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1. O PONTO DE CONTATO NACIONAL BRASILEIRO E SEU PAPEL 

1. As Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para as Empresas Multinacionais (Diretrizes) são recomendações dirigidas por governos 

a empresas multinacionais que operam dentro ou a partir de países aderentes, sendo o único 

código multilateralmente aceito e abrangente sobre conduta empresarial responsável (CER) com 

suporte governamental. 

2. Os Pontos de Contato Nacionais (PCNs) operam como um fórum central para 

questões relacionadas às Diretrizes, oferecendo mecanismo exclusivo de apoio, promoção e 

implementação. Seu objetivo principal é ajudar as empresas, grupos, associações, sindicatos e 

demais partes interessadas a tomarem medidas adequadas à implementação das Diretrizes, além 

de fornecer uma plataforma para contribuir para a resolução de questões relacionadas ao seu 

descumprimento. 

3. O PCN Brasil foi criado pela Portaria nº 92, do então Ministério da Fazenda, em 12 

de maio de 2003. O Decreto nº 9.874, de 27 de junho de 2019 trouxe novas disposições sobre as 

competências e a organização do PCN Brasil, confirmando sua estrutura de Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI-PCN), composto por oito órgãos e coordenado e secretariado pelo 

Ministério da Economia. 

4. Entre suas funções, os PCNs atuam como mecanismo não-judicial de solução de 

controvérsias, por meio das chamadas “instâncias específicas”. Instância específica é o nome 

dado ao procedimento realizado por um PCN em relação a uma alegação de inobservância das 

Diretrizes.  Conforme as Orientações Procedimentais contidas nas Diretrizes, o tratamento das 

instâncias específicas tem sempre três fases   principais: avaliação inicial, bons ofícios e 

conclusão. 

5. Após a conclusão de uma instância específica, caso haja acordo entre as partes ou 

a emissão de recomendações pelo PCN, pode haver um acompanhamento desses 

desenvolvimentos. De acordo com o Guia da OCDE para Pontos de Contato Nacionais sobre o 

Acompanhamento de Instâncias Específicas, o acompanhamento: de acordos deve ser buscado 

pelas partes e realizado pelo PCN nos termos com elas acordados; de recomendações, pode 

ocorrer caso o PCN julgue apropriado e deve ser pautado em cronograma indicado na declaração 

ou relatório final da instância específica. 

6. A esse respeito, o Manual de Procedimentos para Instâncias Específicas do PCN 

Brasil estabelece que: 

8.1. O PCN Brasil, quando necessário, e de acordo com as Partes, especificará na 

Declaração Final cronograma para o acompanhamento dos compromissos 

assumidos, desde que isso seja apropriado, no contexto de suas recomendações 

e/ou das iniciativas acordadas entre as Partes. 

8.2. Para isso, o PCN Brasil solicitará atualizações das Partes sobre os 

encaminhamentos acordados. 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais
https://mneguidelines.oecd.org/ncps/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9874.htm
https://mneguidelines.oecd.org/ncps/Guide-for-National-Contact-Points-on-Follow-Up-to-Specific-Instances.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/ncps/Guide-for-National-Contact-Points-on-Follow-Up-to-Specific-Instances.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn/produtos/formularios/pcn-manual-de-procedimentos-para-instancias.pdf
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn/produtos/formularios/pcn-manual-de-procedimentos-para-instancias.pdf
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8.3. O PCN Brasil poderá publicar declaração adicional com um resumo das 

atualizações recebidas. Pode também recomendar um período adicional de 

acompanhamento em circunstâncias em que considere necessário. 

8.4. A declaração de acompanhamento também será publicada na página 

eletrônica do PCN Brasil. 

 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

7. Este Relatório de Acompanhamento apresenta os encaminhamentos após a 

conclusão da Instância Específica (IE) nº 02/2015 pelo Ponto de Contato Nacional para as 

Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 

Empresas Multinacionais (Diretrizes) do Brasil. Cabe esclarecer que o procedimento da IE foi 

conduzido de acordo com as Resoluções PCN nº 01/2012 e nº 01/2016. O acompanhamento está 

sendo realizado de acordo com a Resolução nº 1, de 3 de março de 2020, que estabelece o 

Manual de Procedimentos para Instâncias Específicas do PCN Brasil, atualmente em vigor.  

8. Em 8 de junho de 2015, a Associação Fórum Suape Espaço Socioambiental (Fórum 

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

apresentaram alegação de inobservância em relação a condutas 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)1. 

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 em vista da degradação ambiental e de procedimentos de realocação dos habitantes 

da região. As condutas estariam em desconformidade com recomendações do Capítulo II 

(Políticas Gerais), Capítulo III (Divulgação), Capítulo IV (Direitos Humanos), e Capítulo VI (Meio 

Ambiente) das Diretrizes. 

9. Em 5 de junho de 2020, este PCN Brasil deu por encerrada a Instância Específica 

nº 02/2015. A instância específica foi conduzida somente em relação à Van Oord, tendo em vista 

que a alegação relativa à Atradius foi conduzida pelo PCN Holanda e que o PCN Brasil não admitiu 

a alegação em relação ao Porto de Suape. Após uma série de mediações levadas a cabo entre 

2015 e 2019, tanto pelo próprio PCN Brasil como por escritório particular especializado, o Grupo 

de Trabalho Interministerial do PCN aprovou Declaração Final em junho de 2020. 

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

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-1-de-3-de-marco-de-2020-245978323
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn/produtos/relatorios-finais/20200605_declaracao_final_aprovada_gti.pdf
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10. Tendo em vista que o encerramento do procedimento não solucionou de modo 

definitivo as questões trazidas pelos alegantes, foi recomendado que as partes prosseguissem 

seus esforços de manutenção do diálogo e cooperação, principalmente no que tangia aos 

acordos alcançados. Ademais, foi realizada uma série de recomendações baseadas tanto nos 

compromissos assumidos pelas partes como na conduta observada de ambas as partes ao longo 

do tratamento da instância específica. Como medida de acompanhamento, o PCN se colocou à 

disposição para receber relatórios semestrais sobre o progresso de implementação das medidas 

acordadas ao longo do procedimento ou mesmo após seu encerramento. 

11. Em 5 de junho de 2020, o PCN encaminhou a Declaração Final para as partes, 

fixando a data de 6 de novembro de 2020 para recebimento de informações quanto às 

recomendações realizadas. Tais informações foram recebidas em 6 de janeiro de 2020. Em 11 de 

fevereiro, foi encaminhada minuta de Relatório de Acompanhamento para revisão pelas partes, 

com recebimento de complementações em 26 de fevereiro. Visto que permanecem 

recomendações em aberto, será realizado novo ciclo de acompanhamento  em 30 de junho de 

2022. 

 

3. RECOMENDAÇÕES E ESTABELECIMENTO DO ACOMPANHAMENTO 

12. Com base nos documentos encaminhados e nas discussões mantidas, por meio da 

Declaração Final da Instância Específica nº 02/20215, o PCN Brasil recomendou que as partes 

prosseguissem seus esforços de manutenção do diálogo e cooperação, principalmente no que 

tange aos acordos já alcançados.  

13. De modo particular, o PCN Brasil expressou que o Relatório de Acompanhamento 

deveria abranger pelo menos os pontos que 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. 

14. De modo complementar, o Relatório de Acompanhamento também deveria dar 

atenção às iniciativas que não puderam ser objeto de consenso, especialmente em relação à 

adoção das 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 
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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. 

15. De modo individual foram recomendadas algumas medidas a cada parte. Em 

relação especificamente à Alegada, o PCN Brasil recomendou que: 

a) fosse mantido o protocolo de comunicação estabelecido com as partes alegantes 

para facilitar o cumprimento dos compromissos assumidos ao longo da mediação; 

b) fosse disseminado o aprendizado adquirido a partir do protocolo de comunicação 

em outras obras em que a Van Oord seja contratada; 

c) a Alegada exercesse 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; e 

d) fossem revisados os protocolos de avaliação dos estudos de impacto ambiental que 

orientam as autoridades competentes na concessão de licenciamento de modo a 

incrementar a segurança das atividades de dragagem e derrocagem. 

16. Em relação especificamente às Alegantes, recomendou-se que: 

a) fosse feito o acompanhamento da tramitação da Ação Civil Pública nº 0005552- 

13.2011.4.05.8300 nas instâncias superiores, reportando-se a evolução de eventual 

cumprimento de sentença em face das medidas reparatórias, mitigatórias e 

compensatórias impostas ao Porto de Suape; e 

b) fosse revisada sua política de acompanhamento e instrução de eventuais instâncias 

específicas de modo a manter este PCN Brasil sempre a par de todos os 

procedimentos paralelos relevantes para o enfrentamento da questão trazida ao 

processo de bons ofícios. 

17. Não obstante o fato de que as Diretrizes representam um conjunto de orientações 

de cumprimento voluntário, o PCN Brasil manifestou expectativa de que as recomendações 

apresentadas fossem consideradas, dado que se baseavam em acordos avençados pelas partes, 

nas preocupações legítimas externadas de ambos os lados e na boa condução de casos 

submetidos a este PCN. Para fins de monitoramento, o PCN se colocou à disposição para receber 

relatórios semestrais do progresso de implementação das medidas já acordadas, assim como de 

novas iniciativas futuramente acordadas entre as partes.  

18. Em 5 de junho de 2020, o PCN encaminhou a Declaração Final às partes, indicando 

o prazo de 6 de novembro de 2020 para que submetessem, em conjunto ou de forma apartada, 

relatórios a respeito da implementação das recomendações. 

 

4. MANIFESTAÇÕES DAS PARTES 

19. Em 6 de janeiro de 2021, as partes enviaram informações a respeito do progresso 

da implementação de algumas das recomendações. De modo geral, as comunicações recebidas 

informaram que o derramamento de petróleo na região de Suape e a pandemia de Covid-19 se 
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colocaram como obstáculos ao avanço das iniciativas acordadas e implementação das 

recomendações sugeridas pelo PCN Brasil. Ademais, foram fornecidas informações específicas 

sobre algumas ações, conforme descrição a seguir. 

20. Com base nas informações fornecidas, o PCN elaborou minuta de Relatório de 

Acompanhamento, que foi circulado para as partes no dia 11 de fevereiro para conhecimento e 

eventuais complementações. Em 26 de fevereiro, Fórum Suape e Van Oord encaminharam 

complementações, que foram consideradas para produção do resumo abaixo. 

4.1. Pontos consensuados durante a mediação  

4.1.1. Corais artificiais 

21. Em relação à análise da qualidade da água para fins de implementação de corais 

artificiais, as Alegantes informaram que enviaram em fevereiro de 2020 apontamentos sobre 

deficiências no método de coleta e análise das amostras adotado pela Van Oord. Embora tenham 

apresentado sugestões de aprimoramento do método para que os resultados fossem mais 

fidedignos à realidade, ainda não teriam recebido uma resposta.  

22. De sua parte, a Alegada declara que está reformulando a proposta de coleta das 

amostras de água para confirmar se o ambiente marinho, mesmo depois do derramamento em 

2019, cumpre os requisitos necessários para a instalação dos corais artificiais com a tecnologia 

Reef Guard. 

4.1.2. Equipagem de embarcações 

23. No que tange à equipagem das embarcações da comunidade pesqueira, a empresa 

Van Oord se manifestou informando que não houve conclusão da medida. A empresa propõe a 

realização de uma avaliação participativa das necessidades dos pescadores de acordo com o 

Protocolo de Comunicação. Depois de ser acordado um critério de distribuição dos 

equipamentos, a entrega dos equipamentos poderia ficar a cargo das partes interessadas (Fórum 

Suape e outras entidades locais).  

24. A Alegante informou que a Colônia Z-8 está trabalhando para elaboração de uma 

listagem de equipamentos para embarcações de mar, assim como de equipamentos de 

segurança individual (EPIs) para pescadores(as) que trabalham nas áreas estuarinas. A Alegante 

se comprometeu a entrar em contato com a Van Oord para dar seguimento às tratativas relativas 

ao assunto. 

4.1.3. Programa de saúde 

25. Sobre a elaboração de uma proposta para o enfrentamento de problemas de 

saúde da população local, as Alegantes informaram que houve certa demora para a elaboração 

em conjunto com a Fiocruz em razão da pandemia e derramamento de petróleo 

supramencionados. De toda sorte, a Fiocruz encaminhou uma primeira versão do plano em 

dezembro de 2020, sendo que as Alegantes devem compartilhar o conteúdo em breve para se 

proceder aos ajustes necessários.  
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26. A Van Oord relata que o plano ainda estaria em elaboração com a Fiocruz e que 

seria compartilhado com a comunidade com a finalidade de receber contribuições de 

aprimoramento. 

4.2. Pontos não consensuados durante a mediação 

4.2.1. Capacitação profissional  

27. Naquilo que não pôde ser consensuado no âmbito da mediação, mas que 

aparentemente haveria uma disposição para seguir as conversas, a Alegante informou que a 

princípio não há interesse por parte da Colônia Z-8, enquanto a Alegada apontou estar "inclinada 

a fornecer treinamento profissional à população local quando um projeto for concedido à Van 

Oord em Suape. No entanto, é de se observar que não houve nenhum contrato concedido à Van 

Oord pelo Porto de Suape no último ano." (sic). 

4.2.2. Outras ações 

28. Entre outras ações, a Alegada acrescenta que o Porto de Suape informou que não 

haveria óbices operacionais para a reabertura do Rio Tatuoca, mas que, por ora, restrições 

orçamentárias se impunham. Embora não tenha sido expressamente recomendada pelo PCN-

Brasil, a providência será muito bem-vinda caso atenda os interesses da comunidade afetada. 

4.3. Recomendações para a Alegada 

29. Não foram encaminhadas informações sobre as recomendações específicas 

realizadas à Alegada, elencadas no parágrafo 15 deste Relatório.  

4.4. Recomendações para as Alegantes 

4.4.1. Acompanhamento da tramitação da Ação Civil Pública 

30. Finalmente, a Alegante informou sobre o andamento da Ação Civil Pública nº 

0005552- 13.2011.4.05.8300 nas instâncias superiores, cientificando o PCN de que a decisão do 

Supremo Tribunal de Justiça determinou que o processo retornasse às instâncias ordinárias para 

elaboração de prova pericial. Houve recurso da decisão ainda sem julgamento até a data do 

contato. Tendo em vista que se trata de uma medida judicial em estágio avançado, cujo objetivo 

é justamente impor ao Porto de Suape a efetivação de medidas de cunho reparatório e 

compensatório, é importante o acompanhamento do resultado da demanda.  

 

5. RECOMENDAÇÕES PARA O SEGUNDO CICLO DE ACOMPANHAMENTO 

31. Com o intuito de abranger os pontos que ainda não foram atualizados e os que 

demandavam acompanhamento prolongado, fica estabelecido segundo ciclo de 

acompanhamento da Instância Específica nº 02/2015, sobre os pontos descritos a seguir. 

32. Vale mencionar que o acompanhamento realizado pelo PCN sobre os pontos 

consensuados em mediação (item 5.1) apenas tem prosseguimento caso haja interesse pelas 
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partes. O mesmo se aplica aos pontos abordados durante a mediação, mas que não tiveram 

acordo (item 5.2). Por fim, as recomendações realizadas pelo PCN à Alegada (item 5.3) e às 

Alegantes (item 5.4) têm caráter voluntário. 

5.1. Pontos consensuados durante a mediação  

33. Informações a serem solicitadas da Alegada e das Alegantes. 

5.1.1. Corais artificiais 

34. Informações atualizadas sobre o progresso das ações necessárias para eventual 

instalação de corais artificiais com a tecnologia Reef Guard. Destacar os desdobramentos atuais 

das ações informadas no item 4.1.1. 

35. Informações atualizadas sobre a instalação de corais artificiais, uma vez que sejam 

confirmadas as condições do meio marinho e as devidas autorizações governamentais. Destacar 

os desdobramentos atuais das ações informadas no item 4.1.1. 

5.1.2. Equipagem de embarcações 

36. Informações atualizadas sobre a equipagem de embarcação dos pescadores para 

melhorar a segurança e produtividade da pesca tradicional. Destacar os desdobramentos atuais 

das ações informadas no item 4.1.2. 

5.1.3. Programa de saúde 

37. Informações atualizadas sobre as negociações com a Fundação da Família Van 

Oord para implementação de programa de saúde direcionado ao atendimento da comunidade 

local. Destacar os desdobramentos atuais das ações informadas no item 4.1.3. 

5.2. Pontos não consensuados durante a mediação 

5.3.1. Implantação de programa de monitoramento da qualidade da água 

38. Informações atualizadas sobre as negociações para implantação de programa de 

monitoramento da qualidade da água na esteira dos estudos realizados para a instalação da 

tecnologia Reef Guard. 

5.3.2. Capacitação profissional  

39. Informações atualizadas sobre 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. Destacar os desdobramentos atuais das ações informadas no item 4.2.1. 

4.5. Recomendações para a Alegada 

40. A Alegada será convidada a apresentar eventuais ações desenvolvidas para 

atendimento das recomendações realizadas pelo PCN na Declaração Final, descritas a seguir: 

a) manutenção de protocolo de comunicação com as Alegantes para facilitar o cumprimento 

dos compromissos assumidos ao longo da mediação. Tomando por pressuposto que a 

empresa tem por objetivo alterar a percepção das comunidades locais e organizações de 
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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) exercício de sua relação negocial com o Porto de Suape de forma a endereçar soluções 

que se encontrem na alçada da autoridade portuária, uma vez abertas oportunidades 

para novos contratos; e 

c) revisão de 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, incrementando a segurança 

das atividades de dragagem e derrocagem. 

4.6. Recomendações para as Alegantes 

41. As Alegantes serão convidadas a apresentar eventuais ações desenvolvidas para 

atendimento das recomendações realizadas pelo PCN: acompanhamento da tramitação da Ação 

Civil Pública nº 0005552- 13.2011.4.05.8300 nas instâncias superiores. Destacar os 

desdobramentos atuais das ações informadas no item 4.4.1. 

 

6. CONCLUSÃO 

42. Em face de algumas lacunas que podem ser preenchidas pelas partes e pelo 

caráter contínuo das iniciativas recomendadas por este PCN, solicita-se que este relatório: (i) seja 

divulgado como primeiro acompanhamento das recomendações feitas pelo PCN na Declaração 

Final; (ii) seja encaminhado para que as partes encaminhem atualização, no âmbito de segundo 

ciclo de acompanhamento, até o dia 30 de junho de 2022. 

 

 

HEVELLYN MENEZES ALBRES 

COORDENADORA-GERAL, COORDENAÇÃO DO PCN BRASIL 

 

MÁRCIO LUIZ DE FREITAS NAVES LIMA 

COORDENADOR DO PCN BRASIL   
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APÊNDICE - Resumo cronológico do andamento do caso junto ao PCN Brasil: 

Data  Ação 

08/06/2015 Recebimento da Alegação de Inobservância 

18/08/2015 Relatório de Aceitação  

Out. a dez. 

/2015 

Mediação pelo PCN 

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 

2017 a 

2019 

Mediação privada 

12/2019 Versão preliminar da Declaração Final submetida às Partes 

Jan a abr. 

/2020 

Manifestações das partes a respeito da minuta da Declaração Final 

05/06/2020 Versão Final da Declaração Final aprovada pelo GTI-PCN e partes informadas 

sobre as recomendações 

06/11/2020 Data prevista para recebimento de informações do primeiro ciclo de 

acompanhamento das recomendações 

06/01/2021 Recebimento de informações da Alegada e de Alegante (Fórum Suape) 

11/02/2021 Versão preliminar do Relatório de Acompanhamento 

27/12/2021 Versão final do Relatório de Acompanhamento 

30/06/2022 Segundo ciclo de acompanhamento  

  

 

 


