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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
RESUMO: A partir dos anos 1990 houve uma grande expansão do alcance das corporações 
multinacionais, que começaram a atuar em diversos países, e desenvolveram inovadoras e 
distantes redes de produção transnacionais. As multinacionais instalaram suas afiliadas, sedes 
das grandes produções, em países com menor expressividade internacionalmente e que, 
geralmente, possuem governança e instituições internas fracas, e por tal motivo a incidência de 
abusos a direitos humanos relacionados a empresas é significativamente mais alta nestes locais1. 
A ONU vem buscando formas de proteger esses direitos, sua ação mais recente foi a aprovação 
dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, escritos por John Ruggie. 
Esses princípios estipulam as etapas necessárias para que governos e empresas implementem o 
Quadro Referencial “Proteger, Respeitar e Remediar”, que estabelecem a atuação de Estados e 
Empresas quanto aos direitos humanos, todavia configuram-se como soft law. 2Assim, os 
Estados têm o dever de proteger os direitos humanos, devendo recair sobre as relações que 
tenham com corporações – estatais ou não – e sobre as corporações que estejam sob sua 
jurisdição ou território. O Grupo de Trabalho da ONU para Empresas e Direitos Humanos em 
seu primeiro relatório, aconselhou os Estados a desenvolverem Planos Nacionais de Ação, 
como forma de implementação dos princípios.3 Os Planos Nacionais podem ser entendidos 
como um veículo para mapear e destruir os obstáculos, e potencializar as boas experiências para 
o cumprimento de suas obrigações na proteção dos direitos humanos. De acordo com o Grupo 
de Trabalho, os planos devem preencher quatro requisitos: 1- ser obrigatoriamente alicerçados 
nos princípios orientadores; 2- ser contextualizados especificamente na realidade de cada 
Estado; 3- necessitam advir de processos transparentes e com diálogo; 4- devem prever revisões 
e atualizações periódicas, acompanhando a dinamicidade e evolução de novas realidades.4 Estes 
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Planos apontam para uma relação do Estado com os direitos humanos, reforçando a ideia de 
que as empresas não possuem obrigações, somente responsabilidades morais de caráter 
secundário, advinda de expectativas sociais, de proteção e respeito aos direitos humanos. Esses 
planos permanecem na voluntariedade, de forma que de 2013 até 2017, alguns países lançaram 
seus respectivos Planos, dentre eles: o Reino Unido, os Países Baixos, Dinamarca, Finlândia, 
Lituânia, Chile, Suécia e Noruega.5 A pesquisa realizada foi exploratória, explicativa e 
descritiva em análise dos Princípios Ruggie e da Cartilha do Grupo de Trabalho da ONU. Para 
tanto, utilizou-se do método hipotético-dedutivo, na busca de compreensão do atual estágio de 
desenvolvimento no âmbito internacional quanto à proteção dos direitos humanos violados por 
multinacionais, bem como dos resultados obtidos pelos países que já adotaram um PNA. 
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