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INTRODUÇÃO

Avião sobrevoa a Vila Nazaré, Brasil
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Este relatório conta cinco histórias de como companhias com 
sede na União Europeia estão envolvidas em violações de 
direitos humanos e destruição ambiental em todo o mundo, 
da América do Sul ao Sudeste Asiático, passando pela África 
Subsaariana. Os casos apresentados neste relatório apontam 
por que a União Europeia deve urgentemente introduzir 
disposições obrigatórias de Devida Diligência em Direitos 
Humanos e Meio Ambiente (oDDDHMA1*). É igualmente 
importante que essa legislação responsabilize as empresas 
europeias pelos danos causados por suas subsidiárias e em 
suas cadeias globais de valor, bem como assegure que as 
vítimas dos abusos tenham acesso a tribunais nos países 
sede dessas empresas.

Demolição forçada de casas no Brasil, envenenamento de 
vilarejos na Nigéria, terras griladas em Moçambique, destruição 
da pesca na Indonésia, intimidação e violência em Serra Leoa: 
estas são histórias de injustiças impostas a comunidades do 
Sul Global com muito pouco poder para enfrentar grandes 
empresas transnacionais do Norte.  

São histórias que revelam um quadro sombrio de como 
as empresas da UE continuam a violar direitos humanos e 
ambientais ao redor do mundo e de como sua avidez por 
lucros compromete as ambições de sustentabilidade e justiça 
climática das políticas da UE. Elas mostram que muitas 
empresas europeias fazem pouco para tratar das violações 
sistemáticas de direitos humanos em suas operações. 

Além de contar as histórias das vítimas, este relatório explica 
por que as companhias da UE ainda saem impunes quando 
cometem violações de direitos humanos e destruição 
ambiental fora de suas fronteiras. Para isso, analisamos nossos 
casos para ver o que eles nos diziam sobre como funciona 
atualmente a ordem legal internacional: protegendo as 
empresas, mas não suas vítimas.

Algo que salta aos olhos em vários destes casos é como as 
grandes empresas costumam usar o direito corporativo para 
se protegerem da responsabilidade ou ‘passivo’ dos danos 
que causam ou contribuem para causar. Elas criam estruturas 
empresariais complexas para separar artificialmente a empresa 
matriz na UE das subsidiárias que conduzem suas atividades 
em outras partes do mundo.  

Isso cria um sistema em que, quando as vítimas tentam mover 
uma ação contra uma transnacional europeia – como a Royal 
Dutch Shell e a companhia francesa Total – frequentemente 
são impedidas de processá-las diretamente no país de origem 
daquela empresa. São forçadas a tratar com uma subsidiária 
– que talvez não tenha recursos para sanar os problemas – e 
devem apelar à justiça no país daquela subsidiária, onde talvez 
não consigam um processo justo. É negada às vítimas uma ação 
de justiça contra as empresas ricas da UE, mesmo que sejam 
elas a concentrar lucros através das subsidiárias e mesmo que 
tenham o poder, os recursos e meios necessários para sanar 
danos, sendo também as responsáveis por formular as políticas 
de sustentabilidade e direitos humanos de suas  
subsidiárias globais.

Além disso, atualmente, há outras regras legais que dificultam 
que as vítimas consigam justiça. Nossas histórias destacam 
como as leis que definem onde um processo legal contra uma 
empresa pode ser aberto, ou dizem de qual país é a legislação 
aplicável em um determinado caso, não foram criadas para  
dar às vítimas uma boa chance de ter sucesso numa ação  
legal contra empresas da UE.

Esse sistema funciona muito bem para as empresas 
transnacionais: elas podem ter lucro sem ter responsabilidade, 
colhendo os benefícios da atividade econômica e lavando 
as mãos quando as coisas que dão errado. Isso corporifica as 
assimetrias de poder entre Norte e Sul e entre ricos e pobres, 
aprofundada pela globalização.

Dentro da UE, estão em curso iniciativas para criar regras que 
responsabilizem as empresas. Em abril de 2020, o Comissário 
da UE para a Justiça anunciou planos de criar uma legislação da 
UE estabelecendo o dever de diligência em direitos humanos e 
ambientais nas cadeias globais de valor. Essa lei tem potencial 
para tornar-se um enorme passo rumo ao fim das violações de 
direitos humanos por empresas. Ela poderia forçar as empresas 
a identificar riscos de danos em suas cadeias globais de valor e 
tomar medidas para prevenir, mitigar e sanar esses danos.

Uma lei de DDDHMA da UE pode incentivar empresas a 
prevenir e limpar poluição (por exemplo derramamentos 
de petróleo), a garantir que compensações sejam pagas a 
comunidades realocadas, ou assegurar que seus parceiros 
contratuais não estejam envolvidos em corrupção, crimes  
ou atividades ilegais.

Mas para que esse potencial possa se realizar, uma tal lei de 
DDDHMA precisa incluir certos elementos chave. 

Essa lei precisa ser vinculante e as empresas precisam ser 
responsáveis não apenas quando faltam com seu dever de 
diligência, mas sempre que causam danos. As empresas não 
devem poder escapar de suas responsabilidades simplesmente 
mostrando que cumpriram devida diligência. 

Nosso relatório mostra que uma nova legislação da UE deve 
permitir que as vítimas recorram a tribunais nos países das 
empresas transnacionais, contra as suas sedes ou empresas 
matriz. Também argumenta que essa nova legislação deve 
permitir que as leis do país onde acontece o julgamento  
sejam aplicadas no processo judicial. 

As regras do jogo nos tribunais precisam ser mais justas para 
as vítimas. O ônus de apresentar provas nas questões chave 
deveria passar das vítimas para as empresas. As vítimas 
também devem ter muito mais acesso a documentos das 
empresas que são decisivos para os processos. 

O objetivo de qualquer legislação sobre negócios e direitos 
humanos deve ser prevenir e sanar abusos das empresas. 
Como mostram os casos incluídos neste relatório, uma lei que 
responsabilize legalmente as empresas pelas ações danosas de 
suas subsidiárias (e em suas cadeias globais de valor) forçaria as 
empresas poderosas a evitar danos pelo empoderamento de 
comunidades locais, para que estas possam se proteger  
e proteger o meio ambiente. 

Mas, finalmente, essas obrigações não devem ser impostas 
apenas às empresas com sede e operações na UE. Empresas 
transnacionais de todo o mundo precisam ser submetidas a 
regras de responsabilidade semelhantes. A melhor maneira 
de realizar isso é um acordo por um tratado global sobre 
empresas e direitos humanos, cujas negociações começaram 
em 2014. A UE deve afinal assumir sua responsabilidade e 
comprometer-se de maneira construtiva com as negociações 
desse tratado nas Nações Unidas. Um tratado ambicioso  
na ONU, combinado a legislações regionais efetivas,  
é a melhor forma de colocar fim à impunidade  
das empresas transnacionais. 

5



FAMÍLIAS VIVENDO  
EM MEIO A ESCOMBROS 
NO BRASIL
Na Vila Nazaré, a cada hora, a paz é brutalmente 
perturbada por uma aeronave decolando. A pista beira 
o fundo dos quintais da últimas casas desse subúrbio 
da metrópole brasileira de Porto Alegre. 
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Há 60 anos, quando as primeiras pessoas construíram 
suas casas nesse terreno vazio ao lado do atual 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, ainda se tratava 
de um pequeno aeroporto regional de propriedade 
estatal. Agora, é uma importante conexão de transporte 
internacional, com ambições de crescer ainda mais2.

Em 2018, a operadora de transporte aéreo alemã Fraport 
Brasil, uma empresa privada, subsidiária integral da 
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, se 
tornou operadora do aeroporto, depois de a companhia 
ter adquirido os direitos de operação por 25 anos, em 
um leilão organizado pelo governo brasileiro3. A Fraport 
fez planos de expandir a capacidade do aeroporto para 
receber aviões de maior porte, sobretudo de carga. 
Anunciaram que a pista seria ampliada de 2.280 para 
3.200 metros, usando justamente o terreno onde está 
localizada a Vila Nazaré4. 

MORADORES DESALOJADOS À FORÇA
As pessoas que viviam ali souberam dos planos de 
desocupação pela mídia. “Eu só soube pela televisão, 
que os alemães tinham comprado o terreno, que tudo 
era deles e que o povo da Vila Nazaré tinha que sair”, 
lembra Sônia Regina Alves, que viveu na Vila Nazaré  
por 30 anos5.

Logo após ter se apropriado do aeroporto, a Fraport 
contratou a controversa empresa de remoção Itazi – 
que já havia sido alvo de investigações por remoções 
abusivas em São Paulo6 – para começar a bater às portas 
das pessoas informando sobre o plano de extensão da 
pista e a futura remoção. Essas visitas muitas vezes foram 
acompanhadas pela polícia7. Foram oferecidos às 2.000 
famílias da Vila Nazaré acordos de realocação em dois 
locais, ambos muito distantes dali. 

Vania Maria Soares foi uma das residentes que não 
ficaram satisfeitas com as ofertas de realocação. “O 
lugar onde querem nos colocar não é bom para nós. 
Ninguém quer ir”, diz. Os dois locais de realocação, 
onde novas casas foram oferecidas, ficam longe do 
centro da cidade e não tem estrutura. Muitas pessoas 
arriscam perder seus trabalhos na economia informal 
da Vila Nazaré, porque os pequenos negócios estão 
desaparecendo. 

“A história da minha vida está aqui. Criei meus filhos 
aqui, agora estou criando meus netos aqui. Eu não 
quero sair de Nazaré. Aqui estão minhas raízes, aqui 
está minha vida”, completa Soares8.

BAIRRO DESTRUÍDO POR ESCAVADEIRAS 
Soares foi uma das primeiras moradoras do bairro, 
quando havia apenas campo e mato ao redor e uma 
única torneira de água para toda a comunidade. Quando 
as primeiras pessoas se estabeleceram no bairro, não 
tinham títulos de propriedade legais, mas ocuparam 
um terreno sem uso. De acordo com a lei brasileira, 
as famílias que ocupam esse terreno há tantos anos, 
tornam-se automaticamente proprietárias da terra.

Desprezando essa realidade, em 2012, o governo do 
Estado do Rio Grande do Sul confiscou o terreno onde 
está instalada a Vila Nazaré9, ainda que milhares de 
pessoas morassem ali, em um bairro cheio de lojas e 
pequenos negócios. 

Em julho de 2019, o município começou a despejar 
famílias de suas casas, que em seguida foram destruídas 
por uma escavadeira, deixando a viver entre escombros 
os moradores que restaram no bairro. 

Sob pressão, muitas famílias aceitaram acordos 
desfavoráveis de realocação. Vanessa Bueno, uma 
moradora já realocada, afirma: “Eu nunca pedi para 
trocar minha casa pelo apartamento que tenho hoje. 
Minha casa em Nazaré era muito melhor que este 
apartamento onde hoje eu moro. A segurança que  
eu sentia em Nazaré era muito melhor que o  
que tenho hoje”10.
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A FRAPORT DELIBERADAMENTE  
FOGE À RESPONSABILIDADE
A Fraport não reconhece sua responsabilidade em 
relação à remoção das famílias de Nazaré. A empresa 
alega que a Vila Nazaré é uma ocupação ilegal e 
portanto não se responsabiliza pela realocação dos 
moradores. “Nós da Fraport não temos nada a ver 
com essa decisão. A realocação das famílias foi uma 
das pré-condições de assinatura do contrato entre as 
autoridades e a empresa”, afirmou o CEO da Fraport, 
Stefan Schulte, em uma reunião de acionistas em maio 
de 201911.

No entanto, o contrato entre a Fraport e o Ministério 
dos Transportes do Brasil mostra o contrário: como 
concessionária, a Fraport é diretamente responsável. O 
contrato define claramente que “quaisquer remoções 
de áreas vizinhas ao aeroporto, de sua propriedade 
ou de propriedade de terceiros, antes ou depois do 
término do contrato, é de inteira responsabilidade da 
Concessionária” 12.

Logo após as primeiras remoções, o Ministério Público 
Federal (MPF) do Brasil abriu uma ação contra a Fraport, 
reivindicando o direito à habitação para as famílias 
da Vila Nazaré e exigindo que a Fraport arque com os 
custos da remoção forçada e da construção de casas 
para realocação13. O MPF declarou que nem a Fraport 
nem a prefeitura do município podem remover famílias 
à força, a não ser que o processo ocorra de maneira 
adequada e transparente. Até que isso aconteça, 
nenhuma família pode ser removida. 

UMA COMUNIDADE PRÓSPERA  
VIROU ÁREA ABANDONADA
A ação do MPF suspendeu temporariamente as 
remoções, mas elas foram retomadas assim que a 
Fraport ganhou recurso contra a injunção concedida. 
Apesar de ameaçados e intimidados, moradores e 
donos de pequenos negócios na comunidade estão 
resistindo à serem removidos sem nenhuma garantia de 
reparação. Algumas famílias continuam vivendo em meio 
a escombros, enfrentando a violência das autoridades 
e da Fraport, na esperança de permanecer na área com 
direito às devidas reparações. 

Nesse meio tempo, os moradores que permanecem na 
Vila Nazaré temem que suas casas se tornem inabitáveis. 
O município de Porto Alegre parou de investir na área: 
com a escola e o posto de saúde fechados, as ruas cheias 
de buracos, casas abandonadas e demolidas, aquela que 
foi uma comunidade próspera começou a parecer  
uma terra abandonada. 
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ANÁLISE LEGAL
• Antes de começar o projeto, deveria ser exigido à 

Fraport o cumprimento de devida diligência, pelo qual 
a empresa teria identificado as questões de direitos 
humanos envolvidas na obra do aeroporto, incluindo 
as questões de propriedade do terreno, remoção 
forçada e compensação dos moradores. Uma lei de 
DDDHMA, se corretamente aplicada, poderia ter 
forçado a empresa a tratar dessas questões.

• A consulta da comunidade local deveria ser 
obrigação da Fraport, como parte de suas 
obrigações de devida diligência. Se a Fraport não 
cumpre corretamente a devida diligência e causa 
danos à comunidade, uma lei firme de DDDHMA 
na União Europeia deveria impor responsabilização 
por esses danos.

• Empresas podem causar danos mesmo quando 
cumprem devida diligência, portanto as leis de 
DDDHMA precisam ser combinadas a disposições 
que imponham responsabilidades às matrizes por 
violações causadas, não obstante o cumprimento  
de devida diligência.

• Os moradores da Vila Nazaré enfrentaram 
obstáculos intransponíveis para responsabilizar 
a empresa matriz da Fraport Brasil (a Fraport AG 
Frankfurt Airport Services Worldwide). Ainda que 
a matriz seja plena proprietária da Fraport Brasil 
– Porto Alegre e tenha criado a subsidiária com o 
único objetivo de modernizar e operar o aeroporto, 
a estrutura empresarial separada da matriz limita a 
possibilidade de que esta seja responsabilizada em 
tribunais da UE.

• As vítimas que foram forçadas a sair de suas casas 
não devem ter o ônus de provar que a empresa 
matriz alemã controla as atividades de sua 
subsidiária para conseguir a responsabilização da 
matriz, como se exige atualmente. 

• É fundamental que as vítimas possam levar a 
empresa a tribunal na UE, porque o sistema legal 
no país de localização da subsidiária é inadequado. 
Embora o Ministério Público brasileiro tenha 
entrado com uma ação contra a Fraport Brasil, 
isso resultou apenas na suspensão temporária 
da destruição da Vila Nazaré e não possibilitou 
compensação às pessoas que perderam suas casas 
e seus meios de vida.

• Tipicamente, os tribunais europeus aplicam a lei 
do país onde ocorreu uma violação. Deveriam 
poder aplicar as leis da União Europeia, para 
garantir que empresas sediadas na UE estejam em 
conformidade com os padrões da UE. É possível 
que um tribunal europeu considere que, uma 
vez que a legislação brasileira não reconheceu o 
direito de propriedade dos moradores, nenhuma 
compensação é devida. As leis da UE deveriam 
garantir que a legislação do país onde ocorreu  
uma violação não seja aplicável quando não  
corrige adequadamente essa violação. Essa  
exceção já existe em casos de dano ambiental, 
e a UE deve estendê-la também às violações de 
direitos humanos.

Sônia Regina Alves protestando contra a expulsão da 
Vila Nazaré – Alass Derivas

“A HISTÓRIA DA MINHA VIDA ESTÁ 
AQUI. CRIEI MEUS FILHOS AQUI, 
AGORA ESTOU CRIANDO MEUS 
NETOS AQUI. EU NÃO QUERO SAIR 
DE NAZARÉ. AQUI ESTÃO MINHAS 
RAÍZES, AQUI ESTÁ MINHA VIDA”
- VANIA MARIA SOARES
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MORTE POR  
PETRÓLEO NA NIGÉRIA
O Delta do Níger é uma das áreas mais poluídas do mundo. 
Desde os anos 1950, quando foram descobertas reservas de 
petróleo nessa foz densamente populada de um rio tropical, 
vazamentos de óleo bruto no ambiente acontecem de 
maneira contínua.
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“As pessoas dessa região comem, bebem e respiram 
ar poluído, resultado direto da queima de gás e 
derramamentos de petróleo”, explicou Michael Azabi, 
diretor do hospital de Oruma, uma pequena cidade no 
meio do delta. Mais de 30 milhões de pessoas14 vivem 
nessa área altamente poluída, enquanto empresas 
petroleiras transnacionais como a Shell15  
e a Total continuam a extrair – e a derramar – petróleo.

“Se você vai até o rio, não consegue pescar muitos 
peixes, e os poucos que pesca estão contaminados”, 
disse Azabi. “Você vê o óleo boiando na água e já pode 
imaginar o que acontece se as pessoas não têm dinheiro 
para comprar água. Elas estão bebendo petróleo16.

MORTES PREMATURAS  
POR POLUIÇÃO PETROLÍFERA
Grande parte da poluição é causada por vazamentos  
nas tubulações, devidos a pouca manutenção ou 
tubulações mal protegidas, expostas à sabotagem de 
pessoas que querem roubar petróleo para ganhar a vida, 
em uma região onde os meios de vida tradicionais foram 
destruídos. Derramamentos são frequentes e nunca são 
limpos de modo rápido ou efetivo, o que leva à poluição 
generalizada da água, do solo e do ar. A queima de gás – 
para eliminar o gás indesejado produzido na extração do 
petróleo – acrescenta ainda mais poluição à atmosfera17.

Estudos científicos mostram que a exposição constante 
à poluição petrolífera tem um impacto trágico na saúde. 
“A expectativa de vida foi reduzida. Muitos homens e 
mulheres jovens estão morrendo”, disse Azabi. 

Um importante estudo científico mostra que os 
bebês nigerianos que crescem nas zonas poluídas 
por petróleo tem duas vezes mais chance de morrer 
prematuramente18. Queen Victor, mãe de dez filhos, 
viveu isso na pele. “Quando você engravida, muitas 
vezes perde o bebê por causa do vazamento  
de petróleo”19, disse. Seis de seus dez filhos  
ainda estão vivos. 

Há décadas as pessoas que vivem no delta tentam  
todos os caminhos legais possíveis para parar a poluição, 
forçar as empresas a limpar seus derramamentos e a 
compensar os estragos feitos às terras de cultivo,  
viveiros de peixes e à saúde pública.

A SHELL SABOTA AÇÕES LEGAIS EXITOSAS
Diariamente novos casos são submetidos aos tribunais 
na Nigéria. Ainda que ocasionalmente as vítimas 
obtenham decisões favoráveis nos tribunais, isso é raro 
e as ações legais quase nunca levam à compensação 
por danos ou reparação. As empresas petroleiras 
frequentemente se recusam a acatar essas decisões e 
usam várias táticas para sabotar seu cumprimento.

A comunidade de Ejama-Ebubu, que sofre com a 
poluição petrolífera causada pela Shell desde 1970, 
ganhou uma ação legal contra a empresa em 2010. O 
tribunal nigeriano decidiu que a Shell deveria pagar 
meio bilhão de dólares e juros, além de limpar as terras 
poluídas20. 

Quando a empresa se recusou a obedecer a decisão do 
tribunal, a comunidade se voltou para os tribunais do 
Reino Unido, país sede da empresa matriz, para tentar 
fazer cumprir o pagamento. Mas não houve sucesso. Em 
2019, o juiz decidiu em favor da transnacional petroleira, 
deixando os comunitários de mãos vazias21.

Outro exemplo de empresas fugindo de 
responsabilidades é o caso da proibição da queima de 
gás. Em 2005, Suprema Corte da Nigéria considerou 
a queima de gás ilegal, a partir de uma iniciativa de 
comunidades vizinhas a locais de queima. Mas, em vez 
de suspender essa prática danosa e poluente, empresas 
petroleiras como a Shell optaram por pagar multas por 
infração. Essas multas são tão baixas que puderam ser 
simplesmente incluídas nos custos operacionais22.

Aviso de poluição por petróleo em Goi – Ike Teuling

11



ROYAL DUTCH SHELL É 
PRO CESSADA NA HOLANDA

SPD C É 
PRO CESSADA NO 
REINO UNID O

TRIBUNAL D O REINO 
UNID O RECUSA 

ABRIR DE PRO CESSO 
CONTRA A SHELL

LEVANDO O CASO AO PAÍS  
SEDE DA EMPRESA
Uma vez que, mesmo quando favoráveis,  
os resultados de ações legais na Nigéria não 
estavam sendo implementados nem respeitados, 
as comunidades atingidas recorreram a tribunais 
nos países de origem das companhias petroleiras 
presentes no delta do Níger. Com apoio de ONGs 
europeias, vários processos foram abertos pedindo 
a condenação de empresas matrizes da UE  por 
violações cometidas por suas subsidiárias  
fora da Europa.

• Na Holanda, em 2008, quatro agricultores  
nigerianos que perderam seus viveiros de peixes 
por causa de derramamentos de petróleo 
levaram a Royal Dutch Shell a tribunal para exigir 
indenização e limpeza. Doze anos mais tarde, o 
processo ainda está correndo e dois dos quatro 
demandantes morreram. Embora seja uma vitória 
o fato de o tribunal holandês aceitar um processo 
contra uma empresa matriz em seu país sede, por 
crimes cometidos por uma subsidiária (a Shell 
Petroleum Development Company – SPDC), a 
lentidão impõe que as comunidades  
dos quatro demandantes continuem vivendo em 
meio à poluição.  

• Tribunais no Reino Unido também foram mobilizados 
para julgar a Shell pela poluição causada na Nigéria, mas, 
nesse caso, só a subsidiária SPDC foi processada em 2012. 
A empresa chegou a um acordo com os demandantes 
e pagou à comunidade Bodo uma compensação de 70 
milhões de dólares americanos pelos estragos gerados em 
dois derramamentos ocorridos em 2008. A Shell também 
prometeu limpar a área, mas isso só começou a ser feito 
seis anos mais tarde, em 2019, e está longe de terminar23.

• Depois da vitória da comunidade Bodo, em 2015, as 
comunidades Ogale e Bille tentaram ter acesso à justiça 
no Reino Unido. No entanto, o tribunal considerou que 
as comunidades não tinham direito a buscar reparação 
contra a Shell nos tribunais do Reino Unido24. A Shell 
argumentou que “As reivindicações de comunidades 
nigerianas contra uma empresa nigeriana devem 
ser ouvidas na Nigéria, e não no Reino Unido25. As 
comunidades Ogale e Bille recorreram da decisão em 
maio de 2020 e ainda aguardam uma decisão. 

• Em 2017 a comunidade Ikebiri abriu um processo contra 
a empresa petroleira ENI  em um tribunal italiano. 
Exigiram compensação pelos estragos causados por um 
derramamento de petróleo em 2010. O processo também 
resultou em um acordo. Mas, nesse caso, não houve 
pagamento diretos. Em vez disso, a empresa só concordou 
em investir em infraestrutura para a comunidade, como 
estradas e eletricidade. No tribunal italiano, a ENI alegou 
não ser responsável pelo derramamento e apontou para 
sua subsidiária na Nigéria.

Queen Victor em frente a sua loja - Ike Teuling

“QUANDO VOCÊ 
ENGRAVIDA, MUITAS 
VEZES PERDE O  
BEBÊ POR CAUSA  
DO VAZAMENTO  
DE PETRÓLEO”
- QUEEN VICTOR, MOTHER OF 10 CHILDREN
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ANÁLISE LEGAL
• Uma legislação da UE que obrigue a devida 

diligência em direitos humanos e meio ambiente 
deve impor que as empresas da UE cumpram devida 
diligência por suas subsidiárias. Mesmo em relação 
a contratantes e em suas cadeias globais de valor, a 
DDDHMA deve ser rigorosamente aplicada, e o não 
cumprimento, de acordo com a lei, deve ser sujeito 
a penalidades altas o suficiente para dissuadir o 
incumprimento da devida diligencia no futuro. 

• Empresas como a Shell e a ENI argumentam que 
as reivindicações deveriam ser dirigidas a suas 
subsidiárias na Nigéria e que os tribunais europeus 
não deveriam assumir processos de violações 
de direitos humanos ocorridas fora da UE (casos 
‘extraterritoriais’). As leis da UE devem portanto 
incluir a responsabilização das empresas matriz. A 
estrutura empresarial e os advogados das subsidiárias 
dificultam que as vítimas na Nigéria responsabilizem 
legalmente a matriz, já que isso exige romper uma 
barreira. No caso que foi a tribunal na Holanda, a 
subsidiária Nigeriana foi considerada culpada, mas a 
empresa matriz não. Além disso, a subsidiária era de 
propriedade parcial do governo nigeriano, que pode 
alegar imunidade soberana no caso de uma ação. 

• As vítimas tem condições limitadas de levantar 
a informação necessária para mostrar o controle 
da matriz sobre a subsidiária e assim estabelecer 
a responsabilidade da empresa matriz. Uma nova 
legislação europeia pode inverter esse ônus da prova. 

• Como mostra a situação na Nigéria, é importante 
permitir que as empresas matrizes sejam processadas 
em tribunais da UE, uma vez que frequentemente 
os sistemas legais dos países onde se localizam as 
subsidiárias são inadequados. Agentes locais não tem 
condições de fazer cumprir a lei, de modo que as 
empresas transnacionais podem ignorar as decisões 
dos tribunais locais, e as penalidades pelos estragos 
não funcionam para dissuadir violações futuras. É 
notável que as únicas ocasiões em que demandantes 
conseguiram compensações limitadas foram acordos 
resultantes de processos legais movidos em tribunais 
europeus (o caso Bodo contra Shell na Inglaterra e o 
caso Ikebiri contra a ENI na Itália).

• Os tribunais europeus geralmente aplicam a lei 
do país onde ocorreram os danos, com algumas 
exceções. É importante que os tribunais da UE 
possam aplicar a legislação que garanta maior 
proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente. 
Por exemplo, se um tribunal recebe um processo 
relacionado a poluição e violação de direitos 
humanos na Nigéria, pode ser requerido que 
apliquem a legislação nigeriana, inclusive a Lei 
Nigeriana de Petróleo e Navegação de 1968, que 
permite que empresas lancem substâncias nocivas no 
ambiente quando isso é resultado de um vazamento. 
Se essa lei for aplicada, será muito difícil que as 
vítimas consigam justiça. Portanto, os tribunais 
europeus devem poder aplicar legislações da UE para 
temas como poluição, proteção da saúde, reparação 
de danos, etc. 

COMUNIDADES O GALE E BILLIE 
RECORREM DA DECISÃO DE 

2015 D O REINO UNID O

ENI É 
PRO CESSADA 

NA ITÁLIA

VIVENDO NA POLUIÇÃO TÓXICA
Em 2011, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) denunciou os níveis extremos de 
poluição na região Ogoni, parte do delta do Níger26. 
Foram reportados níveis extremamente altos de 
poluição da água e do solo, por exemplo na comunidade 
Ogale27, a destruição de manguezais e graves impactos 
na saúde. Hoje, nove anos mais tarde, nenhum dos 
locais de derramamento identificados pelo PNUMA foi 
limpo corretamente. Pelo contrário, em 90% dos casos 
a limpeza sequer foi iniciada e as pessoas continuam a 
viver em meio à poluição tóxica28. 

Os peixes e produtos agrícolas também contém 
substâncias tóxicas. “O que comemos aqui é puro 
veneno”, afirma Veronica Adda Kobani, do vilarejo de 
Goi. “Quem pode vai embora daqui ou compra sua 
comida em outros lugares. Mas há aqueles que não tem 
alternativa, então ainda comem isso”29. “Às vezes eu 
levo meus filhos até o rio e conto a eles histórias sobre 
como era bonito aqui”, ela disse. “Mas, na verdade, eu 
não deveria fazer isso. O ar que você respira aqui é 
poluído também”.
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TRANSNACIONAIS  
EXPULSAM FAMÍLIAS 
MOÇAMBICANAS  
DE SUAS CASAS
Em 2010, as vidas dos pescadores e agricultores da tranquila cidade 
de Palma foram viradas de cabeça para baixo. Uma grande reserva 
de gás foi descoberta na região costeira do Cabo Delgado, norte de 
Moçambique, muito próximo a uma área de preservação natural 
da UNESCO. Empresas transnacionais começaram a chegar para 
criar infraestrutura terrestre e um complexo industrial, tomando os 
territórios de cultivo e pesca e deixando os moradores locais sem  
ter como sustentar a si e a suas famílias.

Pescadores na praia de Palma – Ike Teuling
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“Eles me deram uma casa, mas não tenho área para 
produzir comida e me manter. Eles acham que os dois 
sacos de arroz que me dão bastam, mas será que 
eles acham essa quantidade é suficiente para mim?”, 
questiona uma mulher idosa do vilarejo de Milamba30, 
pequena localidade pesqueira que quase desapareceu 
completamente do mapa para a construção  
de um aeroporto.

MORADORES EXPULSOS  
SEM INDENIZAÇÃO
Na região, um total de 556 famílias foram removidas de 
seus vilarejos e parcialmente realocadas em novas áreas, 
além disso, mais de mil outras famílias foram atingidas. 
Essas novas casas são distantes da costa e os pescadores 
perderam o acesso ao mar. “Sou pescador. Com o 
dinheiro que eu ganho pescando, mando meus filhos 
para a escola. Mas agora que a Anadarko nos forçou a 
mudar, eu não sei o que fazer”, explica Abibu Nivsiami31 
em um vídeo feito em 2018, logo antes da realocação. 

A empresa petroleira estadunidense Anadarko 
desenvolveu a primeira infraestrutura para o grande 
complexo de extração de gás líquido natural, forçando 
as pessoas a deixarem suas casas e machambas, 
pequenos lotes de terra para cultivo de variedades como 
mandioca e inhame. A terra de cultivo confiscada não 
foi corretamente restituída e muitos habitantes relatam 
não terem recebido terra suficiente para sustentar 
suas famílias. A muitos foi prometida compensação 
financeira, mas nunca receberam pagamento32.

Escritório da petroleira Anadarko – Ike Teuling

INVASÃO DE EMPRESAS EUROPEIAS 
Tudo isso aconteceu sob uma licença de Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra (DUAT)33, concedida à Anadarko 
pelo governo moçambicano antes que a empresa 
tivesse qualquer conversa com os moradores sobre 
realocação34. Isso vai contra a legislação moçambicana, 
que permite ao Estado transferir o direito ao uso da terra 
– não a propriedade – a terceiros, mas apenas com o 
consentimento informado da população local. 

Em 2019 a Anadarko foi comprada pela Oxydental 
Petroleum, que por sua vez vendeu o projeto à gigante 
petroleira francesa Total35. A Total E&P Mozambique 
Area 1 Limitada, subsidiária plena da Total, se tornou 
operadora da jazida de gás e da usina de liquefação 
prevista, possuindo 26,5% do total das ações36.

Uma jazida de petróleo mais distante da costa é 
operada pela Mozambique Rovuma Venture S.p.A., 
um empreendimento conjunto entre a estadunidense 
ExxonMobil, a italiana ENI e a Companhia Nacional de 
Petróleo da China37.

A participação europeia no projeto não se limita a 
quem são os donos das concessões. O desenvolvimento 
industrial atraiu uma ampla gama de outras empresas 
europeias, incluindo a empresa holandesa de dragagem 
Van Oord38 e a construtora belga Besix39. A petroleira 
holandesa Shell tem planos para uma refinaria de gás 
líquido40 e a norueguesa Yara tem interesse em construir 
uma planta de produção de fertilizantes, usando o gás 
como matéria-prima41. Agências de crédito à exportação 
do Reino Unido, Holanda e Italia estão planejando ou já 
decidiram oferecer milhões de euros para este projeto. 
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SEGURANÇA PRECÁRIA FORÇA  
MAIS MORADORES A PARTIR
O interesse europeu por essa região remota não trouxe 
benefícios para os moradores locais. Ao contrário, grupos 
insurgentes supostamente ligados a um grupo local 
chamado Al Shabaab, mas cujas verdadeiras ligações não 
são confirmadas, começaram a atacar as comunidades 
da área, semeando o medo e forçando ainda mais 
pessoas a abandonar suas comunidades42.

Muitas dúvidas pairam sobre o real motivo por trás 
desses ataques e sobre sua conexão com a expansão 
industrial, mas esse quadro levou à intensa militarização 
da região. Moradores acusam o exército ali instalado 
de abusos e de só protegerem os interesses das 
transnacionais em vez da segurança dos civis43. As 
transnacionais, no entanto, não veem nesse quadro de 
segurança explosivo uma razão para ir embora.

A população local sofre com a situação. “Eu sou 
comerciante, pescador e curandeiro. Eu costumava 
curar várias doenças, mas agora não faço mais esse 
trabalho porque tenho medo de entrar na mata para 
buscar as plantas medicinais”, diz um homem idoso 
de Milamba. “O exército pode me confundir com os 
rebeldes, então desisti dessa atividade” 44.

COMUNIDADES ATINGIDAS  
LUTAM PARA SEREM OUVIDAS
Para as comunidades atingidas de Cabo Delgado, 
formadas em sua maioria por pessoas sem educação 
formal, ter acesso à justiça não é fácil. Em 2019, o povo 
de Milamba escreveu uma queixa formal dirigida ao 
projeto Moçambique GLN, operado pela Total.  
Nunca receberam resposta. Em maio de 2020, 37 
famílias da comunidade de Milamba apresentaram  
outra queixa à Total pela perda de suas terras e  
ausência de indenização. Até agora, essa carta  
também permanece sem resposta. 

Como as queixas formais apresentadas à Total não 
resultaram em nenhuma melhora da situação, as 
comunidades atingidas se dirigiram aos financiadores 
do projeto, com ajuda de ONGs europeias. Em julho 
de 2020, a ONG holandesa Both Ends, em parceria 
com um sindicato de agricultores (a União Provincial 
de Camponeses), enviou uma carta de reclamação 
ao Banco de Desenvolvimento Africano45. Amigos da 
Terra Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte abriram um 
processo legal contra a agência governamental de 
crédito à exportação UK Export Finance, afirmando que 
o apoio de um bilhão de dólares dedicado ao projeto é 
incompatível com o Acordo de Paris46 sobre o clima.

Cristina Raimundo em sua roça de arroz – Ike Teuling
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ANÁLISE LEGAL
• Se a devida diligência em direitos humanos e 

meio ambiente fosse obrigatória e implementada 
com penalidades adequadas, uma avaliação 
de devida diligência poderia ter apontado 
questões relacionadas a deslocamentos forçados, 
compensações e avaliação de impacto ambiental.

• Uma legislação de DDDHMA também ofereceria 
um marco de tomada de decisões para empresas 
que operam em áreas de violência, ajudando-as a 
determinar a impossibilidade de evitar violações de 
direitos humanos que ocorram em correlação com 
sua presença e, portanto, encerrar suas atividades 
naquela área.

• Se a obrigação de DDDHMA exigir a divulgação 
de informações sobre as estruturas e relações 
empresariais, isso será útil às vítimas que  
buscam justiça.

• A UE deve oferecer acesso à justiça ,permitindo 
que as vítimas processem as empresas matriz em 
tribunais na UE. Para pessoas expulsas de suas 
casas e privadas de seus meios de vida, recebendo 
pouca ou nenhuma compensação, a busca por 
reparações através dos mecanismos de resolução 
de litígios das empresas transnacionais tem sido 
infrutífera.

• Este caso demostra a necessidade de que a UE 
conceda acesso à justiça em tribunais europeus. 
O sistema legal de Moçambique não consegue 
garantir justiça: o governo descumpriu suas próprias 
leis concedendo a terra à Anadarko. O governo 
militarizou a zona, o que intimidou os moradores e 
restringiu ainda mais seus meios de vida.

• A UE deve prover responsabilização das 
empresas matrizes por danos causados por suas 
subsidiárias e por danos previsíveis causados 
em suas cadeias globais de valor. A estrutura 
empresarial e as camadas de muitas empresas 
e subsidiárias envolvidas na região torna difícil a 
responsabilização das matrizes.

• A UE deve deixar explícito que seus tribunais 
podem julgar casos de violações de direitos 
humanos e aplicar a eles a legislação de direitos 
humanos da UE. A UE deve garantir que seus 
tribunais possam aplicar a legislação da UE 
nesses casos. As empresas da UE devem ser 
responsabilizadas segundo os parâmetros europeus 
e as vítimas devem ter direito à compensação 
adequada pelos danos causados  
por sua realocação forçada.

UMA OPORTUNIDADE PARA  
PREVENIR FUTUROS DANOS
O projeto Moçambique GLN está ainda em fase 
inicial, tendo seu desenvolvimento desacelerado pelas 
questões de segurança. Ainda há chance de evitar 
estragos futuros, por exemplo, no arquipélago de 
Quirimbas, biosfera protegida pela UNESCO, e prevenir 
mais violações de direitos humanos, se os moradores 
locais tiverem condições de fazer frente às várias 
empresas transnacionais que planejam atuar na área. 

“Deveriam nos deixar em paz para trabalhar no cultivo” 
diz Cristina Raimundo de Senga. “Nós precisamos que 
essa terra dê alimento. Não temos como viver de outra 
coisa. Sem a terra não podemos produzir comida, não 
podemos sobreviver”47.

“NÓS PRECISAMOS 
QUE ESSA TERRA 
DÊ ALIMENTO. NÃO 
TEMOS COMO VIVER DE 
OUTRA COISA. SEM A 
TERRA NÃO PODEMOS 
PRODUZIR COMIDA, 
NÃO PODEMOS 
SOBREVIVER”46

- CRISTINA RAIMUND O, SENGA
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Monocultura da Socfin em Serra Leoa – Fian Bélgica

SOFRIMENTO SILENCIADO 
EM SERRA LEOA
A chefatura Malen no sul de Serra Leoa já foi um ecossistema 
diverso, onde os membros da comunidade Malen podiam 
ganhar a vida com a pequena agricultura, a caça e a coleta. 
Até a chegada da SOCFIN em 2011, quando a empresa 
assinou um contrato com o governo de Serra Leoa para  
usar a terra no cultivo de palma de óleo. 
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Outros dois contratos foram assinados e a SOCFIN, uma 
empresa agroindustrial Franco-belga-luxemburguesa, 
adquiriu controle sobre 18.473 dos 27.000 hectares de 
terra da chefatura. Ainda que o chefe máximo do reino 
Malen tenha aceitado a cessão da terra ao governo, uma 
grande parte das comunidades da área afirmam que o 
acordo é ilegítimo. As 32.000 pessoas que vivem em 53 
vilarejos nunca foram consultadas e nunca deram seu 
“consentimento prévio e informado”48.

“A SOCFIN nunca realiza processos de consulta 
participativa nos vilarejos. Eles tentaram apenas 
conseguir o consentimento de dois ou três proprietários 
de terras nos vilarejos fazendo promessas, depois 
disseram que toda a vila tinha aceitado ceder as 
terras”, explica um morador da cidade de Bassaleh  
à FIAN Bélgica, em 201249.

A SOCFIN deveria ter pago uma indenização justa  
pela perda das terras de cultivo e da produção, mas  
as pessoas nos vilarejos relatam que a compensação 
paga foi insuficiente e diferente do que estava  
previsto nos acordos.

“Nós tínhamos 60 acres de palma, mas depois do 
estudo que fizeram, consideraram que eram apenas  
10”, afirma um morador de Gandorhun Town à FIAN 
Bélgica em 201850. 

O que veio em seguida foi o processo, ainda em curso, 
de busca de justiça pelos moradores, enquanto a 
monocultura de palma da SOCFIN – e seus vários efeitos 
negativos com relação ao acesso à terra, condições de 
trabalho, poluição e criminalização – se alastra cada vez 
mais pela terra do povo Malen.

TÁTICAS AGRESSIVAS DA EMPRESA PARA 
SILENCIAR CRÍTICAS
Serra Leoa não é o único país onde a SOCFIN é acusada 
de violar direitos humanos. No Camarões51, no Camboja52 
e na Nigéria53, ONGs denunciam grilagem de terras 
acompanhada por poluição ambiental e repressão de 
moradores que tentam conseguir justiça. 

A SOCFIN, companhia agro-industrial de origem 
Belga fundada nos tempos da colônia, registrada 
em Luxemburgo, é de propriedade do executivo 
belga Hubert Fabri (54,2% das ações) e do francês 
Vincent Bolloré (39% das ações). A empresa tem uma 
estrutura de propriedade altamente complexa, com 
muitas subsidiárias ativas em 10 países na África e 
na Ásia, possuindo um total de 192.900 hectares de 
monoculturas de palma e borracha. 

A SOCFIN é conhecida por suas estratégias agressivas 
contra aqueles que criticam suas ações. Em 2018 a 
SOCFIN abriu uma ação judicial estratégica contra a 
participação pública (ou SLAPP54) contra um grupo de 
ONGs francesas e jornalistas55, seguida de outra ação 
semelhante, mais tarde naquele ano, contra um grupo 
de ONGs belgas56. Desde 2009, mais de 20 processos 
por difamação foram abertos, principalmente contra 
jornalistas europeus e ONGs que escreveram sobre a 
SOCFIN ou sobre Bolloré57.

Em nível local, moradores que protestam contra a 
grilagem frequentemente denunciam terem sofrido 
repressão por parte da empresa e/ou do Estado que 
protege a empresa transnacional. Em Serra Leoa, 
as vítimas se organizaram na Associação Malen de 
Proprietários e Usuários de Terras Atingidos (em inglês 
Malen Affected Land Owners and Land Users Association 
– MALOA) e fizeram uma denúncia às autoridades locais 
e à Comissão de Direitos Humanos (HRC)58 de Serra Leoa. 
Quando esse processo não deu resultado, começaram 
a organizar protestos. Em represália, seis membros 
da MALOA foram presos e acusados de “destruição 
de mudas”, “conspiração” e “incitamento”. Foram 
condenados em 2016 e tiveram que pagar  
multas pesadas.

Essa estratégia de repressão é eficaz para bloquear 
o acesso das vítimas da empresa à justiça. “Não é 
concebível para a MALOA fazer novas denúncias diante 
da mesma jurisdição que os condenou repetidamente 
por incitamento e conduta desordeira”, explica Florence 
Kroff da FIAN Bélgica. 
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Trator carregado de palma de óleo em Serra Leoa – Fian Bélgica

O TORTUOSO CAMINHO DA JUSTIÇA
A repressão a nível nacional impediu ativamente o 
acesso à justiça em Serra Leoa e outros países onde a 
SOCFIN mantém atividades. Portanto, ONGs europeias 
abriram vários processos nos países de origem as 
SOCFIN, visando a empresa matriz e suas subsidiárias 
causadoras de danos no exterior. A estrutura de 
propriedade complexa da empresa complicou  
esses processos.

Em 2015, um grupo de 80 agricultores cambojanos 
entrou com uma ação legal contra o Grupo Bolloré no 
tribunal regional francês de Nanterre59. Em 2019, um 
grupo de ONGs belgas e francesas dirigiu-se ao mesmo 
tribunal em um processo contra o Grupo Bolloré. Elas 
questionaram o fato de que o Bolloré, segundo maior 
acionista da SOCFIN, tenha se recusado a implementar 
um plano de ação acordado diante do Ponto de 
Contato Nacional Francês da OCDE em 201360, após 
uma denúncia relacionada ao impacto da Socapalm 
(subsidiária da SOCFIN em Camarões) sobre os direitos 
das comunidade locais. Exigiu-se do Grupo Bolloré que 
a Socapalm implementasse o plano para melhorar as 
condições de vida e trabalho das comunidades atingidas. 
Esses dois processos continuam em aberto.

O processo de 2019 mostra claramente como o 
mecanismo de denúncia da OCDE é falho, como solução 
não-legal. Depois de um longo procedimento iniciado 
com a denúncia em 2010 e anos de negociação com 
a empresa, uma ação voluntária foi acordada pela 
Socapalm em 2013. Mas, quando a Socapalm se recusou 
a implementar o plano de ação, as ONGs envolvidas 
precisaram buscar meios legais para requisitar a 
execução do acordo.

Em 2019, três ONGs da Holanda, Libéria e Indonésia 
tentaram outro caminho para trazer justiça às vítimas 
da SOCFIN, registrando uma denúncia contra o banco 
holandês ING, um dos financiadores da SOCFIN. Essa 
denúncia foi aceita pelo Ponto de Contato Nacional da 
Holanda e o processo está correndo. 

FAMÍLIAS SOFREM ENQUANTO AGUARDAM
Para o povo da chefatura Malen, a situação não 
melhorou. As vítimas estão aguardando justiça enquanto 
os processos e mecanismos de denúncia levam anos 
para chegar a alguma decisão. “Toda a terra agora é 
monocultura. Tudo está ocupado”, diz Fassie Vandy, 
produtor de mandioca do vilarejo de Bannaleh61. 
“Quero que eles paguem pela minha plantação que foi 
destruída. Solicito que a empresa pare sua expansão e 
não entre em novas terras”. 

“Nós perdemos nossas terras e sofremos humilhações 
em resultado do investimento da SOCFIN. Fomos 
criminalizados por nos manifestar contra abusos de 
direitos humanos que caracterizam o problema de 
terras em Malen. Nós continuamos a sofrer em silêncio”, 
afirma a MALOA em uma carta ao Chefe de Gabinete do 
Presidente de Serra Leoa62. 
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“NÓS TÍNHAMOS 60 
ACRES DE PALMA, 
MAS DEPOIS DO 
ESTUDO QUE FIZERAM, 
CONSIDERARAM QUE 
ERAM APENAS 10”
- RESIDENT OF GAND ORHUN TOWN, 2018

Povo Malen protestando contra a Socfin – Fian Bélgica

ANÁLISE LEGAL
• Uma legislação obrigatória de devida diligência 

em direitos humanos e meio ambiente, com 
mecanismos sólidos que a cumpram, poderia 
exigir que a SOCFIN levasse em consideração 
a realização de consultas adequadas, incluindo 
o respeito ao consentimento prévio, livre e 
informado, e oferecesse compensação justa.

• Este caso demonstra a importância do acesso a 
tribunais em situações semelhantes, quando os 
mecanismos não judiciais, como as denúncias à 
OCDE, são ineficazes para tratar das violações 
ocorridas, uma vez que a empresa se negou  
a implementar o que foi acordado.

• A estrutura empresarial complexa da SOCFIN 
dificulta que as vítimas tenham sucesso em 
ações legais por alegadas violações de direitos 
humanos pela empresa. Embora alguns processos 
ainda estejam abertos, até hoje, em muitos casos 
e em diversos fóruns, ações contra a SOCFIN 
não resultaram em sanação adequada. Outro 
desafio é o fato de a subsidiária camaronense 
ser parcialmente de propriedade do governo do 
Camarões, que pode alegar imunidade soberana 
em caso de sofrer um processo. 

• Uma lei de DDDHMA deve portanto ser 
acompanhada pela imposição de penalidades à 
empresa matriz pelos danos que causa ou causados 
por suas subsidiárias. A SOCFIN deve arcar com o 
ônus de provar que não tem influência ou controle 
sobre suas subsidiárias e contratadas. 

• Os tribunais da UE devem ter jurisdição em 
casos como este, uma vez que o sistema do país 
de localização é inadequado. Em Serra Leoa, o 
governo não garantiu que fosse conduzida consulta 
adequada à população. Quando as vítimas não 
tiveram suas denúncias atendidas pelas autoridades 
locais e de direitos humanos (Comissão de Direitos 
Humanos de Serra Leoa), organizaram protestos aos 
quais o governo reagiu colocando vítimas na prisão 
e impondo-lhes multas pesadas. 

• Comunidades agrícolas em países como Serra Leoa 
e Camarões podem ter dificuldades para exigir 
compensação, uma vez que seus direitos podem 
não ser reconhecidos ou garantidos por tribunais 
locais. É importante que os tribunais da UE possam 
aplicar a legislação da UE quando a legislação do 
país de localização não oferece solução adequada, 
ou não oferece suficiente proteção do meio 
ambiente e dos direitos humanos.
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PESCADORES DA INDONÉSIA 
EM LUTA DESIGUAL CONTRA 
A DRAGAGEM 
Em julho de 2020, centenas de pequenos barcos de pesca 
cercaram o gigantesco navio  Queen of the Netherlands em frente 
a orla de Makassar, capital de Sulawesi, Indonésia. “Vão embora, 
nós já não temos mais o que comer”, gritavam os pescadores na 
tentativa de impedir que o navio destruísse suas áreas de pesca63. 
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As comunidades pesqueiras de Makassar estão protestando contra a 
extração de areia pela empresa de dragagem holandesa Boskalis, para as 
obras de extensão do porto64. “As atividades da Boskalis enfurecem os 
pescadores, porque sua renda caiu, a água está turva e as ondas estão 
grandes”, explica Zakia, que trabalha na pesca65.

A Boskalis afirma que foram criados fundos para indenizar as pescadores 
pela perda de suas áreas pesqueiras. Mas os pescadores atingidos, 
principalmente na ilha de Kodingareng, nunca souberam da existência 
desses fundos e nunca foram informados pela Boskalis sobre os potenciais 
impactos do projeto66. Foram pegos de surpresa quando os primeiros navios 
gigantescos de dragagem apareceram em seus locais de pesca. 

As empresas de dragagem europeias não causam estragos apenas nos 
ecossistemas e recursos pesqueiros da Indonésia, mas também em 
muitos outros países ao redor do mundo67. Quando jornalistas holandeses 
questionaram o impacto do projeto, a Boskalis atribuiu a responsabilidade 
de avaliação de impactos socioambientais aos proprietários locais da 
concessão de extração de areia68. Essa é uma fórmula muito praticada 
por empresas de dragagem para fugir a sua responsabilidade para com 
comunidades locais.

PESCADORES DESATENDIDOS PELA  
JUSTIÇA DA INDONÉSIA
O conflito entre a Boskalis e as comunidades de pesca de Makassar remonta 
a 2014, quando mais de 40 famílias foram removidas de seus terrenos pelo 
governo, para dar espaço a um projeto de aterro conduzido pela empresa 
holandesa de dragagem69. Esse projeto, apoiado pelo Estado holandês 
através da agência de crédito à exportação Atradius, levou à erosão costeira 
e à trágica diminuição da população de peixes.

As comunidades pesqueiras nunca foram envolvidas na fase de 
desenvolvimento do projeto nem compensadas por suas perdas70. A WALHI, 
Amigos da Terra Indonésia, abriu vários processos contra o governo local, 
denunciando as concessões ilegais de extração de areia, mas perdeu em 
todos os casos71. O projeto foi concluído em 2017, deixando para trás as 
pessoas que vivem da pesca com suas perdas nunca sanadas72. 

Quando a Boskalis voltou à área em 2020, desta vez para completar o 
projeto do Porto Novo de Massakar, iniciado pela belga Jan de Nul, as 
comunidades de pesca decidiram não tomar o longo e improdutivo caminho 
das ações legais, e sim um método mais direto: bloquear a passagem dos 
grandes navios de dragagem com seus pequenos barcos, para impedir que 
mais danos fossem causados. A organização de justiça ambiental holandesa 
Both Ends, solicitou à justiça holandesa acesso à documentação sobre os 
impactos socioambientais do projeto, mas sem sucesso73. Os pescadores 
agora enfrentam a criminalização e continuam corajosamente  
seus protestos74.
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RESISTÊNCIA LOCAL VITORIOSA EM 
JACARTA
Os pescadores de Makassar seguem o exemplo da 
comunidade de pesca de Jacarta. Em Jacarta, as 
comunidades pesqueiras resistiram organizadamente 
durante um ano ao controverso projeto de aterro da 
baía, composto por 17 ilhas artificiais. Ao final, apenas 
quatro delas foram construídas75 . 

A baía de Jacarta é uma área de pesca tradicional  
para dez mil pequenos pescadores. Durante a dragagem 
para o aterro, a água ficou tão lamacenta que os 
pescadores tiveram que parar completamente suas 
atividades. “Tinha muita lama, não tinha nada ali”,  
diz um pescador76.

Em um estudo de 2016, as perdas das comunidades 
de pesca causadas pela dragagem da Baía de Jacarta 
foram estimadas em 207 bilhões de rupias indonésias 
(equivalente a 12 milhões de euros)77, sem considerar as 
perdas da pesca em outras áreas de extração de areia78. 

Três empresas de dragagem europeias estiveram 
envolvidas nesse projeto: as holandesas  Boskalis e Van 
Oord e a belga Jan de Nul. Todas as três se furtaram a 
responsabilidades, deixando de pedir às comunidades 
de pesca seu consentimento prévio, livre e informado e 
não oferecendo compensação pelos danos causados. 

EMPRESAS EUROPEIAS FOGEM DE 
RESPONSABILIDADES
Em resposta às críticas ao impacto do projeto sobre 
a pesca na baía de Jacarta, a Boskalis e a Van Oord 
afirmam que foi acordado que as responsabilidades 
cabe aos promotores imobiliários indonésios e que 
estes deveriam ser o primeiro ponto de contato para 
as comunidades de pesca79. O Grupo Jan de Nul não 
respondeu a nenhum dos pedidos de informação por 
parte de jornalistas e ONGs80.

Em maio de 2016 o Ministério Indonésio de Florestas 
e Meio Ambiente, emitiu um decreto de imediata 
suspensão de todos as obras das ilhas artificiais na Baía 
de Jacarta81. O ministério concluiu que as pessoas que 
vivem da pesca nunca foram incluídas no planejamento, 
as empresas violaram suas licenças e as avaliações de 
impacto ambiental não estavam em ordem. 

As empresas de dragagem holandesa e belga parecem 
ter feito contratos com desenvolvedores privados 
cuja gestão ambiental não estava em ordem. Uma 
dessas empresas, responsável por uma das ilhas, estava 
envolvida em um caso de corrupção, tendo pago 
propina no valor de 130 mil euros para contornar regras 
de planejamento territorial. Tanto o pagador quanto o 
recebedor da propina foram condenados82.

Os pescadores da Baía da Jacarta viram o sucesso de 
seus protestos, mas as comunidades de Makassar ainda 
estão em meio à sua luta por justiça. “Iniciamos ações 
cinco vezes, mas a empresa e o governo ignoraram. 
Demandamos ao governo que pare as atividades da 
Boskalis”, diz Zakia83. 

Mulheres protestando contra a Boskalis  
– WALHI South Sulawesi
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ANÁLISE LEGAL
• Deveria ter sido exigido às empresas de  

dragagem europeias o cumprimento obrigatório  
de DDDHMA antes do início das operações. Uma lei 
vinculante com aplicação e penalidades sólidas por 
incumprimento teria forçado as empresas a avaliar 
se suas contratadas locais estavam consultando 
adequadamente as comunidades atingidas, se as 
indenizações eram adequadas e se tinham sido 
efetivamente pagas.

• Ainda assim, mesmo que a empresa cumpra  
devida diligência em suas cadeias globais de 
valor, deve ser responsabilizada pelas violações 
de direitos humanos que surjam quando a devida 
diligência é insuficiente para prevenir danos. 

• As vítimas tem dificuldade em atribuir 
responsabilidades por causa das complexas 
relações de cadeia produtiva e cadeias globais de 
valor, além dos óbvios esforços das empresas para 
se distanciarem das atividades de suas subsidiárias 
e contratadas. Seria difícil, senão impossível, para  
as comunidades de pesca provar que as 
contratadas agiram sob controle das empresas 
europeias. Deve haver um pressuposto de que 
as empresas europeias tem controle e influência 
sobre suas subsidiárias e outras entidades em 
suas cadeias globais de valor e, portanto, tem 
responsabilidade por garantir que contratadas 
respeitem os direitos humanos. 

• Oferecer acesso a tribunais na UE é importante 
porque pode ser extremamente  difícil para as 
vítimas conseguir justiça em seus próprios países. 
Até agora, nem o governo local, nem o governo 
indonésio, lidaram adequadamente com o dano 
ambiental causado por uma dragagem que nem 
fora autorizada. O governo indonésio suspendeu 
temporariamente a dragagem em resposta aos 
protestos, mas essas decisões políticas reativas  
e temporárias não substituem legislações 
domésticas sólidas e regimes de responsabilização 
que os governos local e Indonésio não  
oferecem atualmente. 

• Os tribunais da UE tipicamente aplicam a casos 
como este a legislação do país de localização. 
No entanto, essas legislações não sustentam 
adequadamente a proteção de direitos humanos e 
ambientais. Pelas leis indonésias não há clareza se é 
reconhecido o direito dos pescadores a acessar os 
recursos para manter seus meios de vida. Portanto, 
os tribunais da UE devem poder aplicar a legislação 
e critérios da UE para garantir soluções adequadas.  

• Este caso demonstra que a UE deve considerar 
dar aos tribunais o poder de suspender 
temporariamente ações destrutivas enquanto 
se aguarda os resultados dos processos. Sendo 
possível que vítimas busquem compensação 
por danos ambientais nos tribunais da UE, 
esses processos podem ser longos e custosos e, 
enquanto isso, um ecossistema pode ser destruído.

Crianças protestando contra a Boskalis  
– WALHI South Sulawesi

“INICIAMOS AÇÕES CINCO 
VEZES, MAS A EMPRESA E 
O GOVERNO IGNORARAM. 
DEMANDAMOS AO GOVERNO 
QUE PARE AS ATIVIDADES  
DA BOSKALIS”
- ZAKIA, F ISHERMAN OF JAKARTA BAY
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CONCLUSÃO

Pescadores na praia de Palma – Ike Teuling
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Enquanto enfrentamos os desafios globais urgentes 
da Covid-19 e da crise ecológica, devemos criar novas 
regulamentações para colocar fim à impunidade 
das corporações que recusam a sustentabilidade e a 
solidariedade em favor do lucro.

Os casos neste relatório mostram por que precisamos urgentemente de 
disposições obrigatórias de devida diligência em direitos humanos e meio 
ambiente (DDDHMA) na União Europeia. Uma aplicação sólida dessa 
legislação, com penalidades e sanções por incumprimento, pressionaria 
as empresas que aparecem neste relatório e as incentivaria a obedecer 
procedimentos. 

Uma legislação assim poderia levar a Fraport a identificar e agir com  
relação aos riscos de violações de direitos humanos quando realocou a 
comunidade de Nazaré. Em Jacarta, poderia ter pressionado as empresas 
de dragagem belgas e holandesas a verificar se suas contratadas haviam 
consultado a comunidade de pesca local ou encorajado a SOCFIN a checar 
se uma compensação adequada seria oferecida ao povo Malen que foi 
forçado a sair de suas terras. Poderia ter levado a Shell a investir em melhor 
manutenção de suas tubulações corroídas e a prevenir parte da poluição 
tóxica do delta do Níger.

Ao mesmo tempo, disposições de DDDHMA, por si mesmas, talvez não 
prevenissem esses danos. Elas não garantem que as empresas evitarão 
causar violações de direitos humanos, ou contribuirão para que elas 
ocorram, e o simples fato de que uma empresa cumpra obrigações de 
devida diligência não deve absolvê-la de suas responsabilidades. Uma 
legislação da UE deve ser acompanhada por medidas que fortaleçam a 
responsabilização contra empresas europeias pelos danos que causam, 
mesmo quando observam a devida diligência, para garantir que essas 
empresas trabalhem proativamente pela prevenção de violações.

Consideremos o caso da poluição do Delta do Níger pela Shell. A Shell tem 
uma política vigente de devida diligência para direitos humanos e meio 
ambiente, além de ter recebido recomendações urgentes das Nações Unidas 
para limpar a área. Ainda assim a empresa ignorou suas próprias políticas 
e as demandas da ONU, falhando repetidamente em sanar os danos que 
causou e optando por investir seus abundantes recursos em retardar 
decisões de tribunais e negar justiça às vítimas. 

A situação das comunidades de Moçambique e Serra Leoa mostra que 
mecanismos ‘não judiciais’ alternativos não funcionam. Nesses países, as 
vítimas até agora não tiveram sucesso em sua busca de reparação através do 
mecanismos de resolução de litígios das próprias empresas transnacionais. 
A justiça não pode ser deixada à mercê de políticas voluntárias de 
responsabilidade social das empresas e listas formais de obrigações de 
devida diligência. Empoderar as comunidades para que estas possam chamar 
as empresas à responsabilidade nos tribunais é fundamental para prevenir  
e remediar grandes danos. 

Para conseguir justiça, vítimas lesadas nas cadeias globais de valor devem 
ter condições de processar todas as empresas relevantes, nos lugares certos 
e sob as leis mais justas. No entanto, hoje, isso está longe de ser garantido. 
Pelo contrário, temos uma sistema internacional perverso que geralmente 
impede que essas condições se realizem. 
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Em ações civis internacionais, em geral, os tribunais da 
UE aplicam a lei do país de localização (aquele que 
‘recebe’ a empresa europeia – onde as vítimas vivem 
e onde ocorreram os danos). Mas as leis desses países 
frequentemente não podem sanar danos de maneira 
efetiva. No caso dos moradores de Nazaré, no Brasil, ou 
das comunidades agrícolas de Serra Leoa, seus direitos 
à terra não são reconhecidos por legislações locais. Sob 
as leis da Indonésia, os pescadores de Jacarta podem 
não ter nenhum direito claro a seus territórios de pesca. 
Se os tribunais da UE devem aplicar as leis desse países, 
podem ser forçados a negar compensações. Uma lei de 
DDDHMA da UE deve ser acompanhada por disposições 
que deem liberdade aos tribunais para aplicar as leis 
da UE a esses casos, o que garantiria que os critérios 
ambientais e de direitos humanos da UE sejam aplicadas 
às empresas europeias da UE operando  
no exterior.  

Este relatório coloca em foco a prevenção e correção 
de crimes ambientais e de direitos humanos cometidos 
por empresas. Ele afirma que uma lei da UE de 
DDDHMA, se combinada a disposições que imponham 
responsabilidade a empresas da UE, em tribunais da UE, 
por danos causados em sua cadeia global de valor, pode 
dar condições para que as vítimas busquem justiça e se 
protejam de danos futuros, criando um impedimento 
potente para as empresas.

Mas é importante lembrar que a devida diligência não 
é uma finalidade em si mesma, e sim uma ferramenta 
que se soma à exigência de criação de processos para 
prevenir e remediar danos. É uma base de apoio, não um 
escudo: não garante que uma empresa vá fazer tudo o 
que pode para prevenir danos. Impor responsabilidade 
por danos significa reconhecer que as empresas devem 
reparação às vítimas que sofreram danos, mesmo quando 
houve cumprimento de obrigações de devida diligência 
em direitos humanos. Os tribunais podem levar em 
consideração se a devida diligência foi observada quando 
avaliam se a empresa cumpriu seu dever amplo de cuidar 
das pessoas afetadas por sua atividade econômica, mas 
essa não é a consideração principal.

As obrigações de devida diligência não devem se 
tornar um escudo contra responsabilidades nem um 
substituto para reparações. Se a responsabilidade só for 
atribuída por falha no cumprimento da devida diligência, 
e não pelos danos em si, arriscamos criar um “vale-
impunidade” para as empresas. Ou pior, prestaríamos 
um desserviço às vítimas, privando-as de seu direito de 
buscar justiça. 

Embora não garanta compensação às vítimas, o direito 
penal pode aumentar significativamente os poderes 
legais para deter a violação de direitos humanos por 
empresas, pela responsabilização direta de executivos 
poderosos. Este relatório se limitou à responsabilidade 
civil e não explorou como casos desse tipo poderiam ser 
analisados segundo códigos penais, no entanto essa é 
uma área importante que precisa ser considerada com 
mais atenção. 

A empresa relevante a ser processada deve ser aquela 
com o poder e os recursos para sanar os danos e a 
principal responsável por fazer isso. Mas as empresas 
transnacionais deliberadamente se compõem por uma 
rede complexa de estruturas empresariais e entidades, 
o que torna difícil para as vítimas saber onde e como as 
decisões são tomadas.

A Shell criou a companhia na Nigéria para extrair 
petróleo e obter lucro, então afirmou não ser 
responsável pelo que essa subsidiária fez. A 
transnacional francesa Total tem uma subsidiária 
semelhante em Moçambique, assim como a gigante 
alemã Fraport tem no Brasil a subsidiária criada 
exclusivamente para operar seu aeroporto. A companhia 
agroindustrial belga SOCFIN é hábil em usar seu sistema 
incrivelmente complicado de estrutura de propriedade 
para evitar responsabilidades.

Para responsabilizar essas empresas, as vítimas precisam 
desvendar essa rede complexa de propriedade para 
provar que a empresa matriz controla a subsidiária. 
Uma vez que não há regras que forcem as empresas a 
entregar documentos, arcar com esse ônus de prova 
é geralmente impossível para vítimas pobres. Impor 
responsabilidades é ainda mais impossível quando a 
relação se dá ainda mais longe na cadeia de valor, como 
no caso das comunidades de pesca de Jacarta que 
não conseguiram provar que empresas contratadas na 
Indonésia agiram sob controle das empresas europeias.

Uma lei de responsabilidade da UE deve inverter esse 
ônus de prova e garantir que empresas como estas sejam 
consideradas culpadas pelos danos causados por suas 
subsidiárias ou entidades com as quais se relacionam em 
suas cadeias  
globais de valor. 

O lugar certo para abrir um processo é a jurisdição onde 
as vítimas tenham a melhor chance de obter justiça 
efetiva. Oferecer às vítimas a opção de ir a um tribunal 
na UE é crucial, porque os sistemas legais em seus 
próprios países, onde ocorreram os danos, geralmente 
não podem ou não conseguem oferecer justiça.

Pode haver lacunas nas leis ambientais ou de direitos 
civis. Mesmo quando as vítimas ganham uma ação legal 
em seu país, o sistema de justiça pode não conseguir 
garantir o cumprimento da sentença, como no caso 
em que a Shell se recusou a cumprir as decisões de 
um tribunal nigeriano. As pessoas que defendem o 
meio ambiente e os direitos humanos podem ter suas 
vozes silenciadas pelo Estado através de intimidação e 
violência, como a chefatura Malen lutando  
por justiça em Serra Leoa.

Os governos nacionais também podem se aliar às 
empresas, como o Estado nigeriano e a subsidiária da 
Shell, o que pode gerar corrupção e conflitos de interesse. 
Isso também pode blindar criminosos: a subsidiária 
da SOCFIN no Camarões é de propriedade parcial do 
governo camaronês, que pode alegar imunidade soberana 
no caso de sofrer um processo legal. 
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Casas na Vila Nazaré destruídas imediatamente após a expulsão das famílias 
– Luiza Dorneles 29



A FIM DE MELHORAR AS CONDIÇÕES PARA 
QUE VÍTIMAS POSSAM RESPONSABILIZAR 
AS EMPRESAS POR DABOS CAUSADOS:
• Empresas matrizes devem ser responsabilizadas por danos 

que elas e as empresas que controlam ou podem controlar 
tenham causado ou contribuído para causar, por ação  
ou omissão.

• Empresas também devem ser responsabilizadas por danos 
causados através de suas cadeias globais de valor, a não ser 
que possa provar ter agido com o devido cuidado e tomado 
todas as medidas cabíveis para prevenir esses danos.

• Deve-se considerar a priori que as empresas tem controle e 
influência sobre suas subsidiárias e outras empresas em suas 
cadeias globais de valor, tendo a possibilidade de exercer ou 
exercendo controle ou influência decisiva nas relações  
de negócios[1] . 

• As empresas e as entidades que estas controlam ou 
podem controlar devem ser conjunta e solidariamente 
responsabilizadas por danos causados.

• A devida diligência não deve ser o fator primário a 
determinar a responsabilização – este é um entre vários 
fatores[2] para determinar se uma empresa cumpriu com  
seu dever amplo de cuidado.

• Se o presumido controle for adequadamente refutado, a 
responsabilidade ainda recai sobre a matriz se a subsidiária 
deixar de existir ou estiver subfinanciada para evitar 
responsabilização, ou ainda se não houver meios de 
exigência de reparação no país de localização. 

A UE DEVE CRIAR UMA LEGISLAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DE DEVIDA DILIGÊNCIA  
EM DIREITOS HUMANOS E MEIO  
AMBIENTE COM DISPOSIÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL.
• A lei da UE de devida diligência em direitos humanos e 

meio ambiente deve exigir que as empresas identifiquem e 
mitiguem riscos de danos resultantes de suas atividades de 
negócios e relações em suas cadeias globais de valor, tomem 
medidas para prevenir e reparar esses danos, monitorar a 
efetividade dessas medidas e comunicar publicamente  
seus resultados.

• Se uma empresa deixar de cumprir suas obrigações de 
devida diligência, a UE deve impor penalidades e sanções 
proporcionais, efetivas e dissuasivas.

• As empresas devem ser responsabilizadas por faltar 
com o cumprimento de devida diligência, mas o 
cumprimento dessas obrigações não pode isentá-las de sua 
responsabilidade por danos causados.

• Empreendimentos empresariais devem ser responsabilizados 
por danos causados em suas operações, pelas operações das 
empresas que controlam ou podem controlar, assim como em 
suas cadeias globais de valor.

Para concluir, este relatório está centrado no acesso das vítimas à 
justiça e à reparação, e demonstra como uma lei de DDDHMA da UE, 
se acompanhada de disposições que imponham responsabilidade às 
empresas matrizes da UE, poderia fortalecer as condições para que 
detentores de direitos possam prevenir e reparar  violações de direitos 
humanos e meio ambiente. Para realizar esse potencial, essa lei de 
DDDH precisa conter alguns elementos fundamentais: 
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• Deve ser criada legislação para facilitar o levantamento e 
divulgação de provas na UE para para oferecer às vítimas 
melhores chances de acesso a documentos importantes da 
empresa, dadas as dificuldades de obtenção de provas em 
litígios contra empresas transnacionais.

• Para reduzir as dificuldades financeiras, as vítimas devem 
ter direito a abrir processos através de ações coletivas, 
semelhantes a ações populares (class actions).

• A UE deve oferecer com agilidade auxílio temporário às 
vítimas, dando poder aos tribunais europeus para decretar a 
suspensão temporária de ações destrutivas enquanto estiver 
pendente a sentença final do tribunal.

• A UE deve explicitar que a legislação aplicável é aquela que 
for mais favorável à proteção dos direitos das vítimas, e que a 
escolha pela legislação aplicada deve caber à vítima.

• Para tanto, o Artigo 7 do regulamento Roma II (que 
reconhece o direito das vítimas de danos ambientais a 
escolher se a lei aplicada será aquela do Estado onde 
ocorreu o dano ou aquela do país onde ocorreram os 
eventos que deram origem ao dano) deve ser estendido a 
violações de direitos humanos.

• A Comissão Europeia deve apresentar uma proposta 
para incluir uma disposição de ‘forum necessitatis’ ao 
regulamento Bruxelas I, segundo a qual, se nenhum outro 
fórum oferece garantia do direito a um julgamento justo e 
há conexão suficiente com o estado Membro em questão 
(por exemplo quando a empresa matriz da acusada tem 
sede, operações ou interesses de negócios neste estado), os 
tribunais europeus devem exercer jurisdição.

ADICIONALMENTE:
• O direito ao consentimento prévio, livre e informado precisa 

ser respeitado em processos de consulta. Isso dever ser 
aplicado além de comunidades indígenas, a comunidades 
camponesas e outras atingidas. 

• A UE deve adotar regras para impedir ações judiciais 
estratégicas contra a participação pública, dando a 
jornalistas investigativos e promotores de direitos humanos 
a possibilidade de anular rapidamente processos judiciais 
vexatórios abertos por empresas com finalidade  
de silenciar críticas. [3]

• Para garantir a responsabilização de todas as empresas 
que conduzem operações internacionais, a UE deve 
comprometer-se de maneira pró-ativa e construtiva com 
as negociações nas Nações Unidas por um instrumento 
legal vinculante que regule as atividades de corporações 
transnacionais e outros empreendimentos de negócios 
segundo a lei internacional de direitos humanos. 

[1] Inclusive sobre direitos humanos, trabalhistas e ambientais ou políticas e práticas de 
saúde e segurança, com base em direitos, contratos ou outros meios.

[2] Incluindo a gravidade e significância do impacto, o tamanho e setores da empresa, 
estrutura de propriedade e recursos da empresa, práticas empresariais/industriais, nível 
de alavancagem da empresa e seu exercício, assim como o que a companhia sabe ou 
deveria saber.

[3] Enquanto Austrália, Canadá e alguns estados dos EUA possuem regras vigentes 
“anti-SLAPP”, a UE não possui nenhuma. 
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1 ** Alternativamente “obrigações de Devida Diligência em Direitos 

Humanos e Meio Ambiente”.
2  https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tcm-assets/fraport-porto-

alegre-enus/media/2018.02.01_Release_construction%20
contractorPOA.pdf

3  https://www.aircargoweek.com/fraport-brasil-takes-fortaleza-porto-
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4  https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tcm-assets/fraport-porto-
alegre-enus/media/2018.12.14_Release_Assinatura%20do%20
Contrato%20Fraport%20e%20BNDES_EN.pdf

5  https://www.youtube.com/watch?v=6WcRmPwM23A
6  https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=335946
7  https://infogram.com/e615b7b9-e4ad-4f0b-ae5e-c5b79d6922a3
8  https://www.youtube.com/watch?v=6WcRmPwM23A
9  Em 2012, o governo do Estado do Rio Grande do Sul indenizou os 

proprietários que constavam dos documentos do registro fundiário, 
mas que há mais de 60 anos não tinham posse legítima do terreno 
nem jamais haviam contestado a ocupação, na qual milhares de 
pessoas construíram suas casas e estabeleceram suas famílias, 
adquirindo direito irrefutável de propriedade. 

10  https://www.youtube.com/watch?v=7aBpUrDw7HU
11  http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2019/05/31/nada-a-ver-

fraport-deve-assumir-sua-responsabilidade-no-reassentamento-da-
vila-nazare/
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23  https://www.justice.gov/eoir/page/file/1247951/download
24  https://www.business-humanrights.org/en/shell-lawsuit-re-oil-spills-

ogale-bille-communities-in-nigeria-okpabi-v-shell
25  https://www.reuters.com/article/nigeria-oil/update-1-uk-

supreme-court-hears-nigerian-communities-case-against-shell-
idUSL8N2E04YR

26  https://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/
where-we-work/nigeria/environmental-assessment-ogoniland-report

27  Entre as preocupações mais imediatas, membros da comunidade de 
Nisisioken Ogale estão bebendo água de poços contaminados por 
benzeno, sabidamente carcinogênico, em níveis até 900 vezes acima 
do que é considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS).

28  http://foeeurope.org/sites/default/files/extractive_industries/2020/
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gov.mz/index.php/por/Cidadao/Informacao/Direito-do-Uso-e-
Aproveitamento-de-Terra#
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36  Outros acionistas incluem um leque de empresas petroleiras 
Moçambicanas, Indianas, Japonesas e Tailandesas. https://www.total.
com/media/news/communiques/total-announces-the-signing-of-
mozambique-lng-project-financing

37  Outros participantes do projeto são a petroleira portuguesa Galp, 
ao lado de uma empresa moçambicana e sul-coreana. https://
www.galp.com/corp/en/about-us/what-we-do/upstream/e-p-in-
mozambique

38  A empresa holandesa Van Oord foi contratada para conduzir parte 
da dragagem junto com a TechnipFMC (Reino Unido/França). https://
www.vanoord.com/nl/nieuws/2019-van-oord-wint-grote-opdracht-
voor-lng-project-mozambique

39   A Besix e a portuguesa Mota-Engilis ganharam o contrato para 
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46  https://www.theguardian.com/business/2020/sep/07/legal-
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47  https://www.youtube.com/watch?v=I-M6-loDooE
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52  https://ejatlas.org/conflict/soc-fin-kcd-conflict-cambodia
53  https://ejatlas.org/conflict/oil-palm-plantation
54  SLAPP é a sigla em inglês da expressão Strategic Litigation Against 

Public Participation.
55  https://www.asso-sherpa.org/face-aux-poursuites-baillons-ne-

tairons
56  https://www.fian.org/en/press-release/article/new-slapp-of-the-

agro-industrial-group-socfin-2258
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59  Os agricultores acusam a subsidiária da SOCFIN de “apropriar-se 

sem consentimento de vários milhares de hectares de florestas 
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exigem indenização por suas terras com juros e compensação de 
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