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Disponibilizaremos atualização gratuita desse livro até dezembro de 2019,
fornecendo ao leitor páginas diagramadas, em formato .pdf, que poderão ser
impressas e inseridas na obra, no local específico da atualização ou ao final
do livro, como o leitor preferir. Para ficar sabendo das atualizações, além de
acompanhar as redes sociais da editora CEI, o leitor deve visitar periodicamente
essa página.

Atualização 01, 12 de dezembro de 2018
DECRETO Nº 9.571, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2018
Estabelece as Diretrizes Nacionais sobre
Empresas e Direitos Humanos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no exercício do cargo
de Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da
Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto estabelece as

Diretrizes Nacionais sobre Empresas
e Direitos Humanos, para médias e
grandes empresas, incluídas as empresas multinacionais com atividades
no País.
(...)
CAPÍTULO II
DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO
COM A PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS EM
ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Art. 3º A responsabilidade do Estado

com a proteção dos direitos humanos
em atividades empresariais será pautada pelas seguintes diretrizes:
I - capacitação de servidores públicos sobre a temática de direitos
humanos e empresas, com foco nas
responsabilidades da administração
pública e das empresas, de acordo
com os Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, principalmente ações de:
a) sensibilização e promoção da
educação contínua dos recursos humanos da administração pública para
o fortalecimento da cultura em direitos
humanos; e
b) capacitação dos recursos humanos da administração pública para o
tratamento das violações aos direitos
humanos em contexto empresarial, de
seus riscos e de seus impactos;
II - fortalecimento da consonância
entre políticas públicas e proteção dos
direitos humanos;
III - aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de participação social;

IV - implementação de políticas,
normas e incentivos à conduta das
empresas quanto aos direitos humanos, por meio de:
a) exigência de compromisso público de respeito aos direitos humanos e
publicação de relatório anual das empresas;
b) estímulo à prestação de contas
sobre os riscos de sua operação aos direitos humanos e exigência de adoção
de medidas de prevenção, controle e
reparação; e
c) estímulo ao estabelecimento de
canais de denúncia para os colaboradores, os fornecedores e a comunidade;

humanos, por meio de ambiente produtivo, com remuneração adequada e
em condições de liberdade, equidade
e segurança, com estímulo à observância desse objetivo pelas empresas;

V - prioridade de setores com alto
potencial de impacto em direitos humanos, tais como os setores extrativo,
de varejo e bens de consumo, de infraestrutura, químico e farmacêutico,
entre outros;

XV - aperfeiçoamento dos programas e das políticas públicas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho
análogo à escravidão;

VI - desenvolvimento de políticas
públicas e realização de alterações no
ordenamento jurídico, a fim de:
a) considerar, além dos impactos
diretamente gerados pela empresa, os
impactos indiretamente gerados pela
cadeia de fornecimento;
b) estimular a criação de medidas
adicionais de proteção e a elaboração
de matriz de priorização de reparações
e indenizações para grupos em situação de vulnerabilidade;
VII - estímulo à adoção, por grandes
empresas, de procedimentos adequados de dever de vigilância (due diligence) em direitos humanos;
VIII - orientação da incorporação
dos direitos humanos à gestão de riscos de negócios e de parcerias que venha a estabelecer, de modo a subsidiar
processos decisórios;
IX - criação de plataformas e fortalecimento de mecanismos de diálogo
entre a administração pública, as empresas e a sociedade civil;
X - integração dos direitos humanos
ao investimento social, aos projetos de
desenvolvimento sustentável para as
comunidades impactadas e às políticas de patrocínio;
XI - garantia de condições de trabalho dignas para seus recursos

XII - combate à discriminação nas
relações de trabalho e promoção da
valorização da diversidade;
XIII - promoção e apoio às medidas de inclusão e de não discriminação, com criação de programas de incentivos para contratação de grupos
vulneráveis;
XIV - estímulo à negociação permanente sobre as condições de trabalho
e a resolução de conflitos, a fim de evitar litígios;

XVI - estímulo à adoção de códigos
de condutas em direitos humanos pelas empresas com as quais estabeleça negócios ou atue em parceria, com
estímulo do respeito aos direitos humanos nas relações comerciais e de
investimentos estatais;
XVII - garantia de posição de negociação equilibrada com a empresa
para os grupos em situação de vulnerabilidade, com garantia de suporte
técnico e, sempre que possível, apoio
da Defensoria Pública do Distrito Federal, dos Estados e da União;
XVIII - priorização de medidas para
grupos em situação de vulnerabilidade e situações severas;
XIX - estímulo à criação de comitês
permanentes para combate a desastres em contextos empresariais, o qual
regulamentará questões sobre:
a) protocolo de emergência e sistemas de alerta;
b) monitoramento de riscos;
c) parâmetros para a resposta e
critérios para a reparação de danos,
considerado o processo de consulta
como condição para a legitimidade
da solução; e
XX - monitoramento da recuperação do território impactado por desastre a partir de indicadores capazes
de aferir a reparação dos danos nos
direitos humanos.

Parágrafo único. As denúncias dos povos indígenas, das minorias transparência, a informação e o apoio
de que trata a alínea “d” do inciso IV
do caput serão tratadas por meio de
fluxo de atendimento e de resposta
públicos e no prazo estabelecido.
(...)
CAPÍTULO IV
DO ACESSO A MECANISMOS DE
REPARAÇÃO E REMEDIAÇÃO

Art. 13. O Estado manterá mecanis-

mos de denúncia e reparação judiciais e não judiciais existentes e seus
obstáculos e lacunas legais, práticos e
outros que possam dificultar o acesso aos mecanismos de reparação, de
modo a produzir levantamento técnico sobre mecanismos estatais de reparação das violações de direitos humanos relacionadas com empresas,
como:
I - elaborar, junto ao Poder Judiciário e a outros atores, levantamento
dos mecanismos judiciais e não judiciais existentes e dos entraves existentes em sua realização e realizar levantamento, sistematização e análise de
jurisprudência sobre o tema;
II - propor soluções concretas para
tornar o sistema estatal de reparação
legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente e participativo;
III - incentivar as empresas a desenvolverem mecanismos internos de
escuta e denúncia que tenham fluxo e
prazo para resposta preestabelecidos
e amplamente divulgados;
IV - capacitar sobre a temática de empresas e direitos humanos, juntamente com o Poder Judiciário e os órgãos
competentes, os operadores de direitos e os funcionários responsáveis por
temas como direitos dos defensores,

étnicas e dos demais grupos vulneráveis, temas ambientais e licenciamento ambiental, demarcação de terras e
conflitos agrários e fundiários, entre
outros;

V - capacitar recursos humanos e
prover assistência e informações, em
linguagem clara, para as pessoas que
queiram exigir seus direitos a partir do
acesso e do uso de mecanismos de
denúncia e reparação judiciais e extrajudiciais;
VI - dar conhecimento dos mecanismos de denúncia existentes, tais
como o Disque 100, o Ligue 180 e outros, aprimorar tais mecanismos para
acolhimento de denúncias relacionadas às violações de direitos humanos
em contexto empresarial, que sejam
encaminhadas aos órgãos competentes pela apuração e reparação, além
de serem sistematizadas, para formação de banco de dados específico sobre violação aos direitos humanos por
empresas, que poderá ser acessado
para fins de aprimoramento de políticas destinadas à proteção dos direitos
humanos;
VII - incentivar a adoção por parte
das empresas e a utilização por parte
das vítimas, de medidas de reparação
como:
a) compensações pecuniárias e não
pecuniárias;
b) desculpas públicas;
c) restituição de direitos; e
d) garantias de não repetição;
VIII - promover o desenvolvimento
de mecanismos de mediação e de resolução de conflitos entre a administração pública, as comunidades, os
cidadãos e as empresas e garantir a

técnico necessários, a fim de reduzir
a assimetria que possa existir entre a
empresa e a vítima de violação ou o
cidadão impactado;
IX - estimular amplamente o uso de
mecanismos de mediação, de resolução ou de outros processos extrajudiciais e compatíveis com os direitos
humanos;
X - aprimorar os mecanismos de
fiscalização, por meio da aplicação
de critérios de priorização como vulnerabilidade territorial, que abordem
aspectos institucionais e geográficos,
e denúncias, que considerem a quantidade de denúncias recebidas;
XI - estimular o aprimoramento de
mecanismos de priorização de tramitação de processos judiciais que envolvam desastres ambientais e sociais
decorrentes da atividade empresarial,
em atenção às orientações e aos instrumentos do Escritório para Redução
do Risco de Desastre da Organização
das Nações Unidas; e
XII - fortalecer as ações de fiscalização na hipótese de infração de direitos
trabalhistas e ambientais.
(...)
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de
2018; 197º da Independência e 130º da República.
RODRIGO MAIA
Gustavo do Vale Rocha
Este texto não substitui o publicado no DOU
de 22.11.2018

