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Povos Indígenas no Brasil do século XXI

Em pleno século XXI a grande maioria dos brasileiros desconhece a imensa diversidade de 
povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos colonizadores 
europeus, existiam mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. 
Atualmente encontramos no território brasileiro cerca de 256 povos, falantes de mais de  
150 línguas diferentes.

Segundo o Censo IBGE de 2010, os povos indígenas somam 896.917 pessoas. Destes, 
mais de 300 mil vivem em cidades e mais de 500 mil em áreas rurais, o que corresponde 
aproximadamente a 0,47% da população total do país.

A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias, situadas no interior 
de 724 Terras Indígenas, de norte a sul do Brasil.

Atualmente, os povos indígenas do Brasil passam por um dos seus piores momentos 
desde a Ditadura Militar. O aumento de invasões em seus territórios, ameaça de perda 
de direitos e suas vidas sempre em perigo fazem com que eles busquem apoio dentro  
e fora de sua terra de origem.

Decorrente dessas ações, mais de 200 organizações atuam para defender os direitos 
indígenas duramente conquistados. Suas iniciativas buscam soluções para manter o seu 
modo de vida e trabalhar na proteção da floresta amazônica e de outros biomas.

Assim, muitos povos indígenas executam seus próprios projetos e, com o apoio de 
organizações não-governamentais (ONG), eles tomam diferentes iniciativas para garantir 
a sobrevivência de sua cultura.
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Com a grande ameaça que os povos indígenas têm recebido de governos, empresas multinacio-
nais e invasores de terras, a busca por ajuda através das autoridades nacionais tem sido cada vez 
mais difícil e sem sucesso por parte dos povos nativos do Brasil.

Como o Brasil reconheceu numerosas declarações e convenções internacionais, deve também 
cumpri-las. A presente publicação oferece uma alternativa em nível internacional para que os 
povos indígenas, assim como às organizações que os representam, possam buscar soluções para 
problemas que violam os seus direitos fundamentais.

Atualmente, existem vários instrumentos internacionais que apoiam a aplicação dos direitos 
dos povos indígenas e, neste manual, a Associação para os Povos Ameaçados descreve quais são 
os melhores instrumentos e como eles devem ser usados em casos de descumprimento de seus 
direitos. As informações são baseadas em um estudo do TradeLab1.
 
Também deve-se notar que os recursos e possibilidades das instituições internacionais e os seus 
mecanismos para a proteção dos direitos indígenas são limitados e que os processos ocasional-
mente levam um tempo longo. No entanto, os instrumentos internacionais podem ser úteis no 
momento em que as comunidades indígenas além da sua luta diária em seus territórios e em seu 
país, têm a intenção de aumentar a pressão em seus governos a longo prazo. 

Dessa forma, este manual apresenta quatro sistemas de instrumentos. O primeiro se refere aos 
instrumentos da Organizações das Nações Unidas (ONU) como o instrumento da Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD), o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), os Relatores Especiais (Procedimentos 
Especiais), a Revisão Periódica Universal (RPU) e a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais  
da Organização Internacional do Trabalho (OIT 169). Esses instrumentos e mecanismos são  
buscados quando há violações de direitos dos povos indígenas ligados ao seu modo de vida.

O segundo sistema, presente neste manual, relaciona-se aos instrumentos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), o organismo mais antigo do mundo, que possui instrumentos que  
buscam defender os direitos humanos e dos povos indígenas especificamente. A Comissão  
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é encarregada na promoção e proteção dos direitos 
humanos no continente americano. Para casos de violações que não respeitem a convenção da 
OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) exerce a função de determinar se 
um país cometeu uma violação internacional consagrados na Convenção Americana ou em outros 
tratados de direitos humanos aplicáveis ao Sistema Interamericano.

Por fim, a nível das empresas, o manual apresenta os dois últimos sistemas. O terceiro diz res-
peito às Normas de Desempenho da Cooperação Financeira Internacional (CFI). Através de um 
Assessor em Observância Ombudsman, as comunidades indígenas podem defender os seus direi-
tos se os projetos financiados pelo CFI as violarem. Já o quarto sistema de instrumento se refere 
às Diretrizes para Empresas Multinacionais da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

1.
Introdução

1 Han, Seunghwa et al. (2020): Protecting the Amazon. A Report on Mechanisms of Redress for Potential Human Rights and Environ-
mental Breaches in Brazil. TradeLab.
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Além dos instrumentos mencionados, as seguintes convenções, declarações e princípios estabe-
lecem também direitos aos povos indígenas:

• Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC);
• Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC);
• Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP);
• O Estatuto do Tribunal Penal Internacional (o Estatuto de Roma);
• Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos;
• Políticas Operacionais do Banco Mundial e Quadro Ambiental e Social;
• Políticas Operacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Consentimento Livre, Informado e Prévio 

Todos os povos têm direito à autodeterminação, ou seja, têm o direito de se auto-organizar 
livremente estabelecendo suas normas de convivência e organização política, social, 
econômica e cultural sem a interferência de qualquer outro ente de poder. É um princípio 
fundamental do direito internacional, incorporada na Declaração da ONU sobre os Direitos 
dos Povos Indigenas e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assim como o 
Pacto Internacional sobre a Economia, Direitos Sociais e Culturais.

A publicação não presume que uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma ONG possa fazer 
uso de todas essas vias simultaneamente para proteger os povos indígenas. O que se espera 
é oferecer um breve e fácil entendimento dos principais instrumentos internacionais e como 
se pode alcançá-los.  Este manual é direcionado especificamente para abordar os problemas 
que os povos indígenas do Brasil enfrentam, e para um uso prático pelos próprios povos e 
por ONGs brasileiras e internacionais.

O Consentimento Livre, Informado e Prévio (CLIP) é um direito específico que pertence 
aos povos indígenas e é reconhecido na Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas (UNDRIP). Permite-lhes dar ou negar consentimento a um projeto que pode 
afetar as suas vidas ou seus territórios. Além disso, o CLIP permite negociar as condições 
sob as quais o projeto será elaborado, implementado, monitorado e avaliado. Isso também 
está embutido no direito universal à autodeterminação.

Nos seguintes capítulos, será mostrado como proceder para abrir uma denúncia junto aos prin-
cipais instrumentos detalhando em que condições podem ser feitos, que informações conter e 
para quais contatos devem ser enviados.

Todos os direitos e diretrizes de proteção aos povos indígenas dos instrumentos 
listados acima podem ser conferidos no site da APA: www.gfbv.ch/pt/diretrizes

Econômico (OCDE). Elas são recomendações dirigidas por governos a empresas multinacionais 
para prevenir e reduzir impactos ambientais, sociais e econômicos adversos. Em caso de violação 
das diretrizes pelas empresas, as queixas podem ser apresentadas aos chamados Ponto de  
Contato (PCN) do respectivo país. O PCN inicia os procedimentos de mediação entre as partes. 
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Conforme o estudo realizado pela TradeLab, a pedido da Associação para os Povos Ameaçados, 
os seguintes instrumentos foram selecionados por terem um "custo-benefício" mais interessante 
nas solicitações de ajuda quando direitos fundamentais são violados:

2.
Solicitação de ajuda aos Instrumentos Internacionais de 
proteção aos Direitos Humanos

Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)
• Diretrizes para as Empresas Multinacionais  e Pontos de Contato Nacionais (PCN)

Corporação Financeira Internacional (CFI)
• Normas de Desempenho da Cooperação Financeira Internacional /Assessor em 
 Observância Ombudsman

Organização das Nações Unidas (ONU)
• Convenção Internacional Sobre A Eliminação De Todas As Formas De Discriminação
 Racial (CERD)

• Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP)

• Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
 Tribais (OIT169)

• Relatores Especiais do  Conselho dos Direitos Humanos

• Revisão Periódica Universal (RPU)

Organização dos Estados Americanos (OEA)
• Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)

• Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH)
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Há muitas possibilidades a nível internacional para levantar a voz, garantir os direitos ou, em 
alguns casos, apresentar queixas aos países. Por mais que essas instituições internacionais  
possam pressionar os governos, elas não possuem poderes para impor medidas. No entanto  
tentam buscar soluções de maneira diplomática.

Por exemplo, os Capacetes Azuis só entram em ação com a aprovação dos membros do Conselho 
da Segurança em situações de conflitos internacionais e conturbações sociais.

As instituições internacionais, como ONU, OIT e OCDE, levam em conta a soberania dos países, 
pois suas forças são limitadas. O mesmo se aplica às instituições que podem exercer pressão 
sobre as empresas para que respeitem os direitos humanos: a OIT e a CFI podem pressionar as 
empresas para implementar medidas. As empresas podem aceitar, ou não, as notificações refe-
rentes às suas violações e podem recorrer judicialmente. 

No entanto, ainda vale a pena recorrer às ferramentas que existem a nível internacional para 
cobrar o respeito aos direitos dos povos indígenas. Em geral, nem os governos, nem as empresas, 
querem ser criticados profundamente e acabam, às vezes, a atender à algumas medidas apenas 
para melhorar a situação junto à comunidade internacional ou por razões econômicas.

Na maioria dos casos, a busca por soluções devem ser tratadas primeiramente através das autori-
dades locais e, caso os recursos judiciais locais estiverem esgotados, efetivar consulta às insti-
tuições internacionais.

Em síntese, este manual explica quais recursos internacionais podem ser usados para amparar 
quando todos os recursos locais já foram usados e não houve solução para as violações de direi-
tos. Assim como, em casos de extrema urgência, quais recursos podem ser acionados sem passar 
pelas autoridades locais, por exemplo no caso do Aviso Prévio e Ação Urgente junto ao Alto 
Comissariado para os Direitos Humanos da ONU.

O seguinte capítulo trará uma descrição de cada mecanismo e apresentará a metodologia para 
aplicar as denúncias de violações de direitos em cada instrumento.
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2.1.1 Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial

2.1 
Instrumentos da ONU

O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial (CERD) é o órgão de especialistas que 
monitora a prática da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial por seus países integrantes.

A convenção foi adotada e aberta para assinatura pela Assembléia Geral da ONU em 21 de 
Dezembro de 1965, e entrou em vigor em 4 de Janeiro de 1969. Desde Abril de 2019, conta 
com 88 signatários e 182 países participantes.

Todos os países participantes são obrigados a apresentar relatórios regulares ao Comitê 
sobre como os direitos estão sendo implementados. Os países devem apresentar relatórios 
inicialmente um ano após a adesão à Convenção e depois de dois em dois anos. O Comitê 
examina cada relatório e apresenta suas preocupações e recomendações ao país sob a forma 
de "observações conclusivas".

Como fazer uso deste recurso
Para fazer uma denúncia ao CERD, qualquer pessoa ou grupo de pessoas podem recorrer ao Comitê.
As ONGs que trabalham com Direitos Humanos podem ser alternativa para auxiliar no processo de 
denúncia ao Comitê quando necessário.

Os autores da denúncia podem solicitar sigilo de suas identidades junto ao Comitê. Segundo o 
Artigo 14 (6)(a) da CERD, o Comitê receberá de forma confi dencial o contato e as identidades 
dos denunciantes não serão reveladas sem o seu consentimento. As denúncias não podem ser 
feitas de forma anônima junto ao Comitê.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
• A pessoa ou o grupo de pessoas devem ter sido vítimas de uma violação da Convenção pelo
 país;
• As vítimas devem ter esgotado os recursos judiciais nas autoridades locais antes de apresentar
 uma queixa ao Comitê;
• A queixa deverá ser apresentada ao Comitê em até seis meses após a decisão fi nal sobre o 
 assunto pelas autoridades judiciais nacionais; caso contrário, a queixa não será aceita;
• Não há problema em realizar a denúncia junto ao CERD e, ao mesmo tempo, em outros 
 instrumentos/comitês internacionais.
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Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Nome e detalhes de contato do autor da reclamação, nome(s) da(s) pessoa(s) afetada(s) e, 
 se aplicável, prova de autorização (para ONGs) para apresentar a reclamação em nome  
 desta(s) pessoa(s) afetada(s);
• País em questão e artigos violados;
• Esgotamento dos recursos judiciais locais - quais os procedimentos seguidos, quais as  
 alegações feitas, em que momento, com que resultado? Se os recursos locais não se  
 esgotarem, explicar as razões, tais como: os recursos foram indevidamente prolongados,  
 não foram eficazes, não estão disponíveis;
• Situações detalhadas das possíveis violações e causas, em ordem cronológica e incluindo  
 todos os assuntos relevantes para o caso - como essas situações violam seus direitos?
• Reclamações e decisões por qualquer outro procedimento de investigação ou acordo  
 internacional;
• Documentação ou prova válida para fundamentar os fatos.

Para quem a denúncia deve ser enviada?
A queixa deve ser apresentada por escrito e assinada, e enviada à equipe de petições do Alto  
Comissariado para os Direitos Humanos.

A documentação deve ser encaminhada através dos seguintes contatos:

Um modelo de carta de reclamação pode ser encontrado na página na  
internet da APA no seguinte endereço: www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
Racial, acessar o site: http://bit.ly/CERD-UN

Endereço: Petitions and Inquiries Section / Seção de Petições e Consultas
Office of the High Commissioner for Human Rights / Escritório do Alto 
Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH)
United Nations Office at Geneva / Escritório das Nações Unidas em Genebra
1211 Geneva 10, Switzerland / 1211 Genebra 10, Suíça

Fax: + 41 22 917 90 22 (especificamente para questões urgentes)

E-Mail: petitions@ohchr.org
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O que acontece depois de apresentar a denúncia?
Após a denúncia ser encaminhada para o CERD, o Comitê enviará um comunicado para o conhe-
cimento do país que supostamente violou qualquer das diretrizes da Convenção. A identidade 
dos denunciadores não será revelada sem o seus consentimentos. Reitera-se que o Comitê não 
receberá denúncias anônimas. 

Nos três meses seguintes, o referido país responderá, por escrito, ao Comitê, as explicações ou 
declarações que esclareçam a questão e indicará, quando for o caso, as medidas corretivas que 
houver adotado. 

Após o recebimento das declarações, o Comitê analisará todas as informações fornecidas pelas 
partes e enviará suas sugestões onde identificou as violações de suas diretrizes por parte do país.

O governo notificado terá três meses para enviar por escrito uma resposta ao Comitê.

Casos urgentes e aviso prévio
O CERD possui um procedimento para casos de urgência quando as diretrizes são gravemente 
violadas. O Aviso Prévio e Ação Urgente (Early-Warning Measures and Urgent Action Procedures - 
EW/UA) é essencial para situações que precisam de atenção especial para prevenir ou limitar o 
número de violações graves da Convenção.

Esse recurso é para tratar de violações graves de forma urgente, por exemplo:
• Aumento do ódio/violência racial, propagandas racistas ou apelos à intolerância racial, 
 particularmente por funcionários do Governo;
• Nova lei discriminatória, ou falta de leis adequada para lidar com todas as formas de discri- 
 minação racial;
• Invasão das terras tradicionais dos povos indígenas ou remoção forçada para exploração dos 
 recursos naturais;
• Poluições ou atividades perigosas com danos graves a comunidades específicas.

Em casos de projetos que estão em andamento, a espera de processos judiciais e resolução de 
denúncias junto aos órgãos públicos podem levar anos em Brasil. Com isso, é necessário que 
se faça a denúncia através da Ação Urgente o mais rápido possível para que o Comitê do CERD 
possa fazer as recomendações dos projetos antes de estarem completo. Para usar esse recurso, 
não é necessário ter recorrido antes às autoridades locais para apresentar uma reclamação.

Caso o Aviso Prévio e Ação Urgente seja acionado, as medidas tomadas pelo Comitê  
incluem:
• Solicitar ao país a apresentação urgente de informações sobre a situação; 
• Solicitar ao Secretariado da ONU (o ACNUDH faz parte do mesmo secretariado) que recolha 
 informações sobre o assunto, incluindo de ONGs;
• Adoção de decisões - expressão de preocupação e recomendação de ações ao país, aos 
 relatores especiais e aos, outros órgãos de direitos humanos relevantes ou de procedimentos 
 especiais do Conselho de Direitos Humanos, mecanismos regionais de direitos humanos -  
 o Sistema Interamericano, neste caso - e o Secretário-Geral da ONU;
• Oferecerse para enviar membros do Comitê ao local para facilitar a implementação, e fazer 
 recomendações aos países para se valer de serviços de consultoria e assistência técnica.
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2.1.2 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 

A Comissão de Direitos Humanos elaborou dois documentos principais: o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis (PIDCP) e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (PIDESC). Ambos se tornaram lei internacional em 1976. Juntamente com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, estes dois Pactos constituem o que é conhecido 
como a "Lei Internacional de Direitos Humanos".

O PIDCP foca questões como o direito à vida, à liberdade de expressão, à religião à votação. 
Já o PIDESC foca assuntos relacionados à alimentação, à educação, à saúde e ao refúgio. 
Ambos os pactos afirmam esses direitos para todas as pessoas e proíbem discriminação.

O PIDCP foi adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200-A (XXI) 
da Assembléia Geral da ONU, de 16 de Dezembro de 1966. 

Como fazer uso deste recurso
Para fazer uma denúncia ao Comitê de Direitos Humanos, qualquer pessoa ou grupo de pessoas 
podem recorrer ao Comitê. As ONGs que trabalham com Direitos Humanos podem ser uma alter-
nativa para auxiliar no processo de denúncia ao Comitê quando necessário.
Os autores da denúncia podem solicitar sigilo de suas identidades junto ao Comitê.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
• A pessoa ou o grupo de pessoas devem ter sido vítimas de uma violação da Convenção pelo 
 país;
• As vítimas devem ter esgotado os recursos judiciais nas autoridades locais antes de apresentar 
 uma queixa ao Comitê;
• A queixa deve ser apresentada ao Comitê em até seis meses após a decisão final sobre o  
 assunto pelas autoridades judiciais nacionais, caso contrário, a queixa não será aceita;
• Não há problema em realizar a denúncia junto ao Comitê de Direitos Humanos e, ao mesmo 
 tempo, em outros instrumentos/comitês internacionais.
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Para quem a denúncia deve ser enviada?
A queixa deve ser apresentada por escrito e assinada, e enviada à equipe de petições do Alto  
Comissariado para os Direitos Humanos.

A documentação deve ser encaminhada através dos seguintes contatos:

Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Nome e detalhes de contato do autor da reclamação, nome(s) da(s) pessoa(s) afetada(s) e, 
 se aplicável, prova de autorização para apresentar a reclamação em nome desta(s) pessoa(s) 
 afetada(s);
• País em questão e artigos violados;
• Exaustão dos recursos judiciais através das autoridades locais - quais os procedimentos  
 seguidos, quais as alegações feitas, em que momento, com que resultado? Se os recursos  
 locais não se esgotaram, explicar as razões, tais como: os recursos foram indevidamente  
 prolongados, não eficazes, não disponíveis;
• Fatos detalhados das possíveis violações e circunstâncias, em ordem cronológica e incluindo  
 todos os assuntos relevantes para o caso - como os fatos violam direitos? 
• Reclamações e decisões por qualquer outro procedimento de investigação ou acordo  
 internacional;
• Documentação ou prova válida para fundamentar os fatos.

Um modelo de carta de reclamação pode ser encontrado na página na  
internet da APA no seguinte endereço: www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
Racial, acessar o site: https://bit.ly/OHCHR-ONU

Endereço: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson
United Nations Office at Geneva 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: Fax: (+41 22) 917 90 11 (especificamente para questões urgentes)

E-Mail: CP@ohchr.org

Web: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
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2.1.3 Relatores Especiais do Conselho de Direitos Humanos

Os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos são especialistas independentes 
em direitos humanos com mandatos para relatar e aconselhar sobre direitos humanos a partir 
de uma perspectiva temática ou específica do país. Trabalhos realizados pelos Procedimentos 
especiais são feitos tanto por indivíduos (Relatores Especiais ou Peritos Independentes) 
quanto grupos de trabalho, cada um dos quais com mandatos temáticos ou específicos para 
cada país.

O sistema de procedimentos especiais é um elemento central do mecanismo de direitos 
humanos das Nações Unidas e abrange todos os direitos humanos: civis, culturais, econômicos, 
políticos e sociais.

Procedimentos especiais são mecanismos que podem intervir diretamente com os governos, 
os quais são obrigados a cooperar, sobre alegações de violações de direitos humanos por 
meio de cartas que incluem apelos urgentes e outras comunicações. A intervenção pode estar 
relacionada a uma violação de direitos humanos que já tenha ocorrido, esteja em andamento 
ou que tenha um alto risco de ocorrer.

O processo envolve o envio de uma carta ao país mencionado na queixa identificando os fatos  
da alegação, as normas e padrões internacionais de direitos humanos aplicáveis, as preocupações 
e perguntas do relator especial, e um pedido de ação de acompanhamento.

Como fazer uso deste recurso
A decisão de intervir fica a juízo do relator especial e dependerá dos vários critérios estabelecidos 
sob seus respectivos mandatos, assim como dos critérios estabelecidos no Código de Conduta do 
Conselho de Direitos Humanos.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
Os requisitos geralmente estarão relacionados com: a confiabilidade da fonte e a credibilidade 
das informações recebidas; os detalhes fornecidos pelas vítimas ou organizações (ONGs). Os 
contatos com o governo do país podem ser enviadas pelos relatores independentemente de uma 
suposta vítima ter esgotado os recursos nas autoridades locais e de o Estado em questão ter 
ratificado um instrumento internacional ou regional de direitos humanos.
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Para quem a denúncia deve ser enviada?
Para facilitar o envio das queixas, pode ser usado tanto um formulário online, assim como podem 
ser enviadas por e-mail e por correio. Para isso, abaixo constam os seguintes contatos:

Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Identificação da(s) alegada(s) vítima(s);
• Identificação dos supostos responsáveis da violação (se conhecidos), incluindo informações  
 substanciadas sobre todos os atores envolvidos, incluindo atores não estatais, se relevante;
• Identificação da(s) pessoa(s) ou organização(ões) que apresenta(m) a comunicação, se  
 diferente da vítima (esta informação será mantida confidencial);
• Data, local e descrição detalhada das circunstâncias do(s) incidente(s) ou violação. As  
 informações apresentadas podem se referir a violações que dizem já ter ocorrido, que estão 
 em andamento ou que estão prestes a ocorrer;
• É extremamente importante que as supostas vítimas e/ou suas famílias ou representantes  
 indiquem em suas apresentações se o fazem ou NÃO permitem:
 - os nomes das vítimas sejam divulgados nas comunicações aos governos, organizações  
  intergovernamentais, empresas, militares ou empresas de segurança.
 - os nomes das vítimas apareçam em um relatório público para o Conselho de Direitos  
  Humanos.

Para mais informações sobre o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
Racial, acessar o site: https://bit.ly/SR-OHCHR

Endereço: OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Genebra 10
Suíça

E-Mail: urgent-action@ohchr.org

Web: https://spsubmission.ohchr.org/en/verify
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2.1.4 Revisão Periódica Universal (RPU)

A RPU é um mecanismo único do Conselho de Direitos Humanos (CDH) que visa melhorar a 
situação dos direitos humanos no território de cada um dos 193 países Membros das Nações 
Unidas.

De acordo com esse mecanismo, a situação dos direitos humanos de todos os países membros 
da ONU é revista a cada 5 anos. Desses países, 42 são revisados a cada ano durante três 
sessões do Grupo de Trabalho dedicadas a 14 países cada. Essas três sessões geralmente 
acontecem em janeiro-fevereiro, maio-junho e outubro-novembro.

A revisão da ACNUDH é constituída por informações recopilada por outros Estados, a ONU 
e a sociedade civil. O resultado de cada revisão é refletido no Relatório Final do Grupo de 
Trabalho, que enumera as recomendações que o Estado sob revisão terá de implementar antes 
da próxima revisão.

Como fazer uso deste recurso
A RPU é um mecanismo que oferece à sociedade civil uma oportunidade única de exercer pres-
são direta sobre os Estados e fazer exigências em matéria de direitos humanos (por exemplo, a 
situação dos povos indígenas). 

Há várias formas de envolver a sociedade civil no processo. Uma das formas mais diretas e  
inclusivas de participação na RPU para ONGs é submeter um relatório respeito sobre a situação 
dos direitos humanos em um país. 

A sociedade civil ainda pode buscar apoio de outros países que se preocupam a questão dos 
direitos dos povos indígenas no Brasil para submeter informações junto ao Relatório Final do 
Grupo de Trabalho.

Quais são os requisitos para fazer parte?
Quaisquer atores da sociedade civil, instituições nacionais, ONGs, defensores dos direitos humanos,  
associações locais, organizações de base, sindicatos e povos indígenas podem enviar informações 
ao Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), com ou 
sem o status do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).

Para quem as informações deve ser destinadas?
As inscrições devem ser enviadas ao ACNUDH por meio de seu novo sistema online. As ONGs  
devem primeiro se cadastrar no site do ACNUDH (esse cadastro pode ser feito a qualquer  
momento, não é necessário aguardar o prazo para se cadastrar).

O prazo para envio de informações ocorre entre seis a oito meses antes da sessão. Submissões 
tardias não são consideradas. Os prazos para os envios podem ser acessados por país e por sessão. 

Para realizar a queixa, os seguintes contatos podem ser usados:  
http://bit.ly/UPR-Login
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Quais as informações deve conter?
As submissões devem conter informação detalhada de violações que estão ocorrendo no referido 
país, com referências a relatórios anteriores da RPU. E importante que as informações sejam 
precisas e contenham exemplos. Uma submissão não tem de cobrir todas as violações, mas pode 
também concentrar-se em alguns casos.

Uma submissão individual por uma ONG é limitada a 2.815 palavras, excluindo notas de rodapé 
e anexos. Uma apresentação conjunta submetida por uma coalizão de ONGs (duas ONGs ou mais) 
pode chegar a 5.630 palavras. Uma organização pode enviar apenas uma apresentação individual, 
mas pode fazer parte de quantas apresentações conjuntas desejar. As inscrições devem seguir as 
diretrizes técnicas do ACNUDH.

Se outros estados forem contactados com o pedido de envio de certas reivindicações ao ACNUDH 
para o relatório, é importante que as reivindicações sejam tão claras e precisas quanto possível. 

Além disso, as ONGs podem desenvolver trabalhos paralelos durante as revisões como:
• Presenciar os processos de revisões, mas sem ter o poder de palavra;
• Organizar eventos paralelos;
• Transmitir via internet os processos e divulgar a transmissão para a sociedade civil, para a  
 mídia, para políticos, para as agências da ONU, etc;
• Conferências com a imprensa para divulgação da revisão interessada;
• Tornar as recomendações e promessas públicas;
• Acompanhar sua implementação;
• Manter um diálogo com o governo do país revisado para participar de sua implementação;
• Informar o Conselho de Direitos Humanos sobre o andamento, publicando um relatório  
 intermediário ou fazendo uma declaração em qualquer "debate geral".

Para mais informações sobre a Revisão Periódica Universal (RPU), acessar 
o site:  http://bit.ly/UPR-ONGs 

Para exemplos de submissões, acessar o site: http://bit.ly/UPR-Info
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Proteção para os Defensores dos Direitos Humanos

Em situações de maior risco, quando existem ameaças à integridade física ou à própria vida  
dos defensores, ou quando, por exemplo, se verificam detenções arbitrárias, é possível buscar 
proteção através da ONU e também de organizações civis internacionais. 

Existe uma Declaração sobre os Defensores dos Direitos Humanos desde 1998. 

Segunda a declaração sobre os Defensores dos Direitos Humanos da ONU:
"Todos as pessoas têm o direito, individualmente e/ou em associação com outros, de promover 
e lutar pela proteção e realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais a 
nível nacional e internacional."

A Declaração não se dirige apenas aos defensores de direitos humanos ou aos países, e sim  
a todas as pessoas. O documento destaca que existe um movimento global de direitos humanos  
que envolve todos nós e que todas as pessoas tem o papel como defensor de direitos 
humanos.

Para denunciar violações contra Defensores dos Direitos Humanos, o processo se iguala aos  
Procedimentos Especiais (veja página 08). O Relator Especial que receber a denúncia, 
analisará as informações recebidas e dará seguimento à queixa de acordo com a credibilidade 
dos fatos denunciados.

Para mais informações sobre a Declaração sobre os Defensores dos Direitos Humanos, 
acessar o site: https://bit.ly/DDDireitosHumanos

Como alternativa, pode-se por exemplo pedir auxilio à organização ProtectDefenders.eu., 
mecanismo da União Européia de Defensores dos Direitos Humanos, estabelecido para proteger  
os defensores em alto risco e que enfrentam as situações mais difíceis em todo o mundo. 
O mecanismo é desenvolvido por um conjunto de 12 ONGs ativas no campo dos Direitos 
Humanos.

O pedido pode ser enviado por e-mail ou por meio do formulário no site do
ProtectDefenders.eu. O formulário (em português) para a preparação de um pedido 
de proteção pode ser encontra na página na internet da APA no seguinte endereço:  
www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre a ProtectDefenders.eu (Mecanismo dos Defensores dos 
Direitos Humanos da União Européia), acessar o site: https://bit.ly/ProtectDefendersEU
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2.1.5 Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização 
Internacional do Trabalho 

Fundada em 1919 para promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual representantes 
de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores de 187 países-membros 
participam em situação de igualdade das diversas instâncias da Organização.

Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais, realizada em 1989, foi um evento promovido 
pela Organização Internacional do Trabalho, também conhecida internacionalmente como 
a OIT169 ou ILO169. Esta é a convenção internacional mandatória que se refere aos povos 
indígenas. Existe também a Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas (adotada em 
2007) mas que não é juridicamente vinculativa.

Como fazer uso deste recurso
Para fazer uma denúcia, apenas sindicatos, associações de trabalhadores ou industriais poderão 
recorrer à Organização Internacional do Trabalho.

Quando há violações relacionadas à Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais (OIT169),  
a denúncia pode ser feita por "associações industriais" (sindicatos, associações nacionais e  
internacionais de empregadores e de trabalhadores) que representam diretamente comunidades 
de agricultores, pescadores, caçadores ou outros tipos de trabalhadores artesanais.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
Os requisitos mínimos para que uma denúncia seja recebida pelo sistema de controle normativo 
da OIT são:
• Referência específica à uma convenção da OIT que o país ratificou e que está sendo violada  
 (a menos que seja uma queixa frente ao Comitê da Liberdade Sindical, que não requer uma  
 ratificação das convenções 87 e 98);
• Assinatura do/da Presidente da organização nacional (sindicato/associação) relevante de  
 trabalhadores ou de empregadores; e
• Envio da denúncia escrita e pelo correio (não pelo e-mail).
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OIT no Brasil:

Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Motivo da denúncia junto à OIT;
• Informações da organização nacional (sindicato/ associação de empregadores e de  
 trabalhadores) ou grupo de trabalhadores que está fazendo a denúncia, e informações completas   
 de contatos;
• País em questão e artigos violados;
• A/as convenção(ões) que está sendo violada;
• Informações detalhadas das violações que estão ocorrendo;
• Informações de processos judiciais que estão ocorrendo no país de origem, ou o resultado dos 
 que já foram julgados relacionado às violações. A exaustão dos recursos judiciais através das 
 autoridades locais não é pré-requisito para fazer uma denúncia junto à OIT;
• Se o denunciante precisa, ou não, de um período de 6 meses para tentar fazer uma conciliação  
 com as autoridades locais antes de prosseguir com o processo de denúncia junto à OIT;
• Se a/o denunciante já abriu outro processo de denúncia junto à OIT sobre outras violações,  
 informar quais foram e quando foi solicitado à Organização.

O formulário para fazer a reclamação pode ser encontrado na página na 
internet da APA no seguinte endereço:  www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre o Convenção da OIT Sobre Povos Indígenas e 
Tribais (C169), acessar o site  https://bit.ly/OIT-BR

Para quem a denúncia deve ser enviada?
A denúncia deve ser apresentada por escrito e assinada, dirigida aos escritórios da Organização 
Internacional do Trabalho. Em anexo há o formulário para fazer a denúncia junto à OIT.

O formulário preenchido em 02 vias e deve ser enviado cada um para os seguintes endereços:

Endereço: Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Departamento de Normas
Sra. Corinne Vargha, Diretora de NORMAS
Route des Morillons 4
CH-1211
Genebra, Suíça

Endereço: Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Escritório da OIT no Brasil
Sr. Peter Poschen, Diretor da OIT no Brasil
Setor de Embaixadas Norte, Lote 35
CEP 70800-400
Brasília, DF - Brasil
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2.2.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)

2.2 
Instrumentos da OEA

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é um órgão principal e autônomo da 
OEA, responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. 
Foi criada pela OEA em 1959, juntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CorteIDH). Ainda, a CIDH é integrada por sete membros independentes que atuam de forma 
pessoal e tem sua sede em Washington, D.C..

Também apresenta como função promover o cumprimento e a defesa dos direitos humanos e 
servir como órgão consultivo da OEA neste assunto. A Comissão realiza seu trabalho com base 
em três pilares: o Sistema de Petição Individual, o monitoramento da situação dos direitos 
humanos nos Estados Membros e a atenção às linhas temáticas prioritárias.

Como fazer uso deste recurso
Para apresentar uma petição junto à CIDH, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou organização 
(ONGs) em seu próprio nome ou no de terceiros, podem denunciar violações dos direitos humanos
contra um ou mais Estados da OEA. Uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, parte peticionária e 
suposta vítima em uma denúncia.
A identidade do denunciante pode ser colocada em sigilo na petição, mas através de uma solici-
tação à Comissão. Em alguns casos, o nome do denunciante pode ser apresentado apenas pelas 
letras iniciais do nome.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
• A pessoa, o grupo de pessoas ou as organização (ONG), podem apresentar petições em seu
 próprio nome ou no de terceiros, para denunciar violações dos direitos humanos contra um
 ou mais países da OEA. O denunciante pode ser, ao mesmo tempo, parte peticionária e
 suposta vítima no caso.
• A Comissão só analisará os casos quando todos os recursos judiciais locais forem esgotados. A
 Comissão abre excessões quando:
 - as leis do país não estabelecem o devido processo para proteger os direitos que se alega   
  terem sido violados;
 - não se permitiu à suposta vítima o acesso aos recursos internos ou ela foi impedida de 
  esgotá-los; ou
 - existe demora na emissão de uma decisão fi nal sobre o caso sem razões válidas que 
  justifi quem esse fato.
• A denúncia deve ser apresentada  no período dos seis meses que sucedem a partir da data da
 notifi cação da decisão judicial defi nitiva que esgotou os recursos internos. Quando se trata de
 exceção do esgotamento dos recursos internos, o prazo de seis meses não se aplica. Nesse
 caso, o pedido deverá ser apresentado dentro de um prazo razoável.
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Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Os dados da(s) suposta(s) vítima(s) e de seus familiares;
• Os dados da parte peticionária, como nome completo, telefone, endereço e e-mail;
• Descrição completa, clara e detalhada dos fatos alegados, que inclua como, quando e onde  
 ocorreram, bem como o país considerado responsável;
• A indicação das autoridades estatais que se consideram responsáveis;
• Os direitos que se consideram violados, se possível;
• As instâncias judiciais ou as autoridades do Estado a que se recorreu para buscar resolver as 
 violações alegadas;
• A resposta das autoridades estatais, em especial dos tribunais judiciais;
• Se possível, cópias simples e legíveis dos principais recursos interpostos e das decisões  
 judiciais internas e outros anexos considerados pertinentes, como depoimentos de  
 testemunhas; e
• A indicação de se a petição foi apresentada a outro organismo internacional com competência 
 para resolver casos.

Para quem a denúncia deve ser enviada?
A petição pode ser entregue pessoalmente à CIDH ou enviado por correio ou e-mail. A página na 
internet da Comissão também oferece um formulário on-line para o envio da petição. Os endereços  
para enviar a petição são:

As queixas podem ser enviadas por e-mail, formulário no site ou correio. O 
formulário para a preparação de uma queixa está na página na internet da 
APA no seguinte endereço: www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre a OEA - Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), acessar o site: https://bit.ly/CIDH-PT

Endereço: Comissão Interamericana de Direitos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos

Fax: +1(202) 458-3992 ou 6215

E-Mail: cidhdenuncias@oas.org

Web: http://www.oas.org/pt/cidh/portal/
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Situações de gravidade e urgência
Em certos casos de gravidade e urgência e sempre que se cumpram certos requisitos, a Comissão 
pode adotar medidas cautelares. Para saber quais os critérios que a Comissão normalmente 
utiliza, favor acessar o site da CIDH (www.cidh.org) e buscar a seção de medidas cautelares 
na página inicial ou na parte correspondente aos informes anuais da CIDH. Além das medidas 
cautelares, existe o mecanismo estabelecido no artigo XIV da Convenção Interamericana sobre 
o Desaparecimento Forçado de Pessoas que a Comissão pode utilizar em casos de supostos 
desaparecimentos forçadas em relação aos países que ratificaram este tratado.
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2.2.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH)

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) é uma das três cortes regionais de 
proteção dos direitos humanos que existem no mundo, juntamente com a Corte Européia de 
Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. É uma instituição 
judicial autônoma, cujo objetivo é aplicar e interpretar a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. A Corte Interamericana exerce uma função contenciosa, que inclui a resolução de 
casos contenciosos e o mecanismo de supervisão de sentenças; um papel consultivo; e a 
função de emitir medidas provisórias.

A organização, procedimento e função da Corte estão regulamentados na Convenção 
Americana. Além disso, a Corte possui um Estatuto aprovado pelos Estados através da 
Assembléia Geral da OEA e um Regulamento emitido pela própria Corte.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
A CorteIDH não aceita denúncias de pessoas, grupos de pessoas ou organizações (ONGs). Apenas 
os países que fazem parte da OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm um 
direito a abrir um caso na Corte.

Desse modo, pessoas ou organizações que considerem que há uma situação que viola as diretrizes 
da Convenção e que desejam recorrer ao Sistema Interamericano devem encaminhar suas queixas à 
CIDH, como foi detalhado no capítulo anterior.

Para quem a denúncia deve ser destinada?
A denúncia deve ser feita primeiramente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 
forma de petição, explicado anteriormente, e destinado a um dos endereços abaixo

Endereço: Comissão Interamericana de Direitos Humanos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos

Fax: +1(202) 458-3992 ou 6215

E-Mail: cidhdenuncias@oas.org

Web: http://www.oas.org/pt/cidh/portal/
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Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Os dados da(s) suposta(s) vítima(s) e de seus familiares;
• Os dados da parte peticionária, como nome completo, telefone, endereço e e-mail;
• Descrição completa, clara e detalhada dos fatos alegados, que inclua como, quando e onde 
 ocorreram, bem como o país considerado responsável;
• A indicação das autoridades estatais que se consideram responsáveis;
• Os direitos que se consideram violados, se possível;
• As instâncias judiciais ou as autoridades do Estado a que se recorreu para buscar resolver as 
 violações alegadas;
• A resposta das autoridades estatais, em especial dos tribunais judiciais;
• Se possível, cópias simples e legíveis dos principais recursos interpostos e das decisões  
 judiciais internas e outros anexos considerados pertinentes, como depoimentos de  
 testemunhas; e
• A indicação de se a petição foi apresentada a outro organismo internacional com competência 
 para resolver casos.

As queixas devem ser enviadas por e-mail, formulário no site ou correio 
à CIDH conforme orienta a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 
formulário para a preparação de uma queixa está na página na internet da 
APA no seguinte endereço: www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CorteIDH), acessar o site: https://bit.ly/CorteIDH-CIDH
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2.3.1 Normas de Desempenho / Assessor em Observância Ombudsman

2.3 
Instrumentos da Corporação Financeira Internacional IFC

O Grupo Banco Mundial tem dois setores privados: A Corporação Financeira Internacional (CFI) 
e a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA). As Normas de Desempenho 
do CFI são um dos mais infl uentes conjuntos de normas para a responsabilidade empresarial 
a nível mundial - não se aplicam assim apenas às operações do CFI, mas são também um 
"código de conduta" amplamente aceite para as operações de negócios que envolvem riscos 
ambientais ou sociais. As Normas de Desempenho da CFI podem ser contestadas perante o 
seu Consultor Interno de Conformidade. 

O Assessor em Observância Ombudsman é um mecanismo de responsabilidade independente 
para projetos apoiados pela CFI e a MIGA. 

Quando há casos de comunidades afetadas negativamente por um projeto fi nanciado pela a 
CFI ou pela MIGA, os afetados podem pedir ajuda ao Assessor em Observância Ombudsman 
para expor suas preocupações. O Assessor em Observância Ombudsman trabalha com todas as 
partes-chave participantes de um projeto na busca de soluções que melhorem os resultados 
socioambientais no campo.

Como fazer uso deste recurso
Para fazer uma queixa ao Assessor em Observância Ombudsman, qualquer pessoa, grupo, comu-
nidade ou outra parte pode apresentar uma queixa se estiver convencido de que é ou pode ser 
afetado por um projeto ou projetos da CFI ou da MIGA. As queixas poderão ser feitas em nome 
das pessoas afetadas por um representante ou organização (ONG).
Os autores da queixa podem solicitar sigilo de suas identidades junto ao Comitê. Se for solicitada 
sigilo, será acordado um processo para o tratamento da queixa em conjunto com Assessor em 
Observância Ombudsman e o reclamante. Convém afi rmar que os materiais apresentados em base 
confi dencial pelo reclamante não serão divulgados sem seu consentimento.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
O Assessor em Observância Ombudsman tem três critérios que qualifi cam uma queixa como apta 
a ser avaliado:
• A queixa diz respeito a um projeto da CFI ou da MIGA (incluindo projetos sob consideração);
• A queixa diz respeito a questões sociais e/ou ambientais vinculadas a esse(s) projeto(s);
• O reclamante está convencido de que é ou pode ser afetado pelas questões sociais e/ou 
 ambientais levantadas.
Há casos que o Assessor em Observância Ombudsman não aceitas queixas, nas seguintes condições:
• O Assessor em Observância Ombudsman não pode aceitar queixas que não atendam aos três 
 critérios anteriores. Se as queixas se relacionarem com outras instituições fi nanceiras (que não
 sejam a CFI ou a MIGA), o Assessor em Observância Ombudsman procurará direcionar a queixa
 ao escritório competente;
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Quais as informações que a denúncia deve conter?
• Descrição do nome, local e natureza do projeto (fornecer um mapa, se possível);
• Descrição das ações adotadas pelos reclamantes para tentar resolver essas questões  
 (incluir datas ou cronograma, se possível);
• Uma lista da(s) outra(s) pessoa(s) contatada(s) pelos reclamantes na tentativa de resolver 
 essas questões (anexar cópias de correspondência, se possível);
• Quaisquer outros fatos relevantes para apoiar esta reclamação.

Para quem a denúncia deve ser enviada?
As queixas devem ser apresentadas por escrito e em qualquer idioma e dirigidas ao Escritório do  
Assessor em Observância Ombudsman em Washington, D.C., Estados Unidos no seguinte endereço: 

As queixas podem ser enviadas por e-mail, fax, correio/mala postal. Para 
obter orientação sobre a preparação de uma queixa, favor ver o "Modelo de 
Carta de Queixa" na página na internet da APA no seguinte endereço:  
www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre as Normas de Desempenho da Cooperação 
Financeira Internacional / Assessor em Observância Ombudsman, acessar  
o site: https://bit.ly/IFC-CAO 

• As queixas com alegações de fraude e corrupção são encaminhadas ao Escritório de Integrida  
 de Institucional do Banco Mundial. O Assessor em Observância Ombudsman também não pode   
 examinar queixas relacionadas com decisões de aquisição da CFI e da MIGA;
• O Assessor em Observância Ombudsman não aceita queixas maliciosas, triviais ou que visem  
 a obter vantagem competitiva;
• O Assessor em Observância Ombudsman também não exige provas para apresentar uma queixa.  
 No entanto, será aceito materiais adicionais que qualifiquem a denúncia.

Endereço: Escritório do Assessor em Observância Ombudsman
Corporação Financeira Internacional
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20433
Estados Unidos

Telefone: + 1 202-458-1973

Fax: +1 202-522-7400

E-Mail: cao-compliance@ifc.org
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2.4.1 Diretrizes para Empresas Multinacionais - Pontos de Contato Nacio-
nais (PCN)

2.4 
Instrumentos da OECD

A OCDE foi criada em 1961 como um fórum para os governos compartilharem experiências 
e buscarem soluções para problemas econômicos e sociais comuns. Hoje, aproximadamente 
50 países industrializados e de economia emergente aderiram à OCDE como membros ou 
signatários.

As diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais são recomendações dos governos às 
empresas multinacionais que estabelecem padrões para uma conduta comercial responsável 
em uma série de questões como direitos humanos, direitos trabalhistas e meio ambiente. As 
Diretrizes para Empresas Multinacionais também estabelecem um mecanismo internacional 
exclusivo de queixas, apoiado pelo governo brasileiro, Pontos de Contato Nacionais (PCN), para 
tratar de reclamações entre empresas cobertas pelas Diretrizes para Empresas Multinacionais 
e indivíduos que se sentem afetados negativamente por conduta comercial irresponsável.

Como fazer uso deste recurso
Para fazer uma queixa à OCDE, qualquer pessoa, grupo, empresas, organizações empresariais, 
trabalhistas, sindicais, ou ONG podem apresentar uma queixa quando o reclamente demonstra a 
conexão ou interesse com o fato objeto da reclamação.

As identidades dos indivíduos envolvidos no caso fi cam em sigilo durante o processo. Em casos 
onde uma ONG ou outras organizações fazem a queixa, há uma recomendação de que se torne 
público o processo para que incentive as empresas envolvidas a proteger sua reputação diante 
do público em geral.

Quais são os requisitos para fazer a denúncia?
• A pessoa, grupo, empresas, organizações empresariais, trabalhistas, sindicais, ou não ONGs 
 não precisam ser necessariamente os afetados pelas violações efetuadas pelas empresas;
• Não é necessário o esgotamento de recursos judiciais locais antes de fazer a denúncia junto 
 à OCDE. É recomendado em alguns casos que dependendo da resolução da denúncia, que se
 busque soluções através do judiciário;
• É possível abrir uma outra queixa paralela junto à OCDE desde que não prejudique o outro 
 processo, pois os casos serão sobre tópicos diferentes, ou envolvem partes diferentes, ou são
 baseados em normas ou leis diferentes, etc.



28

Quais as informações que a denúncia deve conter?
• A identificação dos danos específicos que ocorrem ou podem ocorrer na situação para fazer 
 a queixa: por exemplo, violações de direitos humanos ou trabalhistas, degradação ambiental, 
 suborno, ou sonegação de impostos;
• A identificação da(s) empresa(s) que parece(m) estar envolvida(s), considerando a própria  
 empresa causadora do dano, e também suas relações comerciais, tais como compradores,  
 varejistas e investidores;
• Provas e documentação - como depoimento de testemunhas, documentação digital ou em 
 papel, testes científicos e/ou artigos ou relatórios públicos - mostrando os danos que  
 ocorreram ou podem ocorrer. As provas devem estar claramente ligadas à atividade indevida  
 de uma empresa multinacional, mostrando que a empresa não está cumprindo alguma  
 responsabilidade sob as Diretrizes para Empresas Multinacionais;
• É recomendado aos reclamantes que apresentem apenas suas mais fortes reivindicações,  
 mostrando evidências claras de violação das Diretrizes para Empresas Multinacionais por uma 
 empresa. Apresentar reivindicações fortes em apenas algumas disposições das Diretrizes é  
 melhor do que incluir várias reivindicações menos fundadas.

Para quem a denúncia deve ser enviada?
Normalmente a queixa deve ser enviada para o PCN do país onde a empresa em questão tem a 
sua sede. Também pode ser apresentada uma queixa contra filiais de empresas multinacionais no 
país da empresa-mãe. A queixa pode ser enviada por correio, e-mail ou através do formulário no 
site do Governo Federal conforme os endereços abaixo: 

As queixas podem ser enviadas por e-mail, formulário no site ou correio. 
Para obter orientação sobre a preparação de uma queixa, favor ver o  
"Formulário PCN" na página na internet da APA no seguinte endereço:  
www.gfbv.ch/pt/formularios

Para mais informações sobre as Diretizes para Empresas Multinacionais- PCN, 
acessar o site: https://bit.ly/OCDE-PCN

Endereço: PCN Brasil para Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais 
Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior
Ministério da Economia
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Brasília-DF
CEP.: 70297-400

Telefones: + 55 (61) 2027- 7764; + 55 (61) 2027- 7593

E-Mail: pcn.ocde@economia.gov.br

Web: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/sei/usuario-externo
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Instrumento Exemplos de vio-
lações

Quem pode  
reclamar?

Aguardar decisão 
de autoridades 
locais

Custos Como 
enviar a 
denúncia

ONU Convenção Interna-
cional Sobre A Eli-
minação De Todas As 
Formas De Discrimi-
nação Racial (CERD)

Discriminação racial;
Promoção de racismo.

Uma pessoa ou várias 
em conjunto. 

Sim. Em casos de 
urgências, pode-se 
acionar Aviso Prévio e 
Ação Urgente antes da 
decisão das autorida-
des locais.

Nenhum Correios, 
Fax (casos 
urgentes) e 
E-mail.

Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis 
e Políticos (PIDCP)

Violações contra à vida; 
Discriminação contra às 
minorias.

Uma pessoa ou várias 
em conjunto.

Sim. Nenhum. Correios, 
Fax (casos 
urgentes), 
E-mail e 
através da 
página na 
internet.

Convenção da OIT  
Sobre Povos Indígenas 
e Tribais (OIT169)

Falta de consulta aos 
povos; Não partici-
pação nas decisões; 
Não reconhecimen-
to dos territórios 
indígenas; Falta de 
proteção territorial.

Sindicatos, associações 
de trabalhadores ou 
industriais.

Não. Pode gerar 
custo se 
for preciso 
assistência 
jurídica.

Correios

Relatores Especiais do 
Conselho dos Direitos 
Humanos

Todas as violações 
contra os Direitos 
Humanos.

Pessoa ou pessoas 
afetadas ou ONGs.

Não. Nenhum. Correio, 
Formulário 
online e 
E-mail.

Revisão Periódica 
Universal (RPU)

Todas as violações 
contra os Direitos 
Humanos.

Pessoa ou pessoas 
afetadas ou ONGs.

Não. Nenhum. Inscrição 
online.

OEA Comissão Interame-
ricana de Direitos 
Humanos (CIDH)

Violações contra a vida; 
Discriminação contra 
às minorias. Destruição 
do meio ambiente; 
Invasão de territórios;

RUma pessoas ou grupo 
de pessoas afetadas e 
ONGs.

Sim. Em casos de 
urgências, pode-se 
acionar situações de 
gravidade e urgência.

Nenhum. Correio, Faz, 
Formulário 
online e 
E-mail.

Interamericana de 
Direitos Humanos 
(CorteIDH)

Violações contra a vida; 
Discriminação contra 
às minorias. Destruição 
do meio ambiente; 
Invasão de territórios;

Uma pessoas ou grupo 
de pessoas afetadas e 
ONGs.

Sim. Em casos de 
urgências, pode-se 
acionar situações de 
gravidade e urgência.

Nenhum. Correio, Faz, 
Formulário 
online e 
E-mail.

CFI Normas de Desem-
penho / Assessor em 
Observância Ombuds-
man

Perigo à saúde e à 
segurança; Perigo ao 
meio ambiente; Falta 
de consulta aos povos 
indígenas;

Pessoas afetadas ou 
ONGs.

Não. Nenhum. Correios, Fax 
e E-mail.

OCDE Diretrizes para Em-
presas Multinacionais 
- Pontos de Contato 
Nacionais (PCN)

Falta de consulta aos 
povos; Não partici-
pação nas decisões; 
Não reconhecimen-
to dos territórios 
indígenas; Falta de 
proteção territorial

Uma pessoa ou grupo, 
empresas, organi-
zações empresariais, 
trabalhistas, sindicais 
e ONGs. 

Não. Nenhum. Correio, 
Formulário 
online e 
E-mail.

3.
Visão geral dos Instrumentos Internacionais
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Para os povos indígenas do Brasil, os seus direitos estão reservados junto à Constituição Federal. 
No entanto, a sua identidade cultural tem sido distorcida e seu modo de vida afetado devido a 
política dos últimos governos. Recorrer pelo respeito de seus próprios direitos no Brasil tem sido 
cada vez mais complicado e sem sucesso.

Se as comunidades indígenas já não puderem esperar a ajuda da justiça e das autoridades 
nacionais, poderão existir opções a nível internacional. Pois os direitos dos povos indígenas 
são declarados nas convenções, declarações e diretrizes nas diversas instituições nacionais e 
internacionais. Este manual oferece um recorte das opções disponíveis internacionalmente para 
enfrentar as violações dos direitos dos povos indígenas, assim como o desmatamento na Ama-
zônia no Brasil e a degradação do meio ambiente. 

O manual separou os mecanismos em quatro grandes sistemas de instrumentos. O primeiro se 
refere aos instrumentos da ONU como a Convenção Internacional Sobre A Eliminação De Todas As 
Formas De Discriminação Racial (CERD), o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP), os Relatores Especiais, a Revisão Periódica Universal (RPU) e a Convenção 169 sobre 
Povos Indígenas e Tribais da OIT. 

Para a proteção específica dos defensores dos direitos humanos, a ONU criou a Declaração sobre 
os Defensores dos Direitos Humanos. Pode ser acionada quando há situações de risco, quando 
existem ameaças à integridade física ou à própria vida dos defensores. A alternativa para buscar 
ajuda aos defensores de direitos humanos é o ProtectDefenders.eu que é uma entidade civil 
apoiada pela União Européia.

O segundo sistema se refere aos orgãos da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos  
(CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os dois têm como função promover o 
cumprimento e a defesa dos direitos humanos e aos dos povos indígenas no continente americano.  
Qualquer denúncia enviada à CIDH, dependendo da gravidade, é enviada à Corte Interamericana 
para tomar as devidas providências.

O terceiro e quarto sistemas apresentados no manual dizem respeito ao nível da empresa: O 
terceiro sistema se refere a um mecanismo dos projetos apoiados pelo Banco Mundial que podem 
ser utilizados no caso de os direitos das comunidades indígenas serem violados pelas empresas. 
As Normas de Desempenho da Cooperação Financeira Internacional são um dos mais influentes 
conjuntos de normas para a responsabilidade empresarial a nível mundial. Podem ser contestadas 
perante o seu Assessor em Observância Ombudsman. 

O quarto sistema refere às Diretrizes para Empresas Multinacionais da OECD com os Pontos de 
Contatos Nacionais (PCN). Em caso de violação das diretrizes pelas empresas, as queixas podem 
ser apresentadas ao PCN do respectivo país o qual iniciará os procedimentos de mediação entre 
as partes.

4.
Conclusão
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Para que os povos indígenas possam fazer uso dos instrumentos apontados, é necessário 
primeiramente a identificação das supostas violações e dos atores envolvidos para destinar a 
queixa. Como princípio, na maioria dos instrumentos listados, sugere-se que as soluções devem 
ser buscadas juntos as autoridades locais. Caso não ocorra o resultado esperado, ou leve muito 
tempo para a resolução, os instrumentos internacionais devem ser acionados.

O acesso a esses instrumentos podem ser até complicados, mas há possibilidade de ONGs ou 
outros parceiros auxiliarem no processo de reclamação

Reitera-se que a publicação desse manual não presume que uma pessoa, um grupo de pessoas ou 
uma ONG possa fazer uso de todas essas vias simultaneamente para proteger os povos indígenas. 
Mas é propósito oferecer uma compreensão acessível dos principais instrumentos internacionais 
disponíveis, com foco na abordagem de problemas específicos que os povos indígenas do Brasil 
enfrentam e para um uso prático pelos próprios povos e por ONGs brasileiras e internacionais.

Para mais informações, a Associação para os Povos Ameaçados está disponível para contato e 
auxiliar na retirada de dúvidas sobre como ter acesso aos instrumentos internacionais dentro dos 
limites dos seus recursoso humanos, temporais e financeiros.



O papel da Associação para os Povos Ameaçados

A Associação para os Povos Ameaçados (APA) é uma organização internacional de direitos 
humanos que trabalha pela proteção das minorias perseguidas e dos povos indígenas. A APA 
documenta as violações dos direitos humanos, aumenta a conscientização pública e representa 
os interesses das comunidades afetadas perante as autoridades e os formuladores de políticas. 
Ela apóia iniciativas locais destinadas a fortalecer os direitos humanos das minorias e dos 
povos indígenas, e trabalha nacionalmente e internacionalmente com outras organizações 
e indivíduos que perseguem objetivos similares. A APA tem status consultivo tanto com o 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) quanto com o Conselho da Europa.
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