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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Esta Declaração Final apresenta as conclusões das análises pelo Ponto de Contato 

Nacional do Brasil (PCN) das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais (Diretrizes) em 

relação às alegações apresentadas em 8 de junho de 2015 pela Associação Fórum Suape Espaço 

Socioambiental (Fórum de Suape), Conectas Direitos Humanos, Colônia de Pescadores Z8 - Gaibu 

e Both ENDS, em desfavor das empresas Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda (Van 

Oord), Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) e Complexo Industrial Portuário Eraldo 

Gueiros - Empresa Suape, Pernambuco (Porto de Suape).  

2. A petição aborda condutas das partes alegadas que supostamente violariam Diretrizes da 

OCDE pertinentes ao Capítulo II (Políticas Gerais), Capítulo III (Divulgação), Capítulo IV (Direitos 

Humanos), e Capítulo VI (Meio Ambiente). De modo geral, as alegantes aduzem que as obras de 

dragagem para aprofundamento do canal do porto e a instalação de um novo estaleiro em 2012 

terminaram por prejudicar comunidades tradicionais de pesca em vista da degradação ambiental 

e de procedimentos de realocação dos habitantes da região. 

3. Inicialmente a coordenação do PCN-Brasil inclinou-se pelo entendimento de que a 

alegação não tinha foco específico, deixando de determinar qual a participação de cada uma das 

alegadas nos danos provocados à comunidade. Outra dificuldade apontada no relatório 

preliminar de admissibilidade foi o não atendimento do requisito de empresa multinacional em 

relação ao Porto de Suape, o que impedia atuação do PCN-Brasil. Adicionalmente, a coordenação 

considerou que a alegação se referia a fatos ocorridos há mais de doze meses, o que feria o art. 

3º, I, da Resolução PCN nº 1/2016. Mesmo diante desses impeditivos, o caso foi admitido em 

razão do interesse manifestado pela empresa Van Oord em usufruir dos bons ofícios a serem 

prestados pelo PCN-Brasil. A intenção da companhia seria reverter a percepção negativa das 

partes alegantes e das comunidades localizadas na região de Suape. Ainda que concordasse com 

a continuidade do procedimento, a parte alegada destacou que o ato não equivalia ao 

reconhecimento de que sua atividade no porto tivesse violado quaisquer das Diretrizes da OCDE. 

4. Ao longo de 2015 foram realizadas duas sessões mediadas pelo PCN-Brasil, mas sem 

resultados práticos. Diante da dificuldade de trazer ao diálogo em Brasília as partes afetadas e o 

próprio Porto de Suape, decidiu-se que novas sessões seriam realizadas em Gaibu, Estado de 

Pernambuco. Este seria o local onde se concentram os pescadores prejudicados pelas mudanças 

ocasionadas pelo funcionamento do porto. Entre 2017 e 2019 foram realizados três encontros 

mediados por profissional particular, obtendo-se alguns acordos, cuja execução ainda depende 

da ação colaborativa das partes. Em nenhuma das sessões conseguiu-se que o Porto de Suape 

sentasse à mesa para discutir a implementação de qualquer ação acordada entre as partes. 

5. No segundo semestre de 2019 foi sinalizado a esta Secretaria-Executiva do PCN que havia 

chegado o momento propício para o encerramento do caso. Logo em seguida, a empresa Van 
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Oord apresentou suas contra-alegações à petição apresentada em junho de 2015. Cerca de dois 

meses depois as partes alegantes apresentaram sua réplica. 

6. A partir do exame documental e da participação, como observador, de representante da 

Secretaria-Executiva do PCN Brasil na terceira sessão de mediação privada realizada em Gaibu, 

percebe-se que ainda existem conflitos não superados pelas partes, os quais não cabe a este 

PCN-Brasil arbitrar. Contudo, observaram-se alguns resultados positivos do esforço de 

negociação a partir de ações acordadas entre as partes e que se encontram em desenvolvimento. 

As recomendações emitidas nesta declaração final pautam-se pela expectativa de que a empresa 

Van Oord use seu poder de influência para sensibilizar o Porto de Suape em temas que apenas a 

autoridade portuária pode atuar. 

7. Toda a documentação que embasa a análise deste caso foi juntada ao Sistema Eletrônico 

de Informações do Ministério da Economia, Processo SEI 19971.100417/2019-31. 

8. Esta Declaração segue a Resolução PCN nº 01/2016, de 16/11/2016, que dispõe sobre a 

atuação do Ponto de Contato Nacional e nos Princípios Orientadores sobre Casos Específicos, 

Parte II do texto das Diretrizes.  

9. Esta Declaração possui dois anexos. No anexo I há um resumo cronológico do andamento 

do caso junto ao PCN Brasil. No anexo II há informações sobre os contatos das partes envolvidas.  

10. Por fim, o PCN Brasil submeteu uma versão preliminar da Declaração Final às Partes para 

que, entre os dias 22/12/2019 e 13/01/2020, recebêssemos manifestações sobre seu conteúdo. 

Posteriormente, a pedido das alegantes, esse prazo foi prorrogado até o dia 24/01/2020. Houve 

contribuições de ambas as partes, sendo que foram submetidos novos documentos pelas 

alegantes. 

11. Diante do novo conjunto documental, abriu-se prazo para a alegada apresentar suas 

considerações, o que foi feito em 15/04/2020. 

12. Em 18/05/2020 foi submetido ao Grupo de Trabalho Interministerial do Ponto de Contato 

Nacional o texto da declaração final. Não havendo discordância em relação ao documento por 

nenhum dos membros, a declaração final foi considerada aprovada. 

13. Esta Declaração Final está disponível no Site do PCN Brasil em www.pcn.economia.gov.br. 

  

http://www.pcn.economia.gov.br/
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2. PARTES INTERESSADAS 

Alegantes 

A Fórum Suape é uma organização não-governamental (ONG), sem fins lucrativos, com atuação 

no município do Cabo de Santo Agostinho-PE. A Conectas Direitos Humanos é uma ONG 

internacional, sem fins lucrativos, que visa à promoção da efetivação dos direitos humanos e do 

Estado Democrático de Direito no Sul Global – África, América Latina e Ásia. A Colônia de 

Pescadores Z8 é uma associação civil sem fins lucrativos que representa os pescadores 

profissionais e artesanais do Município do Cabo de Santo Agostinho-PE. A Both ENDS é uma 

organização holandesa independente, não governamental, que trabalha na perspectiva de um 

futuro sustentável para o nosso planeta, identificando e fortalecendo organizações da sociedade 

civil, em particular nos países do Sul Global. 

Alegadas 

A Empresa Van Oord é uma corporação transnacional privada com matriz em Roterdã, na 

Holanda. A Atradius DSB é agência oficial de crédito a exportações do Governo da Holanda, 

responsável por oferecer seguro de crédito a operações de exportação de bens e serviços por 

empresas holandesas. A Empresa Suape é empresa de economia mista do Estado de 

Pernambuco, que administra o Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros.  

3. HISTÓRICO DO PROCEDIMENTO 

No dia 8 de junho de 2015 o PCN Brasil recebeu alegação de inobservância das Diretrizes 

da OCDE para Empresas Multinacionais, formulada por Associação Fórum Suape Espaço 

Socioambiental, Conectas Direitos Humanos, Colônia de Pescadores Z8 - Gaibu e Both ENDS, 

doravante denominadas "Alegantes", em desfavor das empresas Van Oord Serviços de 

Operações Marítimas Ltda (Van Oord), Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) e Complexo 

Industrial Portuário Eraldo Gueiros - Empresa Suape, Pernambuco (Porto de Suape). O teor da 

alegação foi registrado em dois documentos (SEI 4346128 e 4346598). Para estruturar de modo 

adequado esta declaração, o teor da alegação inicial encontra-se relatado no tópico 4 deste 

relatório. 

Em julho de 2015 foram produzidas duas versões prévias do que seria um relatório de 

admissibilidade (SEI 4347964 e 4348036). Em seu teor, considerou-se que apenas a empresa Van 

Oord se enquadrava como empresa multinacional, excluindo tanto a Atradius DSB como o Porto 

de Suape (p. 1). Cabe ressaltar, contudo, que o PCN dos Países Baixos considerou a Atradius DSB 

como empresa multinacional, produzindo inclusive uma declaração final (SEI 4839513). A análise 

empreendida à época pelo PCN Brasil também constatou que a alegação “não contém foco 

suficientemente delimitado e não apresenta um rol de documentos comprobatórios que possam 
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ser verificáveis mediante critérios objetivos pelo PCN” (p. 2). Tendo em vista que a única empresa 

admitida no relatório de admissibilidade era apenas uma parte do processo de construção do 

complexo portuário, deveria ser definido “com exatidão o papel da Alegada e em qual período 

sua participação foi conduzida de forma contrária às Diretrizes”. Observou-se que a empresa Van 

Oord teve uma inserção limitada na execução do empreendimento, não participando, 

entrementes, do processo de licenciamento ambiental e das consultas sob a responsabilidade do 

Porto de Suape. 

Em face do aspecto temporal, o relatório constatou que a alegação se fundava em fatos 

ocorridos e conhecidos mais de doze meses antes do protocolo, o que impedia a atuação do PCN, 

em razão do disposto na Resolução PCN nº 1/2016. À época o PCN também considerou que 

outros órgãos como Ministério Público Estadual (MPE), agência estadual ambiental e a polícia 

local atuaram em 2013 para buscar a responsabilidade do Porto de Suape, sendo instâncias com 

“capacidade investigadora e comprobatória bastante superior ao PCN” (SEI 4347964 e 4348036). 

. 

Diante das razões expostas acima, o PCN expressou a intenção de rejeitar a alegação. 

Em complemento, o PCN também notificou a Controladoria-Geral da União (SEI 4348126) e a 

Comissão Nacional de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (SEI 4348952) para apuração 

mais aprofundada sobre as suspeitas de irregularidades elencadas pelas denunciantes. 

Ainda em julho de 2015 informações complementares à alegação (SEI 4348602) foram 

enviadas por meio de correio eletrônico à coordenação do PCN pelo Fórum Suape. No texto, 

foram replicadas as diretrizes consideradas violadas. Em adendo, demonstrou preocupação com 

a interpretação de que o marco inicial para contagem do prazo de doze meses previsto na 

Resolução PCN nº 1/2016 possa se contar a partir das denúncias feitas às autoridades locais ao 

longo do ano de 2013. Em sua visão, o “fato gerador” que identifica a violação das diretrizes não 

poderia ser compartimentalizado em uma ação específica e isolada, uma vez que os efeitos da 

atividade se fazem sentir em prazos alongados, principalmente no que tange a impactos 

negativos no ecossistema e no conjunto de direitos humanos afetados. A continuidade dos 

efeitos que seguem prejudicando a população local e o meio-ambiente deveria ser considerada 

para reposicionar o termo a quo da contagem do prazo fixado em regulamento. 

Em outro turno, diálogo entabulado com o PCN-Holanda (SEI 4349037 e SEI 4815776) 

revelou o desejo da empresa Van Oord em participar de processo de mediação a ser conduzido 

por este PCN. Tendo em vista que o teor da alegação apresentava um contexto muito negativo, 

a empresa esperava que os bons ofícios da autoridade brasileira fossem benéficos para o ajuste 

da perspectiva e possível implementação de soluções que remediassem a situação descrita pelas 

alegantes. Em face desta informação, a minuta do relatório de admissibilidade foi alterada para 

se aceitar, excepcionalmente, a alegação de inobservância das diretrizes (SEI 4348724, SEI 

4817605 e SEI 4817639) em agosto de 2015. 

Logo após a aceitação da alegação, a empresa Van Oord submeteu à consideração do 

Nós sabemos como isso se desenvolveu? Acho interessante olharmos os ofícios no site do Ministério da Economia e mandar perguntas para a Câmara.
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PCN um documento (SEI 4818044) em que esclarecia a sua participação nas obras relacionadas 

com o complexo portuário de Suape. Conforme o texto, o procedimento regular da companhia 

demanda a apresentação das licenças de instalação pelo proprietário do projeto antes que se 

iniciem as atividades de dragagem. Ao examinar o licenciamento, percebeu que os estudos que 

lhe embasavam tinham alta qualidade técnica, não havendo o que reparar. Durante a execução 

do projeto, a empresa teria seguido todos os requisitos estipulados na licença, sendo que as 

alegantes não teriam apontado falhas no seu cumprimento. Ademais, ainda segundo a alegada, 

a sua intervenção teria atendido a requisitos mais exigentes do que aqueles previstos na licença, 

ao usar medidas adicionais para mitigação dos impactos ambientais e participação em eventos 

informativos voltados para explicar os métodos adotados. 

Após o recebimento da manifestação da Van Oord, o PCN organizou duas sessões de 

mediação durante o segundo semestre de 2015. Ambas estão relatadas no tópico 9 deste 

relatório. Ao fim dessas atividades decidiu-se encerrar o caso. Conforme as duas minutas de 

declaração final produzidas (SEI 4836097 e 4836730), o papel do PCN teria se esgotado, por ter 

sido aberto um canal de diálogo entre as partes para tratar de questões de 

reparação/remediação. Além disso, prevaleceu o entendimento entre alegantes e alegada de 

que o envolvimento do Porto de Suape era necessário para a concretização de um acordo. Em 

face disso, o PCN considerou que também não poderia atuar, uma vez que o porto não é uma 

empresa multinacional pela ausência de subsidiárias no exterior. Não se resignando com a 

decisão do PCN de encerrar o caso, as alegantes remeteram correspondência datada de 28 de 

março de 2016 (SEI 4837064) solicitando a continuidade do procedimento. Diante de 

manifestações das partes, inclusive da empresa Van Oord, a decisão de encerrar o caso foi 

reconsiderada, de maneira a estender o diálogo ao Porto de Suape (SEI 4839147, documento 

criado em 30 de setembro de 2016). 

Diante dessa nova postura, representantes do complexo portuário foram procurados 

para participar de uma reunião em novembro de 2016, mas eles ofereceram apenas trinta 

minutos do seu tempo, demonstrando baixo engajamento com a possibilidade de mediação. 

Dessa forma, o encontro foi cancelado sem que houvesse remarcação ao longo de 2017. Em 

fevereiro de 2018, outra minuta de declaração final foi redigida, no sentido de encerrar e arquivar 

o caso (SEI 4842067).  

As partes alegantes fizeram contribuição ao relatório em dezembro de 2018 (SEI 

4862640), apontando omissões que deveriam ser preenchidas pelo PCN. A versão preliminar não 

abordava os esforços de mediação privada já empreendidos pelas partes. Duas sessões já haviam 

sido realizadas em Gaibu, localizada na região de Suape, nas datas de 12/11/2017 (SEI 4841644) 

e de 28/03/2018 (SEI 4842378). Esse procedimento conduzido paralelamente pelas partes teria 

motivado requerimento de suspensão do processamento da alegação de inobservância. Ao se 

suspender o trâmite no âmbito do PCN, as partes teriam tempo para buscar resultados com o 

apoio de um mediador escolhido consensualmente. Sob essa ótica, demandou-se que a 
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declaração final contivesse “menção expressa à mediação privada” e exame da conduta da 

alegada, em face das Diretrizes da OCDE. Como base de seu pedido, as reclamantes apontaram 

a posição da OECD Watch sobre a efetividade do sistema de PCNs, além das observações do PCN-

Holanda de que “the Brazilian NCP has the primary responsibility to ascertain the causality of the 

adverse impacts referred to in the complaint1” (SEI 4839513). Especificamente peticionaram que: 

 

o Relatório de Encerramento contemple, em linha com as melhores práticas do sistema 

de PCNs, recomendações específicas, à Van Oord e/ou aos alegantes, referentes a: 

(i) medidas de remediação dos impactos, incluindo medidas de restituição, 

reabilitação, compensação e reparação, 

(ii) medidas preventivas, a fim de que as partes possam, em consonância com o 

espírito das Diretrizes, adotar ações individuais e coletivas para a prevenção de 

novos impactos no futuro, 

(iii) medidas concernentes a terceiros envolvidos, ainda que neste ponto o PCN possa 

apenas desenvolver reflexões mais amplas. 

 

Após essa demanda das partes alegantes, ainda foi realizada uma terceira sessão de 

mediação, entre 5 e 6 de setembro de 2019, novamente em Gaibu, onde um representante do 

PCN-Brasil participou como observador. Logo após, a empresa Van Oord apresentou resposta ao 

mérito da alegação (SEI 4864064) apresentada em junho de 2015. A justificativa para a submissão 

depois de quatro anos baseou-se no sentimento da alegada de que a contestação poderia 

contaminar o ambiente amigável da mediação. Essa posição foi revertida a partir da sinalização 

de que o procedimento no âmbito do PCN-Brasil encontrava-se em seu estágio final. Em 

dezembro de 2019 as alegantes apresentaram uma réplica às contra-alegações (SEI 5490371), 

demonstrando insatisfação com o momento de protocolização e teor da posição submetida pela 

Van Oord. As contra-alegações serão tratadas no tópico 5 deste relatório enquanto a reação das 

partes reclamantes será abordada no tópico 6. 

Em sequência, foi submetido às partes versão preliminar de declaração final para 

encerramento do caso. Em janeiro de 2020, as partes ofereceram seus comentários com 

sugestões de alteração, o que é tratado no tópico 7. Tendo em vista o teor e extensão dos 

comentários das alegantes, abriu-se prazo para a alegada se manifestar. O tópico 8 cuida dessa 

resposta. 

 
1 “o PCN brasileiro tem a responsabilidade primária de determinar a causalidade dos impactos adversos 
mencionados na denúncia”. Tradução livre dos próprios alegantes. 
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4. ALEGAÇÃO INICIAL 

4.1. Descrição geral da situação 

As alegantes atribuem à Van Oord conduta que viola diretrizes de cunho socioambiental 

e de direitos humanos, supostamente concretizada pelas atividades de dragagem do Porto de 

Suape, que tiveram por objetivo abrir e aprofundar o canal externo do porto, além de viabilizar 

a bacia de evolução do Estaleiro Promar S/A. As alegantes também imputam à Atradius DSB 

violação da diretriz de diligência prévia. Com base na mesma categoria de violação, identificam 

a corresponsabilidade do Porto de Suape “como empresa de caráter estatal e economia mista” 

em face de se omitir em estabelecer e conduzir mecanismos de governança transparentes e 

responsáveis. 

Ao narrar de modo mais específico os fatos, as partes informam que a Van Oord foi 

contratada pelo Porto de Suape em 2011, oportunidade em que recebeu um crédito da Atradius 

DSB para dar execução à dragagem que formaria o canal de acesso do porto, além da bacia de 

evolução do Estaleiro Promar. O valor inicialmente foi assegurado em mais de quarenta milhões 

de euros. Posteriormente, novo crédito foi desembolsado para o aprofundamento do canal de 

acesso, o que alçou a quantia total para cerca de cento e dez milhões de euros. Ambos os projetos 

foram identificados pela própria Atradius DSB como de grande impacto, sendo a abertura do 

canal de caráter irreversível. Em seus comentários à versão preliminar desta Declaração Final, as 

alegantes indicaram a necessidade de esclarecer que a presente alegação se refere a “duas 

transações comerciais da Van Oord, que também receberam da Atradius DSB dois seguros de 

crédito à exportação autônomos, um referente ao canal de navegação do estaleiro Vard Promar 

e outro referente ao canal externo de acesso ao porto” (SEI 6518402). 

Conforme trazido pela peça inicial (SEI 4346598), a Van Oord teria falhado nos processos 

de diligência prévia, ao não promover consultas junto à população local, nem divulgar 

informações mais detalhadas relativas ao impacto sobre a comunidade e o meio ambiente. Além 

de não ter assumido uma direção transparente de suas atividades, a empresa teria falhado no 

planejamento e implementação de ações de prevenção e mitigação dos impactos decorrentes de 

dragagem, escavações, descarte de materiais e resíduos, derrocagens e aterramentos. Desse 

modo, as alegantes aduzem que pescadores artesanais foram expostos a grave risco, não só em 

decorrência da atividade propriamente dita (explosões, utilização de dragas, etc.), mas também 

pelos efeitos secundários (contaminação do solo, supressão de vegetação, etc.). A falta de 

transparência teria impedido que a comunidade adotasse “medidas adequadas para a 

manutenção da segurança alimentar, saúde e bem-estar”. 

Em outra parte da alegação, aduz-se que a empresa Van Oord “realizou doação de 

montantes significativos” para partidos políticos que influenciam o processo decisório no Porto 

de Suape, o que diminuiria a eficácia de mecanismos voltados à repressão de suborno e 

corrupção. 
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Quanto à conduta da Atradius DSB, a acusação indica falha no monitoramento efetivo 

do impacto dos projetos executados pela Van Oord, abrindo margem para a violação das 

Diretrizes da OCDE e das suas próprias políticas de responsabilidade social corporativa. 

Demandada pelas consequências negativas das atividades de dragagem (perda de modos de vida 

tradicionais, de biodiversidade e de ecossistemas), trasladou a culpa para sua cliente. 

Em relação ao Porto de Suape, alega-se que houve omissão ao deixar de exigir da Van 

Oord “padrões elevados de transparência e conduta” em face das atividades de dragagem, 

incluindo implantação de medidas de mitigação do impacto socioambiental e de “consulta para 

ajustes e soluções participativas”. A negligência estaria ferindo a legislação brasileira, sendo o 

porto uma empresa estatal de economia mista. 

Quanto ao processo de desapropriação e instalação do porto, a petição aponta 

problemas como indenizações irrisórias, uso de força para proibir a agricultura, a pesca e a 

mariscagem pela comunidade local, além da supressão e contaminação da vegetação nativa. Os 

alegantes informam que reclamações nesse sentido foram veiculadas por meio de denúncias ao 

MPE, à OAB e em boletins de ocorrência. À folha 8 da alegação indica-se que o Porto de Suape 

implantou um esquema de segurança assemelhado a milícia armada, exercendo “vigilância 

ostensiva e desproporcional aos riscos apresentados à propriedade”. Ainda seguindo o relato das 

ONGs, vídeos, fotos e depoimentos das agressões foram repassados às três empresas, que nada 

fizeram. Van Oord alegou “não ser responsável pelas operações de remoção das comunidades”. 

À folha 9 da alegação, relata-se que a “explosão do fundo marinho” para formação do 

canal de acesso externo levou a uma “alta mortandade de espécies marinho-costeiras”, além de 

“graves/irreversíveis transformações dos ecossistemas, afetando a biodiversidades e modos de 

vidas das comunidades locais”. Todas as obras teriam sido realizadas com base em licença 

emitida pelo órgão ambiental do Estado de Pernambuco, quando a Lei Complementar nº 140, de 

2011, demandaria licença de nível federal. Ainda às folhas 11 e 12, as alegantes informam que o 

Porto de Suape teria sido autuado em duas oportunidades pela agência estadual ambiental ao 

longo do ano de 2013, determinando “estudo contendo medidas para o diagnóstico detalhado, 

mitigação e compensação ao habitat do peixe mero e do boto cinza”.  

4.2. Diretrizes violadas 

Quanto às Diretrizes da OCDE supostamente violadas, as alegantes indicam dispositivos 

integrantes do Capítulo II (Políticas Gerais), Capítulo III (Divulgação), Capítulo IV (Direitos 

Humanos) e Capítulo VI (Meio Ambiente). Abaixo relatamos os pontos específicos levantados, 

com um breve destaque de pontos relevantes dos comentários trazidos: 

4.2.1. Capítulo II – Políticas Gerais 

Em relação ao item 1 do Capítulo II (Contribuir para o progresso econômico, ambiental 

e social, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável), argui-se que a renda dos 

pescadores caiu vertiginosamente após intervenções da Van Oord. Conforme relatório da 

agência estadual ambiental, o aprofundamento do canal atingiu arrecifes de arenito, bem como 
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corais, degradando o habitat marinho de diversas espécies. Assim, houve redução da área de 

pesca e coleta de mariscos. Resultou em processo de marginalização social sem que tenham sido 

criadas ferramentas de consulta junto à comunidade com o propósito de mitigar os impactos 

adversos da atividade. 

Quanto ao item 2 do Capítulo II (Respeitar os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente daqueles afetados por suas atividades), denota-se que os direitos humanos 

de comunidades tradicionais baseadas na pesca, inclusive reconhecidos pela Resolução 169 da 

Organização Internacional do Trabalho foram violados, tendo em vista que sua atividade não 

poderia ter sido suprimida por qualquer tipo de intervenção econômica.  

Em face do item 3 do Capítulo II (Encorajar a formação de capital humano, 

nomeadamente criando oportunidades de emprego e facilitando a formação dos 

trabalhadores), destaca a petição que apenas uma parcela da comunidade foi “efetivamente 

absorvida como força de trabalho” para atividades de pouca qualificação, temporárias e de alto 

risco. 

Sobre os itens 11 (Evitar causar ou contribuir para impactos adversos nas matérias 

abrangidas pelas Diretrizes, por meio de suas próprias atividades, e lidar com esses impactos 

quando ocorrem) e 12 (Procurar evitar ou atenuar um impacto adverso, caso não tenham 

contribuído para esse impacto, quando o impacto for, contudo, diretamente ligado as suas 

operações, bens ou serviços por uma relação de negócios), a alegação aponta que a área de 

aterro na Ilha de Tatuoca afetou ao menos 48 famílias (número provavelmente subestimado), 

com cinco gerações de exploração artesanal da natureza local. O resultado da atividade terminou 

por promover a “expulsão arbitrária de moradores locais” (...) “com graves perdas aos seus 

modos de vida e “direitos “fundamentais”, tais como segurança alimentar, moradia, saúde, renda 

e lazer, entre outros. Além disso, as terras que o Porto de Suape alega ser proprietário estão 

sendo “legalmente contestadas”. No tocante a todas as violações do Capítulo II, as partes 

alegantes observam que nem Van Oord nem Atradius DSB exerceram sua influência 

positivamente para evitar o impacto adverso. Da mesma forma, o Porto de Suape não teria 

revisado os relatórios prévios de impacto, nem elaborado planos de ação para mitigação de 

prejuízos, nem estruturado um canal de comunicação com a comunidade. 

4.2.2. Capítulo III – Divulgação 

Embora não indiquem nenhuma diretriz específica deste capítulo, as alegantes apontam 

violação do Capítulo III, tendo em vista orientações do comentário inserido no parágrafo 33, 

constante da publicação que veiculou as Diretrizes da OCDE. Conforme o comentário: 

as Diretrizes também incentivam um (...)conjunto de práticas de divulgação de 

informação ou comunicação em áreas onde os padrões de comunicação ainda 

estão em evolução como, relatórios de cunho social, ambiental e de risco (...). 

Em alguns casos, esse segundo tipo de divulgações de informações – ou 

comunicação com o público e com as partes diretamente afetadas pelas 
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atividades industriais – (...) pode abranger também informações sobre as 

atividades de subempreiteiros e fornecedores de joint venture. Isso é 

particularmente apropriado para controlar a transferência de atividades 

ambientalmente prejudiciais aos parceiros”. 

Para as peticionantes, a Van Oord teria violado o teor desse comentário porque havia 

mencionado “a existência de um EIA” (...) “realizado pelo CIPS (Complexo Industrial e Portuário 

de Suape) após a elaboração e apresentação do RIMA Complementar”. O documento conteria 

estudos mais detalhados de impactos ambientais, mas a empresa alegada não teria fornecido 

informações precisas para a identificação do estudo junto à agência ambiental do Estado de 

Pernambuco. Da mesma forma, a Atradius somente disponibilizou o Rima Complementar, não 

fornecendo outros documentos que orientassem sua tomada de decisão. 

 

Ainda no capítulo III, argui-se violação do parágrafo 35, referenciado da seguinte 

maneira: 

“As empresas são encorajadas a fornecer acesso fácil e econômico as 

informações publicadas (...) as informações (...) devem estar disponíveis a todos 

os usuários interessados.” Ainda “(...) As empresas devem tomar medidas 

especiais para tornar as informações disponíveis para as comunidades que não 

têm acesso aos meios de comunicação impressos (por exemplo as comunidades 

mais pobres, que são diretamente afetadas pelas atividades das empresas).” 

Conforme as alegantes, a empresa Van Oord era desconhecida das autoridades e da 

comunidade local, apesar de sua presença na região de Suape desde 1995. De modo geral, não 

foram providenciados meios de comunicação que alertassem sobre os impactos da atividade, 

“faltando transparência ao processo”. Além disso, as ofertas de mitigação realizadas pelo Porto 

de Suape às comunidades locais teriam bases injustas, além de repassar a ideia de que os 

integrantes da comunidade “não tinham qualquer direito sobre suas casas e modos de vida”. 

Ademais, as obras de dragagem ocorreram em época de maior produtividade da pesca, sem que 

fosse oferecida oportunidade de planejamento conjunto. Embora as empresas denunciadas 

tenham sido procuradas pelas peticionantes, não foi dada oportunidade de diálogo com a 

finalidade de enfrentar esses problemas. 

4.2.3. Capítulo IV – Direitos Humanos 

A alegação aduz ofensa ao item 1 do Capítulo IV (Respeitar os direitos humanos, o que 

significa evitar a violação aos direitos humanos dos outros e lidar com os impactos adversos 

aos direitos humanos com os quais estejam envolvidos). Para sustentar essa posição, as 

alegantes expõem que a escavação para a bacia de evolução do estaleiro Promar destruiu grande 

parte da ilha de Tatuoca. Além das famílias que habitavam o local terem sido privadas de suas 

moradias e meios de subsistência, houve o emprego de milícia privada do Porto de Suape para 
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expulsá-las, após ofertas de compensações insuficientes para seu restabelecimento. A milícia 

mencionada teria sido operada pela Diretoria de Gestão Patrimonial de Suape. Dentro desse 

quadro de força excessiva, os habitantes da ilha passaram a ser obrigados a portar carteira de 

identificação, o que viola o direito constitucional de livre locomoção (art. 5º, XV, da Constituição 

Federal). 

Em outro giro também se aponta violação do item 2 do mesmo capítulo (Dentro do 

contexto de sua própria atividade, evitar causar ou contribuir para impactos adversos aos 

direitos humanos e tratar desses impactos quando ocorrem). Nesse tocante, as alegantes 

relatam que a atividade de dragagem impactou o fornecimento de água potável aos residentes 

da Ilha de Tatuoca, por conta da salinização e contaminação das cacimbas utilizadas pelas famílias 

da área. Além disso, boa parte do material dragado foi despejado em regiões sensíveis, 

contaminando áreas de pescado e mariscagem. Por resultado, houve queda expressiva da 

produção, acompanhada de impactos na saúde da população. Destacaram em especial a situação 

das mulheres que apresentaram infecções no aparelho reprodutivo, infecções cutâneas e 

alergias graves. 

Em relação ao item 4 do Capítulo IV (Ter uma política de compromisso de respeitar os 

direitos humanos), as denunciantes repisaram que foram infringidos “direitos fundamentais de 

moradia, segurança alimentar, direito e acesso à água potável, locomoção, direito à perpetuação 

dos modos de vida tradicionais e direito a um ambiente saudável”. Criticam o comportamento 

da empresa Van Oord por ter transferido a responsabilidade pelos danos causados ao seu 

contratante, o Porto de Suape. 

Finalmente, a petição aponta falha relativa ao item 6 do Capítulo IV (Prever ou cooperar 

através de processos legítimos na reparação de impactos adversos aos direitos humanos, 

quando elas identificarem que tenham causado ou contribuído para esses impactos). Conforme 

as denunciantes, os efeitos da degradação oriundos da dragagem eram previsíveis, sendo que as 

empresas envolvidas deveriam ter tomado providências para proteger as comunidades 

tradicionais atingidas. Observou-se que os habitantes da área tiveram seus territórios pesqueiros 

e manguezais prejudicados, levando a uma situação de pobreza e dependência, quando antes 

detinham autonomia por meio das atividades artesanais de coleta de frutos do mar. 

4.2.4. Capítulo VI – Meio Ambiente 

De modo geral, a alegação tenciona demonstrar que a licença ambiental emitida pela 

agência estadual de Pernambuco não alcançou o seu objetivo legal, que seria “garantir o controle 

dos impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores/degradadores e a 

vida digna dos pescadores tradicionais”. Em sequência, acusa as empresas Van Oord e Porto de 

Suape de desprezarem estudos do meio socioeconômico, em face dos custos que representavam 

para o empreendimento. Uma análise acurada desses estudos levaria à conclusão de que os 

despejos do chamado “bota fora” teriam que ser realizados em áreas mais distantes e 

adequadas. Somado a isso, o custo com compensações e indenizações seria mais alto. 
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De modo mais específico, as alegantes apontam violação do item 2a do Capítulo VI 

(Fornecer ao público e aos trabalhadores informações oportunas adequadas, mensuráveis e 

verificáveis sobre o impacto potencial das respectivas atividades sobre o meio ambiente, a 

saúde e a segurança, podendo tais informações incluir relatórios sobre progressos alcançados 

em matéria de melhoria de desempenho ambiental). Entre as condutas que apontam falha no 

cumprimento dessa diretriz, indica-se que os encontros oficiais com a população local somente 

ocorreram após o início das atividades de dragagem e derrocagem. Ainda assim, o formato da 

reunião não permitiu que os membros da comunidade afetada pudessem opinar sobre a 

execução do projeto. Além de adotar o estilo de mera apresentação, o evento teria se realizado 

sem obedecer a prazos razoáveis de divulgação e em locais distantes das realizações das obras. 

Ainda no âmbito do capítulo VI, as denunciantes alegam que foi violado também o item 

2b (Estabelecer comunicação e consultas oportunas com as comunidades diretamente afetadas 

tanto pelas políticas ambientais, de saúde e de segurança da empresa quanto pela respectiva 

implementação). Conforme a petição, não foram disponibilizados meios de comunicação que 

permitissem uma consulta ativa junto à população local. Até o momento do protocolo da 

alegação, a comunidade afetada não havia recebido informações sobre o monitoramento dos 

impactos ambientais. Ao mesmo tempo, Van Oord e o Porto de Suape teriam falhado em 

esclarecer os papéis de cada empresa na execução do projeto, o que dificultava o endereçamento 

de demandas pelos representantes dos habitantes da região. 

O item 3 do capítulo VI (Avaliar e ter em conta na tomada de decisões o impacto 

previsível sobre o meio ambiente, a saúde e a segurança que possa resultar dos processos, bens 

e serviços da empresa ao longo de todo o ciclo de vida, com vistas a evitá-las ou, quando 

inevitável, mitigá-las) também foi objeto da denúncia. Detalhando um pouco mais outros 

elementos da petição, atribui-se às empresas denunciadas a responsabilidade pelo impacto 

socioambiental na área de Suape. Assim elenca-se: 

a) Lançamento de 4 milhões de metros cúbicos de solo marinho a menos de 500 metros 

da linha costeira, o que afetou substratos orgânicos fundamentais para reprodução 

de espécies marinhas, além de provocar turbidez e contaminação da água. 

b) Uso indevido de explosivos em áreas de habitat de variedades da fauna marinha 

como peixe-mero, boto cinza, tartaruga marinha e estrela do mar, provocando 

mortandade de espécies ameaçadas de extinção. 

c) Alteração da água provocada pelo lançamento da lama provocou contaminação e 

turvamento da água, produzindo coceiras em banhistas, mergulhadores e 

marisqueiras. Afetando mais fortemente a comunidade, contudo, reporta-se a alta 

mortalidade de peixes crustáceos e outros invertebrados, além da impossibilidade 

de recolonização em vista do soterramento dos habitats. 

d) A atividade impacta permanentemente os indivíduos da fauna marinha que tenham 

resistido ao conjunto das obras, deprimindo a produtividade. 
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Finalmente, alega-se violação do item 4 do capítulo VI (Sempre que existir uma ameaça 

de danos graves ao meio ambiente, em conformidade com o conhecimento científico 

tecnológico dos riscos envolvidos e tendo em consideração, a saúde e segurança humanas, não 

deverá ser invocada a inexistência de certeza científica absoluta como argumento para adiar a 

adoção de medidas eficazes e economicamente viáveis que permitam evitar ou minimizar esses 

danos). Em relação a essa diretriz, os alegantes apontam que não foi devidamente avaliado o 

papel dos manguezais como berçário para diversas formas de vida marinha. O seu aterramento 

comprometeria a principal atividade econômica e base da alimentação da população local. Além 

disso, os impactos das obras repercutem no tempo, além de se propagar territorialmente pelo 

efeito das correntes, alcançando áreas praianas e estuarinas. Não houve monitoramento dos 

efeitos da atividade de dragagem, mesmo diante do prévio conhecimento a respeito da 

sensibilidade da região, tendo em vista as informações sobre vida marinha constante da Carta 

Náutica da Marinha do Brasil. 

4.3. Reparação 

Diante dos fatos narrados e os documentos anexos à petição, as peticionantes dividem 

suas demandas em substanciais e procedimentais. Transcreve-se abaixo o teor do que se 

requereu conforme a alegação de inobservância: 

 

“São demandas substanciais: as compensações, mitigações e reparações referentes aos 

danos causados às comunidades tradicionais afetadas e ao meio ambiente, com a restauração 

ao estado anterior e indenizações pelos prejuízos sofridos, além da satisfação das reivindicações 

das comunidades para que seja garantido o respeito aos seus direitos humanos. Como relatado, 

as obras do empreendimento foram as principais responsáveis pelas graves transformações 

ambientais, com perdas das interações ecológicas e transformação da paisagem. Os reflexos 

dessas alterações ecológicas e ambientais repercutiram intensamente, e de maneira negativa, 

sobre os direitos humanos das pessoas e comunidades da região, atingindo seus direitos 

econômicos, sociais e culturais, tais como a renda, a segurança alimentar, a saúde e a cultura e 

patrimônio imaterial. 

 

Frente aos fatos apresentados e argumentados nesse documento, requerem: 

 

a. A preservação das áreas remanescentes de mangues, restingas, fundos rochosos e 

mata atlântica. 

b. A recuperação, revitalização e proteção de áreas degradadas, para seus estados 

naturais, com prioridade às áreas reconhecidamente utilizadas pelas populações 

tradicionais de forma a garantir suas atividades culturais e de sustento. 

c. A delimitação da área de fundeio e implantação de uma unidade de conservação 

marinha contendo uma área para a pesca artesanal e mariscagem. 



 
PONTO DE CONTATO NACIONAL 

17 
 

d. O desenho participativo e implantação consensuada (com as partes interessadas) de 

um sistema de recifes artificiais para a viabilização da atividade pesqueira, à luz dos 

parâmetros normativos substantivos e procedimentais que regem consultas com 

povos tradicionais e comunidades afetadas, como a Convenção 169 da OIT. 

e. A abertura do canal do rio Ipojuca e acesso ao estuário do Merepe, com recuperação 

ambiental dessa região. 

f. O monitoramento permanente e participativo dos indicadores ambientais (qualidade 

de água, biota aquática, produtividade pesqueira, qualidade do sedimento). 

g. A implantação de um sistema de alerta e segurança. 

 

Com relação às demandas procedimentais, requer-se que a Empresa Van Oord e 

Atradius DSB, dentro de suas atribuições e frente às Recomendações das Diretrizes da OCDE para 

as Responsabilidades Sociais Corporativas, busquem: mitigar e remediar os impactos 

diretamente vinculados às operações dos dois projetos mencionados no presente documento, 

com particular atenção aos impactos das dragagens, derrocagens, descartes e aterramentos; 

bem como os impactos indiretos, advindos da afetação dos tecidos sociais das comunidades 

locais e da fragilização das interações ecológicas dos ecossistemas existentes. 

 

Frente aos fatos apresentados e argumentados nesse documento, requer-se: 

 

1. Implantação de uma estratégia de comunicação entre as Empresas envolvidas, 

comunidades e entidades da sociedade civil. A monitorada por auditagem externa. 

Com sistema de monitoramento da qualidade e observados os níveis de satisfação 

dos envolvidos. 

2. Programas de formação e capacitação profissional que viabilizem a inclusão dos 

afetados no mercado de trabalho, de maneira qualificada e digna. Critérios a serem 

definidos em conjunto com atores sociais interessados. 

3. Programas de saúde específicos para pescadores artesanais e marisqueiras. 

4. Programa de prevenção e cuidado com a saúde física e mental dos afetados, 

considerando que, os traumas provocados pelas perdas de seus modos de vida se 

comparam a traumas de guerras.” 

5. CONTRA-ALEGAÇÕES 

5.1. Contexto 

Ao contestar os elementos da alegação, a Van Oord relembrou o ponto de partida do 

procedimento. Destacou que a continuidade da mediação se deveu à disposição da empresa em 

debater o conteúdo das alegações, mas com um “olhar para o futuro”, já que não reconhecia 

qualquer responsabilidade originada a partir de violação das Diretrizes da OCDE. Mencionou que, 
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sem o voluntarismo da companhia, o PCN-Brasil teria encerrado o caso sem análise do mérito 

ainda em junho de 2015. Como forma de preparar os elementos específicos de sua defesa, a 

parte alegada descreveu suas atividades no âmbito do Porto de Suape. Inicialmente, associa a 

escolha de Suape pelas autoridades brasileiras como uma decisão pelo menor impacto 

ambiental, uma vez que as águas profundas localizadas ao longo da costa daquela região 

propiciariam menor intervenção humana, portanto menor impacto ambiental. Relata que a área 

interna do porto foi concluída em 1999, mas que houve expansão tanto do canal como dos piers, 

participando também das obras outras construtoras. 

Em relação ao reassentamento dos moradores, atesta que o Porto de Suape seria o 

único responsável, descrevendo os esforços da autoridade portuária em realocar membros da 

comunidade por meio de doação de terras e construção de conjuntos habitacionais. Sob o ponto 

de vista ambiental, relata que o complexo também destina 59% do seu território para uma zona 

de preservação ecológica. Quanto ao desenvolvimento do projeto de dragagem, a Van Oord 

reconhece o seu dever em verificar a idoneidade de licenças ambientais concedidas ao dono do 

projeto, mas que a análise dos respectivos estudos de impacto ambiental demonstrava um 

“padrão excepcional se comparado com o que geralmente se encontra dentro e fora do Brasil”. 

Ademais, a Van Oord teria seguido “diligentemente todas as diretivas da licença e certificou-se 

de que medidas suficientes de mitigação e remediação foram adotadas pelas partes 

responsáveis”. 

5.2. Deficiências Gerais da Notificação 

Antes de passar ao exame das acusações baseadas especificamente nas Diretrizes, a 

alegada expõe um panorama geral da notificação que demonstraria sua inépcia para 

prosseguimento do procedimento. A crítica à peça inicial se estrutura em 5 pontos: 

a) Em agosto de 2015, o relatório inicial do PCN-Brasil considerou a notificação 

inadmissível; 

b) As Diretrizes da OCDE de 2011 não se aplicam aos projetos da Van Oord no Porto de 

Suape por não estarem vigentes à época de preparação e início das obras, devendo a 

alegação ter se baseado na versão do ano 2000. Cabe salientar, contudo, que a 

empresa fez abranger em sua resposta a defesa baseada nas novas diretrizes; 

c) A maioria das alegações tem alcance genérico, sem definir de modo preciso a qual das 

partes alegadas cada conduta estaria associada; 

d) Com base nas Diretrizes, a Van Oord teria o direito de confiar nas avaliações de 

impacto e medidas de mitigação elencadas pelas autoridades públicas e portuária; 

e) A Van Oord, na condição de contratada, teria capacidade limitada para influenciar nas 

decisões do Porto de Suape; 
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f) Obras de dragagem necessariamente impactam o terreno onde se executa a 

intervenção, cabendo o foco à mitigação dos efeitos, sendo que a Van Oord adotou 

medidas adicionais em relação aos requisitos da licença concedida ao Porto; 

g) Não há nexo de causalidade entre as atividades da Van Oord e os pontos levantados 

pelas alegantes; e 

h) Medidas suficientes de mitigação foram adotadas para proporcionar 

desenvolvimento econômico e social a um grande percentual da população local. 

5.3. Respostas específicas à alegação de diretrizes violadas 

Realizada essa análise geral, a parte alegada oferece sua defesa em cada ponto específico da 

notificação. 

5.3.1. Capítulo II – Políticas Gerais 

Em relação ao item 1 do Capítulo II (Contribuir para o progresso econômico, ambiental 

e social, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável), a Van Oord argumenta que o 

objetivo de desenvolvimento sustentável não está isento de impactos adversos, desde que 

medidas pertinentes de mitigação e remediação sejam tomadas. Sobre o ponto específico 

levantado pelas alegantes, de que os pescadores da região sofreram com a queda da sua renda, 

a alegada aponta que outros fatores teriam contribuído para a situação. As atividades 

empreendidas por diversas outras empresas no complexo portuário, entre as quais se destacam 

estaleiros e petroquímicas, podem ter contribuído para a diminuição dos volumes de pesca. 

Ademais, também deveriam ser considerados elementos como sobrepesca, mudanças na cadeia 

alimentar, aumento do tráfego marítimo, além de obras no porto que antecederam o início das 

atividades da Van Oord. Ainda conforme a alegada, a renda de todos os pescadores no Estado de 

Pernambuco teria diminuído, o que indica uma falta de relação entre as atividades de dragagem 

e a queda da atividade pesqueira na região específica de Suape. Destaca que usou medidas 

mitigatórias, como coleta ecológica de resíduos e emprego do sistema Fauna Guard, para 

proteger a população de peixes, além de promover a remediação por meio de reflorestamento 

de áreas degradadas, indenização, retreinamento e reassentamento dos afetados. Quanto à 

multa aplicada pela agência estadual ambiental, a alegada ressalta que a infratora foi a 

autoridade portuária e não a Van Oord. De mais a mais, a penalidade foi posteriormente 

revogada. Sobre a acusação de que não foram realizadas consultas junto à comunidade local, a 

alegada informa que foram realizadas audiências públicas nas quais ela mesma esteve presente. 

Finalmente, complementa sua defesa ao afirmar que fez um cuidadoso exame da Avaliação de 

Impacto Ambiental Complementar (AIAC) fornecida pela autoridade portuária, adotando 

medidas adicionais de mitigação e remediação. 

Quanto ao item 2 do capítulo II (Respeitar os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente daqueles afetados por suas atividades), a empresa alegada denota que a 

diretriz tomada por base não seria aplicável, por ter entrado em vigor após o início de suas 
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operações. Contudo, a defesa endereça os pontos levantados neste item pelas alegantes. Sobre 

a perda de áreas de pesca, a petição não teria esclarecido a população original de peixes no 

momento em que a Van Oord iniciou suas atividades, deixando de precisar o eventual efeito 

prejudicial a partir das atividades de dragagem. Ressalta mais uma vez que a construção e 

desenvolvimento do complexo portuário se iniciou muito tempo antes do início das atividades 

de aprofundamento do canal, sendo observada queda da oferta de pescado desde então. Sobre 

a Convenção da OIT nº 169, argumenta que o instrumento se aplica somente a Governos, sendo 

que se algum direito de “povos indígenas/tribais” foi violado o responsável seria a autoridade 

portuária, como organização governamental. 

Em face do item 4 do Capítulo II (Encorajar a formação de capital humano, 

nomeadamente criando oportunidades de emprego e facilitando a formação dos 

trabalhadores), destaca que provavelmente houve um erro de endereçamento das 

peticionantes, uma vez que se referiram ao item 3 do Capítulo II (Encorajar a construção de 

capacidades em nível local...). De toda sorte, a alegada se defende apontando que a geração de 

empregos definitivos seria uma responsabilidade da autoridade portuária, uma vez que a Van 

Oord não mantém estabelecimento permanente na região. A sua presença se deu apenas para 

prestar os serviços de dragagem contratados pelo Porto de Suape. Ao longo da execução das 

obras a empresa procurou contratar pessoal local, mas não poderia empregá-lo de modo 

vitalício. 

Sobre os itens 11 (Evitar causar ou contribuir para impactos adversos nas matérias 

abrangidas pelas Diretrizes, por meio de suas próprias atividades, e lidar com esses impactos 

quando ocorrem) e 12 (Procurar evitar ou atenuar um impacto adverso, caso não tenham 

contribuído para esse impacto, quando o impacto for, contudo, diretamente ligado as suas 

operações, bens ou serviços por uma relação de negócios), a empresa alegada também não 

reconhece vigência dessas diretrizes por terem sido introduzidas na atualização de 2011. 

Contudo, procede à sua defesa. Em relação à falta de comunicação e expulsão arbitrária de 

residentes, a alegada acredita que eventual ofensa às diretrizes estava sob responsabilidade da 

autoridade portuária, sendo que nunca esteve envolvida nas atividades de reassentamento da 

comunidade desalojada. Conforme a Van Oord, o processo de indenização e realocação já estava 

em curso quando iniciou suas atividades no porto. Apesar disso, informa que revisou a avaliação 

de impacto social, sem que houvesse evidências de que prejuízos à comunidade local não 

tivessem sido devidamente tratados. Em resposta à acusação de que não teria verificado 

questões reivindicatórias de propriedade, informa que a Van Oord não poderia influenciar o 

resultado do processo de desapropriação, cabendo aos tribunais brasileiros a competência para 

resolve-las. 

5.3.2. Capítulo III – Divulgação 

Ao tratar da notificação na parte que toca ao capítulo III das Diretrizes, a alegada ressalta 

que “as recomendações de divulgação se destinam ao benefício e confiança dos investidores de 



 
PONTO DE CONTATO NACIONAL 

21 
 

uma empresa”, ou seja, o compromisso de divulgação expresso não tem como destinatário 

stakeholders externos à companhia, mas sim seus acionistas. Conforme a alegada, o capítulo III 

estaria ligado ao tema da governança corporativa. Além disso, o Capítulo III trata de uma das 

inovações de 2011, o que o tornaria inaplicável, segundo a alegada. Ao enfrentar o mérito, atesta 

que as informações que deveriam ter sido divulgadas aos olhos das alegantes eram da 

propriedade de terceiros, em especial do Porto de Suape. Quando cabível, a Van Oord teria 

encaminhado eventuais solicitantes aos órgãos detentores da informação. Por fim, os estudos de 

impacto ambiental que motivaram o licenciamento da obra encontravam-se à disposição de 

qualquer interessado, conforme o teor da defesa. 

5.3.3. Capítulo IV – Direitos Humanos 

Em relação a esse capítulo a alegante aduz que a versão aplicável das diretrizes seria a 

do ano 2000, abrangendo apenas os direitos humanos assumidos como obrigações 

internacionais do governo anfitrião. Ainda assim, procede a sua defesa com base nas denúncias 

constantes da notificação.  

Em face das alegações de contrariedade ao item 1 do Capítulo IV (Respeitar os direitos 

humanos, o que significa evitar a violação aos direitos humanos dos outros e lidar com os 

impactos adversos aos direitos humanos com os quais estejam envolvidos), a alegada repisa 

que a escolha do lugar de implantação portuária e as respectivas desapropriações não estavam 

sob seu controle , e sim das autoridades responsáveis. A partir dessa premissa, não aceita 

qualquer acusação de que tenha se envolvido em episódios de “despejo forçado, ameaças, 

intimidação ou restrições do direito de ir e vir”, não tendo contribuído para nenhum desses 

resultados. Como relatado anteriormente, a Van Oord reafirma não ter conhecimento de que os 

processos de desapropriação desrespeitaram as normas brasileiras aplicáveis. Além disso, sua 

experiência nas obras do porto trouxe a percepção de que a exigência de cartões de identificação 

consistia em uma “medida de segurança” voltada para permitir que apenas pessoas devidamente 

equipadas e treinadas pudessem acessar a área em construção. 

De outra parte, a notificada também desqualifica a acusação de violação do item 2 do 

mesmo capítulo (Dentro do contexto de sua própria atividade, evitar causar ou contribuir para 

impactos adversos aos direitos humanos e tratar desses impactos quando ocorrem). No bojo 

dessa diretriz, os alegantes apontam prejuízos causados às comunidades locais, tais como a 

contaminação de fontes de água potável e comprometimento da segurança alimentar. Da 

mesma forma que em outros pontos da defesa, a Van Oord nega responsabilidade por esses 

danos à comunidade. Conforme sua contestação, outros fatores, como a própria operação do 

complexo portuário, podem ter determinado esses resultados negativos. Salienta, mais uma vez, 

que empregou medidas de mitigação e remediação naquilo que tocava o exercício de suas 

atividades. 

Em relação ao item 4 do Capítulo IV (Ter uma política de compromisso de respeitar os 

direitos humanos), a alegada contesta o teor da notificação, pois a própria descrição das ações 
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tomadas para mitigar e remediar danos demonstrariam a existência de uma política orientada 

para o respeito aos direitos humanos. 

Finalmente, a alegada refuta que tenha descumprido o item 6 do Capítulo IV (Prever ou 

cooperar através de processos legítimos na reparação de impactos adversos aos direitos 

humanos, quando elas identificarem que tenham causado ou contribuído para esses impactos). 

Os impactos adversos sobre a atividade de pesca, como já defendido em outras partes da 

contestação, não teriam como ser associados aos serviços prestados pela Van Oord. Além disso, 

a escolha do local pelo Porto de Suape teria se orientado pelo critério do menor transtorno 

possível ao meio ambiente, colocando-se em dúvida se o modo de vida dos pescadores poderia 

ser classificado como tradicional. Por fim, até onde a empresa conheceu das relações do porto 

com os moradores locais, medidas de indenização e remediação foram tomadas em montante 

suficiente. 

5.3.4. Capítulo VI – Meio Ambiente 

No âmbito do Capítulo sobre Meio Ambiente, a alegada tampouco aceita a acusação de 

violação do item 2a (Fornecer ao público e aos trabalhadores informações oportunas 

adequadas, mensuráveis e verificáveis sobre o impacto potencial das respectivas atividades 

sobre o meio ambiente, a saúde e a segurança, podendo tais informações incluir relatórios 

sobre progressos alcançados em matéria de melhoria de desempenho ambiental). 

Especificamente, a empresa informa que foram realizadas consultas com as autoridades locais 

antes do início das obras de dragagem, assim como foi dada oportunidade à comunidade local 

para se manifestar por meio de audiências públicas. 

Do mesmo modo, a denunciada não reconhece que tenha desrespeitado o item 2b do 

Capítulo VI (Estabelecer comunicação e consultas oportunas com as comunidades diretamente 

afetadas tanto pelas políticas ambientais, de saúde e de segurança da empresa quanto pela 

respectiva implementação). Conforme a defesa, a Van Oord tomou medidas para dar 

publicidade à sua presença no local e quais atividades estariam sendo realizadas sob sua 

responsabilidade. Em relação à participação de diversas outras empreiteiras, pareceu-lhe que a 

ofensa estaria mais relacionada ao Porto de Suape, uma vez que somente a autoridade portuária 

deteria todos os detalhes da execução integral do projeto. Quanto à evidência representada pelo 

auto de infração da agência estadual ambiental, a alegada argumenta que não se demonstra um 

nexo de causalidade com a empresa de dragagem. E mesmo que estabelecesse uma relação 

causal, a penalidade imposta terminou por ser anulada em última instância. 

No que tange o item 3 do capítulo VI (Avaliar e ter em conta na tomada de decisões o 

impacto previsível sobre o meio ambiente, a saúde e a segurança que possa resultar dos 

processos, bens e serviços da empresa ao longo de todo o ciclo de vida, com vistas a evitá-las 

ou, quando inevitável, mitigá-las), a notificada também rejeita os argumentos apresentados 

pelas alegantes. De início, a empresa afirma que o descarte de material dragado não causou 

qualquer dano permanente aos ecossistemas. Além de usar sistema amigável ao meio ambiente, 
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as áreas de despejo foram escolhidas de modo a minimizar eventuais impactos. Destaca, nesse 

tocante, que a agência estadual ambiental analisou tais alegações e as considerou infundadas. 

Em relação à mortandade de espécies ameaçadas de extinção, não há evidências concretas, tanto 

que a multa preliminar aplicada ao Porto de Suape sobre a ocorrência de peixes encontrados 

mortos em terra foi posteriormente revogada. 

A acusação baseada no item 4 do capítulo VI (Sempre que existir uma ameaça de danos 

graves ao meio ambiente, em conformidade com o conhecimento cientifico tecnológico dos 

riscos envolvidos e tendo em consideração, a saúde e segurança humanas, não deverá ser 

invocada a inexistência de certeza cientifica absoluta como argumento para adiar a adoção de 

medidas eficazes e economicamente viáveis que permitam evitar ou minimizar esses danos,) 

também foi objeto da defesa. Conforme a alegada, a decisão governamental de construir o Porto 

de Suape foi tomada como forma de minorar os impactos que a expansão do Porto de Recife 

teria sobre o meio ambiente. Sob essa égide, o menor mal foi escolhido, uma vez que seria 

inevitável o aumento da capacidade portuária do Estado de Pernambuco. Em relação ao local de 

implantação do estaleiro Promar, fixando-se em área de manguezal, a escolha foi realizada por 

autoridades locais, antes do envolvimento da Van Oord. Assim, a alegada não poderia nem 

determinar nem influenciar nesse resultado. O processo de remoção do manguezal apenas se 

iniciou depois de outorgada a aprovação específica das autoridades locais. Ademais, a área 

ocupada pelo estaleiro era irrisória em comparação ao porto, preenchendo apenas 0,8% do 

espaço total. Em relação à operação de descarte do material dragado, a alegada informa que 

sempre utilizou áreas previamente designadas pelas autoridades competentes. Ainda associado 

ao descarte, descreve algumas das providências tomadas para minimizar o impacto ambiental 

(minimização do descarte em terra, reutilização de material dragado, reutilização de áreas para 

descarte e rastreamento do despejo). Destaca que obras anteriores à presença da Van Oord já 

teriam contribuído para os impactos negativos sobre a vida marinha da região. Finalmente, 

ressalta mais uma vez que adotou medidas de remediação, exemplificando especificamente 

nesse ponto da defesa ações de reflorestamento e criação de zonas de preservação ambiental. 

6. RÉPLICA ÀS CONTRA-ALEGAÇÕES 

Em dezembro de 2019 as partes alegantes submeteram à Secretaria-Executiva do PCN-

Brasil resposta às contra-alegações elaboradas pela empresa Van Oord. 

O primeiro ponto abordado foi o lapso temporal que separa a submissão da alegação 

em junho de 2015 e a apresentação da defesa pela alegada. Destaca-se que no período foram 

realizadas sessões de mediação com o PCN-Brasil e outras três sessões de mediação privada, 

causando surpresa o momento escolhido para submissão das contra-alegações. As alegantes 

demonstram insatisfação com a intenção da Van Oord de apenas “olhar para o futuro”, já que 

sempre foi deixado claro por elas que seu envolvimento compreendia também a possibilidade 

de “reparar as violações de direitos humanos provocadas no passado”. Conforme a peça, os 
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envolvidos no caso aceitaram participar das sessões de mediação não em razão de 

voluntariedade da empresa, “mas sim porque existe um procedimento aberto perante esse PCN 

Brasil, que pretende verificar o nível de responsabilidade da companhia holandesa diante das 

violações de direitos humanos que atingiram a comunidade pesqueira na região de Gaibu/PE”. 

Sobre a questão relacionada com a aplicabilidade das Diretrizes aprovadas em 2011, as 

alegantes esclarecem que foram assinadas em 25 de maio de 2011. Por sua vez, as apólices de 

seguro de crédito à exportação foram emitidas em 23 de novembro de 2011 e 19 de janeiro de 

2012, ou seja, meses depois da entrada em vigor das novas Diretrizes. 

Em outro ponto, as alegantes ressaltam que a peça inicial demonstrou que a “Van Oord 

deixou de realizar os procedimentos de ‘devida diligência’ necessários para a realização das obras 

de dragagem”. Em razão disso, a empresa não poderia escapar à responsabilidade pelos danos 

causados por atividades realizadas em dissonância com as Diretrizes. Em complemento, a 

empresa alegada estaria submetida a um regime de responsabilidade compartilhada entre 

empresas e poder público. 

A réplica também destaca o relatório emitido pelo PCN-Holanda em que se “mencionou 

impactos adversos para os quais a Van Oord poderia ter contribuído”, que seriam averiguados 

pelo PCN-Brasil. 

Finalmente, as alegantes apontam que não foram apresentadas evidências de que a 

empresa tomou medidas de mitigação e remediação no curso de suas atividades. 

7. COMENTÁRIOS À VERSÃO PRELIMINAR 

Em 23 de dezembro de 2019, a coordenação do PCN submeteu às partes versão 

preliminar da declaração final para submissão de comentários. Ambas as partes ofereceram 

sugestões de alteração para compor o texto final (SEI 6476875 e 6518402). Adicionalmente, as 

alegantes elaboraram comentários acerca de elementos substanciais do texto, juntando a 

documentação a seguir: 

 

a) Informação Técnica MPF/PRPE/UPD nº 47, de 1º de dezembro de 2011 

b) Relatório Técnico CPRH/UGC nº 28/2013  

c) Nota Técnica CPRH/UGC nº 5/2013 (sem data específica) – Análise de defesa 

administrativa do Porto de Suape contra os Autos de Infração nº 0767 e 0768 e 

Intimação nº 856/2013, todos de 2013, originados do Relatório Técnico 

CPRH/UGC nº 28, de 2 de setembro de 2013.  

d) Nota Técnica UGC nº 07/2013 

e) Informação Técnica - MPF/PRPE/UPP/FS nº 36, de 11 de outubro de 2013 

f) Parecer CPRH/ETG nº 172, de 18 de fevereiro de 2014 

g) Parecer Técnico – MPF/PRPE/UPD/FS nº 40, de 26 de setembro de 2014 

h) Parecer Técnico – MPF/PRPE/UPD/FS nº 25, de 30 de junho de 2015 
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i) Sentença na Ação Civil Pública 0005552-13.2011.4.05.8300 – 35ª Vara Federal 

da Seção Judiciária de Pernambuco, de 4 de outubro de 2016 

j) Acórdão na Apelação Cível 0005552-13.2011.4.05.8300 – 4ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, de 11 de dezembro de 2018 

k) Acórdão nos Embargos de Declaração da Apelação Cível 0005552-

13.2011.4.05.8300 – 4ª Tuma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de 26 

de março de 2019 

 

Em relação aos documentos submetidos, com a exceção do Relatório Técnico CPRH/UGC 

nº 28, de 2 de setembro de 2013, nenhum dos outros havia sido submetido a este PCN ao longo 

do procedimento. Em relação a isso, as alegantes assim se manifestaram: 

 

(...) justificamos a não menção e a não juntada dos referidos documentos 

públicos em face do nosso compromisso de manter uma postura não 

litigante no presente processo, uma vez que se trata de uma instância que 

visa a promover a mediação e autocomposição entre as partes, e não a 

apuração de responsabilidades e a imposição de sanções. Entendemos que 

evidenciar a responsabilidade da Van Oord em face do reconhecimento do 

nexo de causalidade pelos órgãos judiciais brasileiros não era uma medida 

necessária e condizente com o espírito que deve prevalecer em um processo 

de mediação. 

 

Quanto ao conteúdo dos comentários das alegantes, o texto se divide em oito partes 

que, por sua vez, podem ser agrupadas em três grupos. O primeiro deles se refere à necessidade 

de adaptação pontual do texto para fins de seu aprimoramento, abarcando a primeira e a oitava 

partes. O segundo grupo abrange a quinta, sexta e sétima partes, apresentando críticas 

específicas quanto ao desenvolvimento do procedimento. As demais partes dos comentários 

(segunda, terceira e quarta) têm por finalidade alterar a substância da declaração final, 

principalmente com o apoio de documentação trazida na fase de comentários à versão 

preliminar. 

Entende-se que as sugestões do primeiro grupo podem ser incorporadas à versão final 

sem nenhuma reanálise profunda. Quanto ao segundo grupo, cabe ao PCN registrar a 

insatisfação das partes alegantes, considerar as críticas pertinentes e aperfeiçoar sua atuação em 

futuros procedimentos quando for cabível. Em relação ao restante, cabe um reexame da matéria 

à luz dos argumentos postos pelas alegantes. Dessa maneira, segue um relato mais detalhado da 

segunda, terceira e quarta partes da manifestação das alegantes de modo a orientar as 

conclusões desta declaração. 

A segunda e terceira partes expõem a posição das alegantes a respeito do nexo de 
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causalidade entre a atividade empreendida pela empresa Van Oord e os impactos observados no 

entorno do Porto de Suape. Relata que o PCN-Brasil não procedeu à verificação dos fatos e 

tampouco demandou da empresa alegada evidências que afastassem o vínculo causal entre a 

operação de dragagem e os prejuízos sofridos no território respectivo. Aos olhos das alegantes, 

“o ônus da prova deveria ter sido colocado sobre a Van Oord” já que a denúncia teria sido 

acompanhada de muitas evidências sem que este PCN indicasse especificamente as imprecisões 

da petição respectiva. Adicionalmente, criticam a forma como o PCN recebeu a resposta às 

contra-alegações da Van Oord, pois não deveriam ser entendidas como réplica. Não havia 

intenção das alegantes em rebater todos os pontos levantados pela alegada, portanto, a 

manifestação não teria natureza contenciosa típica de um processo judicial. Sob a perspectiva 

das denunciantes, o PCN teria se confundido “acerca da diferença entre um procedimento de 

mediação e um processo judicial”. 

De modo a entrar no mérito da questão, as alegantes destacam que “o nexo de 

causalidade entre as atividades de dragagem e derrocagem em questão e os danos à fauna 

marinha e às comunidades pesqueiras tratadas em nossa denúncia já foi reconhecido pelo 

Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo próprio órgão licenciador (CPRH)”. Para ilustrar 

seu argumento, transcreve trecho da sentença da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Pernambuco na Ação Civil Pública 0005552-13.2011.4.05.8300 onde se esclarece que “ao 

contrário do que pretendeu defender SUAPE, a orientação do Procurador Geral acerca da não 

manutenção dos autos de infração nºs 767/2013 a 768/2013 não retira a força probatória dos 

documentos técnicos acima enumerados, nem invalida as constatações aferidas por profissionais 

especializados”. Além disso, as alegantes apontam para a insuficiência dos estudos que 

embasaram a concessão de licenciamento ambiental para as obras de dragagem e derrocagem 

no Porto de Suape. Conforme o posicionamento judicial na mesma ação citada acima, a 

“avaliação técnica de impacto ambiental – ATIA (2008. p. 39; p. 71) deixou de considerar a 

repercussão dos impactos sobre a fauna marinha e lançou dúvidas sobre a própria existência de 

pescadores artesanais na região, vez que o estudo não faz referência à realização de pesquisas 

de campo e nem utiliza dados secundários para comprovar se a área é efetivamente utilizada 

para a pesca artesanal”.  

Cabe destacar que o conjunto das decisões judiciais citadas não era de conhecimento 

deste PCN até a apresentação dos comentários das alegantes à declaração preliminar de 

encerramento desta instância específica. Tendo em vista essa situação, as alegantes justificam a 

extemporaneidade em face do seu “compromisso de manter uma postura não litigante no 

presente processo, uma vez que se trata de uma instância que visa a promover a mediação e 

autocomposição entre as partes, e não a apuração de responsabilidades e a imposição de 

sanções”. 

Na quarta parte, as alegantes discordam do entendimento externado pelo PCN de que 

faltavam evidências do poder de influência da empresa denunciada sobre o Porto de Suape. 
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Tomam por ponto de referência documento produzido pelo Alto Comissariado da Nações Unidas 

para Direitos Humanos em que se aborda a responsabilidade corporativa sob a ótica dos 

Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos. Entre alguns dos fatores que 

auxiliam a identificação do poder de influência conforme registro desse estudo, as partes 

elencam o controle direto, termos de contrato, proporção de negócio que uma empresa exerce 

sobre outra e capacidade de envolvimento do governo local ou central. Ao tocar no caso sob 

análise, relata que “não se pode ignorar o fato de que ela estabeleceu dois importantes contratos 

com SUAPE justamente porque é uma das poucas empresas no mundo que realiza serviços de 

dragagem”. Tendo em vista esse alegado poder de barganha, a empresa Van Oord teria 

condições de influenciar o porto a mitigar e reparar danos causados à comunidade local. 

8. TRÉPLICA DA ALEGADA AOS COMENTÁRIOS DAS ALEGANTES 

Tendo em vista a submissão de novos documentos conforme descrito na sessão 

anterior, o PCN-Brasil resolveu abrir prazo até 6 de março de 2020 para que as partes 

esclarecessem a existência de outras evidências que deveriam ser acrescidas na análise do caso. 

Em resposta, a empresa alegada destacou que os comentários das alegantes se fizeram 

acompanhar de “quantidade significativa de novos argumentos e documentos que são 

desconhecidos à Van Oord”. Em vista da necessidade de uma avaliação mais aprofundada dos 

elementos que compuseram a peça, requereu-se extensão do prazo. Para assegurar uma atuação 

equitativa, concedeu-se inicialmente prazo até 31 de março de 2020, estendendo-se até 15 de 

abril de 2020 em decorrência de dificuldades enfrentadas pela empresa em meio à pandemia da 

Covid-19. 

Em sua manifestação2, a empresa alegada repisa que aderiu voluntariamente ao 

procedimento mesmo diante do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo PCN em 2015. 

Conforme seu entendimento as “alegantes não podem remediar a inadmissibilidade com 

documentos de última hora”, tampouco poderia se levantar “um debate acerca da alegada 

responsabilidade da Van Oord”. A parte relembra os pontos levantados na decisão inicial de não 

aceitação do caso, entre eles o déficit de fundamentação e delimitação (Comentários aos 

Procedimentos de Implementação das Diretrizes, parágrafo 25); o tratamento da questão por 

outras autoridades legalmente competentes (Comentários aos Procedimentos de 

Implementação das Diretrizes, parágrafo 26); e o fato da reclamação ter se baseado em fatos que 

ocorreram há mais de doze meses da notificação (Resolução PCN nº 1/2012, art. 3º). 

Prosseguindo com seu argumento, a alegada destaca que a continuidade do 

procedimento se deveu ao interesse da companhia pelo diálogo, evidenciando-se o caráter 

excepcional da aceitação da alegação. Faz alusão a prefacial de mediação de 13 de outubro de 

 
2 Registre-se que a empresa alegada levantou alguns pontos de mérito em seu pedido de postergação de 6 de março. 
O relato a seguir considera tanto esse documento como a resposta de 15 de abril como uma resposta única. 
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2017, endereçada a profissional particular de solução de conflitos, em que a empresa rejeita 

qualquer declaração de falhas no cumprimento das orientações da OCDE. Em sua visão, nenhuma 

das partes conseguiria convencer a outra a respeito do teor das alegações, esclarecendo que “a 

disponibilidade da Van Oord para viajar a Pernambuco e conversar com os Alegantes de nenhuma 

forma está motivada por qualquer sentimento de responsabilidade ou culpa”. De modo geral, 

reclama da “mudança abrupta na postura dos Reclamantes em direção a uma litigiosidade que 

colide com as atitudes de olhar para o futuro e de procurar uma solução que foram a base da 

mediação”. Também acusa os reclamantes de terem feito contatos unilaterais com o PCN sem 

conhecimento da Van Oord, além de apresentarem manifestação incompatível com o estágio 

avançado do procedimento em que apenas comentários corretivos à minuta de declaração final 

poderiam ser aceitos. 

Tomando por base a aplicação da Resolução PCN nº 1/2012, a empresa reclamada 

aponta a irregularidade da manifestação de 24 de janeiro de 2020, assim como dos documentos 

que a acompanharam. 

Sob o aspecto da existência de um procedimento paralelo, a juntada de decisões 

judiciais, inclusive acórdãos proferidos em sede de recurso, demonstraria um descompasso com 

o art. 3º, IV, do referido normativo. Esse dispositivo determina o não acolhimento de alegações 

que tenham sido objeto de processo judicial, com decisão transitada em julgado. A vedação 

disposta pelas regras procedimentais da época impediria o exercício de competência pelo PCN 

como medida de deferência aos tribunais. Com o esgotamento da via judicial, os alegantes já 

teriam obtido a prestação jurisdicional, não sendo devida dupla indenização.  

Em relação ao alcance material dos julgados, na visão da empresa alegada, a Justiça 

Federal teria adotado a teoria da responsabilidade estritamente objetiva, sendo que a “causa dos 

danos nunca foi determinada”. Além disso, o ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério 

Público Federal atingiu somente o Porto de Suape. Tendo em vista que a responsabilidade 

solidária no direito ambiental permitiria a inclusão da Van Oord no polo passivo da demanda, a 

omissão demonstraria que o representante do interesse público estaria convicto de que a 

empresa de dragagem “não é responsável pelas complicações ambientais em questão”. Por fim, 

rejeita a noção de que os julgados apresentados pelas alegantes possam alcançar a empresa de 

dragagem tendo em vista que não poderiam irradiar efeitos para além do próprio Porto de Suape 

uma vez que a “Van Oord não foi parte ou esteve de alguma forma envolvida nesses 

procedimentos.” 

Quanto ao prisma de que haveria impedimento preclusivo, a empresa alegada pontua 

que muitos dos documentos apresentados eram anteriores ao protocolo da alegação de 

inobservância inicial. Assim, a oportunidade para sua inclusão nos autos teria se perdido. De 

outro modo, dispositivos da Resolução PCN nº 1/2012 inviabilizariam a adição de novos 

documentos e argumentos na fase de comentários à declaração preliminar de encerramento. 

Primeiramente, cita-se o art. 8º que condiciona o aditamento da alegação de inobservância à 
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provocação específica do próprio coordenador do PCN com o objetivo de remediar defeitos 

sanáveis da demanda inicial. Tendo em vista que o momento de saneamento da alegação já teria 

passado, a inclusão de novas peças estaria prejudicada. Outro óbice à admissão de novas 

evidências e arguições, seria o art. 13. Segundo a visão da alegada, o comando do dispositivo 

permitiria apenas uma rodada de declarações de ambas as partes. Por sua vez, o art. 14, § 6º, 

prenuncia que “não serão admitidos acréscimos de alegações na fase de mediação, após 

iniciada”. Tomando por base esse marco procedimental, não seria possível juntada de novos 

documentos a partir de setembro de 2017, quando a mediação por profissional particular teve 

início. Nas palavras da própria empresa alegada, “os Reclamantes poderiam ter apresentado 

àquela época documentos adicionais datados entre a data da Reclamação (1º de junho de 2015) 

e a de início da mediação (setembro de 2017) até aquela data”. Finalmente, conforme a 

interpretação da alegada, o art. 19, parágrafo primeiro, autorizaria as partes a expressarem 

apenas suas opiniões a respeito da minuta de declaração final, sendo vedada a submissão de 

novos documentos. 

No que tange ao uso do poder de influência para o exercício de diligência prévia, a 

empresa alegada expõe sua posição como uma das “muitas instrumentalistas do Porto de 

Suape”, ou seja, seria muito reduzida a capacidade da Van Oord de direcionar os rumos do 

empreendimento portuário. Relata que, mesmo utilizando os parâmetros do Guia Interpretativo 

relativo à Responsabilidade Corporativa de respeito aos Direitos Humanos, não seria possível 

concluir de modo diferente. Tendo em vista o alto nível de competitividade da indústria de 

dragagem internacional, não seria possível a qualquer empresa do setor “ditar para um grande 

empregador como o Porto de Suape como conduzir seus negócios”. Destaca que qualquer 

possibilidade de influência estaria descartada em vista de atos já considerados definitivos pela 

administração do porto tais como a elaboração dos planos de canal de acesso e do canal interno 

para os estaleiros assim como da concessão das licenças ambientais. 

Finalmente, a alegada lança luz sobre o viés não-contencioso do procedimento 

conduzido pelo PCN, destacando resultados benéficos do processo de mediação, 

consubstanciados na minuta de declaração preliminar. Em sua perspectiva, a manifestação das 

alegantes se constitui em uma tentativa de forçar o PCN a assumir um papel adjudicativo para 

que profira declarações de natureza condenatória.  

9. MEDIAÇÃO 

9.1. Primeira sessão - PCN 

 

Em 27 de outubro de 2015 foi realizada uma reunião de mediação no escritório do PCN 

em Brasília. O roteiro estabelecido para o encontro (SEI 4834199) previu que seriam tratados 

exclusivamente as seguintes condutas atribuídas à Van Oord pelas alegantes: 
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1) teria deixado de revelar informações relevantes em relação aos impactos sociais, 

econômicos e ambientais de suas operações, em particular para a sociedade civil e 

comunidades tradicionais residentes na região; 

2) as operações da Alegada teriam culminado em a) queda na produção de pescado e 

b) degradação do habitat de diversas espécies de peixes recifais; 

3) teria utilizado dragas em períodos de pesca, sem isolamento adequado e 

distanciamento das embarcações de pesca artesanal; 

4) teria falhado em a) realizar diligência prévia e avaliação adequada dos impactos e b) 

em propor alternativas para a inclusão das comunidades tradicionais, acarretando 

processo de marginalização social; 

5) teria utilizado Licença Ambiental expedida pelo órgão de controle ambiental do 

Estado, a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, sem, no entanto, caracterizar 

o meio socioeconômico, a atividade pesqueira desenvolvida na região e os impactos 

decorrentes do empreendimento sobre estes componentes; e 

6) não teria viabilizado espaço e/ou mecanismos para comunicação efetiva junto à 

população da localidade em que as obras foram realizadas. 

Os participantes da reunião discutiram os tópicos 1 e 6 de modo conjunto. 

Representantes da alegada ponderaram que não havia mais atividades em andamento no Porto 

de Suape. Portanto, o aperfeiçoamento da comunicação teria que esperar pela contratação da 

empresa para operações futuras no complexo. Assim, vislumbrou-se um compromisso da Van 

Oord em melhorar a interação com as comunidades afetadas em outras obras que venham a ser 

contratadas, respeitadas eventuais cláusulas de confidencialidade aplicáveis a cada 

empreendimento. 

Quanto ao ponto 4.a, foi acordado que a Van Oord enviaria às demandantes a relação 

de suas ações no Porto de Suape para a mitigação dos impactos ambientais, destacando-se as 

iniciativas adicionais aos requisitos previstos no licenciamento. Conforme as alegantes em seus 

comentários à versão preliminar desta Declaração Final, essa relação nunca foi encaminhada pela 

empresa apesar de ter sido solicitado repetidas vezes. 

Em relação aos demais pontos não houve consenso entre as partes. 

9.2. Segunda Sessão – PCN 

A segunda reunião com o PCN-Brasil ocorreu em 15 de dezembro de 2015. Como visto 

da ata da primeira sessão de mediação, os pontos originalmente numerados como 1, 4.a e 6 

foram superados. Dessa maneira, o roteiro de mediação em sua segunda sessão (SEI 4835919) 

contemplaria os tópicos restantes. Contudo, a respectiva ata (SEI 4835456) demonstra que não 

houve avanço no tocante a essa pauta remanescente. Em face das dificuldades de progresso no 

diálogo, houve consenso entre as partes sobre a necessidade de levar a mediação a Suape, para 

permitir a participação da comunidade local e do próprio Porto de Suape. Em contraste, a 

coordenação do PCN-Brasil informou que não teria orçamento para viagens. Tampouco poderia 
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admitir o Porto de Suape no procedimento em vista de não obedecer ao critério de empresa 

multinacional. Ainda assim, foi objeto de consenso que fosse aberto um canal de diálogo entre 

as partes para dar seguimento a discussões sobre reparação/mediação. 

9.3. Primeira Sessão de Mediação Privada 

Em 12 de novembro de 2017 foi realizada a primeira sessão de mediação privada, em 

que foram estabelecidos os seguintes acordos iniciais, conforme a ata (SEI 4841644): 

1. Criação de um canal de comunicação entre a Van Oord e os membros da 

comunidade, cuja implementação será realizada em conjunto pelas partes. Este 

canal servirá também para compartilhamento de informações sobre temas de 

interesse em comum; 

2. Realização em conjunto de amostragem das águas em torno de Suape com o 

objetivo de verificar a viabilidade do desenvolvimento de corais, usando a tecnologia 

de coral Reef Guard; 

3. Verificação em conjunto da viabilidade de alterar a atual área de fundeio no Porto 

de Suape de modo a evitar a interferência com as áreas de pesca; e 

4. Avaliação da possibilidade de atuação dos representantes do governo holandês para 

sensibilizar Suape em relação aos interesses e direitos das comunidades tradicionais, 

inclusive as pesqueiras, bem como desenvolver iniciativas para a promoção da 

responsabilidade social corporativa do Complexo Portuário e Industrial de Suape. 

9.4. Segunda Sessão de Mediação Privada 

Realizada em 28 de março de 2018, a segunda sessão de mediação privada produziu os 

seguintes resultados, conforme a respectiva ata (SEI 4842378): 

1. Desenvolvimento conjunto de um protocolo de comunicações para aprimorar o 

intercâmbio entre as partes; 

2. Especificação de ações concretas voltadas para a preservação e recuperação de 

ecossistemas: 

a. Coleta de amostras de água e solo para análise da viabilidade de instalação 

de tecnologia de recifes artificiais (meta de execução em 3 meses). 

b. Introdução de programa de monitoramento da qualidade da água, caso fosse 

identificada poluição conforme item anterior, e devidamente autorizada pelo 

Porto de Suape (meta de execução: depende do item anterior). 

c. Realização de estudos para a implementação de programa de 

descontaminação e recuperação de ecossistema se houver viabilidade 

técnica e política. (meta de execução: a ser definida). 

d. Reabertura dos bloqueios nos rios Ipojuca e Merepe, a ser pleiteada 

informalmente pela Van Oord ao Porto de Suape (meta de execução: 2 

meses). 

3. Especificação de ações concretas voltadas para a promoção do bem-estar social e 
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econômico: 

a. Aperfeiçoamento da segurança dos pescadores, envolvendo fornecimento 

de rádio VHF, equipamentos de pesca e salvatagem e manutenção de 

embarcações. Início em um mês, sem meta definida. 

b. Treinamento de pescadores no uso dos equipamentos fornecidos, assim 

como na manutenção dos motores das embarcações. Início em um mês, sem 

meta definida. 

c. Projeto piloto para se averiguar a possibilidade de uso de GPS/Ecosonda para 

melhorar a produtividade da pesca. Início em um mês, sem meta definida. 

d. Estabelecimento de parcerias ou convênios com entidades de pesquisa, com 

a finalidade de firmar programa de saúde temporário voltado para o 

atendimento de pescadores, marisqueiras e suas famílias. A Van Oord se 

comprometeu a propor à Fundação da família Van Oord que patrocine o 

programa. Início em um mês, sem meta definida. 

9.5. Terceira Sessão de Mediação Privada 

Nos dias 5 e 6 de setembro de 2019 foi realizada a terceira sessão de mediação privada 

entre alegantes e alegada (SEI 4863447 e 4863584). Nessa oportunidade, as partes validaram o 

protocolo de comunicações ajustado anteriormente.  

Acordada a agenda da sessão entre as partes, procedeu-se a uma apresentação das 

análises realizadas pela Van Oord para verificar a viabilidade de implementação dos recifes 

artificiais. Tendo em vista que esta ação preliminar ainda não se concluiu, as partes concordaram 

em manter o diálogo para monitoramento do seu progresso. Nesse âmbito, obteve-se consenso 

para criação de comitê deliberativo entre as partes e a Associação de Pescadores e Pescadoras 

Profissionais em Atividade do Cabo de Santo Agostinho (APPPACSA) para acompanhamento dos 

esforços para implantação da tecnologia Reef Guard. Durante o funcionamento do comitê, foi 

ajustado que especialistas poderão prestar assessoria técnica, inclusive durante reuniões do 

colegiado. Sobre os pontos de coleta de água, foi acordado que as partes alegantes poderão 

selecionar os pontos de coleta, sendo permitida a participação da comunidade na coleta 

subsequente agendada para 18 de setembro de 2019. Ao ser finalizada a análise da água com 

parecer favorável à implementação da tecnologia Reef Guard, inclusive com autorização das 

autoridades competentes, a Van Oord se comprometeu a realizar o devido serviço de execução. 

No que tange à equipagem de embarcações de pescadores, as partes alegantes 

assumiram o compromisso de enviar à Van Oord a lista de equipamentos e dos destinatários. 

Em relação à proposta de programa de saúde para a comunidade local, a alegada 

informou que a Fundação da Família Van Oord fez uma apreciação inicial positiva, cabendo aos 

alegantes encaminhar candidatos, a exemplo da Fiocruz, para fins de fechamento de convênio 

ou parceria. 

Por fim, sobre os estudos de descontaminação e recuperação do ecossistema (item 
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7.4.2.c) acordados na segunda sessão de mediação, as partes alegantes não reconhecem o 

cumprimento da Van Oord. Por sua vez, a alegada entende que o relatório produzido pela 

Infomares não constatou presença de poluição nas amostras, prejudicando o objetivo de realizar 

um estudo de despoluição. 

10. CONCLUSÃO 

Antes de apresentar as conclusões pertinentes, cumpre mencionar que o PCN-Brasil 

passou por mudanças institucionais durante o andamento deste caso. Antes conduzido por uma 

equipe do Ministério da Fazenda, o procedimento passou à responsabilidade do novo Ministério 

da Economia, que incorporou as competências de seu antecessor. Em face da transição, foi 

necessário um ajuste do time de servidores para retomada da análise e redação desta Declaração 

Final. 

Com a finalidade de organizar o tratamento dos diversos aspectos levantados durante o 

procedimento, especialmente na fase de comentários à versão preliminar da declaração 

preliminar, esta conclusão será dividida em tópicos conforme a seguir. 

 

10.1. Limites do Mandato do Ponto de Contato Nacional 

 

Na sequência da apresentação da versão preliminar da declaração final às partes, o 

documento recebeu severas críticas das partes alegantes. Acredita-se que boa parte dessa 

percepção negativa se baseia em expectativas que superam o alcance do instrumento de solução 

consensual de disputas. Ainda no momento em que replicam as contra-alegações, as alegantes 

informam que decidiram participar da mediação privada “porque existe um procedimento aberto 

perante esse PCN Brasil que pretende verificar o nível de responsabilidade da companhia 

holandesa diante das violações de direitos humanos que atingiram a comunidade pesqueira na 

região de Gaibu/PE” (grifo nosso, SEI 5490371). A minuta atacada já havia delineado o escopo 

dos bons ofícios e a natureza consensual do procedimento oferecido pelo PCN como se pode 

depreender da seguinte transcrição: 

 

Após a leitura dos documentos relacionados ao caso, percebe-se que se 

faz necessário um esclarecimento sobre os limites de atuação do PCN-

Brasil. Embora este órgão tenha por atribuição promover a eficácia das 

Diretrizes da OCDE, deve-se compreender que suas competências não 

alcançam função judicante. Desse modo, a legislação aplicável não lhe 

permite, por exemplo, promover instrução probatória a fim de 

determinar fatos, em especial vínculos de causalidade. Não havendo 

consenso entre as partes sobre a narrativa que embasa o caso, falta ao 
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PCN-Brasil competência técnica e jurídica para investigação e 

determinação de diligências voltadas para fixação de tese fática que 

apoie ou derrube os elementos da alegação.  

Em relação a esse ponto, o capítulo sobre Orientação Procedimental das 

Diretrizes da OCDE define que o PCN “contribuirá para a resolução de 

questões decorrentes da implementação das diretrizes em casos 

específicos, de forma imparcial, previsível, equitativa e compatível com 

os princípios e normas das diretrizes”. Quando a questão trazida pelas 

partes assume a forma de uma disputa de natureza contenciosa, a 

imparcialidade limita o poder de um órgão que tem por função precípua 

a oferta de bons ofícios determinar relação de causalidade, como na 

presente alegação.  

Conforme as Diretrizes da OCDE, cabe ao PCN proporcionar “um fórum 

para discussão e ajudar a comunidade empresarial, organizações de 

trabalhadores, outras organizações não governamentais e outros 

interessados a lidarem com as questões levantadas, de forma eficiente e 

oportuna, e em conformidade com a legislação aplicável”. A orientação 

procedimental para o tratamento de casos específicos não deixa margem 

de dúvida. O papel do PCN se restringe a prestar auxílio a todas as partes 

interessadas, para encontrar um caminho comum para superação de 

entraves relacionados com as Diretrizes. Tanto é assim, que não se prevê 

a atuação judicante no sentido de se impor soluções não aceitas por uma 

ou mais partes. Ao contrário, cumpre ao PCN na aceitação dos casos 

facilitar “o acesso a meios consensuais e não confrontantes, tais como 

conciliação ou mediação, para ajudar as partes a lidar com as questões”. 

Na mesma toada, o Decreto nº 9.874, de 27 de junho de 2019, que 

regulamentou o PCN-Brasil em seu novo formato, dispõe 

especificamente em seu art. 2º, IV, “b”, que cabe ao órgão “oferecer 

instância de mediação para encontrar uma solução não judicial entre as 

partes, quando houver alegações contra as operações de uma 

multinacional”. Nota-se, assim, que a atuação do PCN-Brasil está limitada 

à facilitação de consensos, tanto pela leitura das diretrizes como pelo que 

se extrai da legislação nacional aplicável. 

 

Mesmo diante da explicação introdutória sobre o mandato do PCN, resta claro o ânimo 

das partes alegantes em obter uma declaração de inconsistência de conduta em face das 

diretrizes da OCDE. Contudo, desde o primeiro momento que a Van Oord insistiu na oferta de 

bons ofícios, a empresa esclareceu que não haveria reconhecimento de culpa por sua parte. Não 
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caberia ao PCN avançar para além de seu papel de mediador de modo a determinar 

responsabilidade da empresa acusada. Diante da recusa obstinada da alegada em chancelar os 

pontos da alegação, não se pode esconder a existência de um litígio claro. Na falta do 

atendimento de suas expectativas, as peticionantes buscam uma declaração deste PCN que seria 

incongruente com o âmbito de consenso entre as partes. Trata-se de um conflito à procura de 

um árbitro. 

Sob essa perspectiva, acreditamos que existe uma exacerbação daquilo que se pode 

esperar do instrumento calcado em bons ofícios. O mandato conferido tanto pela OCDE como 

pela normativa interna, em nossa visão, não compreende a emissão de juízo de valor a respeito 

da conduta da alegada. Nessa toada caminhou o PCN americano ao se manifestar no caso Jamaa 

and US Company3: 

 

Despite the submitters request, the U.S. NCP does not make a 

determination as to whether the enterprise that is subject to the Specific 

Instance has acted consistently with the Guidelines nor does the U.S. NCP 

have legal authority to investigate, prosecute or adjudicate issues 

submitted under this process. 

 

Em tom semelhante, a atuação do PCN australiano no caso Equitable Cambodia e 

Inclusive Development International and ANZ Royal Bank4 demonstra que, embora haja um 

compromisso de estimular as companhias a prevenir, mitigar ou remediar impactos adversos de 

suas atividades, esse papel não compreende a elaboração de recomendações específicas sobre 

formas de compensação. É o que se pode extrair do item 45 da respectiva declaração final: 

 

The AusNCP notes the notifiers’ requests related to redress for the people 

involved in this matter and the possible divestiture of profits ANZ earned 

from the PPS loan. The OECD Guidelines encourage enterprises to 

prevent, mitigate or address adverse impacts where their activities are 

linked or may have been a contributing factor. As a non-judicial 

mechanism and in the circumstances of this case, the AusNCP does not 

consider its role extends to making specific recommendations about 

financial redress. (grifos nossos) 

 

Essas manifestações não são fruto de mera complacência direcionada às empresas. Na 

verdade, elas revelam os limites dados pelas próprias diretrizes da OCDE. Em termos de 

alegações de inobservância, o PCN apenas atua com funções de mediação e outros mecanismos 

 
3 Ver https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/Kenya-Specific-Instance.pdf.  
4 Ver https://ausncp.gov.au/sites/default/files/inline-files/11_AusNCP_Final_Statement.pdf 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/Kenya-Specific-Instance.pdf
https://ausncp.gov.au/sites/default/files/inline-files/11_AusNCP_Final_Statement.pdf
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de composição consensual de conflitos. Não à toa, o Manual de Procedimentos do PCN-Brasil 

para instâncias específicas aprovado recentemente, depois de consulta pública aberta entre os 

meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020, trouxe o item 7.5.1 em que se lê: “O PCN Brasil, 

em razão da sua natureza e por se tratar de um mecanismo potencial de concertação, não faz 

juízo de valor sobre a conduta das empresas em relação às Diretrizes da OCDE” (grifo nosso). 

Em relação à elaboração da declaração final, o item 7.5. do mesmo manual esclarece de 

modo geral que o texto deve incluir “uma visão geral do caso, a descrição do processo conduzido 

pelo PCN Brasil e, quando apropriado, recomendações para a(s) empresa(s)”. Note-se que a 

função do PCN culmina com a proposição de recomendações às partes, não com a fixação de 

responsabilidade. De modo mais específico, os itens 7.5.b e 7.5.c5 também revelam o caráter 

descritivo da declaração final, sendo o ápice desse documento a seção que trata das 

recomendações e acompanhamento dos compromissos acordados. Ainda assim vale ressaltar 

que nenhuma das partes deste procedimento fez sugestões a respeito do rol de recomendações 

apresentado na versão preliminar. 

Registre-se que as partes deste procedimento foram individualmente notificadas (SEI 

7863155) sobre a consulta pública que culminou no Manual vigente6. Nada manifestaram a 

respeito dos dispositivos acima mencionados, não apresentando oposição a esse entendimento. 

Pela caracterização do mandato conferido ao PCN, estranha-nos a posição das partes 

alegantes em seus comentários à versão preliminar da declaração final. Ao mesmo tempo que 

demanda uma manifestação que contraria a vontade manifestada pela parte alegada, acusa este 

PCN de confundir procedimento judicial com mecanismo consensual. Parece-nos claro que a 

confusão não é deste PCN, mas sim das partes alegantes. 

Ademais, mesmo que a normativa vigente autorizasse o PCN a emitir juízo de valor, cabe 

destacar que o caso em tela não foi aceito pelo PCN-Brasil em circunstâncias normais. Como se 

percebe de versões preliminares dos relatórios de admissibilidade (SEI 4347964 e 4348036), a 

autoridade competente da época não considerou que a alegação tivesse “foco suficientemente 

delimitado”, tampouco os documentos probatórios apresentados poderiam “ser verificáveis 

mediante critérios objetivos pelo PCN”. Ao abordar os danos causados à comunidade local pela 

intervenção realizada pela instalação no Porto de Suape, as alegantes não definiram “com 

exatidão o papel da Alegada e em qual período sua participação foi conduzida de forma contrária 

 
5 7.5.b) Quando o caso for aceito, mas na oferta dos bons ofícios não houver acordo ou uma parte não estiver 
disposta a participar dos procedimentos, a Declaração Final descreverá as questões levantadas, os procedimentos 
do PCN na assistência às partes, as posições das partes, quando manifestadas e, se for o caso, as razões pelas quais 
não foi possível chegar a um acordo. 
7.5.c) Quando as partes chegarem a um acordo, a Declaração Final descreverá os procedimentos adotados na 
assistência às partes, quando foi alcançado o acordo e, conforme a Seção 8, informações sobre o acompanhamento 
dos compromissos acordados entre as Partes e/ou das recomendações do PCN. O conteúdo do acordo será incluído 
apenas na medida em que ambas as partes concordem com sua divulgação pública. 
6 Ver em http://fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-
nacional/produtos/formularios/pcn-manual-de-procedimentos-para-instancias-especificas.pdf.  

http://fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional/produtos/formularios/pcn-manual-de-procedimentos-para-instancias-especificas.pdf
http://fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional/produtos/formularios/pcn-manual-de-procedimentos-para-instancias-especificas.pdf
Não às partes, às empresas.
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às diretrizes”. Vale ressaltar que a alegação também não foi admitida em face do complexo 

portuário, tendo em vista que não se tratava de uma empresa multinacional. É importante notar 

que essas foram considerações adotadas pela autoridade que conduzia o PCN na época, não 

podendo ser objeto de revisão em sede de declaração final. 

Dessa forma, o procedimento foi aceito apenas após a manifestação de interesse da Van 

Oord em utilizar os bons ofícios deste PCN na tentativa de modificar a perspectiva das alegantes 

por meio de soluções destinadas a dar assistência à comunidade local (SEI 4348724, SEI 4817605 

e SEI 4817639). 

 

10.2. Admissibilidade de novos documentos 

 

Conforme relatado no tópico 7, os comentários das partes alegantes foram 

acompanhados de diversos documentos, entre relatórios e notas da agência estadual ambiental, 

informações técnicas de peritos do Ministério Público Federal assim como decisões de primeiro 

e segundo grau da Justiça Federal. Diante do estágio avançado deste procedimento, passados 

quase cinco anos do protocolo da alegação de inobservância, a submissão de novas evidências 

deve ser tratada com preocupação e cautela. Primeiramente, de todos os documentos novos 

apenas um deles já era de conhecimento deste PCN, especificamente o Relatório Técnico 

CPRH/UGC nº 28/2013. Além disso, a maioria das peças são anteriores à data de apresentação 

da alegação, ou seja, já poderiam fazer parte desta análise desde o começo do procedimento. 

Quanto aos documentos posteriores, que abarcam três decisões judiciais e um parecer técnico 

do Ministério Público Federal, as alegantes poderiam ter requerido sua juntada, mas não há 

registro de que tenham feito. 

Diante do peso das autoridades que assinam esses atos, não se compreende porque as 

alegantes deixaram para fazê-lo na última fase deste procedimento, pensada para ajustes 

pontuais da declaração final. Para justificar a atitude, as peticionantes aduzem que a omissão se 

deveu ao seu “compromisso de manter uma postura não litigante no presente processo, uma vez 

que se trata de uma instância que visa a promover a mediação e autocomposição entre as partes, 

e não a apuração de responsabilidades e a imposição de sanções”. A motivação contrasta com a 

acepção registrada na réplica às contra-alegações em que se entendia que o procedimento no 

PCN “pretende verificar o nível de responsabilidade da companhia holandesa” (SEI 5490371). Se 

as partes alegantes acreditavam que esta era a função do PCN, deveriam ter apresentado todos 

os subsídios pertinentes na maior brevidade possível. Afinal de contas, procedimentos voltados 

para determinação de responsabilidade exigem elevado nível de rigor processual. 

Adentrando o teor dos novos documentos, principalmente das decisões judiciais, 

percebe-se que um dos fatores principais de disputa gira em torno da adequação da multa 

aplicada pela autoridade estadual ambiental ao Porto de Suape como evidência do nexo de 

causalidade entre as operações de dragagem executadas pela Van Oord e o dano ambiental e 
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sócio-econômico sofrido pela comunidade. Nas contra-alegações da empresa, a revogação da 

referida multa foi mencionada três vezes (pp. 19, 43 e 45, SEI 4864064), mas a resposta 

subsequente das alegantes não enfrentou o tema. Apenas após a emissão da declaração 

preliminar é que as denunciantes resolvem atacar a questão por meio de novo conjunto 

documental. Conforme relatado no tópico 7, a manifestação do Judiciário reconhece a força 

probatória dos autos de infração que embasaram a aplicação da penalidade administrativa. Mais 

uma vez não se pode compreender as razões pelas quais as alegantes não apresentaram esse 

argumento em qualquer fase anterior do procedimento uma vez que os documentos referidos já 

eram de seu conhecimento. Embora o PCN não tenha por função a apuração de responsabilidade, 

quanto maior o nível de informação, melhor será sua atuação no sentido de elaborar 

recomendações à parte alegada. 

De toda sorte, faz-se necessário avaliar se há vedações para submissão de evidências na 

fase final da alegação de inobservância. Tendo em vista que o procedimento corrente se trata de 

um mecanismo consensual, a não aceitação dos documentos dependeria não só de um exame 

da legislação aplicável, mas também das circunstâncias do presente caso. De início, sublinhe-se 

que não há vedação expressa à apresentação de novos documentos em qualquer estágio do 

procedimento, mesmo quando se toma por norte o regramento de 2012 apontado pela alegada 

em sua última manifestação. Do ponto de vista da especificidade do andamento deste 

procedimento, a linearidade dos atos foi prejudicada. Por diversas vezes este PCN tencionou seu 

encerramento, sendo postergada uma declaração final por pedidos mútuos das partes. Após o 

intervalo de quatro anos em que se empreenderam esforços de mediação, a parte alegada 

decidiu oferecer contra-alegações quando o parágrafo único do art. 13 da Resolução PCN nº 

1/2012 definia o prazo de trinta dias após a aceitação. Justificou a apresentação extemporânea 

em vista da intenção de manter um ambiente favorável a negociação com as partes alegantes. 

Como se pode notar, este PCN agiu com flexibilidade para melhor entender a conjuntura do 

problema trazido à sua análise. Da mesma forma deve se portar no presente momento, ainda 

mais considerando a contribuição que decisões judiciais potencialmente trazem à compreensão 

da questão. Nesse sentido, a admissão de novos documentos não prejudica de maneira nenhuma 

a posição da alegada, que contou com prazo adequado para oferecer sua resposta. Dessa 

maneira, resta assegurada a imparcialidade deste PCN. Note-se que não se trata de um processo 

judicial caracterizado por rigidez formal. A intenção é buscar a efetividade das Diretrizes da 

OCDE. 

A respeito de dispositivos citados pela alegada em sua tréplica de 15 de abril de 2020, 

cabe destacar que o art. 3º, IV, não permite o acolhimento de alegações que tiverem sido objeto 

de processo judicial, com decisão transitada em julgado. Contudo, cabe salientar que a decisão 

trazida pelas alegantes diz respeito ao Porto de Suape e não à Van Oord, além de haver recurso 

pendente nas instâncias superiores conforme será visto adiante. Desse modo, o objeto pode não 

ser necessariamente o mesmo e tampouco ainda se consolidou a coisa julgada. Note-se que o 
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artigo 15 da Resolução PCN nº 1/2012 autoriza ao PCN a considerar informações de processos 

com mesmo objeto desde que sejam evitados prejuízos ao trâmite judicial. Ademais, o item 26 

do Comentário sobre a Implementação de Procedimentos das Diretrizes da OCDE7 esclarece que 

a existência de procedimentos paralelos não impede absolutamente que uma alegação de 

inobservância seja conduzida pelo PCN. 

Ainda aos olhos da alegada, o art. 13 da resolução referenciada permitiria apenas uma 

rodada de declarações de ambas as partes. Após a leitura atenta do dispositivo8, não observamos 

nenhum trecho que embase essa interpretação restritiva. A empresa peticionada também 

aponta o óbice do art. 14, § 6º, que não admite “acréscimos de alegações na fase de mediação, 

após iniciada”. Entretanto, cabe indagar como as partes alegantes poderiam fazer suas 

considerações a respeito das contra-alegações se estas foram apresentadas somente após a fase 

de mediação. Tendo em vista que a estratégia de resposta inviabilizou o direito de manifestação 

das alegantes, o dispositivo se torna inservível sob o ponto de vista do equilíbrio entre as partes. 

Finalmente, a alegada vislumbra um impedimento no artigo 199, que regula a fase de 

comentários à versão preliminar da declaração final. Do mesmo modo que ocorre com o artigo 

13, não detectamos nenhum impedimento explícito a apresentação de novos documentos que 

embasem as sugestões das partes. 

 

10.3. Eficácia probatória dos novos documentos 

 

Para terem eficácia probatória no sentido apontado pelas alegações, as decisões 

judiciais precisam ser colocadas em contexto. Conforme relatado no tópico 7, tanto a sentença 

 
7 When assessing the significance for the specific instance procedure of other domestic or international proceedings 
addressing similar issues in parallel, NCPs should not decide that issues do not merit further consideration solely 
because parallel proceedings have been conducted, are under way or are available to the parties concerned. NCPs 
should evaluate whether an offer of good offices could make a positive contribution to the resolution of the issues 
raised and would not create serious prejudice for either of the parties involved in these other proceedings or cause 
a contempt of court situation. In making such an evaluation, NCPs could take into account practice among other 
NCPs and, where appropriate, consult with the institutions in which the parallel proceeding is being or could be 
conducted. Parties should also assist NCPs in their consideration of these matters by providing relevant information 
on the parallel proceedings. (grifo nosso) 
8 Art. 13. Quando o PCN decidir aceitar a Alegação de Inobservância para Exame, comunicará o fato à empresa 
multinacional em questão, descrevendo os pontos levantados e o(s) artigo(s) das Diretrizes alegadamente 
inobservado(s), levando em conta a necessidade de proteger informações consideradas confidenciais pelas partes 
interessadas. 
Parágrafo único. A empresa multinacional será solicitada a manifestar suas contra-alegações em até 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis, por solicitação da empresa, por igual período. 
9 O § 1º é o dispositivo relevante sobre o conteúdo das manifestações relativas à versão preliminar conforme 
transcrito abaixo: 
As declarações e os relatórios do PCN serão previamente submetidos às partes para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar do recebimento da notificação, se manifestem acerca do seu conteúdo e sugiram as alterações 
que considerem pertinentes. Todas as sugestões formuladas devem contar com justificativa. O PCN decidirá se as 
alterações sugeridas figurarão no documento final. 
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proferida na 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco como o acórdão da 4ª Turma 

do Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconhecem o teor probante dos relatórios da agência 

estadual ambiental que embasaram os Autos de Infração nº 767 e 768, ambos de 2013. O fato 

de que a multa fora revogada, noticiado pela Van Oord, não pesou na decisão do Poder Judiciário. 

Contudo, algumas circunstâncias do processo judicial precisam ser consideradas. Primeiramente, 

a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal não foi endereçada contra a Van 

Oord. Embora esse primeiro traço evidencie a exclusão da possibilidade de defesa em sede 

judicial, acreditamos que a empresa contou com oportunidade adequada para expressar sua 

visão dos fatos neste procedimento de bons ofícios. Sob outra ótica, a alegada asseveram que o 

Ministério Público Federal poderia incluir a empresa no polo passivo da demanda por meio do 

instituto da responsabilidade solidária. Ao não exercer esta opção, haveria o reconhecimento de 

que a Van Oord teria agido dentro da regularidade. Em nossa percepção, esse raciocínio não é 

necessariamente verdadeiro porque o caminho escolhido pelo demandante pode ser apenas 

uma estratégia para diminuir a complexidade do processo. Afinal de contas, a parte autora de 

uma ação judicial não é obrigada a arrolar todos os responsáveis solidários na petição inicial. Se 

apenas um deles for requerido, o exercício dessa opção processual não isenta a responsabilidade 

dos demais. Assim se conclui porque os atingidos pela lide podem chamar ao processo os demais. 

No caso, o Porto de Suape não trilhou essa alternativa, mas também não podemos precisar a 

motivação do complexo portuário, que pode ter sido desde uma necessidade de preservação de 

laços comerciais até a desatenção de sua assessoria jurídica. 

Em outra vertente, pode se explorar o aspecto temporal em razão de um aparente 

descompasso entre a tramitação da ação civil pública e a narrativa das alegações de 

inobservância. Como se extrai da petição inicial, a investigação que originou a demanda foi 

formalizada no Inquérito Civil Público nº 1.26.000.001763/2010-96, ou seja, trata-se de um feito 

de 2010. Por sua vez, a ação foi protocolada perante a Justiça Federal em 14 de abril de 2011 (SEI 

7848126). Esses marcos temporais não se alinham com o objeto da alegação de inobservância 

uma vez que se refere a créditos concedidos pela Atradius DSB à Van Oord nas datas de 23 de 

novembro de 2011 e 19 de janeiro de 2012. Desse modo, levanta-se uma dúvida sobre a relação 

entre as decisões originadas da ação civil pública e os empreendimentos executados pela Van 

Oord no Porto de Suape. 

Para auxiliar no esclarecimento da questão, tomamos o relatório da agência ambiental 

do Estado de Pernambuco (SEI 6519276). Em sua página 4, o documento relaciona uma série de 

autorizações e licenças que dizem respeito a intervenções no Porto de Suape conforme a tabela 

abaixo: 

 

Autorização Protocolo Vigência Objeto Estimativa de volume 
de dragagem 
discriminado 

Autorização nº 9764/2008 29/08/2009 Dragagem de manutenção Canal de acesso 
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200/2008 do canal de acesso e 
dragagem marítima. 

4.889,214 m³ e 
Derrocagem – 
362.244m³ 

Licença de Instalação nº 
133/2009 

3091/2008 09/02/2012 Construção de um píer 
petroleiro. Prazo com prazo 
inicial para 06/02/2010. 
Prorrogado pelo processo 
13836/2009 

Volume de dragagem de 
6.000,00m³ de areia 

Autorização nº 
04.09.08.007297-4 

7928/2009 26/08/2010 Desmonte de rocha, 
dragagem de manutenção 
do canal de acesso e 
dragagem marítima. 

Canal de Acesso – 
4.889,214m³ e 
derrocagem – 
362.244m³. 

Autorização nº 
04.12.03.001363-7 

484/2012 30/03/2013 Conclusão da dragagem do 
canal de acesso dos 
petroleiros, desmonte de 
rocha em ambiente 
marinho. 

Canal de Acesso 
(complementação) - 
4.889.214,00 m³ e 
derrocagem de volume 
estimado de 362.244 
m³, e disposição final no 
bota-fora 2. 

Autorização nº 
04.12.12.005366-6 

15711/2012 27/12/2013 Conclusão da dragagem do 
canal de acesso dos 
petroleiros, desmonte de 
rocha em ambiente 
marinho. 

Canal de Acesso 
(complementação) - 
648.372,66 m³ de areia 
e derrocagem de 
volume estimado de 
1.102.692,90 m³, e 
disposição final no bota-
fora 2; 

 

Conforme se observa das informações acima, três intervenções na região de Suape 

foram autorizadas ou licenciadas com vigência entre 2008 e início de 201210. Tendo em vista que 

o inquérito civil público foi instaurado em 2010, a denúncia da Colônia de Pescadores Z-08 foi 

motivada pelos impactos da execução dessas obras, que não se encontram no escopo da 

presente alegação de inobservância. É de se notar, entretanto, que o Ministério Público Federal 

requereu a concessão de medida liminar para que fossem imediatamente suspensas todas as 

atividades de dragagem na área do Porto de Suape (SEI 7848126). Em outras palavras, a ação civil 

pública tinha por escopo não só as obras realizadas até sua proposição perante o Judiciário como 

também as que seriam realizadas em sequência. Em vista da rejeição da liminar pelo juízo 

competente, conforme extraído do sítio eletrônico da Justiça Federal (SEI 7848123), a expansão 

do porto prosseguiu sem impedimento judicial. Assim, as decisões que reconhecem a relevância 

probatória dos autos de infração guardam conexão com o objeto da presente alegação de 

inobservância. 

Fixado o enquadramento do alcance temporal das decisões trazidas pelas alegantes, 

percebe-se que as três primeiras obras não estão compreendidas de modo específico na inicial 

deste procedimento. Tomando o contexto da concessão de crédito da Atradius DSB à Van Oord, 

 
10 Autorização nº 200/2008, Licença de Instalação nº 133/2009, Autorização nº 04.09.08.007297-4 
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apenas as últimas duas obras são alcançadas de modo claro pela alegação. Desse modo, se os 

danos já estavam sendo observados desde 2010, levando inclusive a abertura de inquérito civil 

público, como se pode mensurar o nível de influência da parte final das obras de dragagem e 

derrocagem? É de se notar que a última autorização, com vigência até fins de 2013, franqueou 

um volume de derrocagem igual a soma das três empreitadas anteriores. Contudo, o volume 

autorizado de dragagem das duas últimas obras foi praticamente a metade do que foi concedido 

às três primeiras. Diante desse cenário, reduz-se a capacidade deste PCN em determinar na 

medida exata qual seria a contribuição da empresa Van Oord para o resultado. Nesse tocante, 

contudo, o relatório da agência ambiental se pronuncia da seguinte maneira: 

 

Dessa forma, a instalação paulatina das atividades portuárias, ocasionando a 

supressão de territórios da pesca artesanal e a destruição de arrecifes e outros 

ambientes acarreta a degradação da atividade de pesca artesanal, bem como 

dos valores e técnicas próprias às comunidades pesqueiras que garantem a 

reprodução dessa atividade e a manutenção dos estoques pesqueiros. 

Embora as dragagens em Suape já venham provocando intensas alterações 

ambientais há vários anos, os pescadores apontam para as peculiaridades das 

obras de derrocagem, sobretudo para seu caráter irreversível. 

 

Observa-se que há um reconhecimento do processo sucessivo de degradação 

ocasionado pela instalação do porto ao mesmo tempo que se destaca o impacto próprio da 

derrocagem em vista do seu caráter irreversível. A questão se torna sensível em vista da 

subestimação dos efeitos dessa atividade na Avaliação Técnica de Impacto Ambiental de 2008, 

produzido sob os auspícios do Porto de Suape. Conforme o documento, a região afetada não 

constituiria área de pesca artesanal, não sendo “antevistos impactos significantes sobre essa 

atividade” (SEI 6519276). Essa é uma das falhas apontadas pelo Poder Judiciário que teriam 

maculado o procedimento de concessão de licenças e autorizações a partir de 2008. 

 

10.4. Dever de diligência e poder de influência 

 

Como apontam as alegantes, as Diretrizes da OCDE primam pelo dever de diligência 

prévia, que sustenta a noção de responsabilidade compartilhada. A partir dela supera-se o 

obstáculo de uma responsabilidade subjetiva restrita, que termina por confinar a busca por 

soluções no âmbito do causador direto do prejuízo. Assim, estão sujeitos ao procedimento do 

PCN todos aqueles que poderiam exercer influência sobre o resultado danoso, em vista de sua 

posição de poder. Trata-se de uma ferramenta voltada para a ampliação da rede de sujeitos a 

quem se pode atribuir um dever de cuidado no exercício de suas atividades corporativas. 

Entretanto, ainda que consista em uma evolução positiva da noção de responsabilidade, deve-se 

ponderar com razoabilidade a sua aplicação. O grau em que se pode esperar a efetividade da 
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diligência prévia depende diretamente do nível de influência que uma empresa pode ter sobre a 

conduta de outra. Em outras palavras, o uso do poder de barganha em uma relação comercial 

serve como ferramenta importante para se concretizar a adoção voluntária às Diretrizes da 

OCDE. 

Portanto, antes que se conclua por um rompimento do compromisso com a diligência 

prévia, deve se avaliar em concreto a integridade dos laços empresariais e a posição de um dos 

parceiros comerciais frente ao outro. Sob esse contexto, a própria OCDE tem produzido diversos 

manuais de diligência prévia, destacando-se a preocupação com as cadeias de suprimento. 

Entende-se o foco nesse tipo de relacionamento, pois empresas transnacionais costumam ter um 

fluxo contínuo de interação com seus fornecedores, além de se colocarem na posição de 

determinar a qualidade e procedência dos insumos que lhes são vendidos. 

O caso concreto não se enquadra bem nessa realidade. De início, não estamos diante de 

um panorama comparável ao que pode ser encontrado no sistema de poder que caracteriza 

cadeias de suprimento. A relação entre Van Oord e Porto de Suape não se dá de maneira 

contínua, conectando-se ambas apenas nos momentos em que os serviços de engenharia são 

necessários. Sob esse ponto de vista, não se observa um fluxo contínuo de interações que 

permita veicular de modo efetivo qualquer possível influência de uma empresa na outra. O 

próprio fato de não haver mais relação comercial vigente entre ambas as companhias, não 

havendo no horizonte nenhum contrato, demostra o baixo nível de influência da Van Oord sobre 

as operações de Suape. Além disso, a dimensão do complexo portuário não permite que uma 

prestadora de serviços individual exerça o papel de supervisora efetiva sobre todos os impactos 

derivados da instalação e desenvolvimento de um empreendimento que implica em 

desapropriações, construção de estaleiros, operação de refinarias e várias outras atividades 

sensíveis.  

Além disso, não se percebe que o Porto de Suape se encontre em posição de 

dependência da empresa Van Oord já que ela não detém o monopólio da indústria de dragagem. 

Mesmo considerando a complexidade do setor, existem outras grandes empresas com 

capacidade para prestar os serviços necessários à manutenção e expansão do porto. Entre elas 

podemos citar Royal Boskalis Westminster11, China Harbour Engineering Company12, Jan De 

Nul13, DEME14 e Hyundai Engineering and Construction15. 

Diante das características do relacionamento entre Van Oord e Porto de Suape e da 

posição da empreiteira em um empreendimento tão diversificado, não se observa uma 

conjuntura favorável para o exercício efetivo da diligência prévia por parte da alegada. De toda 

 
11 Ver em https://boskalis.com/ 
12 Ver em http://www.chec.bj.cn/pub/chec_pc/cn/sy/ 
13 Ver em https://www.jandenul.com/en 
14 Ver em https://www.deme-group.com/deme 
15 Ver em https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/hdec-enter-South-Pacific-
technical-prowess-150626.hub 

https://boskalis.com/
http://www.chec.bj.cn/pub/chec_pc/cn/sy/
https://www.jandenul.com/en
https://www.jandenul.com/en
https://www.deme-group.com/deme
https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/hdec-enter-South-Pacific-technical-prowess-150626.hub
https://boskalis.com/
http://www.chec.bj.cn/pub/chec_pc/cn/sy/
https://www.jandenul.com/en
https://www.deme-group.com/deme
https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/hdec-enter-South-Pacific-technical-prowess-150626.hub
https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/News/Press-Releases/hdec-enter-South-Pacific-technical-prowess-150626.hub
Existem pouquíssimas empresas no mundo que fazem esse tipo de serviço.
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sorte, as recomendações deste PCN, como será visto adiante, compreendem a possibilidade de 

a alegada influenciar o Porto de Suape no sentido de se implementar medidas mitigatórias caso 

o contato comercial seja retomado. 

 

10.5. Resultados da Ação Civil Pública nº 0005552-13.2011.4.05.8300 

 

Ainda se referindo à sentença proferida pela Justiça Federal de Pernambuco, nota-se 

que o juízo de primeiro grau determinou que o Porto de Suape executasse diversas medidas de 

compensação e mitigação relacionadas aos efeitos das intervenções de engenharia 

questionadas. A implementação dessas medidas tomaria corpo “mediante cronograma a ser 

estabelecido na fase de cumprimento de sentença”. Nesse tocante, vale a transcrição integral da 

respectiva decisão: 

 

Portanto, deverão ser adotadas a título de mitigação e compensação dos 

impactos causados as seguintes medidas descritas a seguir que deverão ser 

cumpridas mediante cronograma a ser estabelecido após o trânsito em julgado, 

na fase de cumprimento de sentença: 

 

I) Mapeamento de detalhe dos habitats submarinos na área de influência direta 

e indireta de Suape, contendo no mínimo: 

 

a) Identificação das feições e do tipo de assoalho marinho (rochoso, arenoso, 

cascalho etc.). 

b) Identificação dos locais de ocorrência atual e/ou pretérita do peixe Mero, 

distinguindo as áreas de berçário e de ocorrência de adultos. 

c) Identificação dos locais de maior ocorrência do boto cinza. 

d) Outras informações ambientais relevantes. 

 

II) Mapeamento do território tradicional da pesca artesanal, segundo 

informações dos pescadores que utilizam a área, incluindo os mestres de 

embarcações, em conjunto com pesquisadores com experiência em categoria 

social. O mapeamento deve incluir, no mínimo: 

 

a) Áreas de moradia dos pescadores, guarda e manutenção de equipamentos de 

pesca. 

b) Áreas de fundeio/atracação/apoitamento de embarcações de pesca. 

c) Áreas de embarque e desembarque. 

d) Áreas de circulação de embarcações de pesca. 

e) Áreas de cabeços de pesca e outros ambientes significativos para a atividade. 

f) Elementos em terra utilizados como referência para localização dos cabeços 

de pesca. 
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g) Outros elementos considerados significativos para a atividade e modo de vida 

do pescador artesanal. 

 

III) Quantificação das áreas pertencentes ao território da pesca artesanal que 

foram apropriadas e/ou impactadas direta ou indiretamente pelo porto de 

SUAPE, discriminando, no mínimo: 

 

a) Extensão das áreas de restrição/proibição do acesso aos pescadores e à 

colocação de seus equipamentos (canal de acesso, bacia de manobras, área de 

fundeio de navios, porto interno etc.). 

b) Extensão dos ambientes de pesca suprimidos através das atividades de 

derrocagem. 

c) Extensão dos ambientes de pesca afetados indiretamente pelas atividades de 

dragagem e derrocagem. 

 

IV) Adoção de medidas de proteção do Peixe Mero, Boto-Cinza e outras espécies 

da fauna impactadas, tanto nos locais de impacto direto quanto em áreas 

impactadas indiretamente: 

 

a) Medidas para a proteção dos habitats e populações existentes. 

b) Medidas para a recuperação das populações; 

c) Medidas para monitoramento dos habitats e populações existentes; 

d) Medidas para o conhecimento da estrutura populacional, sazonalidade e 

movimentação das espécies através de marcação de espécimes. 

e) Medidas para o exercício eficaz do controle e fiscalização dos recursos da 

fauna, de modo a evitar atividades predatórias. 

 

V) Adoção de medidas de proteção do território tradicional da pesca artesanal, 

diante dos riscos das atividades portuárias e outras ameaças, tais como: 

 

a) Medidas para o reconhecimento oficial dos territórios pesqueiros. 

b) Criação de mecanismos oficiais de consulta aos pescadores previamente à 

realização de atividades em seu território tradicional. 

c) Medidas que impliquem na recuperação dos estoques pesqueiros. 

d) Medidas que impliquem no controle e fiscalização de atividades predatórias 

aos recursos pesqueiros, e que reduzam a ameaça das atividades portuárias, 

pesca industrial, aquicultura, entre outras, sobre a atividade da pesca artesanal. 

 

VI) Adoção de medidas de mitigação dos impactos potenciais para futuras 

atividades de derrocagem (especialmente se utilizarem explosivos), tais como: 

 

a) Estudo que precise a vulnerabilidade do peixe Mero e Boto-Cinza aos efeitos 
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das ondas de choque provocadas por detonações. 

b) Adequação do "plano de fogo" à vulnerabilidade das espécies diante dos 

efeitos das ondas de choque, com monitoramento de frequência das explosões. 

c) Medidas para o afastamento eficaz dos espécimes da área, considerando a 

suscetibilidade das espécies citadas às ondas de choque provocadas pelas 

detonações dos explosivos. 

 

V) Sazonalidade das operações de dragagem, as quais somente poderão ser 

realizadas durante os meses de inverno (de maio a agosto). 

 

Em relação ao pedido do Ministério Público Federal para condicionar a expedição ou 

renovação de licenças ambientais para áreas de bota-fora a realização de nova análise dos locais 

escolhidos, a sentença tem o seguinte registro: 

 

Por outro lado, em relação à realização de criteriosa análise do local indicado 

como ' bota fora" (pleito descrito do subitem "b", supramencionado), entendo 

que não mais subsiste razão para tal exigência. Isso porque, fora apresentado 

por SUAPE em 2014 o "Estudo Geral do Balanço Dragagem/Aterro das áreas 

remanescentes do Porto Interno Identificando, Caracterizando e Quantificando 

a Necessidade de Áreas para Bota-Fora Oceânico e Jazidas", subdivididos em: 

Tomo I - Estudo Geotécnico do Balanço Dragagem/Aterro das Áreas 

remanescentes do Porto Interno e Tomo II - Avaliação Ambiental de Novas Áreas 

para o Bota-fora Oceânico. 

Mencionado estudo, conforme se infere da análise realizada pelo setor técnico 

do próprio MPF (fls. 675/714), bem como das informações prestadas por 

analista ambiental da CPRH (fls. 732/740, item 4), mostra-se suficiente para fins 

de identificação adequada das áreas de bota-fora oceânico, motivo pelo qual 

dispensa a determinação de realização de outro estudo com esse mesmo 

objetivo. 

A título elucidativo, cite-se a conclusão do técnico da Agência Estadual de Meio 

Ambiente: 

"Ficou claro que a escolha das áreas de bota-foras oceânicos, seguiu todas as 

normas legais principalmente as Resoluções CONAMA nº 357/2005 e454/2012, 

as vinte considerações finais (páginas 276 a281) demonstram, 

consistentemente, que a escolha das mesmas tem argumentos suficientes para 

aprovação das cinco novas áreas". (fl. 740) 

 

Em termos de indenização à comunidade pesqueira, é de se notar que o juiz da 35ª Vara 

Federal manteve o “pagamento do auxílio financeiro e do fornecimento de cestas básicas” que 

já havia sido concedido liminarmente. Desse modo, rejeitou a concessão da indenização 

definitiva a ser desembolsada pelo Porto de Suape tendo em vista que “os elementos constantes 
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dos autos são insuficientes para ora se determinar, de modo definitivo, que houve influência 

negativa e significativa na atividade dos pescadores artesanais da região”. Rechaçando esse 

entendimento, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença para autorizar os 

“prejudicados, uma vez transitada em julgado a sentença, lançar mão de cumprimentos 

individuais de sentença, na forma dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor”. No 

fecho do acórdão, portanto, os desembargadores condenam o Porto de Suape “ao ressarcimento 

dos danos materiais às comunidades atingidas” com os devidos acréscimos legais. 

Embora esses resultados estejam consubstanciados em segundo grau decisório, ainda 

restam as vias superiores de recurso, não se consolidando a coisa julgada. Nota-se que 

recentemente o Porto de Suape recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (SEI 7848130) e ao 

Supremo Tribunal Federal (SEI 7848133). Entre os elementos que compõe a argumentação 

encontra-se a indicação de que uma nota técnica da agência estadual ambiental, produzida em 

23 de novembro de 2013. Esse documento atestaria ausência de nexo de causalidade entre as 

obras no complexo e os danos enfrentados pela comunidade pesqueira. A título de informação 

suplementar, uma pesquisa no sítio do Superior Tribunal de Justiça demonstra que a Colônia Z-

08, uma das alegantes neste procedimento e assistente do Ministério Público na ação civil, 

submeteu contrarrazões ao recurso especial (SEI 7848136). 

 

10.6. Considerações finais 

 

O exame da Ação Civil Pública nº 0005552-13.2011.4.05.8300, tornada conhecida 

apenas na fase final deste procedimento, auxiliou na maior compreensão da conjuntura em que 

se enquadram as disputas derivadas da degradação do meio ambiente na região do Porto de 

Suape. Ao tempo em que o Porto de Suape não figurou como parte na presente alegação de 

inobservância, sujeitou-se a um procedimento paralelo iniciado por um inquérito civil público 

instaurado a partir de denúncias da Colônia de Pescadores Z-08. Apesar da respectiva ação civil 

pública ainda não ter transitado em julgado, percebe-se que a condenação do complexo 

portuário em segunda instância contempla uma série de medidas de mitigação e compensação 

que precisavam ser informadas a este PCN para fins de ajuste das recomendações e posterior 

acompanhamento da matéria. 

Em relação ao fato deste procedimento ter se viabilizado pelo interesse da alegada em 

se beneficiar dos bons ofícios do PCN, é importante relembrar que nossa atuação não poderia 

excluir o exame dos documentos trazidos à tona por ambas as partes. Ao mesmo tempo é de se 

reconhecer que o complexo portuário se integra de uma multiplicidade de atores cujas atividades 

oferecem risco socioambiental. Nessa toada, destacam-se refinarias, estaleiros, operadores 

logísticos e indústrias variadas pertencentes a uma intrincada rede de empresas com alto 

potencial de degradação e que operam desde meados dos anos noventa. Contudo, este PCN 

acredita que pode contribuir com recomendações voltadas ao aprimoramento da condução da 
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atividade empresarial no sentido de aperfeiçoar o alinhamento com as diretrizes da OCDE.  

Em vista da análise dos documentos juntados ao procedimento, as recomendações se 

orientam pelos resultados obtidos ao longo do esforço de mediação e pelas observações sobre o 

procedimento paralelo aberto contra o Porto de Suape. 

11. RECOMENDAÇÕES 

Com base nos documentos encaminhados e nas discussões mantidas, o PCN Brasil 

recomenda – mais que quaisquer outras considerações - que as partes prossigam seus esforços 

de manutenção do diálogo e cooperação, principalmente no que tange aos acordos já 

alcançados. Para fins de monitoramento, este PCN se coloca à disposição para receber relatórios 

semestrais do progresso de implementação das medidas já acordadas, assim como de novas 

iniciativas futuramente acordadas entre as partes.  

De modo particular, espera-se que os relatórios abranjam pelo menos os pontos que já 

foram objeto de consenso entre as partes, destacando-se: 

a) O progresso das ações necessárias para eventual instalação de corais artificiais com 

a tecnologia Reef Guard; 

b) A instalação de corais artificiais, uma vez que sejam confirmadas as condições do 

meio marinho e as devidas autorizações governamentais; 

c) A equipagem de embarcação dos pescadores para melhorar a segurança e 

produtividade da pesca tradicional; e 

d) As negociações com a Fundação da Família Van Oord para implementação de 

programa de saúde direcionado ao atendimento da comunidade local. 

No que tange a iniciativas que ainda não puderam ser objeto de consenso, o PCN-Brasil 

recomenda às partes que aproveitem o esforço contínuo da mediação para verificar a 

possibilidade de adotar as seguintes medidas voltadas ao atendimento da comunidade de 

pescadores localizadas na região do Porto de Suape: 

a) Implantação de programa de monitoramento da qualidade da água na esteira dos 

estudos realizados para a instalação da tecnologia Reef Guard; e 

b) Capacitação profissional para os que tiverem sido excluídos do mercado de trabalho, 

na medida em que a Van Oord obtenha novos contratos junto ao Porto de Suape. 

Em relação especificamente à parte alegada, o PCN-Brasil recomenda que: 

a) o protocolo de comunicação estabelecido com as partes alegantes seja mantido, 

para facilitar o cumprimento dos compromissos assumidos ao longo da mediação. 

Tomando por pressuposto que a empresa tem por objetivo alterar a percepção das 
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comunidades locais e organizações de defesa do meio ambiente e dos direitos 

humanos, recomenda-se que o aprendizado adquirido a partir do protocolo de 

comunicação seja disseminado em outras obras em que a Van Oord seja contratada. 

Dessa maneira, espera-se que as atividades desenvolvidas pela empresa tenham o 

incremento de transparência necessário para que comunidades afetadas tenham a 

real dimensão dos trabalhos realizados. 

b) exerça sua relação negocial com o Porto de Suape de forma a endereçar soluções 

que se encontram na alçada da autoridade portuária uma vez abertas 

oportunidades para novos contratos. 

c) revise seus protocolos de avaliação dos estudos de impacto ambiental que orientam 

as autoridades competentes na concessão de licenciamento. Nesse item específico, 

o propósito é identificar elementos que possam ser reforçados, assim 

incrementando a segurança das atividades de dragagem e derrocagem. 

 

Em relação especificamente às partes alegantes, recomenda-se que: 

 

a) faça o acompanhamento da tramitação da Ação Civil Pública nº 0005552-

13.2011.4.05.8300 nas instâncias superiores. Após o trânsito em julgado e 

confirmando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, apresente 

relatório a este PCN sobre a fase de cumprimento de sentença, compreendendo 

previsão de implementação das medidas reparatórias, mitigatórias e 

compensatórias impostas ao Porto de Suape; 

b) revise sua política de acompanhamento e instrução das alegações de inobservância 

de modo a manter este PCN sempre a par de todos os procedimentos paralelos 

relevantes para o enfrentamento da questão trazida ao processo de bons ofícios. 

 

De mais a mais e não obstante o fato de que as Diretrizes representam um conjunto de 

orientações de cumprimento voluntário, o PCN Brasil espera que as recomendações 

apresentadas sejam consideradas, já que se baseiam em acordos avençados pelas partes, nas 

preocupações legítimas externadas de ambos os lados e na boa condução de casos submetidos 

a este PCN. 

Esta alegação de não conformidade com as Diretrizes da OCDE está concluída e 

encerrada.  

 

Márcio Luiz de Freitas Naves Lima 

Coordenador do Ponto de Contato Nacional das Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais 
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ANEXO I Resumo cronológico do andamento do caso junto ao PCN Brasil: 

 

06/2015 Protocolo da Alegação de Inobservância 

07/2015 Relatório prévio de admissibilidade pela rejeição do caso 

07/2015 Informações complementares enviadas pelas partes alegantes 

08/2015 Manifestação de interesse da Van Oord na atuação do PCN-Brasil 

08/2015 Relatório inicial de aceitação excepcional da alegação 

10/2015 1ª Sessão de mediação promovida pelo PCN-Brasil 

12/2015 2ª Sessão de mediação promovida pelo PCN-Brasil 

03/2016 1º Relatório prévio de encerramento do caso 

03/2016 Pedidos das partes para continuidade do caso 

09/2016 Reconsideração do PCN-Brasil para manter o caso aberto 

11/2017 1ª Sessão de mediação privada entre as partes 

02/2018 2º Relatório prévio de encerramento do caso 

03/2018 2ª Sessão de mediação privada entre as partes 

12/2018 Comentários das partes ao 2º relatório prévio de encerramento 

09/2019 3ª Sessão de mediação privada entre as partes 

09/2019 Manifestação da Van Oord sobre a Alegação de Inobservância protocolada em 
junho de 2015 

12/2019 Réplica das alegantes à manifestação da Van Oord sobre a Alegação de 
Inobservância 

12/2019 Versão preliminar da Declaração Final submetida às Partes 

01/2020 Manifestação da partes a respeito da minuta da Declaração Final 

04/2020 Tréplica da Van Oord à manifestação das alegantes sobre a minuta da Declaração 
Final 

06/2020 Versão Final da Declaração Final aprovada pelo GTI-PCN 
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ANEXO II - Informações sobre as partes envolvidas  

 

PCNs envolvidos na instância: 

 

PCN Brasil, responsável pela Instância. 

Ministério da Economia 

Secretaria-Executiva da CAMEX 

Esplanada dos Ministérios, Bloco J  

Email: pcn.ocde@economia.gov.br 

Site: http://pcn.economia.gov.br  

 

PCN Holanda 

Secretariaat NCP OESO-richtlijnen 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag 

Email: NCPOECD@minbuza.nl 

Site: https://www.oecdguidelines.nl/ncp 

 

Alegantes 

 

Associação Fórum Suape Espaço Socioambiental – Fórum Suape  

Organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em outubro 2013 

no município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco; em defesas dos direitos 

humanos e direitos socioambientais.  

Rua Petronilo Capistrano dos Santos, 97 - bairro Ponte dos Carvalhos 

54580-330, Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco 

Tel.: 55 81 3274 - 3766  

Email: forumsuape@gmail.com 

Site: http://www.forumsuape.ning.com 

 

Conectas Direitos Humanos 

É uma organização não governamental internacional, sem fins lucrativos, fundada 

em setembro de 2001 em São Paulo – Brasil. Sua missão é promover a efetivação 

dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, no Sul Global - África, 

América Latina e Ásia. Desde janeiro de 2006, Conectas tem status consultivo junto 

mailto:pcn.ocde@economia.gov.br
http://pcn.economia.gov.br/
mailto:NCPOECD@minbuza.nl
https://www.oecdguidelines.nl/ncp
mailto:forumsuape@gmail.com
http://www.forumsuape.ning.com/
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à Organização das Nações Unidas (ONU) e, desde maio de 2009, dispõe de status 

de observador na Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 

Caixa Postal nº 62633  

01214-970, São Paulo – SP 

Tel/Fax +55 11 3884-7440  

Site: http://www.conectas.org/ 

 

Colônia de Pescadores do Município do Cabo de Santo Agostinho (Z08) 

Associação civil sem fins lucrativos, órgão de classe e representação dos 

pescadores profissionais e artesanais. 

Avenida Beira Mar, 58 - bairro de Gaibu 

54.590-000, Cabo de Santo Agostinho – Pernambuco 

Tel.: +55 81 8623-3297 

 

Both ENDS 

Organização independente, não-governamental (ONG) que trabalha na 

perspectiva de um futuro sustentável para o nosso planeta. Identifica e fortalece 

organizações da sociedade civil (OSC), em particular nos países em 

desenvolvimento. Essas organizações, muitas vezes vêm com respostas 

duradouras para as questões ambientais e relacionadas com a pobreza. 

Nieuwe Keizersgracht 45 

1018 VC Amsterdam 

Holanda 

Tel.: +31 20 5306 600 

Fax +31 20 620 8049 

Email: info@bothends.org 

Site: http://www.bothends.org 

 

Empresas alegadas 

 

Van Oord Marine Ingenuity  

Empresa privada holandesa atuando em mais de 50 países nas áreas de dragagem, 

engenharia naval, em projetos de energia (petróleo, gás e eólica). Contratada pela 

empresa Suape para a dragagem da área portuária.  

Schaardijk 211 

3063 NH Rotterdam 

PO Box 8574 

The Netherlands 

http://www.conectas.org/
mailto:info@bothends.org
http://www.bothends.org/
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Site: http://www.vanoord.com 

Endereço Brasil:  

Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda 

Rua da Assembleia, 11 – 6º andar – Centro 

20.011-001, Rio de Janeiro, Capital 

Tel.: +55 21 21720100/21720121 

Site: http://www.vanoord.com/contact/america#Brazil 

 

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) 

Atradius DSB oferece as empresas holandesas seguro de crédito em nome e por 

conta do Estado, envolvendo operações de exportação de bens de capital ou 

projetos internacionais de construção de uma ampla gama de produtos de seguro 

e de garantia ao fazer negócios no exterior. Através de seus produtos de seguro e 

de garantia Atradius colabora com as empresas na conquista de operações de 

exportação, e aumentar a sua capacidade de financiamento com bancos.  

David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 

Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam 

Tel.: +31 (0) 20 553 2693 

Fax: +31 (0) 20 553 2087 

Site: http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl 

E-mail: info.mtb@atradius.com. 

 

Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – Empresa Suape, Pernambuco 

O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, mais conhecido 

como Porto de Suape, é um porto brasileiro localizado no estado de Pernambuco, 

entre os municípios do Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, na Região 

Metropolitana do Recife. É o maior porto público da Região Nordeste. 

Engenho Massangana, PE 09 – s/n Rodovia PE, 60 

55.590-972, Pernambuco 

PABX: +55 81 35275000 

Fax:+55 81 35275066 

Site: www.suape.pe.gov.br 

http://www.vanoord.com/
http://www.vanoord.com/contact/america#Brazil
http://www.atradiusdutchstatebusiness.nl/
mailto:info.mtb@atradius.com

