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SOBRE O FGV CeDHE 
O Centro de Direitos Humanos e Empresas (FGV CeDHE) é um centro de 
pesquisa aplicada da FGV Direito SP. A sua missão é realizar pesquisas 
sobre o impacto dos negócios nos direitos humanos e influenciar políticas 
públicas e práticas privadas.

Devida Diligência em Direitos
Humanos na União Europeia
(UE): rumo à construção de parâmetros
obrigatórios



A Palinha #3 mostrou que diferentes países
elaboraram leis sobre a DDDH, criando novas
obrigações em relação aos direitos humanos para
as empresas.
Seguindo essa tendência, a UE está elaborando a
primeira lei regional sobre a temática, mais
especificamente sobre devida diligência em
direitos humanos e meio ambiente (DDDHMA). A
iniciativa, que deve ser publicada ainda em 2021,
se insere em um contexto marcado pela
insuficiência das medidas voluntárias adotadas
pelas empresas para respeitar os direitos humanos,
potencializada em momentos de crise, como a
pandemia do Covid-19; além de preocupações
crescentes com questões climáticas.

Prevista nos Princípios Orientadores
sobre Empresas e Direitos Humanos da
ONU, a DDDH é um processo contínuo
para identificar, prevenir, mitigar,
monitorar e prestar contas sobre riscos e
impactos dos negócios nos direitos
humanos(¹).

A devida diligência em 
direitos humanos (DDDH)

Uma lei regional sobre DDDH? 



Histórico da construção 
da legislação sobre 
DDDHMA na UE(3)







Para acompanhar novos
passos, consulte futuras
publicações do FGV CeDHE
sobre o tema!



A DDDH no Brasil(4)



As medidas obrigatórias de respeito aos
direitos humanos são uma tendência
internacional e é preciso avançar nesse
sentido em diálogo com a sociedade civil e
as empresas de diferentes setores.

O patamar de direitos humanos esperado
para a atuação empresarial na e/ou com a
UE será mais alto e obrigatório para toda a
cadeia de valor, o que trará reflexos para as
relações comerciais entre Brasil e UE.

Para a sociedade civil

Para as empresas

Para o governo

A DDDH no Brasil:
reflexões necessárias à 
partir do movimento da UE

Mecanismos legislativos inovadores
criam um precedente para melhor
monitoramento e também para
aprimoramento futuro. É preciso assegurar
que a sociedade civil tenha participação
efetiva tanto em seu processo de criação,
quanto de implementação e revisão.



Os históricos apresentados nesta Palinha não pretendem ser
exaustivos.

(1) Para ver mais informação sobre DDDH, ver a nossa Palinha #03,
acesse: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30308

(2) Fontes: EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE.
Towards a Mandatory System of Due Diligence for Supply Chains.
Outubro, 2020.
CORPORATE HUMAN RIGHTS BENCHMARK. 2019 Key Findings.
November, 2019.
BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE
LAW (BIICL); CIVIC CONSULTING; LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE. Study on Due Diligence
Requirements through the Supply Chain: final report. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2020

(3) Fontes: EUROPEAN COMISSION: Communication from the
Comission (COM(2019) 640 final). Brussels, 2019.
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. European
Comission Promises Mandatory Due Diligence in 2021. Abril, 2020.
BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE
LAW (BIICL); CIVIC CONSULTING; LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE. Study on Due Diligence
Requirements through the Supply Chain: final report. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2020
ACTION AID et al. An EU Mandatory Due Diligence Legislation to
Promote Businesses Respect for Human Rights and the
Environment.

(4) Fontes: UNITED NATIONS. Report of the Working Group on the
issue of human rights and transnational corporations and other
business enterprises on its mission to Brazil (A/HRC/32/45/Add;1).
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório do Relator
Especial sobre as Implicações para os Direitos Humanos da Gestão
e Eliminação Ambientalmente Saudáveis de Substâncias e Resíduos
Perigosos (HRC 45/12).
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