e, pelo menos em Rousseau, para maximizar e não minimizar essa liberdade. O 

contrato social é assim a expressão de uma tensão dialética entre regulação social e emancipação social que se 

reproduz pela polarização constante entre vontade individual e vontade geral, entre o interesse particular e o bem 

comum. O Estado nacional, o direito e a educação cívica são os garantes do desenrolar pacífico e democrático 

dessa polarização num campo social que designou por sociedade civil (...). Quanto mais violento e anárquico é o 

estado de natureza, maiores são os poderes investidos no Estado saído do contrato social”. 
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Costas Douzinhas (2009, p. 25):"a democracia e o Estado de direito são cada vez mais usados para garantir que 

as forças econômicas e tecnológicas não estejam sujeitas a qualquer outro fim que não o da sua própria expansão 

contínua. De fato, uma das razões da impressão de realidade, da qual os estudiosos do Direito tanto reclamam, 

transmitida pela jurisprudência normativa, é que ela em total desprezo, pelo papel da lei na manutenção das 

relações de poder e desde a minúcias em exegeses e apologias desinteressantes da tecnica jurídica". 

 



Os valores da modernidade _ a liberdade, a igualdade, a autonomia, a 

subjetividade, a justiça, a solidariedade _ e as antinomias entre eles 

permanecem, mas estão sujeitos a uma crescente sobrecarga simbólica, ou 

seja, significam coisas cada vez mais díspares para pessoas ou grupos sociais 

diferentes, e de tal modo que o excesso de sentido se transforma em paralisia 

da eficácia e, portanto neutralização. 

 

Dessa forma, em defesa dos direitos humanos, surgem respostas aos abusos cometidos 

pelo Estado, ocasião em que a sociedade civil formula um discurso libertador e de justiça 

social, fortalecendo o debate social, político e econômico capaz de fomentar as condições 

necessárias para o respeito aos direitos humanos e ampliar as vozes dos interesses dos 

excluídos e invisíveis.  

A busca pela efetivação dos direitos é um processo que apoia os excluídos tornando 

públicas as injustiças, limitando a atuação do Estado e permitindo a interação e intervenção 

direta nos sistemas legais e políticos. Nesse sentido, Boaventura (2002, p. 07): “Os excluídos 

de um momento emergem no momento seguinte como candidatos à inclusão, e, quiçá, podem 

ser incluídos em um momento posterior”. 

Há grupos de direitos humanos participando diretamente desse processo, ao levar 

casos legais aos tribunais, fornecer informações e dados essenciais para o refinamento das 

políticas públicas e propor novos mecanismos – ou a erradicação dos que são ineficazes – 

para a criação de um sistema de apoio aos direitos humanos. Essa intervenção deve ser 

estratégica, com foco na mudança paradigmática e na pressão sobre a política governamental, 

para que se torne mais consistente o discurso progressivo dos direitos humanos. 

A questão da degradação ecológica, indígena, ou da biodiversidade, está em choque 

com a era moderna de política e burocracia do Estado, a partir do momento que a sua 

prioridade é o mercado financeiro, ou seja, aqueles que têm o capital ou se identifica com seus 

anseios.  

Nesse aspecto a sociedade civil, ao cobrar a transparência do Estado e prestação de 

contas de seus governos, bem como a coerência entre os compromissos assumidos em matéria 

de direitos humanos e as decisões e posições adotadas no plano internacional, acaba 

contribuindo para o fortalecimento da democracia no nível nacional, e assim provocar 

mudanças de rumo efetivas. 

 

4. MECANISMOS PREVENTIVOS DE VIOLAÇÕES: A CONSULTA PRÉVIA 

LIVRE E INFORMADA E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 

 



Uma opção para corrigir e prevenir violações aos direitos humanos consiste no 

incentivo à participação democrática na solução de conflitos. Nesse sentido, a Convenção 169 

da OIT, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5051/2004, prevê a Consulta prévia livre e 

informada aos povos indígenas e tribais sobre condutas do Estado que lhes acarretem 

qualquer tipo de encargo. No mesmo sentido, a Corte Interamericana de direitos humanos 

prevê o referido mecanismo, buscando assegurar o direito dos povos indígenas e das minorias 

de serem consultadas e manifestarem seu consentimento ou negá-lo em relação aos temas que 

possam afetar suas vidas. 

No entanto, apesar de prevista, no caso Belo Monte, o que observamos é a falta de 

interesse do Estado na implementação desse instrumento, bem como a incapacidade de 

transpor o mero procedimentalismo. A falta de interesse do Estado reside, segundo Garavito 

(2012), na ideia de que existem campos sociais minados, que consistem em áreas de conflitos 

sociais e econômicos, geralmente com baixa presença estatal, onde ocorrem as inúmeras 

violações de direitos humanos, sendo esta a situação de Belo Monte.    

Ademais, observa-se que as audiências públicas que ocorreram foram realizadas de 

forma irregular, em número insuficiente e com a ausência de manifestação da população mais 

ameaçada pelo empreendimento, sendo discutidas superficialmente as consequências do 

projeto. 

Com relação às audiências públicas, as contribuições nelas arrecadadas foram 

completamente ignoradas e desprezadas. Outro problema é que não houve consenso entre o 

próprio IBAMA e os demais técnicos – inclusive aqueles que elaboraram o EIA/RIMA – de 

que os danos vão ser mitigados ou reduzidos. Ademais, segundo as lideranças indígenas, os 

munduruku continuam demandando a realização da Consulta prévia e de diálogos com o 

governo.  

Destarte, depreende-se que a consulta prévia livre e informada, bem como a realização 

de audiências públicas, são propostas já existentes, contudo, estas deveriam ser aplicadas de 

maneira efetiva pelos poderes constituídos, como forma de minimizar seus impactos 

negativos sobre a população envolvida. Ademais, conforme recente entendimento dos 

tribunais pátrios (a citar, TRF1) necessário se faz a realização de novo estudo sobre o projeto 

Belo Monte, buscando resultados conclusivos relativos às consequências sócio ambientais da 

construção da usina. 

 

5. CONCLUSÃO: 

 



A necessidade de reflexão sobre o discurso de direitos humanos é fundamental para 

superar os obstáculos à sua concretização e lutar contra o hiato da sua ideologia e o desastre 

de sua aplicação. Assim, na prática, o que se observa é o discurso formal de proteção dos 

direitos humanos, que se distancia cada vez mais da realidade, pois vivemos sua constante 

violação.  

A partir do momento que se considera os direitos humanos como um princípio que 

fortalece a atuação do Estado e o legitima, é fundamental concluir que esse mesmo princípio 

também protege o ser humano contra os arbítrios estatais, reivindicando a observância da lei e 

da justiça.  

Em algumas situações o Estado deve tomar difíceis decisões para conciliar as 

inúmeras necessidades sociais, tentando compatibilizar interesses diversos e até mesmo 

antagônicos; contudo, seu fim de agir deve ser sempre a promoção do bem comum, o que 

compreende, por certo, a garantia de efetivação dos direitos humanos. 

Relativamente à postura do Brasil diante das medidas cautelares proferidas pela CIDH, 

sua discordância deveria ter sido motivada e congruente, afastando assim o discurso isolado e 

fraco de suposta proteção dos direitos humanos, enquanto, na realidade, o que se busca é 

manipulação desse conceito para a proteção dos interesses de soberania nacional, como uma 

forma de garantir a concretização de seus objetivos sem o embaraço à sua conduta infringente 

não apenas do direito doméstico, como do compromisso internacional do Estado. 

Já as empresas operam de acordo com a lógica do mercado e estão inseridas em uma 

sociedade capitalista, a qual visa ao lucro. Contudo, para obtê-lo, não se devem sacrificar os 

direitos humanos. Portanto, cabe ao Estado auxiliar na promoção de um desenvolvimento 

sustentável, ecológico. Nesse sentido, os princípios orientadores da ONU sobre empresas e 

direitos humanos possuem um importante papel, no sentido de fornecer as diretrizes 

necessárias para esse “desenvolvimento verde”. 

Ademais, com relação à sociedade civil, conforme explanado alhures, ela é 

heterogênea e possui interesses diversos, sendo a parte hipossuficiente dessa relação, cujos 

direitos são, frequentemente, violados. Assim, mister que a sociedade civil seja ouvida, de 

modo a minimizar os impactos negativos e as violações de direitos humanos promovidas 

pelos Estados ou por terceiros (e.g. empresas). Para tanto, há os instrumentos de consulta 

prévia livre e informada e audiências públicas, que são mecanismos através dos quais se 

intensifica a democracia, além de serem resultado de um movimento contra hegemônico que 

ilumina os interesses das minorias. 
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