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RESUMO 

O presente trabalho objetiva tratar de um assunto extremamente importante, qual 
seja a responsabilidade socioambiental das empresas transnacionais. Como 
sabemos, o meio ambiente se trata de um direito transindividual de terceira 
dimensão, que deve ser tutelado por toda a coletividade para a presente e futuras 
gerações. Nesse passo, havendo alguma omissão por parte das empresas, sejam 
elas públicas ou privadas, no tocante ao cumprimento das regras ambientais é 
devida a responsabilização; bem como devem as grandes corporações imprimir 
práticas de governança corporativas voltadas ao cumprimento de leis e diretrizes 
ambientais internacionais e nacionais. Objetiva-se demonstrar por meio da 
presente pesquisa a importância da implementação das diretrizes e comandos 
legais acerca da responsabilidade social corporativa, uma vez que com isso está 
se tutelando o meio ambiente e promovendo medidas que atendam ao bem comum 
mais importante existente, qual seja, o meio ambiente. Discute-se, como tema 
principal a vinculatividade ou não da Norma ISO 26000 e chega-se a conclusão, de 
que se trata de uma norma privada, não certificável, não obrigatória, contudo 
responsável por propor diretrizes a serem seguidas pelas empresas com o intuito 
de fomentar a mitigação dos danos ambientais e a promoção de técnicas de 
responsabilidade social corporativa. Por sua vez, a Norma ISO 14000 trabalha com 
a regulamentação da gestão ambiental, por intermédio da promoção de 
mecanismos de aprimoramento dos processos ambientais (gestão ambiental), 
tratando-se também de uma norma de natureza privada, contudo certificável por 
entidades credenciadas junto ao Inmetro; porém, não obrigatória. Verifica-se, 
oportunamente, que o cumprimento da legislação ambiental e das 
diretrizes/recomendações fez surgir uma nova seara, qual seja, o Compliance 
Ambiental. Nesse sentido, denota-se que as empresas devem estar afeitas aos 
comandos existentes e buscar a sua implementação, a fim de que se dê a 
preservação ambiental e a plena observância do desenvolvimento sustentável nas 
grandes corporações empresariais. Nesse passo, a finalidade da presente pesquisa 
é demonstrar que a implementação de tais comandos/diretrizes é essencial para a 
nossa subsistência, enquanto seres humanos e dependentes do meio ambiente, 
devendo as grandes corporações multinacionais seguirem e serem exigidas por 
meio da sociedade civil, Estado, stakeholders ou mesmo mídia, a devida 
observância/implementação de mecanismos de desenvolvimento sustentável e 
promoção da responsabilidade socioambiental. 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente. Mitigação dos danos ambientais. 

Responsabilidade Socioambiental. Cumprimento das leis/diretrizes 
ambientais. Programa de Compliance Ambiental. Aperfeiçoamento da 
Responsabilidade Social Corporativa 
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ABSTRACT 

The present work aims to deal with an extremely important issue, which is the socio-
environmental responsibility of transnational companies. As we know, the 
environment is a third dimension transindividual right, which must be protected by 
the entire community for the present and future generations. In this step, if there is 
any omission on the part of companies, whether public or private, with regard to 
compliance with environmental rules, accountability is due; as well as large 
corporations must print corporate governance practices aimed at complying with 
international and national environmental laws and guidelines. The objective of this 
research is to demonstrate the importance of implementing legal guidelines and 
commands regarding corporate social responsibility, since this is protecting the 
environment and promoting measures that meet the most important common good 
that exists, that is, the environment. It is discussed, as main theme, the binding or 
not of the ISO 26000 Standard and the conclusion is reached, that it is a private 
standard, not certifiable, not mandatory, but responsible for proposing guidelines to 
be followed by companies with the intention to promote the mitigation of 
environmental damage and the promotion of corporate social responsibility 
techniques. In turn, the ISO 14000 Standard works with the regulation of 
environmental management, through the promotion of mechanisms for the 
improvement of environmental processes (environmental management), and it is 
also a standard of a private nature, however certifiable by entities accredited with 
the Inmetro; however, not mandatory. It appears, in due course, that compliance 
with environmental legislation and guidelines/recommendations has given rise to a 
new area, namely Environmental Compliance. In this sense, it is noted that 
companies must be accustomed to the existing commands and seek their 
implementation, in order to give environmental preservation and full observance of 
sustainable development in large corporate corporations. In this step, the purpose 
of this research is to demonstrate that the implementation of such 
commands/guidelines is essential for our livelihood, as human beings and 
dependent on the environment, and large multinational corporations must follow and 
be demanded through civil society, the State, stakeholders or even the media, due 
observance/implementation of mechanisms for sustainable development and 
promotion of social and environmental responsibility. 

 

Key Words: Environment. Mitigation of environmental damage. Social and 
Environmental Responsibility. Compliance with environmental 
laws/guidelines. Environmental Compliance Program. Improvement of 
Corporate Social Responsibility. 

 



 

COSTA, Rafael de Oliveira. Applicabilità del diritto ambientale internazionale nella 
costruzione della responsabilità sociale d'impresa. 2021. 319f. Tesi (Dottorato). 
Facoltà di Diritto del’Università di São Paulo, 2021. 
 

RIASSUNTO 

Il presente lavoro si propone di affrontare una questione estremamente importante, 
che è la responsabilità socio-ambientale dele aziende transnazionale. Come 
sappiamo, l'ambiente è un diritto transindividuale di terza dimensione, che deve 
essere tutelato dall'intera comunità per le generazioni presenti e future. In questa 
fase, qualora vi sia qualche omissione da parte di aziende, pubbliche o private, in 
merito al rispetto delle norme ambientali, è dovuta la responsabilità; così come le 
grandi aziende devono stampare pratiche di governo societario volte a rispettare le 
leggi e le linee guida ambientali internazionali e nazionali. L'obiettivo di questa 
ricerca è dimostrare l'importanza di attuare linee guida e comandi legali in materia 
di responsabilità sociale d'impresa, poiché si tratta di proteggere l'ambiente e 
promuovere misure che soddisfino il bene comune più importante che esiste, 
ovvero, l'ambiente. Viene discusso, come tema principale, il vincolo o meno dello 
Standard ISO 26000 e si giunge alla conclusione, che si tratta di uno standard 
privato, non certificabile, non obbligatorio, ma incaricato di proporre linee guida da 
seguire da parte delle aziende con l'intento promuovere la mitigazione del danno 
ambientale e la promozione di tecniche di responsabilità sociale d'impresa. A sua 
volta, lo Standard ISO 14000 collabora con la regolamentazione della gestione 
ambientale, attraverso la promozione di meccanismi per il miglioramento dei 
processi ambientali (gestione ambientale), ed è anche uno standard di natura 
privata, comunque certificabile da enti accreditati presso il Inmetro; tuttavia, non 
obbligatorio. Sembra, a tempo debito, che il rispetto della legislazione ambientale e 
delle linee guida/raccomandazioni abbia dato origine a una nuova area, ovvero la 
conformità ambientale. In questo senso, si rileva che le aziende devono essere 
abituate ai comandi esistenti e cercare la loro attuazione, al fine di dare la 
conservazione ambientale e il pieno rispetto dello sviluppo sostenibile nelle grandi 
società aziendali. In questa fase, lo scopo di questa ricerca è dimostrare che 
l'attuazione di tali comandi/linee guida è essenziale per il nostro sostentamento, in 
quanto esseri umani e dipendenti dall'ambiente, e le grandi multinazionali devono 
seguire ed essere richieste dalla società civile, lo Stato, le parti interessate o anche 
i media, la dovuta osservanza/attuazione dei meccanismi per lo sviluppo sostenibile 
e la promozione della responsabilità sociale e ambientale. 

 

Parole chiave: Ambiente. Mitigazione del danno ambientale. Responsabilità 
sociale e ambientale. Conformità alle leggi/linee guida ambientali. 
Programma di conformità ambientale. Miglioramento della 
responsabilità sociale delle imprese. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a proteção do meio ambiente é essencial para que a vida 

continue existindo para as próximas gerações. Nosso planeta vem constantemente 

sofrendo com a degradação ambiental; podendo-se elencar inúmeras 

oportunidades em que houve danos e impactos negativos gerados pela ação do 

homem. 

Nesse sentido, é essencial que as normas internacionais de proteção ao 

meio ambiente estejam alinhadas, a fim de que em todas as partes do mundo sejam 

implementadas estratégias de proteção e prevenção a danos ambientais. 

Com efeito, o Direito Internacional do Meio Ambiente possui papel de 

protagonista no combate a degradação. Cumpre a ele o papel de nortear os 

mecanismos de tutela e proteção, positivando também os comandos que devem 

ser observados pelas empresas transnacionais; a fim de que elas estejam em 

consonância com as boas práticas corporativas e com o desenvolvimento 

sustentável. 

Trata-se de uma tarefa árdua, dado que por muitas décadas o homem 

sempre se preocupou com o crescimento econômico negligenciando as regras de 

proteção ambiental. Esse cenário não pode continuar ocorrendo, pois, o futuro de 

nosso planeta e das pessoas como um todo depende de atitudes e políticas 

governamentais de preservação. 

Destarte, as empresas transnacionais possuem um dever de proteção, se 

adequando as políticas de proteção e prevenção, imprimindo um dever de 

Responsabilidade Social. 

No presente trabalho acadêmico, objetiva-se demonstrar como essas regras 

de proteção são incorporadas pelas empresas multinacionais e devidamente 

colocadas em prática, a fim de que atendam e observem às regras de proteção 

internacional do meio ambiente e nacional (ISO 26000 e ABNT NBR ISO 26000 – 

versão brasileira) e também as diretrizes internacionais existentes no tocante a 

gestão ambiental (ISO 14000), complementarmente à legislação local e 

internacional. 
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A presente pesquisa acadêmica estará alinhada com as regras de 

metodologia propostas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

bem como haverá o emprego dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

dominantes, consultas legislativas e ao Direito Comparado. 

Terá por base fundamentação teórica por meio do levantamento e análise 

da bibliografica acerca do tema, de forma lógico-dedutiva, bem como empírica, por 

meio de estudos de casos (litígios ambientais e climáticos) e programas de 

responsabilidade sociambiental empregados por empresas partindo de uma 

concepção geral das formas normativas em matéria ambiental, para uma 

concepção específica sobre a importância (vinculatividade ou não) das normas de 

“soft law” e o atual papel da Comunidade Internacional no tocante a proteção 

ambiental e combate às alterações climáticas. 

O futuro da humanidade depende das ações que estão sendo tomadas no 

atual momento. Em síntese, não temos mais tempo, ele se esgotou e enfrenta-se, 

na atualidade, vários problemas ambientais e fenômenos climáticos adversos que 

são frutos das ações do homem no passado, que estão sendo suportadas pela 

presente geração, como herança de uma má gestão de recursos ambientais. 

Logo, a pavimentação de um caminho rumo à conscientização e 

implementação de técnicas de responsabilidade socioambiental se revela salutar a 

fim de que se tenha vida, ante a crescente extinção de espécies da fauna e flora, 

problemas de pobreza e fome que se alastram por países de todo o mundo, bem 

como fenômenos climáticos adversos em todo o planeta, os quais demonstram o 

desequilíbrio de várias ordens em que vivemos. 

Portanto, o entendimento da gravidade de tal situação por países e 

empresas transnacionais é crucial para que se dê a transição para uma gestão 

sustentável, sendo necessária a observância de métricas, Convenções 

Internacionais para redução dos gases do efeito estufa (CO², CFC etc), bem como 

normas privadas de responsabilidade socioambiental (tais como as normas ISO 

26000 e 14000); uma vez que por meio de uma conjugação de esforços haverá o 

enfrentamento de um problema comum a todos, qual seja a degradação ambiental 

e as alterações climáticas adversas que a todos afeta. 
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1 PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

1.1 Conceitos introdutórios 

 

Sabe-se que o meio ambiente se revela como um direito humano 

fundamental de terceira dimensão voltado à proteção da natureza e tutela 

ambiental, de natureza coletiva e titularidade difusa (pertencente a todos). Nesse 

sentido vejamos: 

A marca distintiva dos direitos de terceira dimensão reside na sua 
natureza transindividual e com titularidade muitas vezes indefinida 
e indeterminável. Por isso, enquanto os direitos de primeira e 
segunda dimensão se reportam à pessoa individual, os de terceira 
são de titularidade coletiva.1 

 

Segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 

pode-se conceituar o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”2. 

Por sua vez, aponta-se que o Direito Ambiental é um ramo do direito público, 

composto por princípios e regras, responsáveis por regular as condutas humanas 

que afetam, potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente 

seja ele o natural, o cultural ou o artificial. Nessa esteira vejamos: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.3 

 

                                                            
1FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 

dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 149. 

2BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: jan. 2020. 

3Art. 225, “caput”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 jul. 2020. 
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Cumpre informar que, o mencionado ramo do direito preconiza como um dos 

seus mais importantes princípios, o chamado princípio do Desenvolvimento 

Sustentável, o qual determina que deva haver um equilíbrio entre o progresso 

socioeconômico e a degradação ao meio ambiente. Com isso, busca-se reduzir os 

danos ambientais ao máximo para que todas as gerações possam usufruir dos 

recursos naturais.  

Destarte, deve haver equilíbrio entre “crescimento econômico”, “preservação 

ambiental” e “equidade social”, dado que são pilares que devem coexistir e estar 

em equilíbrio de forças entre eles. Segundo Hannah Arendt: 

A terra é a própria quintessência da condição humana e, ao que 
sabemos, sua natureza pode ser singular no universo, a única 
capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles 
podem mover-se e respeirar sem esforço nem artifício. O mundo – 
artifício humano – separa a existência do homem de todo ambiente 
meramente animal; mas a vida, em si, permanecer fora desse 
mundo artificial, e através da vida o homem permanece ligado a 
todos os outros organismos vivos.4 

 

Mister se faz ressaltar ser essencial o estudo de um ramo do Direito 

preocupado em proteger e regulamentar juridicamente o meio ambiente. O 

Professor Guido Fernando Silva Soares aponta ser necessário o estudo do Direito 

Ambiental, senão vejamos: 

O Direito do Meio Ambiente foi, sem dúvida, uma emergência 
motivada pela necessidade criada pelos fenômenos que o próprio 
homem engendrou e que redundaram ou na destruição das 
relações harmônicas entre a sociedade humana e seu meio 
circulante, ou numa ameaça a elas; a tais fatos incorporou-se uma 
tomada de consciência por parte, não só dos indivíduos, e suas 
associações nacionais ou internacionais, concretizadas em 
poderosas entidades ambientalistas (força essa proveniente de 
posições críticas aos Governos, típicas do segundo pós-guerra), 
como também dos Estados, no sentido de buscarem-se os meios 
de reestabelecer um equilíbrio entre o homem e seu meio ambiente, 
por meio da atuação dos mecanismos jurídicos.5 

 

No tocante à relação do homem com a natureza, culturalmente o Direito é 

tradicionalmente informado por uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem é o 

                                                            
4ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 10. 
5SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações 

e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. p. 21. 
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ser que está no centro do Universo, sendo que todos os demais seres gravitam ao 

redor desse centro. Nesse sentido vejamos: 

Antropocentrismo é uma concepção genérica que, sem síntese, faz 
do Homem o centro do Universo, ou seja, a referência máxima e 
absoluta de valores (verdade, bem, destino último, norma última e 
definitiva etc), de modo que ao redor desse “centro” gravitem todos 
os demais seres por força de um determinismo fatal”.6 

 

Há quem discorde desta posição, sendo defensores da corrente ecocêntrica 

(ou biocêntrica), a qual considera o ser humano como mais um integrante do 

ecossistema, do todo, onde a fauna, a flora e a biodiversidade são merecedores de 

especial proteção e devem ter direitos semelhantes aos dos seres humanos. 

Seguindo esta lógica, o Princípio da Declaração do Rio (Eco 92) aponta que: 

Os Estados devem cooperar em um espírito de parceria global, 
para a conservação, proteção e restauração da saúde e da 
integridade do ecossistema terrestre. Considerando as distintas 
contribuições para a degradação ambiental global, os Estados têm 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países 
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca 
internacional do desenvolvimento sustentável, em vista das 
pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente 
global, e das tecnologias e recursos financeiros que controlam.7 

 

Contudo, convém ressaltar que a Carta Magna de 1988 e a grande maioria 

das normas ambientais nacionais e internacionais são inequivocamente 

direcionadas pela visão antropocêntrica do meio ambiente, mais especificamente 

pelo antropocentrismo protecionista.8  

Romeu Thomé traz informações valiosas sobre a tutela ambiental, senão 

vejamos: 

As normas ambientais, tantos as nacionais quanto as 
internacionais, são claramente antropocêntricas, no sentido de 
proteger o meio ambiente em função dos interesses do ser humano. 
A título de exemplo podemos citar a Carta o Rio que, em seu 
princípio 1, dispõe que “os seres humanos constituem o centro das 

                                                            
6MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 

6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 116. 
7NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Declaração do Rio de Janeiro. Princípio 7. Estudos Avançados, v. 6, n. 15, 1992. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf. Acesso em: 02 jul. 2020. 

8LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
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preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável” e, 
no princípio 4, determina que “a proteção do meio ambiente deverá 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não 
poderá ser considerada isoladamente”9 

 

Como se vê, o homem sempre foi considerado como o centro das questões 

ambientais, sendo primeiramente considerado o interesse do homem (ganhos com 

a exploração do meio ambiente e extração de insumos e, perdas financeiras que 

adviriam com a adoção de práticas sustentáveis) em detrimento da proteção 

ambiental. Segundo Fiorillo: 

O Direito Ambiental possui uma necessária visão antroprocêntrica, 
porquanto o único animal racional é o homem, cabendo a este a 
preservação das espécies, incluindo a sua própria.10 

 

O que se verifica é que houve a perda do controle e as ações do homem 

degradaram em muito o meio ambiente e continuam ocorrendo de maneira 

desenfreada em inúmeros locais do planeta. Nesse passo, revela-se como 

essencial a realização de ajustes, por meio das ações protecionistas e das leis de 

proteção ambiental, a fim de equacionar e atingir a exata medida entre a extração 

de recursos naturais e o progresso econômico do homem. 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio Herman Benjamin, 

analisando o tema, conclui: 

Na perspectiva ética, a norma constitucional, por refletir a marca da 
transição e do compromisso, incorporou aspectos estritamente 
antropocêntricos (proteção de favor das “presentes e futuras 
gerações” (artigo 225, caput) e outros com clara filiação biocêntrica 
(noção de preservação, artigo 225, caput)). Em caráter híbrido, em 
vez de prejudicar sua aplicação e efetividade, salpica de fertilidade 
e fascínio o labor exegético.11 

 

Assim, denota-se que a visão antropocêntrica considera o meio ambiente 

sob um ponto de vista instrumental, no sentido de servir ao homem e aos seus 

desejos de crescimento econômico. 

                                                            
9THOMÉ, Romeu. Manual de direito ambiental. 6. ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2016. p. 58-59. 
10FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4. ed. ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 16. 
11BENJAMIN, Antônio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 



15 

Segundo António Almeida, em texto que investigou as concepções 

ambientalistas dos professores portugueses:  

O antropocentrismo defende a centralidade indiscutível do ser 
humano e valoriza a natureza de um ponto de vista instrumental. 
Tal centralidade não implica a negação da necessidade de 
preservação da natureza, uma vez que o mundo natural constitui 
um recurso quase ilimitado, susceptível de poder ser utilizado para 
os mais diversos fins humanos (agrícola, industrial, medicinal).12 

 

Por sua vez, o biocentrismo defende que todas as formas de vida são 

importantes, conectando a humanidade com todos os seres do planeta, criando a 

profunda e complexa relação vital. 

Novamente António Almeida pontifica que: 

O ecocentrismo defende o valor não instrumental dos 
ecossistemas, e da própria ecosfera, cujo equilíbrio se revela 
preocupação maior do que a necessidade de florescimento de cada 
ser vivo em termos individuais. Perante o imperativo de assegurar 
o equilíbrio ecossistemático, o ser humano deve limitar 
determinadas atividades agrícolas e industriais, e assumir de uma 
forma notória o seu lado biológico e ecológico, assumindo-se como 
um dos componentes da natureza.13 

 

Nesse passo, o biocentrismo, conforme as lições de Peter Singer14 e de 

outros pensadores sustenta a existência de valor nos demais seres vivos, 

independentemente da existência do homem, notadamente os mais complexos a 

exemplo dos mamíferos. 

Inspirada nessa visão nasceu a defesa dos direitos dos animais 

(abolicionismo), movimento que vai de encontro à utilização dos animais como 

instrumento do homem, sua propriedade, chegando a colocá-los como sujeitos de 

alguns direitos, notadamente os animais sencientes e autoconscientes. 

                                                            
12ALMEIDA, António. Como se posicionam os professores perante manifestações culturais com 

impacto na natureza. Resultados de uma investigação. Revista Electrónica de Enseñanza de las 
Ciencias, Lisboa, v. 8, n. 2, p. 649, 2009. 

13Id., loc. cit. 
14Filósofo australiano nascido em 1946, radicado nos EUA. É autor da clássica obra “Libertação dos 

Animais”, publicada em 1975. 
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Destarte, concluímos que nos dias atuais a degradação alcança proporções 

catastróficas, sendo uma realidade enfrentada por nossa sociedade atual, havendo 

uma inclinação pela visão antropocêntrica. Antônio Herman Benjamin alerta que: 

Realmente, os estudos recentes demonstram que a taxa de 
extinção de espécies vem crescendo a ritmo acelerado e alarmante, 
não dando qualquer sinal de estabilização. Pior, mesmo espécies 
ainda não alheias ao risco imediato de desaparecimento 
apresentam preocupante redução populacional e declínio na sua 
variabilidade genética.15 

 

Logo, uma proteção internacional mais bem estruturada se revela essencial 

para a preservação das espécies e manutenção do equilíbrio ecossistêmico no 

planeta terra, sendo o Direito Internacional do Meio Ambiente uma importante 

ferramenta no tocante a promoção da proteção ambiental a título global. 

 

1.2 Função Social da Empresa e os Princípios Ambientais (Prevenção, 

Precaução e Desenvolvimento Sustentável) 

 

Primeiramente, cumpre informar que empresa é a atividade econômica 

organizada que reúne capital, trabalho, insumos e tecnologia para a produção e 

circulação de bens e prestação de serviços. A empresa pressupõe, portanto, uma 

estrutura, um conjunto organizado, uma organização composta de complexo de 

bens materiais ou imateriais (estabelecimento), o capital, o trabalho de terceiros 

(empregados), a coordenação desses fatores pelo empresário individual ou 

sociedade empresária e a atividade produtiva, ou seja, esse complexo de valores 

em movimento16. Nesse sentido vejamos: 

A empresa é uma instituição jurídica despersonalizada, 
caracterizada pela atividade econômica organizada, ou 
unitariamente estruturada, destinada à produção ou circulação de 
bens ou de serviços para o mercado ou à intermediação deles no 
circuito econômico, pondo em funcionamento o estabelecimento a 

                                                            
15BENJAMIN, Antônio Herman. Introdução à lei do sistema nacional de unidades de conservação. 

In: Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 280-281. 

16ALMEIDA, Amador Paes de. Direito de empresa no Código Civil. São Paulo, Saraiva, 2004. p. 21. 
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que se vincula, por meio do empresário individual ou societário, 
ente personalizado, que a representa no mundo negocial.17  

 

A Professora Maria Helena Diniz aponta que são três fatores formadores da 

empresa: a) profissionalidade ou habitualidade no exercício de negócios que visem 

a produção, a circulação de bens ou a prestação de serviços; b) economicidade, ou 

seja, escopo de lucro ou de um resultado econômico-financeiro ou social e c) 

organização ou estrutura estável dessa atividade.18 

Nesse sentido, tendo em vista a importância da empresa para a sociedade 

civil e o seu papel transformador da realidade socioeconômica do meio em que 

atua, denota-se que seja por ela exercida uma função social, de modo que se 

preserve o direito propriedade do empresário (individual ou coletivo) lhe ensejando 

a obtenção de ganhos lícitos (lucratividade), sem contudo deixar de ser atendida às 

necessidades da coletividade. Nesse sentido vejamos: 

Relevante é a sua função social, dela advêm produtos e serviços e 
a responsabilidade na sua produção e comercialização. Daí a 
íntima relação da boa-fé objetiva com a probidade, que requer 
honestidade no procedimento empresarial e no cumprimento da 
atividade econômica organizada para a produção e circulação de 
bens e serviços.19 

 

Historicamente, infere-se que a função social da empresa mantém fortes 

laços com o constitucionalismo social podendo apontar a Constituição do México 

de 1917 como a primeira Constituição Social ou Econômica, seguida da 

Constituição de Weimar de 1919, que veio consolidar esse constitucionalismo. A 

partir de então, o Estado assume o dever de agir positivamente por meio de políticas 

públicas e programas de governo na seara dos direitos sociais, quais sejam, 

educação, saúde, trabalho, previdência social, dentre outros20, senão vejamos: 

                                                            
17SOUZA, Ruy de. O direito das empresas-atualização do direito comercial. Belo Horizonte, 1959. 

p. 299. 
18DINIZ, Maria Helena. A importância da função social da empresa. Revista Jurídica, Curitiba, v. 2, 

n. 51, p. 387-412, 2018. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/2815. Acesso em: 06 abr. 2021. 

19Id. Ibid. 
20BARACHO, Hertha Urquiza; CECATO, Maria Aurea Baroni. Função Social da empresa à 

responsabilidade social: reflexos na comunidade e no meio ambiente. Direito e Desenvolvimento, 
v. 7, n. 2, 2016. Disponível em: 
https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/320/300. Acesso em: 05 
abr. 2021. 



18 

O Estado Social teve o mérito de conciliar o capitalismo com o bem-
estar social e de iniciar o processo de superação da dicotomia entre 
direito público e privado, que passaram a ser compreendidos no 
contexto de uma relação de recíproca complementariedade e 
dependência, tornando-se o direito privado um instrumento de 
justiça social.  

Seguindo a tendência mundial ocidental de adoção de 
Constituições sociais, o Brasil aprova, em 1934, a primeira 
Constituição Social ou Econômica, que condiciona o exercício da 
propriedade ao interesse social, orientação que foi mantida pela 
Constituição de 1946. A Constituição Federal de 1937 tratou a 
propriedade como a Constituição Federal de 1824, ou seja, limitou-
se a garanti-la como as Constituições liberais. A Constituição 
Federal de 1946, no art. 147, adotou a expressão bem-estar social. 

A função social apesar de implícita desde a Constituição Federal de 
1934, só apareceu explicitamente como princípio da ordem 
econômica na Constituição Federal de 1967, que tinha como 
finalidade a justiça social com base no princípio da função social.  

A Constituição Federal de 1988 elege a propriedade e sua função 
social como princípios conformadores da ordem econômica. No art. 
5º (incisos XXII, XXIII) da CF, a propriedade é um direito 
fundamental e no art. 170, II e III aparecem como princípios da 
ordem econômica. Com isso, chega-se à conclusão de que o 
conceito de propriedade foi relativizado pelo legislador constituinte 
quando o mesmo condicionou a propriedade à função social e ao 
submetê-la à existência digna e à justiça social.21 

 

Ademais, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro é muito 

progressista, de tal sorte que desde a década de 30 do século XX foram positivados 

comandos acerca da função social da empresa, de tal modo que tais preceitos 

foram sendo aprimorados/modificados no ordenamento jurídico brasileiro, mais 

precisamente às Constituições Federais existentes e legislação infraconstitucional 

correlata. 

Nesse sentido, tamanha preocupação do legislador advém do clamor 

popular, de modo que a comunidade e as demais partes interessadas (atores 

diretos e indiretos) tiveram interferência na elaboração da Lei nº 6.404/76, de forma 

a ser atendido o bem comum (interesse público) e a função social da empresa, 

senão vejamos: 

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei 
e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da 

                                                            
21BARACHO, Hertha Urquiza; CECATO, Maria Aurea Baroni. op. cit. 
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companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 
função social da empresa.22 (grifos nossos) 

 

No mesmo sentido, o artigo 116, parágrafo único disciplina que: 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou 
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou 
sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o 

fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função 

social, e tem deveres e responsabilidades para com 1. os 

demais acionistas da empresa, 2. os que nela trabalham e 3. para 

com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender. (grifos nossos) 

 

Com efeito, verifica-se a importância de tal responsabilidade atribuída ao 

Conselho Diretivo das empresas, dado que a função social é um valor fonte que 

deve ser respeitado, de tal sorte que as decisões e políticas empresariais o levem 

e conta e entendam o caráter vinculante de tal preceito, ou seja, sua juridicidade e 

importância dentro do ordenamento jurídico. Nesse sentido também dispõe a Lei 

de Falências, senão vejamos: 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, 
a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.23 (grifos nossos) 

 

                                                            
22BRASIL. Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Arts. 154 e 116, § Ú. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 02 abr. 2021. 
23BRASIL. Lei nº 11.101/05. Lei de Falências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm. Acesso em: 05 abr. 
2021. 
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Logo, denota-se que há forte juridicidade em nosso ordenamento jurídico a 

respeito da função social da empresa, sendo que a lei deve ser cumprida e 

respeitada pelas empresas no mercado em que atua. Não se trata de uma 

faculdade ou opção e sim, de um valor e dever para com a comunidade; inclusive 

podendo gerar a judicialização das violações que ocorrerem. 

 Contudo, algumas décadas após a positivação acima apontada, denota-se 

que não houve uma ampla aplicabilidade no meio corporativo, de tal sorte que há 

muito a ser feito nessa seara.  

Por oportuno, infere-se a necessidade de maior efetividade a tais comandos 

progressistas e altamente importantes dentro do cenário de mercado de capitais, 

de tal modo que os acionistas controladores devem estar engajados em 

implementar a responsabilidade social corporativa e imprimir esforços no sentido 

de cumprir com a lei e prevenir danos ambientais. 

Portanto, indiscutível a obrigatoriedade de tais disposições devendo o 

Conselho Diretivo promover medidas de responsabilidade socioambiental, de modo 

que se dê o respeito à lei e evite-se a responsabilização das empresas, nas esferas 

cível, penal e administrativa (Judicialização). 

Por conta de tais deveres inerentes à função social passou-se a difundir 

no ambiente corporativo a necessidade de implementação de técnicas de 

responsabilidade socioambiental, bem como o efetivo cumprimento de 

princípios de ordem pública de proteção ambiental, tais como: 1. Princípio do 

Poluidor Pagador, 2. Princípio da Prevenção, 3. Princípio da Precaução, 4. 

Princípio do Desenvolvimento Sustentável, 5. Princípio da Função Social e 

Ambiental da propriedade, 6. Princípio da Participação Comunitária, 7. 

Princípio da Equidade Intergeracional, 8. Princípio do Protetor Recebedor, 9. 

Princípio da Gestão Comunitária ou Participação, 10. Princípio da 

Informação/Publicidade, 11. Princípio do Limite/Controle, 12. Princípio da 

Vedação do Retrocesso Ecológico e 13. Princípio da Ubiquidade/Variável 

Ambiental dentre outros. 

Por sua vez, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92) foi acordado que os países 

em desenvolvimento receberiam apoio financeiro e tecnológico para 
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alcançarem modelos de desenvolvimento sustentáveis. A partir do principal 

documento do encontro, a Agenda 21, foram estabelecidas algumas políticas 

e ações de responsabilidade ambiental, como por exemplo: 

 mudanças necessárias aos padrões de consumo 
(especialmente em relação aos combustíveis fósseis como 
petróleo e carvão mineral); 

 a proteção dos recursos naturais; e, 

 o desenvolvimento de tecnologias capazes de reforçar a 
gestão ambiental dos países; 

 direcionamento para atividades que protejam e renovem os 
recursos ambientais, no qual o crescimento e o 
desenvolvimento dependem. 

 estabelecimento de áreas de ação: proteção da atmosfera; 
combate ao desmatamento, a perda de solo e a desertificação; 
prevenção a poluição da água e do ar; detenção da destruição 
das populações de peixes; e, promoção de uma gestão segura 
de resíduos tóxicos;24 

 

Mas a Agenda 21 foi além das questões ambientais. Nesse documento 

houve uma preocupação direta em abordar os padrões de desenvolvimento 

que causam danos ao meio ambiente que precisavam ser combatidos, 

como: 

 a pobreza e a dívida externa dos países em 
desenvolvimento; 

 os padrões insustentáveis de produção e consumo; 

 as pressões demográficas e a estrutura da economia 
internacional;25 

 

Foi nesse momento que a comunidade política internacional admitiu 

claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com 

a utilização dos recursos da natureza. Inúmeras propostas passaram a ser 

discutidas para que o progresso e o desenvolvimento acontecessem em 

harmonia com a natureza, garantindo a qualidade de vida tanto para a 

geração atual quanto para as futuras no planeta. Nesse sentido vejamos: 

                                                            
24ECO-92: o que foi a conferência e quais foram seus principais resultados? Disponível em: 

https://www.politize.com.br/eco-92/. Acesso em: 02 abr. 2021. 
25Id. Ibid. 
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Pode-se dizer que foi somente na Rio-92 que o assunto sobre 
a união entre meio ambiente e desenvolvimento realmente 
avançou. Afinal, os chefes de governo e comissões 
diplomáticas assumiram o compromisso de que temos de 
juntar os componentes econômicos, ambientais e 
sociais ao debate e considerá-los como essenciais a 
agenda de todos os países, pois se isso não for feito, não 
há como se garantir a sustentabilidade do 
desenvolvimento. 

A sua importância também possui relação com a criação da 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) que 
é vinculada ao Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas (Ecosoc). A CDS tem como finalidade, além de 
cooperar com os países para que sejam atingidos os objetivos 
da Rio-92, a responsabilidade pela organização das 
conferências da ONU que se realizaram desde então. 

Por fim, mesmo que conferência não tenha estipulado prazos 
para a concretização das metas discutidas, a participação 
das ONGs, associações de moradores, sindicatos 
na cobrança de atitudes e posturas por parte dos 
governantes foi um grande legado para as convenções 
seguintes.26 (grifos nossos) 

 

O emérito Professor Celso Lafer em opinião emitida junto ao jornal 

Estado de São Paulo (15.11.2020) destacou a importância da proteção 

ambiental e do fomento ao desenvolvimento sustentável, de tal sorte que em 

um Estado Democrático sua proteção se revela essencial, alçada a condição 

de cláusula pétrea (CF, Art. 60, §4º, IV)27, uma vez que é um direito humano 

fundamental de 3ª geração, senão vejamos: 

O caminho para equacionar essa dificuldade foi a “ideia a realizar” 
do desenvolvimento sustentável. O conceito, que é heurístico, 
proposto pelo Relatório Bruntland, de 1987, contribuiu para a vis 
directiva da Conferência da ONU no Rio de Janeiro, em 1992, na 
qual foi consagrado. Sob a égide da Declaração da Rio-92, 
adquiriu notável irradiação, que permeia o contemporâneo 
direito do meio ambiente na interpenetração do interno e do 
internacional.  

O paradigma de desenvolvimento sustentável trouxe profunda 
mudança no entendimento do como lidar com o inter-
relacionamento de atividades econômicas, sociais e meio 
ambiente. Este não é uma “externalidade”. Daí o imperativo da 
“internalização” da avaliação dos custos da sustentabilidade 
ambiental – que tem efeitos erga omnes em função da 

                                                            
26ECO-92: o que foi a conferência e quais foram seus principais resultados?, cit. 
27CF, Art. 60, §4º, IV. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta (...) § 4º Não 

será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias 
individuais. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988, cit. 
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vulnerabilidade da natureza – nos processos decisórios públicos e 
privados, locais, nacionais e internacionais. O desenvolvimento 
sustentável contrapõe-se a padrões insustentáveis de produção e 
consumo, como o desmatamento predatório. Alcança a mudança 
da lógica das matrizes energéticas. Vem levando à busca da 
economia de baixo carbono e à generalizada validade de padrões 
de ecoeficiência, exigíveis na certificação da atuação de empresas. 
É critério de atração de investimentos. 

O desenvolvimento sustentável aponta para a 
responsabilidade coletiva – global, nacional e local – 
consolidar os seus pilares mutuamente interdependentes e, 
nesse âmbito, os imperativos solidários de cooperação 
internacional. Dá realce à obrigação das normas nacionais e 
internacionais de tutelar o escopo da responsabilidade jurídica por 
dano ambiental, incluída a que provém do seu impacto 
transfronteiras. Destaca o direito de acesso adequado às 
informações relevantes ao meio ambiente, que é hoje um 
componente de transparência democrática do poder. 

O desenvolvimento sustentável não é uma preferência entre 
outras preferências, como as do “achismo irresponsável” e da 
cobiça sem freios. Possui a força legitimadora da tutela do 
direito à vida das gerações presentes e futuras, como estipula 
o artigo 225 da Constituição federal. É uma obrigação de todos. 
Por isso a Constituição, ao listar os princípios gerais da 
atividade econômica em nosso país, estabelece no artigo 170, 
VI, a defesa do meio ambiente. É um princípio imperativo de 
alcance geral, que não pode ser ignorado e desconsiderado num 
Estado Democrático de Direito.28 

 

Outro grande fruto advindo da Cúpula da Terra (Conferência das Nações 

Unidades sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Eco-92) foi a criação do 

princípio da precaução em matéria ambiental. No Brasil, o princípio da precaução 

passou a ter maior relevância a partir da ECO-92, tendo sido incluído na Declaração 

do Rio, em seu princípio 15 – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, de tal sorte que sejam adotadas medidas efetivas 

capazes de evitar a degradação dos bens ambientais, senão vejamos: 

Princípio 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de 
danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

                                                            
28LAFER, Celso. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Defesa ambiental é um princípio 

imperativo que não pode ser ignorado num Estado Democrático de Direito. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 15 ago. 2020. Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-
aberto,meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel,70003400968. Acesso em: 02 abr. 2021. 
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medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental.29 (grifos nossos) 

 

Depreende-se que a incerteza científica é um dos elementos constituintes 

do princípio da precaução, de tal sorte que havendo dúvida sobre o acontecimento 

ou não de um acidente ambiental, deve-se optar pela hipótese de proteção ao meio 

ambiente (in dubio pro natura). Nesse sentido vejamos o entendimento de François 

Ost:  

“tocada pela dúvida, a ciência é desde então obrigada a aplicar a si 
própria as faculdades da crítica que até agora foram eficazmente 
voltadas para a natureza”. E complementa o seu pensamento 
referindo que, “neste exercício, a ciência compreende que perdeu 
o monopólio do veredicto: o princípio da precaução doravante 
convida ao ceticismo”.30 

 

Nesse sentido, verifica-se que é pela incerteza científica, elemento relevante 

no gerenciamento de riscos, que se vai despertar o interesse de todo aquele que 

maneja e estuda o princípio da precaução, porque a incerteza científica é o 

elemento que autoriza a aplicação do princípio, e não a certeza.31 Senão vejamos: 

Diante do dado auto evidente de que o avanço tecnológico é 
dinâmico, faz-se necessário considerar que, com ele, novas teorias 
surgem no campo da pesquisa científica, não se podendo falar em 
certezas absolutas. A incerteza científica que deve ser tomada para 
fins de aplicação das medidas de precaução, em face da ausência 
de certezas absolutas, deve ser referente ao risco de dano antes 
que a tese possa ser afastada por outras teorias cientificamente 
comprovadas. Assim, a incerteza científica qualifica-se como a 
incerteza no tempo, por isso intimamente conectada com a questão 
do risco de dano grave e/ou irreversível, pois importa em incerteza 
científica da ocorrência deste dano.32 (grifos nossos) 

 

Denota-se que o ativismo judicial tem se manifestado com grande vigor nos 

temas ambientais e, especialmente, no que tange à aplicação do princípio da 

precaução. No particular, o Supremo Tribunal Federal tem ocupado os espaços 

                                                            
29NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Declaração do Rio de Janeiro. Princípio 15. Estudos Avançados, v. 6, n. 15, 1992, cit. 
30OST, François. Le temps du droit. Paris: Editions Odile Jacob, 1999. p. 326. 
31WEDY, Gabriel. Uma análise sobre o princípio da precaução e a incerteza científica. Conjur, 17 

mar. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-17/ambiente-juridico-analise-
principio-precaucao-incerteza-cientifica. Acesso em: 02 abr. 2021. 

32Id. Ibid. 
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políticos relativos à matéria e estabelecido um conceito judicial do princípio da 

precaução, muito embora ele ainda não tenha sido claramente definido pela 

Corte.33  

O Supremo Tribunal Federal tem decidido vários casos com base no 

Princípio da Precaução, contudo, a Corte Constitucional ainda não estabeleceu um 

conceito estável para o princípio, oscilando em diversos casos. Frise-se que, 

também neste assunto, os “onze supremos” se fazem presentes, pois boa parte 

das decisões é monocrática, o que nos permite identificar a concepção adotada por 

um determinado Ministro, mas não necessariamente, a concepção do colegiado, o 

que caracteriza o caráter lotérico da aplicação do princípio da precaução pelo 

Tribunal.34 

Verifica-se, por oportuno, que o risco se apresenta constante na vida 

moderna e nas sociedades de massa. Assim, quando ele ultrapassa a esfera 

particular para atingir a esfera do bem comum, a intervenção normativa revela-se o 

principal instrumento para eliminá-lo ou para mantê-lo em níveis aceitáveis. Nesse 

sentido vejamos as lições da Professora Elza Boiteux35: 

Seja pública ou particular, a atividade econômica só poderá ser 
realizada diante da certeza da inexistência de riscos para a 
coletividade36. Antes mesmo de a ciência poder afirmar que algo 
causa prejuízo, a simples suspeita deve conduzir à suspensão do 
ato. Para garantir a preservação do meio ambiente, a atividade que 
ocasiona danos ou riscos para a população deve submeter-se aos 
princípios da prevenção e da precaução. 

O princípio da prevenção implica na adoção de medidas antes da 
ocorrência de um dano concreto. Adota-se a prevenção para evitar 
danos cujas causas são bem conhecidas, com a finalidade de, pelo 
menos, “minorar significativamente os seus efeitos”37. 

                                                            
33ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental. In: 

ENCICLOPÉDIA Jurídica PUC/SP, Tomo Direitos Difusos e Coletivos, Edição 1, jul. 2020. 
Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/330/edicao-1/os-principios-da-
precaucao-e-da-prevencao-no-direito-ambiental. Acesso em: 02 abr. 2021. 

34Id. Ibid. 
35BOITEUX, Elza Antonia Pereira Cunha. Educação e valores ambientais. Revista da Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 503-516, 2008. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67816. Acesso em: 24 abr. 2021. 

36O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em Sessão Plenária, a prevalência do direito à saúde 
sobre o de exercer atividade econômica, na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 3.540/DF, Sessão Plenária, relator Ministro Celso de Mello, decisão por 
maioria em 1º de setembro de 2005, transcrição parcial da ementa: “A atividade econômica não 
pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao 
meio ambiente. 

37ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. Direito comunitário do ambiente. Coimbra: Almedina, 2002. 
p. 21. A distinção entre prevenção e precaução encontra reflexos em nossa jurisprudência, tendo 
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O termo “Vorsorge” (“precaução”), que gerou a expressão 
“Vorsorgeprinzip” (princípio da precaução”), foi usado pela primeira 
vez na Alemanha, em 1971, em um programa ambiental do 
Governo federal. Nos atos internacionais esse princípio foi afirmado 
explicitamente, pela primeira vez, em 1987, numa conferência 
internacional sobre o Mar do Norte38, a sua mais conhecida, no 
entanto, é aquela adotada na Declaração do Rio, de 1992. 

O princípio da prevenção foi reformulado na Declaração do Rio, 
dando origem ao denominado princípio da precaução, que foi 
aprovado nos seguintes termos: 

Princípio 15 – De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica 
não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes 
e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.39 

 

Ademais, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello informa 

que a norma constitucional prevê a obrigação e proteger o meio ambiente para as 

futuras gerações, de tal sorte que estabeleceu um encargo para a geração 

presente, destinado a afastar eventuais conflitos entre ela e as futuras.40 

Com efeito, em pesquisa realizada junto à jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, as suas decisões colegiadas mais relevantes são as proferidas 

na: (i) Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.510/DF, na qual a lei de 

biossegurança foi questionada; (ii) Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 101/DF, na qual o debate foi sobre a proibição de importação de 

                                                            
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região feito essa distinção em diversos acórdãos, como se vê, 
por exemplo, no seguinte: Apelação em Mandado de Segurança n. 2006.34.00.009512-7/DF, 
Sexta Turma, relator Desembargador Federal Souza Prudente, v.u., Diário da Justiça de 13 de 
agosto de 2007, p. 79 

38BOUTONNET, Mathilde; GUÉGAN, Anne. Historique du principe de précaution. In: KOURILSKY, 
Philippe; VINEY, Geneviève. Le principe de précaution. Rapport au Premier ministre. Paris: 
Éditions Odile Jacob; La Documentation Française, 2000. Annexe 1, p. 257. As autoras assinalam 
outros oito tratados internacionais que consagram o princípio da precaução. 

39Utilizamos a tradução que consta da NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Relatório da Delegação brasileira. Brasília-DF: Fundação 
Alexandre de Gusmão – FUNAG, 1993, Introdução, p. 36. No original do “Report of the United 
Nations Conference on Environment and Development” consta: “In order to protect the 
environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their 
capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty 
shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental 
degradation” 

40Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.540/DF, 
cit., transcrição parcial: “O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a 
garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais 
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse 
bem essencial de uso comum das pessoas em geral”. 
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pneus usados, (iii) Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.447/DF, bem como (iv) 

no Recurso Extraordinário 627.189/SP.  

A primeira medida de controle abstrato de constitucionalidade a tratar do 

tema foi a ADI 3.510/DF41 proposta pelo Procurador Geral da República 

impugnando a constitucionalidade da utilização das células tronco para pesquisa 

científica, autorizada pela Lei Federal 11.105, de 24.03.2005.  

Nela o princípio da precaução foi amplamente discutido, sobretudo no que 

diz respeito à sua aplicação em matéria de saúde pública. Do voto do Relator, 

Ministro Ayres Britto, que afirmou que: “quando se cogita da preservação da vida 

numa escala mais ampla, ou seja, no plano coletivo, não apenas nacional, mas 

inclusive planetário, vem à baila o chamado ‘princípio da precaução’, que hoje 

norteia as condutas de todos aqueles que atuam no campo da proteção do meio 

ambiente e da saúde pública”.42 

O Relator, em seu voto, ressaltou que o princípio da precaução “ainda que 

não expressamente formulado” está amparado pelos arts. 196 e 225 da 

Constituição Federal, sendo, portanto, um princípio implícito. O voto condutor da 

decisão denota um certo grau de desentendimento do histórico do princípio ao 

afirmar que ele “foi explicitado, de forma pioneira, na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, 

em 1992, da qual resultou a Agenda 21”. Da mesma forma, atribuiu-se à uma 

instituição privada, Johnson Foundation, a ampliação dos limites do Princípio da 

Precaução43: 

“O referido princípio foi mais tarde ampliado na reunião levada a 
efeito em Wingspread, sede da Johnson Foundation, em Racine, 
Estado de Wisconsin, nos EUA, no mês de janeiro de 1998, com a 
participação de cientistas, juristas, legisladores e ambientalistas, 
cuja Declaração final consigna: ‘Quando uma atividade enseja 
ameaças de danos ao meio-ambiente ou à saúde humana, medidas 

                                                            
41SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ADI 3.510/DF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20
Teor%20ADI%20/%203510. Acesso em: 08 abr. 2021. 

42SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ADI Células tronco embrionárias (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADI 3.510/DF), na qual a lei de biossegurança foi questionada. 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=611723&tipo=AC&descricao=Inteiro%20
Teor%20ADI%20/%203510. Acesso em: 04 abr. 2021. 

43ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental, cit. 
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de precaução devem ser tomadas, mesmo que algumas relações 
de causa e efeito não forem estabelecidas cientificamente’”.44  

 

Em outra oportunidade (ADPF nº 101/DF), o Supremo Tribunal Federal, 

examinou a proibição de importação de pneus usados para reutilização no Brasil. 

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida 

liminar, foi ajuizada pelo Presidente da República, tendo como um dos fundamentos 

o fato de que inúmeras decisões judiciais estavam sendo proferidas em 

contrariedade a regulamentos administrativos que determinavam a aludida 

proibição de importação de pneus usados.45  

Como se vê, denota-se que o Supremo Tribunal Federal fundamentou sua 

decisão com base em princípios constitucionais implícitos no art. 225 da 

Constituição Federal, em espacial, (i) do desenvolvimento sustentável e (ii) da 

equidade e responsabilidade intergeracional. A Corte acrescentou que era aplicável 

o princípio da precaução, entretanto, não fez qualquer relação de tal princípio com 

a incerteza científica que é a sua própria razão de ser.  

“O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos 
de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-
se de segurança os procedimentos adotados para garantia das 
gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental 
das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca 
constante de proteção da existência humana, seja tanto pela 
proteção do meio ambiente como pela garantia das condições 
de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se 
o indivíduo e a sociedade em sua inteireza. Daí porque não se 
faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de 
danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para 
que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há 
de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que 
podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da 
prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem 
previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos 
de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer.”46 

 

                                                            
44WINGSPREAD Statement on the Precautionary Principle. Disponível em: http://www.gdrc.org/u-

gov/precaution-3.html. Acesso em: 11 maio 2016. “Therefore it is necessary to implement the 
Precautionary Principle: Where an activity raises threats of harm to the environment or human 
health, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are 
not fully established scientifically”. 

45ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental, cit. 
46Id. Ibid. 
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Observe-se que o Supremo Tribunal Federal demostrou dificuldade em 

manusear o princípio, pois claramente confundiu risco com dano. A base fática para 

a aplicação do princípio da precaução não é a existência de danos, mas de riscos.  

Conclui-se que ao se identificar o risco, busca-se prevenir o dano. O dano é 

um prejuízo injusto causado a terceiros ou ao meio ambiente que já se tenha 

verificado. O risco é uma possibilidade, maior ou menor, de que o dano venha 

efetivamente a se realizar. Não se previnem riscos, mas danos. Os riscos são 

minorados até um nível aceitável. Diferentemente do sustentado na decisão, os 

riscos devem ser comprovados, pois a sua não comprovação implica na interrupção 

arbitrária de atividades licitas.47  

Por sua vez, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.447/DF, 

discutiu-se a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 293/2015, o qual foi 

responsável por sustar os efeitos da Portaria Interministerial nº 192/2015, ao 

argumento de que o Executivo, ao editá-la, teria exorbitado de seu poder 

regulamentar, senão vejamos: 

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE 
DEFESO48 DA PESCA POR ATO DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AMEAÇA À FAUNA BRASILEIRA, 
À SEGURANÇA ALIMENTAR E À PESCA ARTESANAL. NOVA 
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 1. 
Ação que tem por objeto a inconstitucionalidade do Decreto 
Legislativo nº 293/2015, que sustou os efeitos da Portaria 
Interministerial nº 192/2015, ao argumento de que o Executivo, ao 
editá-la, teria exorbitado de seu poder regulamentar. 2. Portaria 
que, com a justificativa de definir os períodos de defeso (proibição 
temporária à atividade pesqueira para preservação de espécies) 
nela especificados, suspendeu tais períodos por 120 dias, 
prorrogáveis por mais 120 dias. 3. Não apresentação de dados 
objetivos ou de estudos técnicos ambientais que comprovem a 
desnecessidade do defeso. Inobservância do princípio ambiental 
da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, à fauna 
brasileira, à segurança Supremo Tribunal Federal Documento 
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no 

                                                            
47ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental, cit. 
48Períodos de defeso - Defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante 

as fases mais críticas de seus ciclos de vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu 
maior crescimento. Dessa forma, o período de defeso favorece a sustentabilidade do uso dos 
estoques pesqueiros e evita a pesca quando os peixes estão mais vulneráveis à captura, por 
estarem reunidos em cardumes. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/recursos-pesqueiros/períodos-de-
defeso. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o 
número 10491676. ADI 5447 / DF alimentar da população e à 
preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca 
artesanal. 4. Não apresentação de indícios objetivos mínimos que 
indiquem a verossimilhança da ocorrência de fraude em proporção 
tal que justifique a medida extrema. 5. Evidências de que o poder 
regulamentar foi exercido com desvio de finalidade, para fins 
estritamente fiscais de economizar custos com o pagamento de 
seguro defeso aos pecadores e em detrimento do meio ambiente. 
6. Revogação da liminar que suspendeu os efeitos do Decreto 
Legislativo nº 293/2015. Restabelecimento de todos os períodos de 
defeso suspensos pela Portaria Interministerial nº 192/2015. 
Vedação à pesca, nos termos dos atos normativos indicados nesta 
portaria. Sustação dos efeitos ou vedação de eventual(is) ato(s) de 
prorrogação da referida portaria.49 

 

Nesse sentido, restou devidamente apurado conforme Ementa anexa que 

houve inobservância do princípio ambiental da precaução, operando-se risco ao 

meio ambiente equilibrado, à fauna brasileira, à segurança alimentar da 

população e à preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca 

artesanal, senão vejamos: 

Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. 
Suspensão do período de defeso da pesca por ato do 
Executivo. Violação ao princípio da precaução. Ameaça à 
fauna brasileira, à segurança alimentar e à pesca artesanal. 1. 
Ação que tem por objeto a (in) constitucionalidade do Decreto 
Legislativo nº 293/2015, que sustou os efeitos da Portaria 
Interministerial nº 192/2015, a qual, por sua vez, suspendeu 
períodos de defeso da pesca de algumas espécies por 120 
dias, prorrogáveis por igual prazo. O Decreto Legislativo 
restabeleceu os períodos originais de defeso, ao argumento de 
que o Executivo, ao editá-la, teria exorbitado de seu poder 
regulamentar. 2. Ausência de estudos técnicos que comprovem a 
desnecessidade do defeso nas hipóteses em que foi suspenso 
pela Portaria. Não apresentação de indícios mínimos da alegada 
ocorrência de fraude, em proporção que justifique a interrupção 
do pagamento de seguro-defeso. 3. Inobservância do princípio 
ambiental da precaução. Risco ao meio ambiente equilibrado, 
à fauna brasileira, à segurança alimentar da população e à 
preservação de grupos vulneráveis, que se dedicam à pesca 
artesanal. Nesse sentido: ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 
835.559, Rel. Min. Luiz Fux; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 
781.547, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Modulação de efeitos da decisão 
para preservar os atos praticados entre 7/1/2016 e 11/3/2016, 
período em que o defeso esteve suspenso com respaldo em 
cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente 

                                                            
49SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ADI nº 5.447. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/04/ADI-5447-Defeso-Voto-do-
sistema1.pdf. Acesso em: 02 abr. 2021. 
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revogada (art. 27 da Lei 9.868/1999). 5. Ação julgada 
improcedente. (grifos nossos) 

(STF - ADI: 5447 DF 0000444-85.2016.1.00.0000, Relator: 
ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: 07/08/2020)  

 

Por fim, no RE 627.189/SP no qual se discutia sobre os riscos potenciais 

que, em tese, eram criados por redes de transmissão de energia elétrica, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que eram inaplicáveis ao caso concreto a 

normativas vigentes em países estrangeiros, em especial por que eram inferiores 

aos patamares legais e regulamentares vigentes no Brasil. O Tribunal, 

acertadamente decidiu que:  

“o princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser 
aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a 
possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio 
ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado 
analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao 
final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de 
decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e 
proporcionais.”50 

 

A Corte acrescentou que não há vedação constitucional para o controle 

judicial de políticas púbicas relativas à aplicação do princípio da precaução, “desde 

que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses 

parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas 

pelo legislador e pela Administração Pública.” Por fim, foi estabelecido que “por ora, 

não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de 

energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de 

energia elétrica abaixo do patamar legal fixado”.51 

Dada a repercussão geral do caso foi fixada a tese de que:  

“no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta 
a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da 
população em geral a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não 
existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os 

                                                            
50SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. RE 627.189/SP. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12672680. Acesso em: 02 
abr. 2021. 

51ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental, cit. 
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parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, 
conforme estabelece a Lei Federal 11.934/2009”. 52  

 

Com isto, o legislador buscou aumentar a “segurança jurídica na aplicação 

das normas” (art. 30) em geral, sendo que, no caso específico e concreto do direito 

ambiental e da aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, tal medida 

se fazia mais do que necessária e urgente, tendo em vista o impressionante grau 

de aleatoriedade da aplicação das normas de proteção ao meio ambiente.53 

Conclui-se que a empresa possui uma função social devendo, portanto, 

implementar métricas de responsabilidade socioambiental, bem como prestar 

observância a princípios de direito ambiental, de modo que haja congruência entre 

os interesses econômicos das empresas e os interesses da coletividade (sociedade 

civil). 

 

1.3 A Regulação Nacional do Meio Ambiente 

 

Primeiramente, cumpre informar que houve grande positivação de normas 

jurídicas afeitas a proteção ambiental em nosso ordenamento jurídico, no século 

XX. No cenário internacional, pode-se apontar que a importância da proteção 

ambiental internacional, no pós-guerra (2ª Guerra Mundial – 1939-1945)54 ganhou 

muita força, oportunidade em que os gestores locais sentiram a necessidade de 

pactuação de leis que positivassem comandos protetivos ao meio ambiente. 

A norma precursora em nosso ordenamento jurídico, acerca de proteção ao 

meio ambiente, foi a Lei do Patrimônio Cultural (Decreto-lei nº 25 de 30.11.1937). 

Por meio dele houve a organização e Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, incluindo como patrimônio nacional os bens de valor etnográfico, 

arqueológico, os monumentos naturais, além dos sítios e paisagens de valor 

notável pela natureza ou a partir de uma intervenção humana. A partir do 

                                                            
52SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. RE 627.189/SP. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12672680. Acesso em: 
02.04.2021. 

53ANTUNES, Paulo de Bessa. Os princípios da precaução e da prevenção no direito ambiental, cit. 
54SEGUNDA Guerra Mundial. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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tombamento de um destes bens, ficam proibidas sua demolição, destruição ou 

mutilação sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, SPHAN.55 

Por sua vez, pode-se apontar como grande marco o Código Florestal de 

1965 (Lei nº 4.771/65)56, a qual foi responsável por determinar a proteção de 

florestas nativas e definir como áreas de preservação permanente (onde a 

conservação da vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 a 500 metros nas 

margens dos rios, de lagos e de reservatórios, além de topos de morro, encostas 

com declividade superior a 45 graus e locais acima de 1.800 metros de altitude. 

Também determinou que propriedades rurais da região Sudeste do país preservem 

20 % da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada em cartório de 

registro de imóveis. 

Outra legislação importante foi a Lei nº 5.197/6757, a qual foi responsável por 

classificar como crime o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, caça 

profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos derivados de sua 

caça, além de proibir a introdução de espécie exótica (importada) e a caça 

amadorística sem autorização do Ibama. Criminalizou também a exportação de 

peles e couros de anfíbios e répteis em bruto.  

No mesmo ano (1967), houve a incorporação ao ordenamento jurídico 

brasileiro do Decreto Lei nº 227/6758 (Código de Mineração), o qual se encontra 

atualmente em vigor, sendo responsável por tutelar e regulamentar a atividade 

mineral no Brasil. 

Por sua vez, a Lei de Atividades Nucleares (Lei nº 6.453/77)59 foi responsável 

por prever a responsabilidade civil por danos nucleares, bem como a 

responsabilidade criminal por atos relacionados com as atividades nucleares. 

                                                            
55BRASIL. Decreto-lei nº 25 de 30.11.1937. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
56BRASIL. Lei nº 4.771/65 (Antigo - Código Florestal). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
57BRASIL. Lei nº 5.197/67 (Dispõe sobre a proteção a fauna). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
58BRASIL. Decreto Lei nº 227/67 (Código de Mineração). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0227.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
59BRASIL. Lei nº 6.453/77 (Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a 

responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras 
providências). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6453.htm. Acesso em: 05 
abr. 2021. 
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Determina que se houver acidente nuclear, haverá a responsabilidade objetiva pelo 

dano causado, ou seja, independentemente da existência de culpa.  

A mencionada lei60 classifica como crime produzir, processar, fornecer, usar, 

importar ou exportar material sem autorização legal, extrair e comercializar 

ilegalmente minério nuclear, transmitir informações sigilosas neste setor, ou deixar 

de seguir normas de segurança relativas à instalação nuclear. 

Vários preceitos importantes e muito usados atualmente foram positivados 

pela Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79)61, a qual foi responsável 

por estabelecer as regras para loteamentos urbanos proibidos em áreas de 

preservação. 

Ademais, avanços no campo da ciência obrigaram as empresas a se 

submeterem a padrões ambientais, a fim de que fosse possível a expedição das 

licenças ambientais. Nesse sentido, foi a aprovada a Lei nº 6.803/8062, a qual foi 

responsável por atribuir aos Estados e Municípios o poder de estabelecer limites e 

padrões ambientais para a instalação e licenciamento das industrias exigindo o 

Estudo de Impacto Ambiental. 

Progressos significativos advieram com a criação das Estações Ecológicas, 

por meio da Lei nº 6.902/8163, ocasião em que foram criadas áreas representativas 

de ecossistemas brasileiros, sendo que 90 % delas devem permanecer intocadas 

e 10 % podem sofrer alterações para fins científicos. Foram criadas também as 

“Áreas de Proteção Ambiental” ou APAS, áreas que podem conter propriedades 

privadas e onde o poder público limita as atividades econômicas para fins de 

proteção ambiental. 

                                                            
60BRASIL. Lei nº 6.453/77 (Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a 

responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras 
providências), cit. 

61BRASIL. Lei nº 6.766/79 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 

62BRASIL. Lei nº 6.803/80 (Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas 
áreas críticas de poluição, e dá outras providências). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6803.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 

63BRASIL. Lei nº 6.902/81 (Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 
Ambiental e dá outras providências). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6902.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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Por sua vez, a Lei nº 6.938/8164 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) 

foi responsável por prever preceitos basilares sobre a regulação nacional do meio 

ambiente, de tal modo que trouxe inúmeros comandos técnicos responsáveis pela 

implementação de métricas/diretrizes a serem seguidas em matéria ambiental.  

Nesse sentido, é o poluidor obrigado a indenizar danos ambientais que 

causar, independentemente da culpa. O Ministério Público pode propor ações de 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Esta lei criou a 

obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de Impacto Ambiental (EIA-

RIMA).65 

No tocante a implementação da tutela dos Direitos Difusos e Coletivos se 

deu a positivação da Lei nº 7.347/8566, a qual trabalha em sintonia com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)67, bem como com o Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/15)68.  

Operou-se um grande avanço, dado que passou a ser possível a tutela 

coletiva dos direitos, de tal modo que toda a sociedade civil estaria representada 

por um dos legitimados ativos previstos na lei. Nesse passo, a tutela ambiental da 

responsabilidade por danos ecológicos passou a seguir os comandos impressos 

pela mencionada lei, a fim de que as empresas poluidoras fossem 

responsabilizadas nas esferas penal, cível e administrativa.69 

Houve a regulamentação do Inquérito Civil, ferramenta através da qual o 

Ministério Público possui o condão de efetuar investigações, coletar meios de 

                                                            
64BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em: 08 abr. 2021. 

65Id. Ibid. 
66BRASIL. Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347compilada.htm. Acesso em: 08 abr. 2021. 

67BRASIL. Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2021. 

68BRASIL. Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 24 abr. 
2021. 

69BRASIL. Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública). Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347compilada.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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provas, formar elementos de convicção a fim de subsidiar futura ação civil pública 

em material ambiental. 

Pode-se apontar também a Lei do Gerenciamento Costeiro (Lei nº 

7.661/88)70, a qual apresenta as diretrizes para criar o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, ou seja, define o que é zona costeira como espaço 

geográfico da interação do ar, do mar e da terra, incluindo os recursos naturais e 

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. Permite aos estados e municípios 

costeiros instituírem seus próprios planos de gerenciamento costeiro, desde que 

prevaleçam as normas mais restritivas. Este gerenciamento costeiro deve obedecer 

às normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Cumpre informar que a criação do IBAMA se deu com a Lei nº 7.735/89, 

oportunidade em que restou criado o órgão executor IBAMA (execução da Política 

Nacional do Meio Ambiente), incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

e as agências federais na área de pesca, desenvolvimento florestal e borracha. Ao 

Ibama compete executar a política nacional do meio ambiente, atuando para 

conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso racional dos recursos naturais.71 

Outra relevante inovação legislativa foi a Lei dos Agrotóxicos ou 

Agroquímicos (Lei nº 7.802/89), a qual dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 

a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 

o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 

providências.72 

Cumpre ressaltar que houve inovação também na legislação mineral (Lei nº 

7.805/89)73, responsável por regulamentar as atividades garimpeiras. Nesse passo, 

para estas atividades é obrigatória a licença ambiental prévia, que deve ser 

concedida pelo órgão ambiental competente. Os trabalhos de pesquisa ou lavra, 

                                                            
70BRASIL. Lei nº 7.661/88 (Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7661.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
71BRASIL. Lei nº 7.735/89 (Criou o IBAMA). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
72BRASIL. Lei nº 7.802/89 (Lei de Agrotóxicos). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
73BRASIL. Lei nº 7.805/89 (Institui o regime de permissão de lavra garimpeira – Lei de Exploração 

Mineral). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7805.htm. Acesso em: 05 abr. 
2021. 
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que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular 

da autorização de exploração dos minérios responsável pelos danos ambientais. A 

atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é crime.  

Ademais, cumpre informar que houve também a positivação de regras a 

respeito da engenharia genética. Nesse sentido, a Lei da Engenharia Genética nº 

8.974/9574 estabelecia normas para aplicação da engenharia genética, desde o 

cultivo, manipulação e transporte de organismos modificados (OGM), até sua 

comercialização, consumo e liberação no meio ambiente. Houve a revogação da 

mencionada lei pela Lei de Biossegurança nº 11.105/05 (atualmente em vigor). 

Com efeito, a nova Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05) estabelece 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, 

a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 

exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a 

liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente 

modificados - OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço 

científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente.75 

No tocante a esfera penal, infere-se que houve a tipificação de infrações 

penais na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)76. Houve a positivação de 

várias infrações objetivando tutelar/mitigar as condutas impróprias que ensejam 

responsabilização criminal. 

Por sua vez, a Lei de Política Agrícola (Lei nº 8.171/91)77 coloca a proteção 

do meio ambiente entre seus objetivos e como um de seus instrumentos. Define 

que o poder público deve disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da 

fauna e da flora; realizar zoneamentos agroecológicos para ordenar a ocupação de 

                                                            
74Lei nº 8.974/95 (Revogada pela Lei 11.105/05 - Lei de Biossegurança). 
75BRASIL. Lei nº 11.105/05 (Lei de Biossegurança) – Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm#art42. Acesso em: 05 
abr. 2021. 

76BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Diário Oficial, Brasília, 12 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 

77BRASIL. Lei nº 8.171/91 (Dispõe sobre a política agrícola). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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diversas atividades produtivas, desenvolver programas de educação ambiental, 

fomentar a produção de mudas de espécies nativas, entre outros. 

No que tange à proteção dos Recursos Hídricos, cumpre ressaltar que houve 

a previsão legal na Lei nº 9.433/9778, oportunidade em que restou instituída a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criado o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Houve também a tutela do Bioma Mata Atlântica, por meio da Lei nº 

11.428/0679, a qual dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Por sua vez, a Lei nº 12.187/0980 estabeleceu a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, de tal sorte que haja o desenvolvimento socioeconômico e se 

dê proteção ao sistema climático. 

Outro diploma importante é a Lei de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10 - 

Política Nacional de Resíduos Sólidos), o qual é responsável por fomentar o 

controle e transparência no uso dos rejeitos sólidos, por meio do setor privado e 

público. 

Por fim, uma legislação recente e bastante em uso é o novo Código Florestal 

(Lei nº 12.651/12)81, o qual estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem 

dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 

instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

Verifica-se, por oportuno que no Século XX houve um avanço significativo 

no tocante a implementação de regras jurídicas acerca da tutela ambiental em 

                                                            
78BRASIL. Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em: 06 abr. 2021. 
80BRASIL. Lei nº 12.187/09 (Política Nacional sobre Mudança do Clima). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 06 abr. 
2021. 

81BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
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nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, estamos diante de um robusto 

arcabouço jurídico sobre regulação do meio ambiente. 

Contudo, cumpre informar que tais disposições legais devem estar em 

conformidade com a legislação internacional a respeito da matéria (Convenções, 

Conferências e Tratados Internacionais), dado que o meio ambiente é bem comum 

de todos devendo ser respeitado por todas as nações signatárias de documentos 

internacionais. 

Um eventual conflito entre a legislação interna e a internacional traz à tona 

um conflito aparente de normas devendo-se recorrer a preceitos basilares, a fim de 

que seja solucionada a questão (monismo x dualismo). 

Infere-se que a teoria dualista entende que o Direito Internacional e o Direito 

interno dos Estados são duas ordens jurídicas distintas e independentes, já a outra, 

a teoria monista, que é contraditória a primeira, discute se são dois sistemas que 

derivam um do outro.82  

Por sua vez, a Constituição Federal é silenciosa quanto à teoria adotada pelo 

Brasil. Contudo, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido da aplicação 

da Teoria Dualista moderada, de tal sorte que devem coexistir a legislação 

internacional e nacional recebendo o Tratado Internacional status de Lei Ordinária, 

por disposição constitucional, salvo os casos de Tratados sobre Direitos Humanos, 

cujo 2º do artigo 5º da CF lhes atribui eficácia de norma supralegal.83 Nesse sentido 

vejamos: 

Haja vista a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, 
várias posições foram questionadas pela doutrina. Então é 
importante ser discutido o posicionamento do Brasil quanto à 
oposição dualismo x monismo. Apesar da doutrina majoritária no 
país adotar a teoria monista, o STF se pronunciou no acórdão 
tratado acima e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.480-
DF, no sentido de que o Brasil adota na verdade a teoria dualista 
moderada.  

                                                            
82ARAÚJO, Pedro Guilherme Pereira de. Dualismo e monismo: teorias acerca da aplicação do 
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https://jus.com.br/artigos/67497/dualismo-e-monismo-teorias-acerca-da-aplicacao-do-direito-
internacional-em-face-do-direito-interno-
estatal#:~:text=Uma%20delas%2C%20a%20teoria%20dualista,que%20derivam%20um%20do%
20outro. Acesso em: 05 abr. 2021. 

83Norma Supralegal – é aquela norma inferior a norma constitucional, contudo recepcionada acima 
da lei infraconstitucional, dentro do ordenamento jurídico. 
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A doutrina considera a posição do Brasil como monista por admitir 
o conflito entre norma de direito interno e norma de direito 
internacional, colocando-as em um mesmo plano. Seria, porém, de 
forma moderada porque há a equiparação do tratado internacional 
à lei ordinária pela jurisprudência do STF; já o STF manifestou 
estranho entendimento, de que o Brasil adota um posicionamento 
dualista moderado.84 

 

Entretanto, os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos que forem 

aprovados segundo o regime do §3º, 5º da CF85 serão incorporados ao 

ordenamento jurídico com o status de norma constitucional, ou seja, acima da 

legislação infraconstitucional, só podendo ser revogado por disposição 

constitucional; dado que são materialmente e formalmente constitucionais. 

Nesse passo, as normas que versam sobre meio ambiente (Direitos 

Humanos de 3ª Dimensão) se enquadram como normas de direitos humanos, razão 

pela qual sendo observado o rito acima apontado (§3º, Art. 5º, CF) serão 

incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional.  

Na prática, o que isto significa é que em eventual conflito entre normas 

(Tratado Internacional Ambiental x legislação infraconstitucional), prepondera o 

entendimento encartado na norma internacional. 

Por fim, em que pese entendimentos em sentido contrário, entendemos que 

enquanto não for denunciado, o Tratado deverá prevalecer por ser um 

compromisso assumido perante a comunidade internacional. Em contrapartida, 

relativamente às normas que emanam de fonte consuetudinária, o STF admitiu a 

incorporação imediata do Direito Internacional ao Direito interno.86 

 

 

 

 

                                                            
84ARAÚJO, Pedro Guilherme Pereira de. op. cit. 
85CF/88, Art. 5º, § 3º “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 abr. 2021. 

86ARAÚJO, Pedro Guilherme Pereira de. op. cit. 
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1.4 A regulação internacional do meio ambiente 

 

Como se vê, uma série de normas internacionais foi editada objetivando 

regulamentar a proteção internacional do meio ambiente, podendo-se mencionar: 

a edição da Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente humano (1972); 

posteriormente (20 anos depois) a Conferência do Rio de Janeiro (1992). Podemos 

apontar também alguns princípios tais como o desenvolvimento sustentável, o da 

precaução, o do poluidor-pagador, o da responsabilidade comum, dentre outros.87 

Contudo, verifica-se que consideráveis mudanças ocorreram posteriormente 

à Conferência de Johannesburgo (2002) e a Conferência Rio+20 (2012). 

Cumpre ressaltar, que na década de 80 do século XX (1980), Accioly aponta 

que foram aprovadas várias normas internacionais de proteção. Senão vejamos: 

Em relação à poluição atmosférica, serão considerados: a 
Convenção de Genebra sobre poluição transfronteiriça de longa 
distância (1979), a Convenção de Viena para a proteção da camada 
de ozônio (1985) e a Convenção-quadro das Nações Unidas sobre 
a mudança do clima.88 

 

Mais adiante, novamente Accioly informa: 

Em relação à biodiversidade, fauna, flora, solo e desertificação 
considerar-se-ão, desse vasto e complexo universo, 
respectivamente: biodiversidade, fauna e flora, a Convenção de 
Ramsar, a Convenção da UNESCO sobre Patrimônio Mundial, a 
Convenção internacional sobre comércio internacional das 
espécies de flora e da fauna selvagens em perigo de extinção 
(CITES), a Convenção de Bonn sobre Espécies Migratórias, a 
Convenção sobre diversidade Biológica (CBD) e o Protocolo de 
Cartagena sobre biossegurança.89 

 

Por sua vez, Paula Monteiro Danese traz à baila a ideia de que a evolução 

da proteção internacional do meio ambiente caminha ao lado da proteção 

internacional dos direitos humanos. Nesse sentido vejamos: 

                                                            
87ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

p. 682. 
88Id., loc. cit. 
89Id., loc. cit. 
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Alguns autores argumentam que a linha de proteção do meio 
ambiente caminha juntamente com a evolução da proteção 
internacional dos direitos humanos, sendo está útima uma grande 
contribuinte para a concretização do meio ambiente saudável.90 

 

Logo, é possível concluir que para a concretização do direito fundamental de 

acesso a um meio ambiente saudável e hígido, é essencial à observância de 

padrões e mecanismos de proteção aos direitos humanos por empresas, Estados 

e sociedade civil, no sentido de fomentar/implementar a proteção ambiental 

internacional em todo o mundo. Nesse sentido vejamos: 

A importância do meio ambiente para o cumprimento dos direitos 
humanos é amplamente aceita no Direito Internacional. O que é 
menos bem aceito se a proposição de que nós, seres humanos, 
possuímos direitos ao meio ambiente além do necessário para 
sustentar as nossas necessidades humanas básicas. [...] 
Argumenta-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
pode contribuir positivamente para a proteção ambiental, mas é 
precisamente a natureza da conexão entre a proteção ambiental e 
os direitos humanos que garante uma análise mais crítica.91 

 

Ademais, a responsabilidade passou a ser transnacional, ou seja, de todas 

as empresas que operam em mais de um mercado, abarcando-se, obviamente as 

empresas transnacionais, as quais possuem o papel de implementarem 

mecanismos de responsabilidade socioambiental, dada a operação no plano 

internacional. Senão vejamos: 

As empresas transnacionais são atualmente consideradas, por 
alguns juristas, como sujeitos auxiliares do Direito Internacional 
Público, atuando, por sua força econômica e pelo poder político 
internacional de fato, no organograma das organizações oficiais e 
impondo-se, com maior relevância do que a grande maioria dos 

                                                            
90DANESE, Paula Monteiro. Meio ambiente na contemporaneidade: de sua proteção à luz do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Curitiba: Juruá. 2019. p. 94. 
91LEWIS, Bridget. Environmental rights or a right to the environment? Exploring the nexus between 

human rights and environmental protection. Macquarie Journal of International and Comparative 
Environmental Law, v. 8, n. 1, p. 36, 2012. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “The 
importance of the environment to the fulfilment of human rights is widely accepted at international 
law. What is less well accepted if the proposition that we, as humans, possess rights to the 
environment beyond what is necessary to support our basic human needs. [...] It is argued that 
human rights law can make a positive contribution to environmental protection, but the precise 
nature of the connection between the environmental protection and human rights warrants more 
critical analysis”. 
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Estados, como agentes de responsabilidade no processo 
internacional de decisões políticas, sociais e econômicas.92 

 

Um episódio ocorrido na história recente do direito internacional ambiental 

diz respeito a um caso entre os EUA e o Canadá, por conta de poluição 

transfronteiriça, causada por fundição instalada no território do Canadá, que ficou 

conhecida como Trail Smelter Case.93 

Foram inúmeras as tentativas de conciliação e após inúmeras declarações 

de insatisfação da população norte-americana, alocada na fronteira do estado de 

Washington com o Canadá, foi movido um processo judicial pelos Estados Unidos 

da América em face do Canadá, requisitando uma indenização milionária94 pelos 

danos provocados.95 

Nesse passo, o mencionado acontecimento passou a ser entendido como 

um problema de Estado, dando ensejo a um procedimento arbitral, o qual foi 

finalizado em 1941 por intermédio se uma sentença arbitral.  

Em um julgamento favorável aos Estados Unidos (1941, via decisão arbitral), 

por conta das emissões tóxicas proferidas pela estação de Trem Smelter, no 

Canadá em divisa com os Estados Unidos da América, restou convencionado que 

nenhum Estado soberano tem o direito de usar ou permitir o uso de seu território 

de maneira que se dê a emanação de gases tóxicos dentro do território ou do 

Estado soberano. Tal regramento foi positivado como um princípio estruturante de 

Direito Internacional Público nos seguintes termos: 

Nenhum estado tem o direito de usar ou permitir o uso de seu 
território de maneira tal que emanações de gases ocasionem danos 
dentro do território de outro estado ou sobre as propriedades ou 
pessoas que aí se encontrem, quando se trata de consequências 
graves e o dano seja determinado mediante prova certa e 
conclusiva.96 

 

                                                            
92BAPTISTA, Luiz Olavo. Empresa transnacional e direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1987. p. 18. 
93ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 684. 
94PRUNELLA, Catherine. An international environmental law case study: the trail smelter arbitration. 

Dec. 2014. Disponível em: https://intlpollution.commons.gc.cuny.edu/an-international-
environmental-law-case-study-the-trail-smelter-arbitration/. Acesso em: 25 jun. 2020. 

95ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 684. 
96Id., loc. cit. 
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Destarte, restou convencionado que um estado pode poluir sua própria terra 

o quanto quiser desde que cumpra a lei. Porém, uma vez que a poluição atravesse 

uma fronteira internacional, se trata de uma situação intolerável que viola o princípio 

da soberania encartado pelo Direito Internacional.97 

Cumpre informar, que não há marco inicial para o direito internacional 

ambiental. Há quem defenda ter sido a Conferência de Estocolmo de 1972. Nesse 

sentido, o padrão eurocentrista de civilização imposto às diversas regiões do 

mundo sempre foi pautado por essa indiferença em relação à natureza, razão pela 

qual apenas na segunda metade do século XX (Década de 70) passou a existir um 

marco temporal mais bem definido.98 

Destarte, apesar de inúmeras controvérsias, temos em síntese que a 

regulação internacional do meio ambiente se dá em quatro fases distintas. Nesse 

sentido, se posiciona o Professor Alberto do Amaral Júnior: 

A literatura especializada divide a regulação internacional do meio 
ambiente em quatro fases distintas: (1) do final do século XIX ao 
término da Segunda Guerra Mundial; (2) de 1945 até 1972; (3) da 
Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, à 
Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada em 1992; e (4) da Conferência do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento aos dias atuais.99 

 

Portanto, é possível ver um início embrionário no final do século XIX até o 

término da Segunda Guerra Mundial, mas a partir da Conferência de Estocolmo 

(1972) houve uma difusão internacional, sendo estabelecidas métricas protetivas 

ambientais em escala global. Acerca da Convenção relativa à proteção do 

patrimônio mundial, cultural e natural (1972) vejamos: 

Trata-se do primeiro documento normativo internacional que 
reconhece e proclama a existência de um “direito da humanidade”, 
tendo por objeto, por conseguinte, bens que pertencem a todo 
gênero humano e não podem ser apropriados por ninguém em 
particular. Os Estados em que tais bens se encontram são 
considerados como meros administradores fiduciários, devendo 
informar e prestar contas, internacionalmente, sobre o estado em 
que se encontram esses bens e sobre as providências tomadas 

                                                            
97PRUNELLA, Catherine. op. cit. 
98AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 563. 
99Id., loc. cit. 
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para protegê-los contra o risco de degradação natural ou social a 
que estão submetidos.100 

 

Nesse sentido, se posiciona o Professor Guido Fernandes Soares acerca da 

relevância internacional da proteção ambiental, senão vejamos: 

O meio ambiente, no entanto, internacionalizou-se, e hoje é um 
tema global, na atualidade, porém, por outro caminho: não foi o 
reconhecimento da transcendência dos valores de sua eminente 
dignidade, como se tem feito em relação ao ser humano, pois 
evidentemente que animais, plantas, habitas, paisagens culturais e 
naturais não podem pretender possuir tais privilégios de tratamento, 
em relação a quaisquer outros temas versados no Direito; (...) 

Enquanto os direitos humanos se configuram como uma 
consciência de valores sagrados, superiores, inalienáveis e de 
respeito exigível ao próprio Estado, por força de um 
reconhecimento internacional pela comunidade dos Estados, foi a 
antes a consciência da necessidade premente da preservação 
ambiental, motivada por agudas questões de desequilíbrios 
ameaçadores à vida – não só a humana, mas igualmente a dos 
demais seres vivos que cercam o mundo on, do mesmo modo, o 
homem vive – em todos os seus aspectos, que acabou por 
determinar a conscientização de constituir o meio ambiente, um 
valor global, cuja preservação incumbe a todos os Estados, 
constituindo-se ele, assim, num valor universal.101 

 

Por sua vez, no tocante aos princípios e limites do Direito Internacional do 

Meio Ambiente, novamente se posiciona Guido Fernando Soares, senão vejamos: 

No que concerne à mencionada intrusão, a característica principal 
das normas do Direito Internacional do Meio Ambiente diz respeito 
a qualquer definição normativa ou qualquer devem imposto aos 
Estados que têm uma realidade internacional, transfronteiriça e 
globalizante, dado o desaparecimento dos limites físicos – por 
efeito da poluição transfronteiriça e de outros fenômenos que se 
produzem por sobre os limites físico-políticos dos Estados – ou 
jurídicos – definições das responsabilidades globais dos Estados – 
entre meio ambiente doméstico dos Estados e o meio ambiente que 
a ele transcende; em outra palavras, o dever de os Estados, 
isoladamente, protegerem seus meios ambientes definidos por 
fronteiras reconhecidas pelo Direito Internacional, plenamente 

                                                            
100COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva. 2013. 
101AMARAL JÚNIOR, Alberto do; PERRONE-MOISÉS, Cláudia. O cinquentenário da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. p. 124. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=SdN4VROVA1UC&printsec=frontcover&dq=artigos+claudi
a+per.one+mois%C3%A9s&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwi-
68zkz4LtAhWcG7kGHZUHBegQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=artigos%20claudia%20perr
one%20mois%C3%A9s&f=false. Acesso em: 14 nov. 2020. 
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coincide com a responsabilidade de estes mesmos Estados 
velarem pelo meio ambiente transfronteiriço e global.102 

 

Logo, conclui-se que a proteção internacional do meio ambiente evoluiu 

timidamente no final do século XIX e início do século XX, ganhando corpo e 

expressão a partir da Conferência de Estocolmo de 1972. 

 

1.5 Segunda fase de proteção internacional do meio ambiente (1945-1972) 

 

Como sabemos, a preocupação do homem com o meio ambiente é muita 

antiga. Nas primeiras civilizações pode-se apontar a existência de estudos de 

Platão, na Grécia Antiga, reconhecendo a importância das florestas na preservação 

da água e do solo. Por sua vez, em Roma, Cícero já criticava os que abatiam as 

florestas. Na mesma linha, o Rei Eduardo I em 1306 proibiu o uso, em Londres, de 

carvão em fornalhas abertas. 103 

Por sua vez, no Brasil, ainda no período colonial, Duarte Coelho combateu 

os aventureiros que pretendiam fazer fortuna derrubando árvores e matando 

animais para vender suas peles. Ademais, o Regimento do Pau-Brasil, de 1605, 

exigiu expressa autorização real para o corte do pau-brasil, bem como em 1799, o 

primeiro Regimento de Cortes de Madeiras estabeleceu rigorosas regras para a 

derrubada de árvores.104 

Contudo, pode-se apontar que a grande mudança de mentalidade para com 

o meio ambiente, dentro da ótica internacional, se deu com o pós Segunda Guerra 

Mundial oportunidade em que movimentos pacifistas vieram à tona, bem como 

discussões que gravitassem em torno de questões comuns, tal como o meio 

ambiente, senão vejamos: 

Mas foi a partir da II Grande Guerra [1939-45] que surgiu uma 
preocupação maior com a poluição atmosférica em si. A chuva 
ácida contaminou rios e lagos escandinavos e obrigou a 
comunidade internacional a tomar conhecimento desta nova 

                                                            
102AMARAL JÚNIOR, Alberto do; PERRONE-MOISÉS, Cláudia. op. cit., p. 124. 
103BIATO, Márcia Fortuna. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima. Revista 

de Informação Legislativa, Brasília-DF, ano 42, n. 166 abr./jun. 2005. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/42/166/ril_v42_n166_p233.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021. 

104Id. Ibid. 
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ameaça ao meio ambiente. O fog londrino, a poluição do rio Ruhr, 
o smog de Los Angeles, entre outros, contribuíram para intensificar 
essa consciência da vulnerabilidade ambiental. No final da década 
de 1960, diversos livros de autores norte-americanos pintaram um 
futuro negro para o planeta Terra, e, em 1972, o Clube de Roma 
apresentou um modelo gerado por computador que previa a 
exaustão de recursos naturais e crescente poluição, chegando-se 
a um ponto em que a Terra não mais seria capaz de sustentar a 
população existente. Essas previsões pessimistas pareciam estar 
sendo corroboradas por desastres como a contaminação da Baía 
de Minamata e a fome em Biafra.105 

 

Tem-se que a segunda fase de proteção internacional iniciou logo após o fim 

da Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU e de suas agências 

especializadas. Tratava-se de um período histórico problemático, que demandava 

uma regulação de questões humanitárias e também ambientais, dado que o mundo 

se encontrava em um “caos” circunstancial; demandando uma preocupação mais 

efetiva no tocante à normatização da tutela ambiental em âmbito global. 

Alberto do Amaral Júnior aponta que: 

A Carta de São Francisco não protegeu o meio ambiente, mas 
mobilizou esforços em numerosas ocasiões, por meio da 
cooperação, objeto de diversos artigos, para adotar medidas com 
essa finalidade. Cabe o registro de que até agora não se logrou 
criar, no âmbito da ONU, uma organização específica incumbida de 
zelar pela preservação ambiental. Os instrumentos constitutivos da 
FAO e da UNESCO, num horizonte mais limitado, esboçaram a 
preocupação com o meio ambiente no contexto das atividades que 
estas organizações desempenham.106 

 

Mais adiante informa que: 

Vieram à luz em setores determinados organizações com 
responsabilidades ambientais explícitas, como é o caso da União 
Internacional para a proteção da Natureza, instituída em 1948, e da 
Organização Marítima Internacional, criada em 1954. A União 
Internacional para a Proteção da Natureza, primeira organização 
internacional de destaque a cuidar da matéria, contou com a 
participação de governos e entidades não governamentais, tendo 
contribuído para o desenvolvimento do direito internacional 
mediante a celebração de tratados sobre a conservação dos 
recursos naturais.107 

                                                            
105BIATO, Márcia Fortuna. op. cit. 
106AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 564. 
107Id., loc. cit. 
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Outro problema grave enfrentado nas décadas de 1940 e 1950 foi a poluição 

dos mares, em virtude do crescimento do transporte e industrialização, juntamente 

com os testes nucleares realizados na atmosfera, altamente lesivos e danosos ao 

meio ambiente. Nesse sentido, vejamos: 

A conferência das Nações Unidas sobre a Conservação e 
Utilização dos Recursos, convocada pelo Conselho Econômico e 
Social, abordou, entre outros temas, sem grande repercussão 
prática, as técnicas de preservação da natureza e o auxílio dos 
países em desenvolvimento, que tiveram lugar proeminente na 
agenda internacional nas décadas posteriores. Mais do que 
preservar espécies da fauna e da flora, nessa fase o interesse 
reside nos efeitos das atividades humana capazes de degradar o 
meio ambiente natural.108 

 

Essas discussões internacionais culminaram para a concepção da CEPAL 

(Comissão Econômica para América Latina e o Caribe) senão vejamos: 

Os recursos naturais estão na raiz do pensamento da CEPAL 
desde o momento de sua concepção. A criação da organização 
deve-se ao compromisso institucional do diplomata chileno Hernán 
Santa Cruz, embaixador chileno nas Nações Unidas, onde atuou 
como delegado no Conselho Econômico e Social (ECOSOC). 
Santa Cruz conseguiu contornar a tenaz oposição dos Estados 
Unidos à iniciativa de criar a CEPAL, considerada um rival 
independente da Organização dos Estados Americanos (OEA). 
Após a criação da Comissão Econômica para a Europa (UNECE) e 
da Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico (ESCAP) 
em 1946, Santa Cruz apresentou ao ECOSOC em junho de 1947 
um projeto de resolução em que se propunha o lançamento de uma 
comissão econômica para a América Latina, a fim de "desenvolver 
a indústria dos países da América Latina e aproveitar ao máximo 
seus enormes recursos naturais para elevar o padrão de vida de 
seus habitantes" (Santa Cruz, 1995, p. 25). Ao defender a proposta 
perante o ECOSOC, Santa Cruz destacou a contribuição da 
América Latina aos Aliados na Segunda Guerra Mundial, 
fornecendo “petróleo, cobre e outros minerais, trigo, açúcar, café, 
algodão, lã, nitratos, etc., a preços congelados em níveis baixos, 
enquanto as manufaturas, incluindo bens de capital que não 
puderam ser adquiridos durante o período da guerra, atingiram 
preços mais altos em 1947”109 

                                                            
108AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 564. 
109SÁNCHES, Jeannette et al. Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad. 70 años de 

pensamiento de la CEPAL. 2019. Disponível em: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44785-
recursos-naturales-medio-ambiente-sostenibilidad-70-anos-pensamiento-la-cepal. Acesso em: 18 
nov. 2020. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “Los recursos naturales están en la raíz 
del pensamiento de la CEPAL desde el momento mismo de su concepción. La creación del 
organismo se debe al emprendimiento institucional del diplomático chileno Hernán Santa Cruz, 
embajador de Chile ante las Naciones Unidas, donde ejerció como delegado en el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC). Santa Cruz logró sortear la tenaz oposición de los Estados Unidos 



49 

Nesse passo, em meados da década de 1950 a Comissão Econômica para 

a América Latina e Caribe foi constituída com o objetivo de estudar as implicações 

que a gestão dos recursos naturais provoca na economia, na sociedade e no 

ambiente da região emitindo vários relatórios e manifestações acerca desta 

temática. Nesse sentido, vejamos: 

Desde o seu nascimento, a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) estudou as implicações que a gestão 
dos recursos naturais tem na economia, na sociedade e no meio 
ambiente da região e alertou e emitiu inúmeras posições a esse 
respeito. . Esta coleção não foi imóvel, mas foi um pensamento 
vivo, em movimento contínuo, que incorporou desafios globais e 
regionais e foi alimentada por muitas contribuições internas e 
externas. Bielschowsky e Torres (2018) observam pelo menos dois 
estágios principais do pensamento institucional: o estruturalista 
(1948-1990) e o neo-estruturalista (a partir de 1990). 

Os elementos de continuidade são encontrados no método 
histórico-estrutural de Sunkel e Paz (1970) e no projeto alternativo 
de pensamento e idéias próprias em ação inspirada por Prebisch. 
Por outro lado, os três problemas recorrentes do núcleo duro do 
pensamento da CEPAL são abordados a partir das contribuições 
iniciais de Prebisch, a saber: i) a diferenciação centro-periferia em 
torno de fixadores e tomadores de preços de produtos primários; ii) 
os termos de troca que são tendencialmente desfavoráveis para a 
periferia, bem como as medidas corretivas, e iii) a soberania sobre 
os recursos naturais e o relacionamento entre empresas 
multinacionais como forma de governar os recursos naturais 
visando atender às necessidades.110 

                                                            
a la iniciativa de crear la CEPAL, entonces considerada rival independiente de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). Tras la creación de la Comisión Económica para Europa (CEPE) 
y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) en 1946, Santa Cruz presentó 
al ECOSOC en junio de 1947 un proyecto de resolución en que se proponía poner en marcha una 
comisión económica para América Latina al objeto de “desarrollar la industria de los países de 
América Latina y utilizar al máximo sus enormes recursos naturales para elevar el nivel de vida de 
sus habitantes” (Santa Cruz, 1995, p. 25). En la defensa de la propuesta ante el ECOSOC, Santa 
Cruz resaltó la contribución que había hecho América Latina a los aliados en la Segunda Guerra 
Mundial mediante el suministro de “petróleo, cobre y otros minerales, trigo, azúcar, café, algodón, 
lana, nitratos, etc., a precios congelados a bajos niveles, en tanto las manufacturas, incluyendo los 
bienes de capital que no se pudieron adquirir durante el período bélico, alcanzaban en 1947 
precios cada día más altos” (Santa Cruz, 1995, p. 26). 

110SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “Desde su 
nacimiento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estudiado las 
implicaciones que la gestión de los recursos naturales tiene en la economía, la sociedad y el 
ambiente de la región, y ha alertado y emitido numerosos posicionamientos al respecto. Ese acervo 
no ha estado inmóvil, sino que ha sido un pensamiento vivo, en continuo movimiento, que ha 
incorporado los desafíos mundiales y regionales, y se ha nutrido de muchos aportes internos y 
externos. Bielschowsky y Torres (2018) advierten al menos dos grandes etapas en el pensamiento 
institucional: la estructuralista (1948-1990) y la neoestructuralista (de 1990 en adelante). 
Los elementos de continuidad se encuentran en el método histórico-estructural de Sunkel y Paz 
(1970) y en el proyecto alternativo de pensamiento propio y de ideas en acción inspirado por 
Prebisch. Por otra parte, se abordan las tres problemáticas recurrentes del núcleo duro del 
pensamiento de la CEPAL desde los aportes iniciales de Prebisch, a saber: i) la diferenciación 
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Verifica-se, portanto, que o crescimento da industrialização trouxe consigo o 

início da preocupação com a preservação dos recursos naturais, a partir do 

momento em que se demonstrava excessiva a degradação. Passou-se a difundir a 

ideia de que o crescimento econômico deve se dar em conformidade com o 

crescimento social. Senão vejamos: 

Estes são os vários hábitos presentes no pensamento da CEPAL 
na fase estrutural. Na década de 1950, a preocupação de Prebisch 
se concentrava na industrialização da América Latina, que, 
segundo o autor, não era incompatível com a produção primária. O 
que era necessário era "saber como extrair" recursos naturais para 
favorecer o processo de industrialização e diversificação das 
exportações (Prebisch, 1949). Nos anos 60, do Instituto Latino-
Americano e do Caribe de Planejamento Econômico e Social 
(ILPES), buscou-se uma abordagem produtiva ao planejamento de 
recursos naturais, a fim de alcançar o desenvolvimento econômico 
e social e a convergência internacional. Na mesma década, em 
troca, Furtado reconectou a impossibilidade de alcançar um 
entendimento entendido como convergência e incompatibilidade 
disso com a conservação do meio ambiente. Por outro lado, Sunkel 
enfatizou a necessidade de soberania sobre os recursos naturais, 
que devem ser preservados renovando o fim do dilema do "dado de 
exportação" (Sunkel, 1967b, p. 62). 

Após as décadas da fase estrutural, foram incorporadas idéias 
relacionadas à preocupação ambiental. Na década de 1970, 
Iglesias formulou desde o início o que foi reconhecido como o 
princípio de responsabilidades compartilhadas, mas diferenciadas. 
Prebisch e Sunkel influenciaram a virada soberana da teoria 
estruturalista da dependência do controle dos recursos naturais, no 
quadro de uma nova ordem econômica internacional. Há um 
alvoroço no debate sobre estilos de desenvolvimento com o 
objetivo de confrontar a ênfase malthusiana daqueles que 
favorecem os limites do crescimento. Na década de 1980, Sunkel e 
Gligo deram uma contribuição de ponta à agenda global de 
desenvolvimento sustentável por meio de um programa de 
pesquisa sobre meio ambiente e estilos de desenvolvimento na 
América Latina. A Sunkel também defendeu a idéia de 
desenvolvimento sustentável que visa atender às necessidades 
baseadas no gerenciamento ambiental e nos recursos naturais por 
meio de planejamento. Naquela década, os elementos de uma nova 
ética ecológica que, segundo Prebisch, contribuíram para conter o 
"complemento irresponsável de recursos naturais" do capitalismo 
imitativo (Prebisch, 1980a, p. 86) e, de acordo com Sunkel e Leal 

                                                            
centro-periferia en torno a fijadores y tomadores de precios de productos primarios; ii) los términos 
de intercambio tendencialmente desfavorables para la periferia, así como las medidas correctoras, 
y iii) la soberanía sobre los recursos naturales y el relacionamiento Estado empresas 
multinacionales como modo de gobernanza de los recursos naturales orientado a la satisfacción 
de necesidades.” 
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(1985, página 8), a ser respeitado "com base na vida de todas as 
espécies”.111 

 

Por fim, as Convenções de 1958 sobre o Alto-Mar e sobre a Plataforma 

Continental vedaram o lançamento de dejetos radioativos nos oceanos. Tratava-se 

de um período conturbado, em que a corrida armamentista e as pesquisas 

científicas envolvendo o uso da energia nuclear avançavam oportunidade em que 

foi necessário proibir o uso das águas marítimas como laboratório de uma indústria 

bélica112. 

Com efeito, pode-se apontar também que os primórdios do movimento 

ambientalista se confundem com as primeiras discussões engendradas pelo Clube 

de Roma na década de 60113. Criado em 1968 pelo empresário Aurelio Peccei, o 

chamado Clube de Roma reunia cientistas, pedagogos, economistas, humanistas, 

                                                            
111SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “Son varios los hitos 

presentes en el devenir del pensamiento de la CEPAL en la fase estructuralista. En la década de 
1950, la preocupación de Prebisch giró alrededor de la industrialización de América Latina que, 
según dicho autor, no era incompatible con la producción primaria. Lo que se necesitaba era “saber 
extraer” los recursos naturales a fin de favorecer el proceso de industrialización y de diversificación 
de las exportaciones (Prebisch, 1949). En la década de 1960, desde el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se propuso un enfoque productivista de 
planificación de los recursos naturales con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social, y 
la convergencia internacional. En esa misma década, en cambio, Furtado reconoció la 
imposibilidad de alcanzar el desarrollo entendido como convergencia y la incompatibilidad de este 
con la conservación del medio ambiente. Por su parte, Sunkel enfatizó en la necesidad de la 
soberanía sobre los recursos naturales, que había que conservar o renovar a fin de salir del dilema 
“exportar o morir” (Sunkel, 1967b, p. 62). 
En las siguientes dos décadas de la fase estructuralista se incorporaron ideas relacionadas con la 
preocupación ambiental. En la década de 1970, Iglesias formuló tempranamente lo que hoy se 
conoce como el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Prebisch y 
Sunkel influyeron en el giro soberanista de la teoría estructuralista de la dependencia sobre el 
control de los recursos naturales, en el marco del nuevo orden económico internacional. Furtado 
impulsó el debate sobre los estilos de desarrollo con el fin de confrontar el énfasis malthusiano de 
los partidarios de poner límites al crecimiento. En la década de 1980, Sunkel y Gligo realizaron un 
aporte vanguardista a la agenda mundial de desarrollo sostenible a través del programa de 
investigación sobre estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina. Sunkel defendió 
también la idea de un desarrollo sostenible orientado a la satisfacción de necesidades que se 
basara en la gestión ambiental y de los recursos naturales por medio de la planificación. En esa 
década se formularon los elementos de una nueva ética ecológica que contribuyera, según 
Prebisch, a frenar el “empleo irresponsable de recursos naturales” del capitalismo imitativo 
(Prebisch, 1980a, p. 86) y, de acuerdo con Sunkel y Leal (1985, p. 8), a respetar “la base común 
de la vida del conjunto de todas las espécies”. 

112AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 565. 
113ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., 1988. 
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industriais e funcionários públicos, com o objetivo de debater a crise atual e futura 

da humanidade.114 Nesse sentido vejamos: 

O ano de 1968, segundo Camargo115, foi o primeiro sinal de grave 
descontentamento popular com o modelo de capitalismo industrial 
no final do seu ciclo, com a eclosão do protesto estudantil em 
cadeia, iniciado em Paris, em maio de 1968, passando por 
Berkeley, Berlim e Rio de Janeiro. Aquele primeiro surto de 
globalização dos movimentos sociais, segundo a autora, apontava 
para mudanças radicais que iriam se estender a vastos domínios, 
influenciando não apenas a economia e a sociedade como também 
o próprio modelo civilizatório, com seus usos e costumes.  

A falsa ideia de uma evolução sem limites e a ingênua crença na 
continuidade do progresso, se constituíam no inimigo comum de 
todas as frentes, e a grande questão que se levantava era: Para 
onde vamos? Em meio aos movimentos estudantis e hippies dos 
anos 60, emerge o novo ambientalismo, com objetivos e demandas 
bem definidos e consciente da dimensão política dos mesmos, 
chamando a atenção para as consequências devastadoras que um 
desenvolvimento sem limites estava provocando crescimento 
industrial, insuficiência da produção de alimentos, e o esgotamento 
dos recursos naturais. 

O Clube de Roma, entidade formada por intelectuais e empresários, 
que não eram militantes ecologistas, foi uma iniciativa que surgiu 
das discussões a respeito da preservação dos recursos naturais do 
planeta Terra. Ele produziu os primeiros estudos científicos a 
respeito da preservação ambiental, que foram apresentados entre 
1972 e 1974, e que relacionavam quatro grandes questões que 
deveriam ser solucionadas para que se alcançasse a 
sustentabilidade: controle do crescimento populacional, controle do 
crescimento industrial, insuficiência da produção de alimentos, e o 
esgotamento dos recursos naturais.116 

 

Ademais, verifica-se que o primeiro relatório elaborado pelo Clube de Roma 

(Limits to Growth, de 1972) causou enorme impacto entre a comunidade científica, 

por apresentar cenários catastróficos de como seria o planeta, caso persistisse o 

padrão de desenvolvimento vigente na época.117  

                                                            
114KRÜGER, Eduardo L. Uma abordagem sistêmica da atual crise ambiental. Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, n. 4, p. 37-43, jul./dez. 2001. 
https://revistas.ufpr.br/made/article/download/3038/2429. Acesso em: 29 abr. 2021. 

115CAMARGO, A. Governança para o século 21. In: TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no século 21: 
21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2003. p. 307-322. 

116GONÇALVES, Daniel Bertoli. Desenvolvimento sustentável: o desafio da presente geração. 
Disponível em: http://danielbertoli.synthasite.com/resources/textos/texto16.pdf. Acesso em: 19 
abr. 2021. 

117KRÜGER, Eduardo L. op. cit. 
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O primeiro relatório elaborado pelo Clube de Roma (Limits to 
Growth, de 1972) causou enorme impacto entre a comunidade 
científica, por apresentar cenários catastrofistas de como seria o 
planeta, caso persistisse o padrão de desenvolvimento vigente na 
época. 

A partir daí outros relatórios alertavam com frequência para a 
necessidade de se mudar o padrão de desenvolvimento vigente. 
Pode-se citar também o 2.o Relatório do Clube de Roma (Mankind 
at Turning Point, de 1974), editado por Mihajlo Mesarovic e Eduard 
Pestel, que identifica dois desníveis em nosso planeta: entre o 
desenvolvimento humano e a Natureza e entre ricos e pobres, 
propondo desenvolvimentos diferenciados, específicos para cada 
região, nos quais se reconhecem as diversidades existentes. Think 
global, act local, essa era a mensagem deste relatório.  

O 3.o Relatório (RIO: Reshaping the International Order, de 1977), 
coordenado pelo economista Jan Tinbergen, propunha a 
consolidação de metas locais com metas globais para garantir o 
bem da humanidade como um todo. Interessante observar que, à 
medida em que iam sendo discutidos temas relacionados ao meio 
ambiente, acontecimentos noticiados pela grande imprensa faziam 
ver a veracidade dos fatos apresentados nos relatórios e a 
complexificação das inter-relações no ecossistema terrestre devido 
ao padrão de desenvolvimento adotado.  

 

Destarte, depreende-se que o homem do pós-guerra não tardou a perceber 

que a dignidade humana foi violada de uma maneira destrutiva e sem limites e; tais 

ações acabaram impactando também o meio ambiente.  

Nesse sentido, infere-se que o aumento e a magnitude dos desastres 

ambientais despertaram a opinião de uma comunidade internacional, sendo que 

mudanças e atitudes preventivas, protetivas e punitivas foram adotadas em escala 

global, o que culminou na formação do Direito Ambiental Internacional.118  

Ademais, cumpre informar que há na doutrina quem diferencie o Direito 

Internacional do Meio Ambiente (DIMA), do Direito Ambiental Internacional (DAI). 

Nesse sentido vejamos: 

O Direito Ambiental Internacional pode ser traduzido em um 
conjunto de normas que criam direitos e deveres para os vários 
atores internacionais (não apenas para os Estados), numa 
perspectiva ambiental, atribuindo igualmente responsabilidades e 
papéis que devem ser observados por todos no plano internacional, 

                                                            
118BRANCHER, Deise Salton. A emergência do Direito Ambiental Internacional. Revista Direito 

Ambiental e Sociedade, v. 3, n. 1, p. 241-260, 2013. 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/3700/2123. 
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visando à melhoria da qualidade de vida para à presente e futuras 
gerações.119 (grifos nossos) 

 

Deise Marcelino da Silva informa que: 

O DAI – Direito Ambiental Internacional, não se confunde com o 
DIMA – Direito Internacional do Meio Ambiente, este último, 
arcabouço de normas jurídicas internacionais, que toma corpo na 
segunda metade do século XX, é por meio de tratados ou acordos 
que firma uma relação entre Estados Nacionais. Já o DAI, área 
emergente do Direito, paulatinamente, ganha espaço devido à 
vocação empreendedora e à dinâmica de equacionamento na 
tratativa de problemas ambientais complexos, promovendo a relação 
dos Estados, e das Organizações Internacionais com novos atores 
internacionais, principalmente por meio de redes.120 (grifos nossos) 

 

Contudo, verifica-se que no meio acadêmico, não é raro que os termos 

Direito Internacional do Meio Ambiente e Direito Ambiental Internacional sejam 

representantes do mesmo ideário.121 

 

1.6 Terceira fase da regulação internacional (1972-1992) 

 

A crescente poluição transfronteiriça e o aumento significativo no número de 

tragédias ambientais a partir da década de 1960 alertaram a comunidade 

internacional para a necessidade de tratar o meio ambiente de forma ampla e não 

desvinculada de questões sociais e econômicas122. 

Passou a se entender que os recursos naturais eram parte do acervo capital 

de um País, o que obviamente impactaria no progresso econômico e social de seu 

detentor. Nesse sentido, vejamos: 

Em 1970, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe) patrocinou, juntamente com o ILPES e a Resources for the 
Future, a tradução do livro de Orris C. Herfindahl (publicado em 

                                                            
119GUERRA, Sidney. Globalização na sociedade de risco e o princípio da não-indiferença em 

matéria ambiental. In: GUERRA, Sidney. (Org). Globalização: desafios e implicações para o direito 
internacional contemporâneo. Ijuí-RS: Ed. Unijuí, 2006. p. 441. 

120SILVA, Deise Marcelino da; REI, Fernando. Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA) e 
Direito Ambiental Internacional (DAI): novos atores em cena. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=16e62507eba0d973>. Acesso em: 25 jun. 2020. 

121Id. Ibid. 
122ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 685. 
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inglês no ano anterior). Herfindahl considerou que os recursos 
naturais faziam parte do capital social de um país. Ele propôs uma 
metodologia sobre como fazer investimentos que contribuam para 
descobrir esses recursos e conhecer outras características 
essenciais para seu uso, após uma década de cooperação em que 
o Fundo Especial das Nações Unidas havia contribuído com US $ 
59,1 milhões para os países da região (alavancada com 65,3 
milhões adicionais de governos) em projetos de desenvolvimento 
relacionados aos recursos naturais (Herfindahl, 1970).123 

 

Infere-se, portanto, que o meio ambiente e sua proteção são essenciais à 

sobrevivência do homem e do planeta, não podendo em hipótese alguma o 

crescimento econômico (empresarial) estar dissociado da tutela e preservação 

ambiental, o que consequentemente leva ao fomento/disseminação de práticas de 

responsabilidade socioambiental.  

No Brasil, podemos citar, por exemplo, a promulgação do antigo Código 

Florestal, editado por meio da Lei n° 4.771/1965124, assim como a Lei n° 

6.938/1981125, que aprovou a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Ademais, a extração mineral no Brasil das décadas de 70, 80 e 90 do século 

XX, passou por inúmeras transformações legais, dado que não havia a 

preocupação com a preservação ambiental; consistindo em um sistema puramente 

extrativista e danoso ao meio ambiente. Segundo Paulo Tadeu França Danese: 

As constantes reviravoltas legais, mercadológicas e tecnológicas 
no setor de mineração, aliadas à oscilação nos preços de 
determinadas matérias-primas, longo prazo de maturação dos 
projetos e consideráveis recursos financeiros exigidos numa 
pesquisa mineral, têm afastadado progressivamente os 

                                                            
123SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “En 1970, la CEPAL 

auspició junto con el ILPES y Resources for the Future la traducción del libro de Orris C. Herfindahl 
(que se había publicado en inglés el año anterior). Herfindahl consideraba que los recursos 
naturales eran parte del acervo de capital de un país. Planteó una metodología sobre cómo hacer 
inversiones que contribuyeran a descubrir esos recursos y conocer otras características 
indispensables para su aprovechamiento, tras una década de cooperación en la que el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas había aportado 59,1 millones de dólares a los países de la región 
(apalancados con 65,3 millones suplementarios de los Gobiernos) en proyectos de desarrollo 
relacionados con recursos naturales (Herfindahl, 1970)”. 

124Lei nº 4.771/65 (Antigo Código Florestal). Revogado pela Lei nº 12.651/12 (Novo Código 
Florestal). BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso 
em: 25 jun. 2020. 

125BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, cit. 



56 

investimentos do setor. Suas consequências imediatas são o 
desemprego, a queda na produção e, consequentemente, da 
arrecadação. 

Paralelamente, a atividade garimpeira cresceu bastante nos últimos 
anos, mas ainda de forma individual, absolutamente predatória e 
agressiva ao meio ambiente. Hoje, graças a ela, há rios que cortam 
regiões amazônicas ainda desconhecidas e o Pantanal, como o Rio 
Madeira e o Taquari, já poluídos por mercúrio, assoreados e 
degradados. 

(...) A garimpagem é feita livremente, sem nenhum critério técnico, 
e é puramente extrativista, não se preocupando com pesquisa ou 
agressões à natureza. 

(...) O garimpo desorganizado já mostrou que concentra a renda 
nas mãos de poucos, gera um capital de giro espúrio, que vai ser 
reinvestido em atividades ilegais, e deixa na sua esteira um rastro 
de degradação ambiental, cujo preço é por demais elevados para 
as possibilidades financeiras do País. Ademais, as áreas 
exploradas tornam-se irrecuperáveis. O prejuízo geral é 
evidente.126 

 

Em escala mundial, o marco foi a Conferência de Estocolmo (Suécia), 

ocorrida em 1972, promovida pela ONU, com a participação de 113 países, onde 

se deu um alerta mundial sobre os riscos à existência humana trazida pela 

degradação excessiva; oportunidade em que não havia preocupação nenhuma 

com o meio ambiente e sim apenas com o lucro advindo com o desenvolvimento 

econômico e empresarial. Nesse sentido as lições de Guido Fernando Silva Soares, 

senão vejamos: 

Resultado de tal conscientização, e como reflexo das exigências da 
opinião pública internacional, em 1972, a ONU convocaria a citada 
Conferência em Estocolmo, tida como um dos marcos do Direito 
Internacional do Meio Ambiente, especialmente dedicada ao Meio 
Ambiente Humano, da qual resultaria a instituição, no sistema das 
Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, Pnuma, entidade com sede em Nairóbi, capital do Quênia.  

A partir de Estocolmo, a atividade diplomática dos Estados se 
intensifica, em boa parte, por pressão da opinião pública interna, 
cada vez mais consciente dos desequilíbrios ambientais, em âmbito 
local, dos respectivos Estados e, consequentemente, na esfera 
internacional, dadas as relações necessárias entre o meio ambiente 
local, nacional e global. No fundo, a distinção entre tais meios 
ambientes é arbitrária e se realiza tomando-se por base critérios 
políticos-jurídicos, sem qualquer referencial ao meio ambiente (uma 
vez que os critérios históricos demarcadores as fronteiras entre os 
Estados nem sempre tomaram como ponto de referência a 

                                                            
126DANESE, Paulo Tadeu França. Cooperativismo garimpeiro: uma experiência válida. Revista 

Brasil Mineral, ano 11, n. 111, p. 24-25, 1993. 
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homogeneidade de determinado meio ambiente, conforme é 
conceituado nos dias correntes).127 

 

Alberto do Amaral Júnior aponta que: 

A Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, que teve lugar em 
Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, abre a terceira fase da 
proteção internacional do meio ambiente. Convocada pela 
Assembleia Geral da ONU mediante a Resolução 2.398 (XXIII), de 3 
de setembro de 1968, a Conferência contou com a participação de 
114 Estados, além de grande número de observadores de 
organizações intergovernamentais e não governamentais, indício do 
êxito que o evento obteve. Na oportunidade foram aprovados a 
Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Declaração 
de Estocolmo) com 26 princípios, um Plano de Ação, que reúne 109 
recomendações, e a Resolução sobre Aspectos Financeiros e 
Organizacionais no Âmbito da ONU, origem do Programa das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecido pela sigla inglesa 
UNEP, sem dúvida, o resultado mais significativo então alcançado.128 

 

Apesar dos avanços, tanto em termos de legislação como de painéis 

versando sobre as questões ambientais, desde a década de 1960 verifica-se o 

crescente aumento das tragédias ambientais e da poluição transfronteiriça.129 

Icaro Demarchi Araujo Leite aponta que houve uma forte movimentação dos 

Estados em prol da regulamentação global dos problemas ambientais. Nesse 

sentido vejamos: 

A partir dos anos 1960, a movimentação dos Estados em busca de 
uma regulamentação global do meio ambiente foi exponenciada. 
Até a data de 1972, quando se realizaria a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, várias 
convenções internacionais afirmariam a pujança do Direito que 
então surgia, o Direito Internacional do Meio Ambiente, o qual teria 
sua certidão de maturidade plena firmada naquele evento na 
Suécia. 

Assim, dentro de tal movimentação dos Estados e da atuação de 
sua Assembléia Geral (sob cuja égide, importantes tratados e 
convenções passariam a ser negociados e assinados diretamente 
pelos Estados) ou de seus organismos especializados, a 
Organização das Nações Unidas, enquanto organização prmeira 
das relações internacionais na atualiadade, não poderia deixar de 

                                                            
127SOARES, Guido Fernando Silva. op. cit., p. 37. 
128AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 565. 
129ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 685. 
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refletir a preocupação dos Estados e dos cidadãos quanto aos 
aspectos ambientais em âmbito mundial.130 

 

Contudo, vários acidentes ambientais graves ocorreram podendo ser 

mencionados os vazamentos de óleo e acidentes com navios petroleiros como 

responsáveis por eventos como o das “marés negras”, no Mar do Norte. Naquela 

oportunidade houve a liberação de petróleo bruto pelo petroleiro Torrey Canion, 

praticamente destruindo o mar e a costa da Grã-Bretanha e do norte da França.131  

Acrescente-se à lista de sérios problemas o aumento da poluição 

atmosférica, o uso de energia nuclear e o iminente risco de uma guerra entre 

Estados Unidos e Rússia. Nesse sentido vejamos: 

A poluição atmosférica também tomou dimensões bastante sérias 
na Europa. A emergência da energia nuclear e o risco de guerra 
nuclear, entre os Estados Unidos e a Rússia inspiravam 
preocupação em relação ao futuro da humanidade.132 

 

Ademais, verifica-se que o forte crescimento econômico das décadas de 70 

e 80 teve como pano de fundo uma despreocupação com a proteção ambiental. O 

importante era transformar um país em potência econômica e quem pagava a conta 

era o meio ambiente. Nesse prisma vejamos: 

Em sua intervenção perante a plenária da CEPAL, em sua décima 
quarta sessão de maio de 1970, Prebisch (1970b, p. 18) afirmou 
que “a América Latina está em um tremendo problema de 
contradição entre o ritmo de crescimento populacional [...] E as 
forças que conspiram contra a acumulação de capital”. Isso 
pareceu provar que Robbins estava certo, especialmente porque a 
recomendação de Prebisch de implementar a revolução verde na 
agricultura aprofundou essa ferida (Streeten, 1979) 27. Em seu livro 
para o décimo aniversário do BID, Prebisch usou o termo “crise do 
'desenvolvimentismo'” para se referir à “atitude de não acreditar 
que, para acelerar o curso atual do desenvolvimento, são 
necessárias grandes transformações e confiar que as disparidades 
sociais desaparecerão devido à dinâmica do próprio 
desenvolvimento” (Prebisch, 1970a, p. 23). Diante do 

                                                            
130LEITE, Icaro Demarchi Araujo. O direito internacional do meio ambiente e a aplicação de seus 

princípios e de suas normas pela empresa. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2011. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03092012-
03920/publico/Dissertacao_de_Mestrado_Icaro_Demarchi_Araujo_Leite_FDUSP_Integral.pdf. 
Acesso em: 28 jun. 2020. 

131ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 685. 
132Id. Ibid., p. 685-686. 
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desenvolvimentismo e daqueles que, como Furtado e Sunkel, 
consideravam o problema a inserção dependente dos países latino-
americanos no sistema capitalista, Prebisch propôs o 
desenvolvimento como uma “transição de um [crescimento] para 
outro ritmo. "(Uma taxa de crescimento acumulado anual do PIB de 
8% para a próxima década) que seria capaz de corrigir a" 
insuficiência dinâmica da economia com grande senso social "que 
o crescimento anterior (5,2%) não conseguiu resolver (Prebisch 
1970a, pp. 17 e 161). Isso rendeu-lhe as críticas a um ex-
colaborador da CEPAL, Dudley Seers, que já se tornara a versão 
dependente do estruturalismo.133 

 

Como se vê, verificou-se uma onda de crescente degradação ambiental 

colocando em risco a qualidade de vida das pessoas e o futuro das gerações 

vindouras.  

Accioly aponta que: 

A Conferência de Estocolmo culminou com a adoção de três 
principais documentos: A Declaração de Princípios de Estocolmo, 
com 26 princípios de cunho político, mas não sem importância para 
o direito internacional; o Plano de Ação para o Meio Ambiente, que 
contém 109 recomendações para desenvolvimento de políticas; e 
a resolução que instituiu o Programa das Nações Unidas (United 
Nations Environment Programme - UNEP), órgão subsidiário da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, sem personalidade jurídica, 
portanto, criado para desenvolver programas internacionais e 
nacionais de proteção ao meio ambiente.134 

 

Depreende-se que a industrialização excessiva culminou no surgimento de 

inúmeros problemas ambientais, tais como a poluição do ar, da água, o 

                                                            
133SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “En el discurso ante 

el plenario de la CEPAL, durante su decimocuarto período de sesiones en mayo de 1970, Prebisch 
(1970b, p. 18) afirmó que “América Latina se encuentra en un tremendo problema de contradicción 
entre el ritmo de crecimiento de la población […] y las fuerzas que conspiran contra la acumulación 
de capital”. Esto parecía dar la razón a Robbins, sobre todo porque la recomendación de Prebisch 
de implementar la revolución verde en la agricultura ahondó en esa herida (Streeten, 1979)27. En 
su libro para el décimo aniversario del BID, Prebisch utilizó el término “crisis del ‘desarrollismo’” 
para referirse a la “actitud de no creer que, para acelerar el curso presente del desarrollo, sean 
necesarias grandes transformaciones, y de confiar en que las disparidades sociales se irán 
desvaneciendo por la propia dinámica del desarrollo” (Prebisch, 1970a, p. 23). Frente al 
desarrollismo y frente a los que, como Furtado y Sunkel, consideraban que el problema estaba en 
la inserción dependiente de los países de América Latina en el sistema capitalista, Prebisch 
planteó el desarrollo como “transición de un ritmo [de crecimiento] a otro” (una tasa de crecimiento 
acumulativa anual del PIB al 8% para la década entrante) que sería capaz de corregir la 
“insuficiencia dinámica de la economía con gran sentido social” que el crecimiento anterior (del 
5,2%) no había logrado atajar (Prebisch 1970a, págs. 17 y 161). Esto le valió las críticas de un 
antiguo colaborador de la CEPAL, Dudley Seers, que para entonces se había convertido a la 
versión dependentista del estructuralismo. 

134ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 686. 
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congestionamento urbano dentre outros. Logo, verifica-se que houve um forte 

crescimento econômico e industrial; contudo o mesmo não se deu no tocante ao 

desenvolvimento social e ambiental. 

Destarte, passou a ser uma preocupação global a poluição transfronteiriça 

alcançando níveis jamais imaginados pelo homem; o qual se preocupava apenas 

com o expansionismo industrial.  Nesse prisma, cada vez mais a comunidade 

internacional notou a necessidade de intervenção e de aprovação de severas 

medidas jurídicas e sancionátiras às principais potências econômicas, dado que os 

números de degradação apenas aumentavam.135 

Convém ressaltar que, uma série de fenômenos naturais ruins, duradouros 

e intensos passou a ocorrer com frequência, tais como: o aumento do aquecimento 

global, o aumento na concentração de gases do efeito estufa na atmosfera CO 

(Monóxido de Carbono), CO2 (Dióxido de Carbono), CFC (Clorofluorcarbonos), SO2 

(Dióxido de Enxofre), Metano (CH4), poluição de rios e mares, derretimento das 

calotas polares, fenônemos regionais tais como o “El Niño” dentre outros. Nesse 

sentido vejamos: 

O aumento das temperaturas e a elevação do nível dos mares 
ocasionados pelo homem podem continuar por séculos, mesmo 
que a concentração dos gases estufa se estabilize. Isso devido às 
lentas escalas de tempo associadas aos processos climáticos e às 
suas respostas. Mesmo que em 2100 o forçamento radiativo (que 
impele a mudanças no clima) esteja estabilizado, o mundo ainda 
deverá esquentar mais 0,5° C até 2200, e a expansão térmica 
continuaria elevando o nível dos mares por séculos (pelo menos 
entre 30 e 80 cm até 2300, continuando por ainda mais tempo). As 
emissões humanas de CO², passadas e futuras, continuarão a 
aquecer o planeta e a elevar o nível dos mares por mais de um 
milênio, dado o tempo necessário para a remoção desse gás da 
atmosfera (...) 

Os sistemas biológicos também devem ser bastante prejudicados. 
A acidificação dos oceanos deve continuar aumentando, afetando 
corais e outras espécies marinhas. As mudanças climáticas e os 
distúrbios a elas associados devem exceder a capacidade de 
resistência de muitos ecossistemas. Se o aumento na temperatura 
média global for maior do que 1,5 ou 2,5° C os ecossistemas 
enfrentarão graves perturbações em sua estrutura e 
funcionamento. Nessas condições entre 20 e 30% das espécies 
animais e vegetais enfrentarão risco de extinção. Acima de 3,5° C 
essa porcentagem pode ficar entre 40 e 70%.136 

                                                            
135ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 686. 
136TILIO NETO, Petronio de. Ecopolítica das mudanças climáticas: o IPCC e o ecologismo dos 

pobres. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência Políticas do Departamento 
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Registre-se que, uma alteração na legislação ambiental acelerou a ideia de 

“Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”, dado que a única forma de gerar 

obrigatoriedade e vinculatividade às empresas e Estados soberanos seria a 

normatização e divulgação da ideia de desenvolvimento econômico, desde que 

sustentável. Nesse sentido vejamos: 

O processo indutor das mudanças na legislação ambiental e 
fortalecimento institucional para manejar com o tema das 
mudanças climáticas vêm ganhando espaços consideráveis nos 
países nos últimos tempos. As iniciativas de mercado como os 
Créditos de Carbono137, mecanismo que envolve uma série de 
empresas que aderiram voluntariamente a metas de redução de 
emissões, antevendo ganhos em termos de mercado, tecnologia e 
imagem, avançam como opção para captação de recursos 
financeiros visando diminuir as mudanças climáticas causadas pela 
ação antrópica. Assim, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
apesar de não ser uma política pública, é incentivada pelo governo 
como uma das mais importantes ferramentas de mitigação e 
adaptação das alterações causadas pelo CO2.138 (grifos nossos) 

 

                                                            
de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-09102008-
175152/publico/TESE_PETRONIO_DE_TILIO_NETO.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020. 

137Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões são certificados emitidos para uma 
pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa. Por convenção, 1 
tonelada de dióxido de carbono corresponde a um crédito de carbono. Este crédito pode ser 
negociado no mercado internacional. A precificação de carbono confere flexibilidade aos esforços 
setoriais de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), permitindo que metas de 
mitigação sejam atingidas de forma mais custo-efetiva. Além de componente fundamental de um 
mix efetivo e eficiente de políticas climáticas, a precificação de carbono apresenta-se ao setor 
privado como uma ferramenta importante para a gestão de riscos e o desenvolvimento de 
vantagens competitivas em um mundo em transição para a descarbonização. A precificação de 
carbono vem sendo adotada de forma acelerada no mundo. Em meados de 2016, já eram 64 as 
jurisdições internacionais que tributavam o carbono ou operavam sistemas de comércio de 
emissões - o correspondente a 13% das emissões de GEE globais. No Brasil, o assunto vem 
sendo considerado como instrumento de política climática pelo menos desde 2011 e as discussões 
em torno de seu desenho e implementação alcançarão um novo patamar em 2017. Tributação, 
sistemas de comércio de emissões e combinações entre os instrumentos têm sido amplamente 
empregadas em diversos países e governos subnacionais. Segundo a OCDE, aproximadamente 
13% das emissões globais de gases de efeito estufa estão, atualmente, cobertas por algum 
mecanismo de precificação – o triplo da cobertura de uma década atrás. Aproximadamente 40 
jurisdições nacionais e 24 cidades, estados e regiões já implementaram esse tipo de instrumento, 
o que representa um volume anual de 7 GtCO2e1 submetido à regulação econômica. CEBDS - 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Precificação de carbono: o 
que o setor empresarial precisa saber para se posicionar. Disponível em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/14773/1560684781cebds.org-port-
guiaprecificacao-web.pdf. Acesso em: 27 abr. 2021. 

138FRANKE, Idésio Luis; HACKBART, Rolf. Mudanças climáticas: vulnerabilidades socioeconômicas 
e ambientais e políticas públicas para a adaptação no Brasil. In: IV ENCONTRO NACIONAL DA 
ANPPAS, 4-6 jun. 2008. Brasília – DF (Brasil). Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/05/mc_vulnerabilidades.pdf. 
Acesso em: 08 set. 2019. 
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Nesta etapa, como grande marca do Direito Internacional do Meio Ambiente 

foi a aprovação do Programa Nacional das Nações Unidas para o meio ambiente 

(PNUMA) de 15 de dezembro de 1972. 

Como sabemos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

PNUMA (no Brasil) ou, em inglês, “United Nations Environment Programme”, 

UNEP, é um programa das Nações Unidas voltado à proteção do meio ambiente e 

à promoção do desenvolvimento sustentável.139 

O PNUMA140 foi criado em 15 de dezembro de 1972 durante a Assembleia 

Geral das Nações Unidas, sendo regido pela Carta da ONU. Ele tem como objetivo 

coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de promoção 

do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido vejamos a importância do PNUMA 

para o mundo globalizado: 

Sua missão é prover liderança e encorajar parcerias na proteção do 
meio ambiente inspirando, informando e permitindo que países e 
pessoas melhorem sua qualidade de vida sem comprometer as 
futuras gerações.Com sede em Nairóbi, Quênia, trabalhamos por 
meio de nossas divisões e sedes regionais, sedes de articulação e 
escritórios de país, além de uma crescente rede de centros de 
excelência com os quais colaboramos. Também acolhemos 
inúmeras convenções ambientais, secretariados e corpos de 
coordenação entre agências. O PNUMA é liderado por uma 
Diretora Executiva.  

Categoriza-se o trabalho em sete áreas temáticas: 1. Mudança 
climática, 2. Desastres e conflitos, 3. Gestão de ecossistemas, 4. 
Governança ambiental, 5. Químicos e resíduos, 6. Eficiência de 
recursos e 7. Meio ambiente em estudo.  

O trabalho é viabilizado pelos parceiros que financiam e executam 
nossas missões. Necessita de contribuições voluntárias para cerca 
de 95% de seu orçamento visando excelência na proteção do meio 
ambiente. 

São acolhidos secretariados e inúmeros acordos ambientais 
multilaterais e corpos de pesquisa, unindo países e a comunidade 
ambiental para enfrentar os maiores desafios do nosso tempo, 
como: 1. Convenção da Diversidade Biológica, 2. A Convenção de 
Comércio Internacional de espécies ameaçadas de faunas e floras 
silvestres, 3. A Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, 4. As 
Convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo, 5. A Convenção de 
Viena para a proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de 

                                                            
139UNEP. Sobre o PNUMA. Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/sobre-onu-meio-ambiente. 

Acesso em: Acesso em: 08 abr. 2021. 
140PNUMA: O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é a principal autoridade 

ambiental global que determina a agenda internacional sobre o meio ambiente, promove a 
implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável no Sistema das 
Nações Unidas e serve como autoridade defensora do meio ambiente no mundo. Id. Ibid. 
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Montreal, 6. A Convenção sobre Espécies Migratórias, 7. A 
Convenção dos Cárpatos, 8. A Convenção dos Cárpatos, 8. A 
Convenção de Bamaco e 9. A Convenção de Teerã.141 

 

Verifica-se, por oportuno, que se trata de uma iniciativa global (PNUMA) 

subsidiada por parceiros incluindo entidades da ONU, organizações internacionais, 

organizações ligadas aos governos nacionais e organizações não governamentais. 

Tem como finalidade direcionar as ações de proteção ambiental global em todos os 

continentes, senão vejamos: 

A agência possui sua sede em Nairóbi, Quênia, e além disso possui 
uma rede de escritórios regionais "para apoiar instituições e 
processos de governança ambiental e, por intermédio desta rede, 
engaja uma ampla gama de parceiros dos setores governamental, 
não-governamental, acadêmico e privado em torno de acordos 
ambientais multilaterais e de programas e projetos de 
sustentabilidade 

Seus principais objetivos englobam o monitoramento do meio 
ambiente global; alertar nações e povos sobre problemas 
existentes; e a recomendação de medidas que ajudem na 
qualidade de vida das populações - de forma que não agrida o meio 
ambiente e não comprometa os recursos naturais e serviços 
ambientais para as futuras gerações. 

O PNUMA atua como educador, facilitador, defensor e catalisador 
para promover um uso consciente de recursos e proteger o 
ambiente para futuras gerações.142 

 

Por fim, pode-se apontar a importância do Protocolo de Montreal143 (Canadá 

- 1987), o qual foi responsável por tutelar as emissões de substâncias que destroem 

a Camada de Ozônio, dado que contou com a adesão de mais de 150 países; 

oportunidade em que os signatários se comprometeram a diminuir a emissão de 

substâncias nocivas à camada de ozônio, como o gás carbônico (CO²). 

Logo, verifica-se, por oportuno, um crescente movimento do Direito 

Internacional do Meio Ambiental no sentido de fomentar e disseminar uma proteção 

                                                            
141UNEP. Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/sobre-onu-meio-ambiente. Acesso em: Acesso 

em: 08 abr. 2021. 
142UNEP. The Voice of the Environment. 2014. Disponível em: http://www.unep.org/About/. Acesso 

em: 08 abr. 2021. 
143PROTOCOLO de Montreal. Disponível em: http://www.protocolodemontreal.org.br/site/quem-

somos/protocolo-de-montreal/sobre-o-protocolo-de-montreal. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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global, na qual fossem abarcadas todas as nações, bem como estabelecidas 

métricas a serem implementadas para uma conscientização coletiva. 

Nessa linha, conclui-se que as empresas responsáveis aderem 

voluntariamente às políticas protecionistas e de implementação da 

responsabilidade social empresarial, sendo que com isso ganham reputação no 

mercado, valorização de sua imagem perante os consumidores e colaboradores, 

benefícios e incentivos fiscais caso atendam às metas pactuadas, ou seja, apesar 

do cumprimento não ser obrigatório, por estar positivado em normas internacionais 

como a ISO 26.000, ISO 14.000 (dentre outras), as quais detém a natureza jurídica 

de norma privada e “soft law” (lei flexível); infere-se que não há outra saída às 

empresas a não ser a adesão gradativa às regulamentações e padrões impostos 

por normas de proteção internacional do meio ambiente, ainda que estas não 

estejam positivadas em Tratados e Convenções Internacionais sobre o meio 

ambiente (instrumentos de “hard law”, ou normas impositivas cogentes). 

 

1.7 Quarta fase da regulação internacional (1992 – Dias atuais) 

 

Cumpre informar, que no período entre as Conferências de 1972 e 1992, a 

comunidade internacional presenciou aumento significativo no número de tratados 

internacionais voltados à proteção do meio ambiente. Convenções multilaterais 

visando à proteção de espécies ameaçadas e de locais de importância ecológica 

foram sucessivamente assinadas.144 

Período conturbado, após o fim da Guerra do Vietnã, a comunidade 

internacional foi alarmada pela estratégia de guerra norte-americana. Para impedir 

ataques surpresa dos vietcongues embrenhados na densa floresta tropical do 

Vietnã, a força aérea norte-americana lançava agente desfoliante sobre a floresta 

(conhecido como agente laranja).145 

Ademais, em 1984 em Bhopal (Índia) houve a explosão dentro da fábrica da 

Union Carbide ocasionado na liberação de gases tóxicos. Estima-se que houve a 

morte de 20 mil pessoas e outras 200 mil ficaram feridas pela contaminação, que 

                                                            
144ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 686-687. 
145Id. Ibid., p. 687. 
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atingiu principalmente os olhos e o sistema reparatório da população próxima à 

fábrica146. 

Outro acidente que tomou proporções catastróficas foi o acidente ocorrido 

na Usina de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, na Ucrânia. Houve o 

superaquecimento de um dos quatro reatores ali instalados, resultando na explosão 

do reator, com o consequente lançamento de gases radioativos na atmosfera e 

exposição do núcleo radioativo deste reator.147 

Tem-se que a nuvem de radioatividade se alastrou, vejamos: 

O aumento dos níveis de radiação transmitida pela poeira radioativa 
na atmosfera foi sentido, já em 29 de abril, na Polônia, na 
Alemanha, na Áustria e na Romênia; em 30 de abril, na Suíça e no 
norte da Itália; nos dias 1º e 2 de maio, na França, na Bélgica, nos 
Países Baixos, na Grã-Bretanha e no norte da Grécia; em 3 de 
maio, em Israel, no Kuwait e na Turquia. As substâncias gasosas e 
voláteis projetadas a grandes alturas espalharam-se pelo mundo: 
em 2 de maio estas foram detectadas no Japão; no dia 4, na China; 
no dia 5, na Índia; nos dias 5 e 6 de maio, nos Estados Unidos e no 
Canadá.148 

 

Nesse passo, observamos que: 

A pulverização de um pesticida numa região pode, perfeitamente, 
provocar efeitos prejudiciais em outra, uma vez que as substâncias 
químicas podem ser transportadas a longa distância pelas 
correntes atmosféricas ou pela água da chuva e dos rios. Os 
acidentes nucleares, como o de Chernobyl, assim como os testes 
atômicos feitos em determinadas zonas desérticas e oceânicas 
(subterrâneos ou na atmosfera) podem causar contaminação 
radioativa em outras regiões, distantes de onde foram realizados. 
O consumo de combustíveis fósseis, em qualquer lugar do planeta, 
tem contribuído acentuadamente para o aumento do teor de CO² 
na atmosfera. Esse gás é o principal responsável pelo efeito estufa 
e o consequente perigo de derretimento das calotas polares, 
situadas a milhares de quilômetros dos locais de sua produção.149 

 

Outro evento danoso ao meio ambiente se deu em 1989, quando o petroleiro 

Exxon, que saía do Porto de Valdez, no Alasca, derramou em águas marinhas mais 

                                                            
146ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 687. 
147Id., loc. cit. 
148Id., loc. cit. 
149CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio ambiente e direitos humanos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011, 

p. 96. 
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de 41,5 milhões de litros de petróleo. Um número imensurável de seres marinhos 

foi atingido e morto, juntamente com uma poluição em alta escala do ambiente 

marítimo150. 

Alberto do Amaral Júnior informa que: 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 
é, entre os acordos firmados, paradigmática pelo tratamento 
conferido ao meio ambiente marinho, notadamente aos recursos 
vivos do mar. Afora a transferência de tecnologia, aspecto 
devidamente valorizado, a Convenção organizou com extremo 
esmero o procedimento para solução de controvérsias.151 

 

Cumpre ratificar que, a Assembleia Geral da ONU transmitiu a todos um 

relatório preparado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (World Commission on Environment and Development – WCED), 

conhecido por relatório de Brundtland, por meio do qual foram traçadas diretrizes e 

programas para o desenvolvimento sustentável152, a saber: 

O relatório postulou igualmente responsabilidade coletiva para 
proteção de “recursos universais”, tais como clima e biodiversidade, 
e convocou os países desenvolvidos a prestarem assistência aos 
países em desenvolvimento.153 

 

Um documento Internacional não obrigatório, a Carta Mundial para a 

natureza, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1982, visou a persuadir os 

Estados de que os princípios nela contidos são úteis e devem ser acatados. O 

mencionado documento tenta, com recomendações variadas, prevenir catástrofes, 

combater a poluição e reabilitar áreas degradadas154. 

A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, presidiu a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, formada pela 

Organização das Nações Unidas em 1983. O relatório de Brundtland, publicado em 

1987, teve importância significativa na proteção do meio ambiente vejamos: 

                                                            
150ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 688. 
151AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 566. 
152ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 688.  
153BIRNIE, P.W.; BOYLE, A.E. International law and the environment. 2009. p. 563. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/237490252_A_importancia_da_Responsabilidade_Soci
al_Corporativa_como_fator_de_diferenciacao; MATTOS, Adherbal Meira. Reflexões sobre a 
atualidade de Eco92: clima e biodiversidade. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

154AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 567. 
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Propôs e divulgou a noção de desenvolvimento sustentável a fim 
de suplantar a crise global, que conduzira à visão segmentada da 
realidade. Atenta, entre outras questões, ao crescimento 
populacional, à segurança alimentar, ao consumo de energia e ao 
desaparecimento de espécies com prejuízo ao patrimônio genético, 
a Comissão Brundtland aconselha esforços cooperativos para 
cuidar do delicado elo que une a paz, segurança, o 
desenvolvimento e a conservação de recursos naturais.155 

 

Uma série de ações deve ser tomada pelos Estados e também devem ser 

definidas metas a serem realizadas no âmbito internacional, tendo como agentes 

as diversas instituições multilaterais. Entre essas medidas podemos apontar a 

produção industrial nos países não-industrizalizados com base em tecnologias 

ecologicamente adaptadas. Entre essas medidas podemos apontar: 

 limitação do crescimento populacional; 

 garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo 
prazo; 

 preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 

 diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 
tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; 

 aumento da produção industrial nos países não industrializados 
com base em tecnologias ecologicamente adaptadas; 

 controle da urbanização desordenada e integração entre campo e 
cidades menores; 

 atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, 
moradia).156 

 

Por sua vez, em âmbito internacional as metas propostas são: 

 adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas 
organizações e desenvolvimento (órgãos e instituições 
internacionais de financiamento); 

 proteção dos ecossistemas supranacionais como a Antártica, 
oceanos, etc, pela comunidade internacional; 

 banimento das guerras; 

                                                            
155AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 567. 
156RELATÓRIO Brundtland Nosso Futuro Comum – definição e princípio. Disponível em: 

https://www.inbs.com.br/ead/Arquivos%20Cursos/SANeMeT/RELAT%23U00d3RIO%20BRUNDT
LAND%20%23U201cNOSSO%20FUTURO%20COMUM%23U201d.pdf. Acesso em: 06 set. 
2019. 
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 implantação de um programa de desenvolvimento sustentável 
pela Organização das Nações Unidas (ONU)157 

 

Podemos apontar também algumas outras medidas para a implantação de 

um programa minimamente adequado de desenvolvimento sustentável, senão 

vejamos: 

 uso de novos materiais na construção; 

 reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais; 

 aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, 
como a solar, a eólica e a geotérmica; 

 reciclagem de materiais reaproveitáveis; 

 consumo racional de água e de alimentos; 

 redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na 
produção de alimentos.158 

 

A Comissão Brundtland se preocupou com tutela do direito das gerações 

presentes e futuras objetivando proporcionar um meio ambiente saudável a ser 

previsto em uma convenção elaborada com esse propósito, como também o 

fortalecimento dos meios para evitar e resolver disputas ambientais159. 

Podemos apontar o desenvolvimento sustentável como o processo que 

objetiva manter a qualidade de vida humana respeitando a capacidade de suporte 

dos ecossistemas; o emprego de uma economia sustentável, a preservação do 

meio ambiente e das reservas naturais em conformidade com o crescimento 

econômico. 

O Relatório de Brundtland consistia numa síntese dos grandes problemas 

ambientais da atualidade propondo várias medidas e sugerindo estratégias para 

seu equacionamento. Nesse sentido a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, senão vejamos:  

Ampliando as conclusões da reunião de Founex e da Conferência 
de Estocolmo, o Relatório de Brundtland elaborou o conceito de 
desenvolvimento sustentável, entendido como processo de 
mudança em que o uso de recursos, a direção dos investimentos, 
a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças 

                                                            
157RELATÓRIO Brundtland Nosso Futuro Comum – definição e princípio, cit. 
158Id. Ibid. 
159AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 567. 
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institucionais concretizam o potencial de atendimento das 
necessidades humanas do presente e do futuro.160 

 

Nesse mesmo período, nas décadas de 1980-1990, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 

1992, no Rio de Janeiro. Tal Conferência reuniu 178 representantes de Estados e 

diversas ONGs em torno de única causa: promoção da proteção do meio ambiente 

e do desenvolvimento. Os documentos extraídos dessa Conferência deram a tônica 

do Direito Internacional Ambiental a partir de então161. 

Como reflexo da referida Conferência de 1992, foram editadas as 

Convenções-Quadro sobre Mudança do Clima e sobre Diversidade Biológica. 

Ademais, alguns documentos não vinculantes foram fruto da Conferência das 

Nações Unidas e Meio Ambiente (Eco-92), tais como: Agenda 21, Declaração de 

Princípios sobre as Florestas, Declaração de Princípios sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; além da criação da Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável (Comission on Sustainable Development – CSD), órgão das Nações 

Unidas vinculado ao ECOSOC162. 

Podemos apontar também a importância dos estudos e discussões 

realizados pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

sobre os recursos naturais, meio ambiente e sustentabilidade (completando 

aproximadamente 70 anos de existência em 2018), senão vejamos: 

Como no período estruturalista anterior, as ideias da CEPAL sobre 
recursos naturais, meio ambiente e sustentabilidade são 
consideradas em seu contexto econômico, internacional e de 
desenvolvimento. Em nível econômico e internacional, o momento 
neo-estruturalista foi dominado pelo surgimento da globalização 
neoliberal, com os marcos da Iniciativa para as Américas (1990), o 
Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA 1992) e a 
Área Livre Comércio das Américas (ALCA 1994). A inflexão da 
globalização, que, como Sunkel (1999) viu, não era um processo 
linear, começou com a crise asiática de 1997 e seus efeitos 
colaterais no Brasil e na Argentina (Ocampo, 2008), e continuou 
com a rejeição do ALCA em 2005, quando a “década idílica” estava 
apenas começando (O campo, 2015, p. 8), na qual a América Latina 
voltou a recuperar os níveis relativos do PIB per capita de 1990 em 

                                                            
160Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, define-se 

“desenvolvimento sustentável” como “desenvolvimento que atende às necessidades do presente, 
sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às próprias necessidades”.  

161ACCIOLY, Hildebrando. op. cit., p. 689. 
162Id., loc. cit. 
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relação aos Estados Unidos, e a região começou a ser povoada por 
governos progressistas. Isso permitiu muito progresso em termos 
de redução da pobreza e, em menor grau, desigualdade, mas ao 
custo de uma dependência crescente de exportações intensivas em 
recursos naturais, uma reprimarização derivada do aumento de 
preços e demanda da China (Ocampo, 2017), que parecia estar 
dissociando a América Latina dos efeitos da crise financeira 
internacional de 2008 e da subsequente Grande Recessão. 
Finalmente, uma vez esgotado o super-ciclo das commodities e os 
preços caíram a partir de meados de 2014 (Ocampo, 2017), a 
recessão chegou à região, a pobreza começou a se recuperar e a 
redução da desigualdade diminuiu. (CEPAL, 2018a) e a maioria dos 
governos progressistas que subiram no “boom” foi despejada do 
poder (Svampa, 2017).163 

 

Como se vê, uma série de problemas foi enfrentada pelos países latino 

americanos no tocante ao progresso econômico e a degradação ambiental, dado 

que os índices de exportação de insumos (commodities) eram altíssimos, 

obviamente impactando o meio ambiente e estimulando o aumento da redução dos 

recursos naturais. Uma situação ruim, dado que a preocupação com o meio 

ambiente e medidas de responsabilidade social não foram observadas na prática. 

Nesse sentido vejamos: 

No nível das ideias, o pensamento próprio e alternativo da fase 
estruturalista deu lugar ao "compromisso" (Bielschowsky, 1998, p. 
56) 

Desmaterialização relacionada ao consumo de material por 
unidade de PIB. Elaboração própria com base em dados sobre 
extração nacional de biomassa, minerais e hidrocarbonetos não 

                                                            
163SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “Como en el período 

estructuralista anterior, las ideas de la CEPAL sobre recursos naturales, medio ambiente y 
sostenibilidad se consideran en su contexto económico, internacional y de pensamiento sobre el 
desarrollo. A nivel económico e internacional, el momento neoestructuralista estuvo dominado por 
el auge de la globalización neoliberal, con los hitos de la Iniciativa para las Américas (1990), el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 1992) y el Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA 1994). La inflexión de la globalización, que, como vio Sunkel (1999), no era 
un proceso lineal, empezó con la crisis asiática de 1997 y sus efectos colaterales en el Brasil y la 
Argentina (Ocampo, 2008), y siguió con el rechazo del ALCA en 2005, cuando recién comenzaba 
la “década idílica” (Ocampo, 2015, p. 8) en que América Latina volvió a recuperar los niveles 
relativos de PIB per cápita de 1990 respecto de los Estados Unidos, y la región empezó a poblarse 
de gobiernos progresistas. Ello permitió avanzar mucho en cuanto a la reducción de la pobreza y, 
en menor medida, de la desigualdad, pero a costa del incremento de la dependencia respecto de 
las exportaciones intensivas en recursos naturales, una reprimarización derivada del auge de los 
precios y la demanda de China (Ocampo, 2017), que parecía iba a desacoplar a América Latina 
de los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la Gran Recesión subsiguiente. Por 
último, una vez que se agotó el superciclo de los productos básicos y los precios descendieron a 
partir de mediados de 2014 (Ocampo, 2017), la recesión llegó a la región, la pobreza empezó a 
repuntar, la reducción de la desigualdad se desaceleró (CEPAL, 2018a) y la mayoría de los 
gobiernos progresistas que habían cabalgado sobre el auge fueron desalojados del poder 
(Svampa, 2017).” 



71 

metálicos e metálicos e PIB em dólares constantes de 2010. Ver 
[online] http://www.materialflows.net/; https: 
//data.worldbank.org.92 Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) ou as "concessões" (Amor, 2018, p. 163) 
do neo-estruturalismo em relação à teoria neoliberal de eficiência 
de mercado e A economia da oferta, baseada em uma história de 
transformação produtiva com eqüidade, sustentabilidade e 
competitividade, o rótulo de crescimento inclusivo (Love, 2018), 
corresponde ao momento da globalização (Bielscholwsky, 2009). 

Em um ambiente econômico cada vez mais aberto, esse 
compromisso exigia complementar a abordagem keynesiana 
tradicional (focada na demanda externa e interna e na distribuição 
de renda e sua influência no progresso tecnológico) com a 
abordagem schumpeteriana de eficiência produtiva (focada em 
inovação) da reflexão Fajnzylber dos anos 80, que ganhou força 
crescente e ocupou mais espaço na reflexão teórica (Cimoli e Katz, 
2004; Katz, 2008; Cimoli, Porcile e Rovira, 2010; Cimoli e Porcile, 
2015 ) Isso abriu as portas para a abordagem da eficiência 
ambiental como uma nova síntese de síntese, ou seja, uma 
combinação de progresso técnico de baixo carbono, como inovação 
schumpeteriana e keynesianismo ambiental (Guarini e Porcile, 
2016; Bárcena, 2018b). Enquanto isso, Sunkel (1999, 2005, 2006 e 
2011), que começara a corrigir as omissões fiscais e financeiras do 
estruturalismo, recuperou e atualizou o neo-estruturalismo em um 
esforço para construir o edifício teórico que possui vários pontos de 
contato com o novo desenvolvimentismo. 5. Além disso, ele 
lembrou que o sistema de mercado, por si só, não poderia gerar 
uma "mudança estrutural", sendo "a essência do desenvolvimento" 
(Sunkel, 2011, p. 246).164 

                                                            
164SÁNCHES, Jeannette. op. cit. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “A nivel de ideas, el 

pensamiento propio y alternativo de la fase estructuralista dio paso al "compromiso" (Bielschowsky, 
1998, p. 56). 
Desmaterialización relacionada con el consumo de material por unidad de PIB. Elaboración propia 
basada en datos sobre extracción nacional de biomasa, minerales e hidrocarburos no metálicos y 
metálicos y PIB en dólares constantes de 2010. Ver [en línea] http://www.materialflows.net/; https: 
//data.worldbank.org.92 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o las 
"concesiones" (Amor, 2018, p. 163) del neoestructuralismo en relación con la teoría neoliberal de 
la eficiencia del mercado y La economía de la oferta, basada en una historia de transformación 
productiva con equidad, sostenibilidad y competitividad, la etiqueta de crecimiento inclusivo (Love, 
2018), corresponde al momento de la globalización (Bielscholwsky, 2009). 
En un entorno económico cada vez más abierto, este compromiso requería complementar el 
enfoque tradicional keynesiano (centrado en la demanda externa e interna y la distribución del 
ingreso y su influencia en el progreso tecnológico) con el enfoque schumpeteriano de la eficiencia 
productiva (centrado en la innovación) de reflexión Fajnzylber de la década de 1980, que ganó 
cada vez más fuerza y ocupó más espacio en la reflexión teórica (Cimoli y Katz, 2004; Katz, 2008; 
Cimoli, Porcile y Rovira, 2010; Cimoli y Porcile, 2015) Esto abrió la puerta al enfoque de eficiencia 
ambiental como una nueva síntesis de síntesis, es decir, una combinación de progreso técnico 
bajo en carbono, como la innovación schumpeteriana y el keynesianismo ambiental (Guarini y 
Porcile, 2016; Bárcena, 2018b). Mientras tanto, Sunkel (1999, 2005, 2006 y 2011), que había 
comenzado a corregir las omisiones fiscales y financieras del estructuralismo, recuperó y actualizó 
el neoestructuralismo en un esfuerzo por construir el edificio teórico que tiene varios puntos de 
contacto con el nuevo El desarrollismo. 5. Además, recordó que el sistema de mercado, por sí solo, 
no podía generar un "cambio estructural", siendo "la esencia del desarrollo" (Sunkel, 2011, p. 246).” 
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Destarte, verifica-se cada vez mais presente a preocupação com a proteção 

internacional do meio ambiente nas principais Conferências Internacionais, 

ganhando cada vez mais força nos ambientes acadêmicos e políticos.  

Trata-se de uma necessidade global a preservação ambiental e a tutela dos 

recursos naturais devendo ser adotadas uma série de medidas e planos 

estratégicos de larga escala, a fim de que métricas e metas sejam atingidas pelas 

principais potências mundiais e; consequentemente, se obtenha uma redução 

significativa nos índices de degradação ambiental. Nesse sentido o Professor 

Alberto do Amaral Júnior informa que: 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
sustentável, conhecida como Rio+20, realizou-se de 13 a 22 de 
junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, com o escopo de 
renovar e aprofundar o compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável. A Declaração Final da Conferência 
chegou às seguintes conclusões: 

1. Os Estados adotaram por consenso o documento: O Futuro que 
queremos; 

2. Os Estados participantes decidiram iniciar um processo 
intergovernamental sobre os objetivos do desenvolvimento 
sustentável, lançando as bases para uma futura agenda das 
Nações Unidas; 

3. Diretrizes foram adotadas para uma economia verdade no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza. 

4. Medidas foram tomadas para fortalecer a UNEP; 

5. Houve concordância quanto à criação de um fórum político de 
alto nível para promover ações futuras relativamente ao 
desenvolvimento sustentável; 

6. Os Estados-membros instituíram um quadro de ação e 
respectivo acompanhamento em vinte e sete áreas e setores 
relacionados.165 

 

Podemos apontar a Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre o 

desenvolvimento sustentável) como um compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, responsável por avaliar o progresso e a identificação 

de gargalos e novos desafios às ações previstas nas conferências anteriores.166 

                                                            
165AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de direito internacional público, cit., p. 572-573. 
166SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. Estocolmo´72, Rio de Janeiro´92 e Joanesburgo´02: as 

três grandes conferências ambientais internacionais. Boletim do Legislativo, Senado Federal, 
Núcleo de Estudos e Pesquisas, n. 6. 
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Passou-se a ventilar a ideia de economia verde, no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; a formatação de uma 

estrutura institucional efetiva e eficiente para o desenvolvimento sustentável tendo 

como pano de fundo a Agenda 21. Por muitos especialistas, a Conferência Rio+20 

é considerada a mais importante da história ambiental.167 

Obviamente que, nas discussões iniciais sobre proteção internacional do 

meio ambiente havia uma diferença de mentalidade entre os países desenvolvidos 

e os países em desenvolvimento. Para os primeiros, a preocupação central deveria 

voltar-se com a poluição da água, do solo e da atmosfera, as quais sofreram 

reflexos da industrialização e demandavam que os países em desenvolvimento 

fornecessem instrumentos e insumos para a redução desses índices.168 

Por sua vez, os países em desenvolvimento temiam que políticas 

preservacionistas eventualmente adotadas pudessem servir de instrumento de 

interferência nos seus assuntos domésticos e inviabilizarem o desenvolvimento 

interno. Obviamente, que se tratava de uma preocupação plausível dado que os 

países já desenvolvios apenas se preocupavam com a sua própria situação.169 

Ademais, no final da década de 70 um estudo desenvolvimento pelo 

renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT) entitulado de “Limites do 

Crescimento” é claro no sentido de demonstrar a enorme desigualdade entre os 

países do Norte (que representam a minoria da população do planeta) e consomem 

a maior parte dos recursos naturais e; os do Sul, onde há milhões de habitantes 

sofrendo carências básicas, como a escassez crônica de alimentos.170 

Como reflexo desses acontecimentos podemos apontar que: 

A Conferência de Estocolmo’72 teve como ponto marcante a 
contestação das propostas do Clube de Roma sobre o crescimento 
zero para os países em desenvolvimento. Na Conferência, o Brasil 
atuou na liderança dos países em desenvolvimento contrários à 
limitação de crescimento supostamente pretendida pelas nações 
mais ricas. Como resultados importantes da Conferência, podemos 
citar: (i) a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, com 26 
princípios, além de um preâmbulo de sete pontos; (ii) um plano de 
ação para o meio ambiente, com 109 recomendações subdivididas 
em três grandes linhas de ação; (iii) uma resolução sobre aspectos 

                                                            
167SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. op. cit. 
168Id. Ibid. 
169Id. Ibid. 
170Id. Ibid. 
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financeiros e organizacionais no âmbito da Organização das 
Nações Unidas; (iv) a criação do Programa das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente (PNUMA). 

No período entre as duas grandes conferências mundiais sobre 
ambiente humano (Estocolmo’72) e sobre meio ambiente e 
desenvolvimento (Rio’92), foi editada parte substancial dos atos 
normativos internacionais multilaterais vigentes atualmente. A 
elaboração de legislações ambientais nacionais foi impulsionada 
por organizações regionais de integração econômica, para 
solucionar problemas de custos da adoção de medidas 
preservacionistas por parte dos Estados e o conseqüente aumento 
dos preços finais das mercadorias colocadas no comércio, com 
risco de seus produtos tornarem-se menos competitivos no 
mercado regional e internacional.171 

 

Nesse passo, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNMAD) criada pela Conferência de Estocolmo´72, elaborou o 

Relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland), em 1987, em que foi 

cunhado o conceito de desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidades das gerações futuras 

para atenderem às suas. 

Após Estocolmo´72, houve um forte debate internacional nas duas décadas 

subsequentes que acabou por culminar na realização da chamada Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que ocorreu 

no Rio de Janeiro em 1992; a qual teve como pano de fundo a queda do muro de 

Berlim (1989) e o fim da União Soviética (1991). 

Vários pontos centrais foram debatidos e deliberados nessa oportunidade, 

tais como a Agenda 21 e o Fundo Global para o Meio Ambiente do Banco Mundial. 

Nesse sentido, resultados expressivos foram obtidos após a realização da 

Conferência vejamos: 

Dentre outros resultados da Rio’92, merecem destaque: (i) a 
adoção de duas convenções multilaterais – Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Convenção sobre a 
Diversidade Biológica; e (ii) a subscrição de documentos de fixação 
de grandes princípios normativos e/ou de linhas políticas a serem 
adotadas pelos governos – Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, Agenda 21 e Declaração de Princípios sobre 
Florestas. Merece destaque a incorporação à Declaração do Rio do 

                                                            
171SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. op. cit. 
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conceito de desenvolvimento sustentável, forjado pelo Relatório 
Brundtland. 

A década que separa as conferências mundiais sobre meio 
ambiente e desenvolvimento (Rio’92) e sobre desenvolvimento 
sustentável (Joanesburgo’02) foi marcada por intenso crescimento 
econômico, impulsionado por circunstâncias políticas (o fim da 
Guerra Fria e a decisão da China de, progressivamente, integrar 
dimensões capitalistas ao seu modelo), por avanços tecnológicos 
(que permitiram grandes saltos setoriais, como nas comunicações) 
e pelo vertiginoso aumento do fluxo de transações comerciais e 
financeiras.172 

 

Era possível inferir um avanço no debate das questões ambientais, o qual 

sofreu um duro golpe com os atentados de 11 de setembro de 2001, sendo que 

houve alteração das prioridades da agenda política internacional, que se viu 

obrigada a voltar sua atenção à questão de hegemonia e pacificação com o intuito 

de evitar uma nova guerra mundial. 

Esses acontecimentos enfraqueceram a Cúpula de Joanesburgo na África 

do Sul (2002) no tocante aos debates ambientais, oportunidade em que se passou 

a discutir a pobreza como o principal ponto a ser enfrentado e trabalhado pela 

Comunidade Internacional. Nesse sentido, vejamos: 

Os mais significativos resultados da Cúpula de Joanesburgo 
incluem a fixação ou a reafirmação de metas para a erradicação da 
pobreza, água e saneamento, saúde, produtos químicos perigosos, 
pesca e biodiversidade; a inclusão de dois temas de difícil 
progresso em inúmeras negociações anteriores (energias 
renováveis e responsabilidade corporativa); a decisão política de 
criação de fundo mundial de solidariedade para erradicação da 
pobreza; e o fortalecimento do conceito de parcerias entre 
diferentes atores sociais para a dinamização e eficiência de 
projetos. As maiores vitórias, para os grandes grupos 
negociadores, também foram contabilizadas pelo que conseguiram 
impedir que fosse aprovado na Cúpula.173 

 

Como se vê, novamente houve preferência a outras temáticas em detrimento 

da proteção ambiental, o que nos leva a constatar que o adequado tratamento e 

adoção das medidas necessárias não vêm ocorrendo como deveria e esperado. 

                                                            
172SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé, op. cit. 
173Id. Ibid. 
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Atualmente encontra-se na pauta global o emprego/fomento das energias 

renováveis, por intermédio das quais haverá avanços significativos no tocante a 

mitigação de danos ambientais e recuperação planetária. Nesse sentido, denota-

se o papel central das Nações Unidas é o de nortear as ações a serem 

implementadas pelos gestores públicos, a fim de que as cidades do futuro, bem 

como as empresas do amanhã estejam em conformidade com os padrões 

éticos/métricas definidas, de modo que se dê a promoção do desenvolvimento 

sustentável. Senão vejamos: 

Os governos nacionais normalmente são vistos como os principais 
órgãos responsáveis por governar o fornecimento de energia e 
infraestrutura e por conduzir a transição para um sistema de 
energia baseado em energias renováveis. No entanto, os governos 
municipais estão posicionados de forma única para reduzir o uso 
de energia e as emissões de gases de efeito estufa relacionadas 
ao mesmo tempo em que aceleram a absorção de energia 
renovável. As cidades abrigam mais de 55% da população mundial 
e contribuem com cerca de três quartos das emissões de dióxido 
de carbono (CO2) do uso final de energia global. Nos últimos anos, 
a demanda de energia nas cidades aumentou rapidamente devido 
ao crescimento global da população, à urbanização e à atividade 
econômica urbana. Embora a taxa de eletrificação urbana seja alta 
na maior parte do mundo, mais de 176 milhões de habitantes das 
cidades continuam sem acesso à eletricidade. Os governos 
municipais podem desempenhar um papel fundamental na 
expansão do acesso à energia e na realização de outros Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, ao mesmo tempo que contribuem 
para os objetivos do acordo climático de Paris, aumentando a 
produção e o consumo de energia renovável. A maior parte da 
energia nas cidades é consumida diretamente ou para eletricidade, 
para aquecimento e refrigeração de edifícios e atividades 
industriais, ou para transporte de pessoas e mercadorias. Os 
próprios governos municipais usam apenas uma pequena parte 
dessa energia para edifícios e frotas municipais; o restante é usado 
em toda a cidade para edifícios residenciais e comerciais, 
atividades industriais e transporte privado. Assim, alcançar as 
metas de energias renováveis urbanas não depende apenas do 
compromisso político e do investimento municipal em energias 
renováveis, mas também da capacidade dos governos de mobilizar 
uma absorção mais ampla das energias renováveis por outros 
atores, inclusive por meio de políticas abrangentes, sensibilização 
e diálogo com as partes interessadas.174 

                                                            
174Energias Renováveis nas cidades. Relatório Global da ONU – 2021. RENEWABLES in cities 2021 

global status report. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/REC_2021_full-report_en.pdf. Acesso em: 08 abr. 2021. Tradução 
nossa, Texto original em Inglês: “National governments typically are seen as the main bodies 
responsible for governing energy supply and infrastructure and for driving the transition to a 
renewables-based energy system. However, city governments are uniquely positioned to curb 
energy use and related greenhouse gas emissions while accelerating the uptake of renewable 
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Nesse passo, vislumbra-se que estão sendo implementados diversos 

investimentos na produção de energias renováveis, de tal sorte que tais ações irão 

impactar positivamente o mundo todo, com o intuito de reduzir os 

danos/degradações, com o intuito de reduzir os danos/degradações em 

andamento, senão vejamos: 

Investimento global em nova capacidade de energia renovável, 
incluindo energia e combustíveis (mas não incluindo grandes 
projetos hidrelétricos 50 MW) totalizaram US $ 282,2 bilhões em 
2019, um aumento de 1% em relação a 2018. 

No primeiro semestre de 2020, investimento global em novas 
energias renováveis capacidade cresceu 5% em relação ao 
primeiro semestre de 2019, sugerindo crescimento sustentado 
apesar da pandemia de COVID-19. 

Alguns desses investimentos ocorreram em projetos relacionados 
à cidade - por municípios, governos, bem como outros residenciais, 
comerciais e atores industriais dentro das cidades - mas a 
quantidade exata é desconhecida. 

Embora os dados estejam cada vez mais disponíveis, nenhum 
existe um conjunto de dados sobre o investimento em energias 
renováveis nas cidades por setor.175 

 

Nesse sentido, é necessária a implementação de algumas diretrizes 

                                                            
energy. Cities are home to more than 55% of the world’s population and contribute around three-
quarters of the carbon dioxide (CO2) emissions from global final energy use. In recent years, 
energy demand in cities has increased rapidly due to rising global population growth, urbanisation 
and urban economic activity. Although the urban electrification rate is high in most of the world, 
more than 176 million city dwellers continue to lack electricity access. Municipal governments can 
play a key role in expanding energy access and achieving other Sustainable Development Goals 
while contributing to the objectives of the Paris climate agreement by increasing the production and 
consumption of renewable energy. Most of the energy in cities is consumed directly either for 
electricity, for heating and cooling buildings and industrial activities, or for transporting people and 
goods. City governments themselves use only a small portion of this energy for municipal buildings 
and fleets; the rest is used citywide for residential and commercial buildings, industrial activities 
and private transport. Thus, achieving urban renewable energy targets depends not only on political 
commitment and municipal investment in renewables, but also on governments’ ability to mobilise 
the wider uptake of renewables by other actors, including through comprehensive policies, 
awareness-raising and stakeholder dialogue”. 

175Energias Renováveis nas cidades. Relatório Global da ONU – 2021. RENEWABLES in cities 2021 
global status report, cit. Tradução nossa, Texto original em Inglês: Global investment in new 
renewable energy capacity, including energy and fuels (but not including large hydroelectric 
projects 50 MW) totaled US $ 282.2 billion in 2019, an increase of 1% compared to 2018. In the 
first half of 2020, global investment in new renewable energies capacity grew 5% compared to the 
first half of 2019, suggesting sustained growth despite the COVID-19 pandemic. Some this 
investment took place in projects related to the city - by municipalities governments, as well as 
other residential, commercial and industrial actors within cities - but the exact amount is unknown. 
Although data is increasingly available, none there is a set of data on investment in renewable 
energy in cities by sector. 
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■ Apoiar o desenvolvimento econômico local, atraindo novas 
indústrias e empresas, e criando empregos locais. 

■ Mitigar as mudanças climáticas, uma vez que as energias 
renováveis podem ajudar as cidades a reduzir as emissões que 
contribuem para o aquecimento global e abordar as 
vulnerabilidades urbanas aos impactos das mudanças climáticas; 
esses impactos incluem tempestades mais severas, incêndios, 
secas, inundações e aumento do nível do mar, os quais colocam 
pressão sobre o abastecimento de água urbano, serviços de esgoto 
e segurança alimentar e energética. 

■ Adaptação às mudanças climáticas e aumento da resiliência, uma 
vez que a geração descentralizada de energia a partir de fontes 
renováveis pode ajudar a tornar os sistemas de energia mais 
resilientes, ao mesmo tempo que reduz os riscos associados à 
dependência de fontes externas de energia. 

■ Redução de despesas e gerenciamento de custos, limitando a 
exposição das cidades aos preços voláteis dos combustíveis 
fósseis e proporcionando maior economia à medida que os custos 
de eletricidade solar fotovoltaica (PV) e energia eólica continuam a 
diminuir. 

■ Alívio da pobreza, uma vez que maior acesso à energia e novas 
oportunidades de aprendizagem e empregos podem ajudar a 
reduzir a pobreza energética e apoiar o desenvolvimento 
sustentável. 

■ Garantir um abastecimento de energia estável e seguro, uma vez 
que as energias renováveis podem apoiar os governos municipais 
no aumento da segurança e independência energética, ao mesmo 
tempo que fortalece a resiliência energética. 

■ Justiça energética e democracia, com acesso à energia 
sustentável apoiando uma transição inclusiva e justa, com energia 
para todos.176 

 

                                                            
176Energias Renováveis nas cidades. Relatório Global 2021. Texto original em Inglês: “Other drivers 

for renewable energy uptake include: ■ Supporting local economic development by attracting new 
industries and businesses, and creating local jobs. ■ Mitigating climate change, since renewables 
can help cities reduce emissions that contribute to global warming and address urban vulnerabilities 
to the impacts of climate change; these impacts include more-severe storms, fires, droughts, floods 
and sea-level rise, all of which put pressure on urban water supplies, sewage services, and food 
and energy security. ■ Adapting to climate change and enhancing resilience, since decentralised 
power generation from renewables can help make energy systems more resilient while reducing 
risks associated with dependence on external energy sources. ■ Reducing expenses and 
managing costs, by limiting cities’ exposure to volatile fossil fuel prices and providing greater 
savings as the costs of electricity from solar photovoltaics (PV) and wind power continue to decline. 
■ Poverty alleviation, since greater access to energy and new opportunities for learning and jobs 
can help reduce energy poverty and support sustainable development. ■ Ensuring a stable and 
secure energy supply, since renewables can support municipal governments in increasing energy 
security and independence while strengthening energy resilience. ■ Energy justice and democracy, 
with sustainable energy access supporting an inclusive and just transition, with energy for all”. 
RENEWABLES in cities 2021 global status report, cit. p. 26. 
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Ademais, dois grandes instrumentos normativos logo após a Cúpula da Terra 

(Eco-92, Rio de Janeiro, Brasil) foram aprovados, quais sejam, 1. A Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (United Nations Framework 

Convention on Climate Change ou UNFCCC - 1992)177 e 2. A Convenção sobre a 

Diversidade Biológica178. 

Somem-se às duas Convenções, o Protocolo de Kyoto no Japão179 (1997), 

a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável180 (Rio+10 – realizada na 

África do Sul, Johanesburgo, 2002), a Conferência das Nações Unidas sobre o 

                                                            
177Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Compromissos assumidos: 

Entre os compromissos assumidos por todas as Partes, incluem-se: 1. Elaborar inventários 
nacionais de emissões de gases de efeito estufa; 2. Implementar programas nacionais e/ou 
regionais com medidas para mitigar a mudança do clima e se adaptar a ela; 3. Promover o 
desenvolvimento, a aplicação e a difusão de tecnologias, práticas e processos que controlem, 
reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa; 4. Promover e cooperar 
em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas, socioeconômicas e outras, em observações 
sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do clima; 5. Promover 
e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do clima. 
Os países desenvolvidos encarregaram-se, ainda, dos seguintes compromissos 
específicos: 1. Adotar políticas e medidas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e mitigar a mudança do clima; 2. Transferir recursos tecnológicos e financeiros para países 
em desenvolvimento; 3. Auxiliar os países em desenvolvimento, particularmente os mais 
vulneráveis à mudança do clima, na implementação de ações de adaptação e na preparação para 
a mudança do clima, reduzindo os seus impactos. NAÇÕES UNIDAS. Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Disponível em: 
https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-
unidas.html#:~:text=A%20Conven%C3%A7%C3%A3o%2DQuadro%20das%20Na%C3%A7%C3
%B5es,humana%20perigosa%20no%20sistema%20clim%C3%A1tico. Acesso em: 24 abr. 2021. 

178Convenção sobre a diversidade biológica: A Convenção foi estabelecida durante a notória ECO-
92 – a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 
realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 – e é hoje o principal fórum mundial para questões 
relacionadas ao tema. Mais de 160 países já assinaram o acordo, que entrou em vigor em 
dezembro de 1993. A Convenção está estruturada sobre três bases principais – a conservação da 
diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos – e se refere à biodiversidade em 
três níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. Id. Ibid. 

179Protocolo de Kyoto no Japão (1997). O Protocolo de Kyoto foi assinado em 1997, em Kyoto, no 
Japão, pelos países integrantes da ONU. Ele visava a redução das emissões de gases do efeito 
estufa da década de 1990, como o dióxido de carbono (CO2). No acordo, estabeleceu-se uma 
meta de redução de 5,2% dessas emissões para as décadas seguintes, principalmente pelos países 
desenvolvidos. O Brasil foi um dos 175 países que assinaram e ratificaram o acordo que passou a 
valer a partir de 2004. Os Estados Unidos, maior emissor de dióxido de carbono do mundo, não 
ratificou o protocolo alegando que o acordo prejudicaria sua economia. PROTOCOLO de Quioto. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto. Acesso em: 24 abr. 2021. 

180Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (África do Sul, Johanesburgo, 2002). Os 
189 países que participaram dessa conferência reafirmaram a questão do desenvolvimento 
sustentável e conservação de recursos naturais renováveis. Seu principal resultado, contudo, foi 
a Declaração de Johanesburgo, documento que destacou problemas como a fome e a miséria. 
Foram avaliados, também, os resultados obtidos com as demais conferências e protocolos, os 
quais não foram tão animadores quanto esperado. RIO+10 ou Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (África do Sul, Johanesburgo, 2002). Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio%2B10. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)181, o Acordo de Paris (2015), bem como a 

Cúpula de Líderes sobre o Clima182 (2021). 

Destarte, depreende-se que o emprego de técnicas avançadas de manuseio 

e produção de energias renováveis são extremamente necessárias, a fim de que 

se consiga contornar os problemas existentes, ou pelo menos minimizar e se dê 

esperança a todas as nações, sendo o atual desafio da comunidade internacional. 

 

1.8 Controle de Juridicidade das normas ambientais. A convivência 

(coexistência) entre as normas de “hard law” e “soft law” no âmbito do 

Direito Internacional do Meio Ambiente 

 

Cumpre informar que as normas “soft law’ possuem grande importância no 

Direito Internacional do Meio Ambiente, dado que por meio delas é possível o 

estabelecimento de diretrizes/comandos a serem implementados acerca de um 

assunto ambiental, sobre o qual ainda resta dúvida ou discussão científica, mas 

que desde já merece atenção e tutela ambiental, senão vejamos: 

No setor ambiental internacional tem adquirido grande importância 
as chamadas normas “soft law”, que são aquelas que não tem 
caráter juridicamente vinculante, isto é, que não geram obrigações 
formais para seus destinatários. Uma grande parte das normas 
internacionais estabelecidas até o momento não são tratados 
vinculantes, mas de outra forma são normas programáticas ou 
declarativas, que tem o denominador comum de não serem 
obrigatórios para seus destinatários. As razões do aumento do uso 
de tais normas “soft law” dentro do campo do Direito Ambiental 
Internacional são várias, entre elas cabe assinalar as dificuldades 
que resultam da incerteza científica sobre muitas questões, a 

                                                            
181Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). A Rio+20 foi 

marcada pelo esforço de se promover a participação social na construção e na implementação 
dos compromissos pela sustentabilidade. De forma inédita às conferências da ONU, a Rio+20 
concedeu espaço de palavra aos representantes dos nove grupos sociais distinguidos na Agenda 
21 (os Major Groups) para se manifestarem na Plenária de Alto Nível - na qual tradicionalmente 
somente se manifestam os Chefes de Estado e de Governo dos países-membro da ONU. RIO+20. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio%2B20. Acesso em: 24 abr. 2021. 

 182Cúpula Mundial sobre o clima (Realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2021): Traz à tona: 1. A 
volta dos EUA nas discussões internacionais sobre o clima; 2. Novas metas na redução de emissões dos 
EUA até o fim da década; 3. oportunidade para o Brasil mudar a imagem de sua política ambiental; 4. 
preparação para a COP26, que acontece em novembro/2021 e 5. financiamento para projetos de países 
em desenvolvimento. CÚPULA de Líderes sobre o Clima: entenda o que está em jogo no encontro 
organizado pelos EUA. G1, 22 abr. 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/22/cupula-de-lideres-sobre-o-clima-entenda-o-que-esta-em-
jogo-no-encontro-organizado-pelos-eua.ghtml. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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importância dos impactos econômicos que as medidas a serem 
adotadas implicam para os Estados e as condições políticas 
subjacentes. Assim, quando traz uma larga negociação se 
comprova que não tem um verdadeiro consenso que respalde a 
adoção de um tratado obrigatório, se apresentando duas possíveis 
soluções: uma é deixar de lado o tema, constatando o fracasso da 
negociação e renunciando a estabelecer norma alguma para o 
momento. A segunda opção consistirá em adotar uma declaração 
ou outro ato jurídico não vinculante e esperar que essa declaração 
gere um efeito positivo que permita retornar ao problema quando 
houver um consenso mais sólido. 183 

 

Mas sempre surgem questionamentos e perguntas: O que motiva os Estados 

a firmarem instrumentos considerados como “soft”? O que significa obrigatoriedade 

e executoriedade de normas internacionais e como caracterizá-las e torná-las 

exequíveis no direito interno? 

Como sabemos, a degradação ambiental transcende as fronteiras dos 

países que a perpetraram, podendo atingir o território de outro Estado, animais 

migratórios e espaços sem incidência de uma soberania nacional, como a Antártida, 

o alto-mar e a estratosfera. Nesse passo, cumpre informar que o meio ambiente é 

uma pauta discutida por todos os países, dado que se trata de um bem comum que 

merece proteção conjunta, por todas as nações. Nesse sentido vejamos: 

A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico 
questiona o conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós 
com um limite no real que ressignifica e reorienta o curso da 
história: limite do crescimento econômico e populacional; limite dos 
desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da 
vida; limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise 
do pensamento ocidental: da “determinação metafísica” que, ao 

                                                            
183QUINTO Programa Regional de Capacitação em Direito Ambiental e Políticas Ambientais. 

Disponível em: http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf#page=13. Acesso 
em: 08 abr. 2021. p. 22. Texto original em espanhol: “En el sector ambiental internacional han 
adquirido gran importancia las llamadas normas soft law, que son aquéllas que no tienen carácter 
jurídicamente vinculante, es decir, que no generan obligaciones formales para sus destinatarios. 
Una gran parte de las normas internacionales establecidas hasta la fecha no son tratados 
vinculantes sino normas programáticas o declarativas, que tienen el denominador común de no 
ser formalmente obligatorias para sus destinatarios. Las razones por las que se ha recurrido tanto 
a adoptar normas de soft law en el marco del Derecho ambiental internacional son muy diversas; 
entre ellas, cabe señalar las dificultades que resultan de la incertidumbre científica sobre muchas 
cuestiones, la importancia de los impactos económicos que las medidas a adoptar implican para 
los Estados y las consideraciones políticas subyacentes. Así, cuando tras una larga negociación 
se comprueba que no hay un verdadero consenso que respalde la adopción de un tratado 
obligatorio, se presentan dos posibles soluciones: una es dejar de lado el tema, constatando el 
fracaso de la negociación y renunciando a establecer norma alguna por el momento. La segunda 
opción consistiría en adoptar una declaración u otro acto jurídico no vinculante y esperar que esa 
declaración genere un efecto positivo que permita volver sobre el problema cuando exista un 
consenso más sólido”. 
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pensar o ser como ente, abriu a via da racionalidade científica e 
instrumental, que produz a modernidade como uma ordem 
coisificada e fragmentada, como forma de domínio e controle sobre 
o mundo.184 

 

Como se vê, o risco ecológico é de grande importância para a comunidade 

internacional, de tal sorte que a tecnologia tem um papel central no sentido de 

fomentar técnicas mais apuradas/desenvolvidas, a fim de que os meios de 

produção demandem uma menor extração de recursos naturais, bem como se 

opere a mitigação das externalidades negativas inseridas no meio ambiente.  

Logo, verifica-se a necessidade de trabalhar com tais temáticas à medida 

que se dão os avanços da ciência, oportunidade em que as “soft laws” se revelam 

essenciais, senão vejamos: 

Essa relação entre o risco e o direito afeta diretamente a formação 
de “soft laws” ambientais, pois, quando a ciência avança em seus 
estudos e alcança novos conhecimentos científicos, os países se 
movimentam para adotar uma série de acordos e decisões na 
esfera internacional, como ocorre com as mudanças climáticas e as 
emissões de gases de efeito estufa. 

Percebe-se, assim, que os riscos ambientais globais exercem uma 
pressão sobre os países para que se reúnam e firmem 
compromissos ambientais uns com os outros em tratados e 
declarações internacionais, de forma que as deliberações 
realizadas entre os países em eventos internacionais tornem-se 
realidade no interior de cada nação. Todavia, dada a complexidade 
das relações internacionais contemporâneas, a figura da “soft law” 
é necessária para regulamentar as dimensões diversas do mundo 
pós-moderno.185 

 

Como sabemos, pode-se apontar como conceito amplamente aceito acerca 

da “soft law” o de que se tratam de normas que não são juridicamente obrigatórias, 

mas que não são desprovidas de força legal, porém responsáveis pela construção 

e interpretação dos princípios e normas de Direito Internacional Ambiental, senão 

vejamos: 

A despeito de as “soft law” não serem juridicamente vinculativas, 
verifica-se sua influência na tomada de decisões no espaço público. 

                                                            
184LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (Org). A complexidade 

ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. p. 15-16. 
185SOUZA, Leonardo da Rocha de; LEISTER, Margareth Anne. A influência da “soft law” na 

formação do direito ambiental. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37467.pdf. 
Acesso em: 10 abr. 2021. 
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Esses modos de cooperação informal podem ser tão cogentes 
quanto os tratados, especialmente em setores que tentam a 
harmonização normativa. O Supremo Tribunal já declarou que a 
“soft law” é norma jurídica não vinculante indicativa de amplo 
consenso internacional. 186  

 

Ademais, resta clara a importância das “soft laws” como vetores 

interpretativos responsáveis por influenciar a comunidade internacional a respeito 

das temáticas afeitas a direito ambiental, as quais poderão futuramente ser 

convertidas em instrumentos jurídicos internacionais, tais como Tratados, 

Convenções, Protocolos, senão vejamos: 

Uma característica inicial da “soft law” é a ampliação do espaço 
interpretativo pela ambiguidade de seus termos. Ainda, o fato de 
não serem vinculantes. São afirmações realizadas pelos Estados 
em eventos oficiais internacionais, que podem gerar declarações 
escritas, geralmente principiológicas, contendo intenções de 
atuação dos atores envolvidos. (...) 

Inicialmente, os valores ambientais inseridos nas “soft laws” 
configuravam princípios voltados à cooperação internacional. O 
objetivo desses princípios era controlar, prevenir, reduzir e eliminar 
os efeitos ambientais adversos resultantes das atividades 
econômicas, na tentativa de afirmar a responsabilidade dos 
Estados no controle dos atos realizados por pessoas com vínculo 
político (nacionais, estrangeiros estabelecidos, empresas, navios 
ou aeronaves registradas no seu território) e que estejam sob sua 
jurisdição.187 

 

Um estudo importante realizado por Olivier Mazaudoux demonstra que na 

prática, as normas existentes a título de “soft law” (em um primeiro momento) 

possuem grande possibilidade de serem transformadas em normas de “hard law”, 

ou seja, documentos internacionais com força obrigatória o que por si só demonstra 

a relevância de tais instrumentos, dado que as temáticas e deliberações neles 

encartadas são exaustivamente debatidos, com base na ciência e estudos 

empíricos, sendo que os princípios contidos na Declaração do Rio (1992 - 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento), 

inicialmente tidos como “soft law”, foram em um momento subsequente 

                                                            
186SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. MS 30894-DF. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 

julgado em 20/09/2011, DJe-183 23/09/2011. 
187SOUZA, Leonardo da Rocha de; LEISTER, Margareth Anne. op. cit. 
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efetivamente convertidos em documentos internacionais vinculantes (“hard law”), 

senão vejamos: 

a) o princípio 10, sobre informação, participação e acesso à justiça 
em matéria ambiental, influenciou, por exemplo, a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, de 1992;  

b) o princípio 11, que incentiva a adoção de legislações protetivas 
do meio ambiente, influenciou a formação de leis em diversos 
Estados;  

c) o princípio 14, sobre substâncias perigosas, influenciou a 
Conferência de Roterdã;  

d) o princípio 15, sobre precaução, teve influência sobre a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica;  

e) o princípio 16, que trata da regra do poluidor-pagador, teve 
impacto na proposta contida nos Tratados de Maastricht e de 
Amsterdã;  

f) o princípio 17, sobre estudos de impacto ambiental, influenciou a 
Comissão Norte-Americana para a Cooperação Ambiental;  

g) o princípio 18, sobre notificação e auxílio aos outros Estados em 
caso de catástrofe natural, influenciou o texto da Convenção de 
Nova York de 1997;  

h) o princípio 19, que trata da prevenção aos outros Estados para 
que não sofram efeitos transfronteiriços nocivos ao meio ambiente, 
influenciou a Convenção de Sofia, de 1994;  

i) o princípio 7, que trata das responsabilidades comuns dos 
Estados, mas diferenciadas de acordo com o grau de 
desenvolvimento, aparece, por exemplo, na Convenção das 
Nações Unidas para a Luta Contra a Desertificação e na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças 
Climáticas.188 

 

Destarte, conclui-se por meio dessa análise efetuada por Mazaudoux, a 

importância de tornar a proteção ambiental um assunto que vai além das 

conferências internacionais, pois a discussão ajuda na tomada de consciência dos 

problemas e na busca de soluções, gerando um guia de valores ambientais para a 

interpretação e aplicação do direito.189  

Denota-se, que as “soft law” têm sido adotadas por convenções, mas ainda 

não atingiram o status de “hard law”, vale dizer, normas jurídicas que criem vínculo 

                                                            
188MAZAUDOUX, Olivier. Política internacional, direito ambiental e questões institucionais: defesa 

de uma ecologização das relações de força internacionais. In: D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo; 
NERY JUNIOR, Nelson; MEDAUAR, Odete (Coords.). Políticas públicas ambientais: estudos em 
homenagem ao Professor Michel Prieur. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 263-267. 

189Id., loc. cit. 
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obrigacional entre Estados, providas não só de obrigatoriedade, mas de 

executoriedade.190  

Contudo, desde já cumpre informar a possibilidade de tais normas “soft law” 

serem convertidas em instrumentos de “hard law”, uma vez que a sua elaboração 

pressupõe uma ampla discussão científica; podendo, posteriormente e seguindo o 

procedimento padrão para aprovação de Tratados, Convenções Internacionais 

(Convenção de Viena sobre o Direito de Trados)191, serem usadas como 

ferramental a ser convertido em instrumentos obrigatórios e vinculantes. 

Por sua vez, no âmbito do direito interno brasileiro, infere-se que a 

Constituição Federal expressamente previu como pertencente ao seu bloco de 

constitucionalidade a possibilidade de os tratados internacionais terem seu 

conteúdo elevado a direitos fundamentais, senão vejamos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 
(caput): 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte.192 

 

Ademais, importante apontar que há a possibilidade de Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos serem incorporados ao ordenamento 

jurídico brasileiro com força constitucional, após as alterações promovidas pela 

Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do Judiciário), senão vejamos: 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.193 

                                                            
190MAZAUDOUX, Olivier. op. cit., p. 263-267. 
191CONVENÇÃO de Viena sobre o Direito dos Tratados. Disponível em: 

https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/convencoes/convencao_viena_direito_tratados.
pdf. Acesso em: 12 abr. 2021. 

192Constituição Federal (Art. 5º, §3º). BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 
abr. 2021. 

193Id. Ibid. 
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Por sua vez, Valério de Oliveira Mazzuoli comenta a posição do Supremo 

Tribunal Federal (STF) em relação aos tratados não aprovados com a maioria 

qualificada exigida pelo §3.º do art. 5.º da Constituição: eles seriam considerados 

norma de caráter supralegal (acima das normas infraconstitucionais, mas abaixo 

da Constituição). Esse entendimento foi firmado no Recurso Extraordinário 

466.343-1/SP, que discutiu “a questão da prisão civil por dívida nos contratos de 

alienação fiduciária em garantia194 

Contudo, sendo aprovados sob o rito do § 3° do art. 5° da Constituição serão 

incorporados à ordem jurídica brasileira com força constitucional, ou seja, mesma 

força normativa de uma norma presente na Constituição Federal, senão vejamos: 

[...] uma vez aprovados pelo quórum que estabelece o § 3° do art. 
5° da Constituição, os tratados de direitos humanos ratificados 
integrarão formalmente a Constituição, uma vez que serão 
equivalentes às emendas constitucionais. Contudo, frise-se que 
essa integração formal dos tratados de direitos humanos no 
ordenamento brasileiro não abala a integração material que esses 
mesmos instrumentos já apresentam desde a sua ratificação e 
entrada em vigor no Brasil. Dizer que um tratado equivale a uma 
emenda constitucional significa dizer que ele tem a mesma 
potencialidade jurídica que uma emenda. E o que faz uma emenda? 
Uma emenda reforma a Constituição, para melhor ou para pior. 
Portanto, o detalhe que poderá passar despercebido de todos (e 
até agora também não vimos ninguém o cogitar) é que atribuir 
equivalência de emenda aos tratados internacionais de direitos 
humanos, às vezes, pode ser perigoso, bastando imaginar o caso 
em que a nossa Constituição é mais benéfica em determinada 
matéria que o tratado ratificado.195 

 

Com efeito, depreende-se que a internalização dos compromissos firmados 

pelos países em tratados e declarações internacionais influencia a formação das 

demais normas ambientais internas, de tal sorte que se revela necessária que a 

opinião pública interna esteja apta a influenciar o governante a querer contrair 

obrigações em um ato internacional, senão vejamos: 

                                                            
194MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 373. 
195O novo § 3° do art. 5° da Constituição e sua Eficácia, p. 107 e Curso de direito internacional 

público, p. 837-838. Mazzuoli critica a redação do §3. ° por entender (entre outras coisas) que o 
§2. ° do art. 5. ° já prevê os tratados como normas com status constitucional. Menciona 
entendimento do STF favorável à sua tese, no Habeas Corpus 87.585- 8, que conta com voto-
vista do Ministro Celso de Melo, baseado, dentre outras obras, no Curso de Direito Internacional 
Público de Mazzuoli. (Id. Ibid., p. 373-374). 
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Teríamos, assim, o que Habermas denominou de “soberania 
popular procedimentalizada”, cujo desenvolvimento depende de 
uma cultura política na qual a população está “acostumada com a 
liberdade política: não pode haver formação política racional da 
vontade sem a contrapartida de um mundo da vida racionalizado”, 
que permita vários degraus e fragmentos na formação da opinião e 
da vontade. Diversas esferas públicas seriam formadas, sensíveis 
aos problemas da sociedade como um todo, construindo, 
modificando e filtrando os temas, os valores e os argumentos que 
influenciariam as decisões governamentais, “formando uma caixa 
de ressonância”. Os governantes atenderiam essa ressonância por 
receio de receber a crítica dos seus eleitores e, consequentemente, 
de serem “punidos” nas urnas. E os discursos só conseguiriam ter 
essa influência se permitissem “uma participação ampla, ativa e 
difusora”, desenvolvida no “pano de fundo de uma cultura política 
igualitária, destituída de todos os privilégios oriundos da formação 
e amplamente intelectualizada.196 

 

É possível concluir que o tratado não pode, portanto, ser modificado senão 

por outro tratado ou por condições nele previsto. Enquanto estão em vigor, os 

tratados mantêm sua força obrigatória, havendo o impedimento de um ato unilateral 

de um dos países contratantes modificar o tratado. Podemos acrescentar, nesse 

sentido, que nenhum ato ou omissão unilateral pode retirar do tratado sua força 

obrigatória e sua eficácia.197  

Isso implica em dizer que, firmado o tratado e tendo ele ingressado no 

ordenamento jurídico da parte contratante, seu conteúdo deve ser colocado em 

prática, devendo ser considerado descumprimento do tratado as ações que lhe são 

contrárias e a omissão que não o aplica. Portanto, a deliberação ambiental que não 

leva em conta os deveres de proteção insculpidos nos tratados os está 

descumprindo.198  

A primeira sanção pelo descumprimento deve provir da Corte 
Constitucional. Kelsen, reportando-se à Constituição federal 
austríaca de 1.º de outubro de 1920, ensina que o mencionado 
órgão “decide sobre recursos contra violação, dos direitos 
constitucionalmente garantidos, por ato de autoridade 
administrativa”. Assim, se ato de autoridade administrativa 
proveniente do Poder Executivo violar direitos previstos em tratados 
constitucionalmente garantidos, caberá recurso à Corte 
Constitucional. Kelsen acrescenta, ainda: a Corte Constitucional 
pode decidir também sobre a violação de direitos 

                                                            
196HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno 

Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. 2, p. 274-275, 277. 
197SOUZA, Leonardo da Rocha de; LEISTER, Margareth Anne. op. cit. 
198Id. Ibid. 
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constitucionalmente garantidos ocorrida através de atos que se 
enquadram no poder discricionário das autoridades administrativas 
[... e essas...] decisões da Corte Constitucional têm caráter 
simplesmente cassatório.199 

 

Conclui-se, portanto, que se forma com tais ações uma esfera pública 

cosmopolita ecológica, conectada ao reconhecimento do meio ambiente como valor 

comum da humanidade, sem limite de fronteiras geográficas. Como resultado, um 

Estado não pode tratar os bens naturais do seu território sem considerar os 

interesses dos demais Estados, graças à conhecida influência global produzida por 

um ato local.200  

Verifica-se, por oportuno, que a excessiva utilização dos recursos naturais 

que caracteriza as sociedades contemporâneas tem levado a um consenso no 

tocante à sua escassez. Caracterizando-os como recursos escassos, passa a ser 

possível imputar-lhes um valor e, consequentemente, trata-los a partir de 

mecanismos de mercado. Nesse sentido vejamos os ensinamentos da Professora 

Ana Maria de Oliveira Nusdeo: 

Nesse sentido, têm se tornado frequente a referência aos 
chamados serviços ambientais e à necessidade de sua valoração 
e remuneração àqueles que o preservam. No sentido oposto, isto 
é, da cobrança pelo uso dos recursos, a legislação há muito 
reconheceu o princípio do usuário pagador, bem como do poluidor 
pagador201. A não-imputação desse preço leva á ocorrência de 
trocas involuntárias de custos e benefícios, não captadas pelo 
mercado e suportada, portanto, por terceiros ou por uma 
coletividade alheia às atividades utilizadoras de recursos 
ambientais. É o que ocorre com frequência, na medida em que o 
mercado costuma ser incapaz de fixar e incentivar o pagamento dos 
preços relativos ao uso ou à preservação dos recursos ambientais. 
Fala-se, assim, em falhas de mercado, e tecnicamente, de 
externalidades.202 

 

                                                            
199KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. Trad. do alemão Alexandre Krug; trad. do italiano 

Eduardo Brandão; trad. do francês Maria Ermantina Galvão. Intr. e revisão técnica Sérgio Sérvulo 
da Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

200SOUZA, Leonardo da Rocha de; LEISTER, Margareth Anne. op. cit. 
201Vide nesse sentido o art. 4º, VII da Lei nº 6.938/81, que dispôs sobre os fins e mecanismos da 

política nacional do meio ambiente. 
202NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. O uso de instrumentos econômicos nas normas de proteção 

ambiental. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67710/70318. Acesso 
em: 24 abr. 2021. 
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Como se vê, as falhas ou imperfeições de mercado são as situações nas 

quais os mercados reais não funcionam conforme as previsões do chamado modelo 

ideal de mercado competitivo. O objetivo de minorá-las é responsável, em grande 

medida, pela presença do Estado na economia sendo revelada nas mais diferentes 

áreas do Direito, tais como na defesa da concorrência e no mercado de capitais.203 

No tocante a definição das externalidades, cumpre informar que podem ser 

definidas como custos ou benefícios que se transferem de determinadas unidades 

do sistema econômico para outras, ou para a comunidade como um todo, fora do 

mercado. Trata-se de um custo, ou benefício, não arcado ou recuperado pela 

unidade que o gerou, recaindo indiretamente sobre terceiros que podem vir a ser 

identificados ou não.204 Nesta senda vejamos as palavras da Professora Ana Maria 

de Oliveira Nusdeo: 

As externalidades podem ser negativas ou positivas, como se 
depreende da definição apresentada. Tratando-se de custos 
circulando extramercado fala-se em externalidade negativa, ou 
custo social. O exemplo do lançamento de efluentes, referido 
acima, seria típico. Os custos do lançamento dos efluentes não são 
arcados pela fábrica, mas pela indústria pesqueira e pela 
municipalidade localizada à jusante do rio. O recurso ambiental 
representado pela água é utilizado pela fábrica como um bem livre, 
sem a característica da escassez. No entanto, a disponibilidade de 
água no planeta não é mais vista como ilimitada. Além disso, a 
preservação desses recursos dentro de um padrão de qualidade 
adequado (água limpa) exige recursos, sendo necessários então a 
imputação dos custos do tratamento dos efluentes à unidade 
geradora. 

Quando se está diante de benefícios a terceiros gerados 
extramercado, fala-se em externalidade positiva. Podem ser 
exemplificadas por práticas como a manutenção de uma área 
florestal, que regula o regime de chuvas e a qualidade do solo das 
propriedades vizinhas, ou mesmo por práticas agrícolas 
ambientalmente sustentáveis que se abstêm do uso de defensivos 
de efeito cumulativo degradador dos solos. 

A conceituação do termo externalidade deixa claro tratar-se aqui de 
um tema localizado na fronteira de disciplinas como a economia, a 
ecologia e o Direito, passando pela gestão de políticas públicas. O 
Direito Ambiental, e as ciências ambientais de modo geral, 
caracterizam-se pela interdisciplinariedade, isto é, necessidade de 
recorrer-se a diversas disciplinas acadêmicas para a compreensão 
da realidade de seus problemas e encaminhamento de suas 
soluções.205 

                                                            
203NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. op. cit. 
204Id. Ibid. 
205Id. Ibid. 
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Um episódio recente dentro da seara do Direito Internacional do Meio 

Ambiente, em que veio à tona a questão da poluição transfronteiriça, se deu no 

caso das Papeleiras206 (Argentina vs. Uruguai), o qual foi apreciado pela Corte 

Internacional de Justiça em 20.04.2010. Naquela oportunidade, restou 

convencionado pela Corte Internacional de Justiça que: 

Em seu julgamento a Corte entendeu que, em primeiro lugar, a 
República Oriental do Uruguai descumpriu as obrigações de 
natureza procedimental, que lhe incumbem em virtude dos artigos 
7° a 12 do Estatuto do Rio Uruguai de 1975, e que a constatação 
pela Corte desta violação constitui uma satisfação apropriada. Em 
segundo lugar, decidiu que a República Oriental do Uruguai não 
descumpriu as obrigações substantivas que lhe incumbem em 
virtude dos artigos 35, 36 e 41 do Estatuto do Rio Uruguai de 1975. 
E, em terceiro lugar, rejeitou os demais pedidos das conclusões das 
partes207. (...) 

Ainda que decidisse que não houve violação de obrigação 
substantiva assumida pelo Uruguai, lamentou que “a obrigação de 
proteger e preservar, estabelecido na alínea ‘a’ do artigo 41 do 
Estatuto deve ser interpretado de acordo com a prática amplamente 
aceita pelos Estados nos últimos anos”. Em voto dissidente, o juiz 
Raúl Vinuesa registrou que a CIJ deixou de aplicar o princípio da 
precaução para evitar adequadamente a poluição e preservar o 
ambiente aquático do rio Uruguai em conformidade com o Estatuto 
1975 e direito internacional geral. E considerou: “[...] o princípio da 
precaução não é uma abstração ou um componente acadêmico de 
“soft law” desejável, mas norma de direito internacional geral [...]. O 
direito que um Estado tem de que os demais Estados preservem o 
meio ambiente de seus territórios implica no seu dever de fazer o 
mesmo.208 

 

                                                            
206Caso das Papeleiras (Empresa de celulose - Argentina vs. Uruguai): As tensões entre a Argentina 

e o Uruguai foram tamanhas, que a controvérsia não restou solucionada dentro do espaço do 
Mercosul, sendo levada Corte Internacional de Justiça. O entrave diplomático nascera com a 
intenção uruguaia em autorizar a instalação de duas grandes fábricas de papel e celulose 
em seu território, nas margens do Rio Uruguai, que divide essa nação com a Argentina. A 
região é próxima das cidades de Frey Bentos, no lado uruguaio, e de Gualeguaychu, situada no 
lado argentino, a qual é um grande centro turístico e um importante ponto de acesso de 
mercadorias entre os países. Os investimentos externos aproximados para a construção das 
plantas de papel e celulose ultrapassara a casa de um bilhão de dólares, o que geraria um aumento 
estimado de até 5% no Produto Interno Bruto (PIB) uruguaio, sendo consideradas os maiores 
projetos na história deste país. Por isso, a implantação das papeleiras era realmente vital para 
essa pequena nação. CARDOSO, Tatiana de Almeida Freitas. O Caso das Papeleiras: a 
(im)possibilidade do Meio Ambiente como tema principal do litígio Argentina-Uruguai. Disponível 
em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=363ce3cd61389226. Acesso em: 10 abr. 2021. 

207BENEDETTI, Angela Venturini. A Corte Internacional de Justiça frente ao caso das fábricas de 
celulose no Rio Uruguai. Monografia (Graduação) - UFSM. Santa Maria-RS, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11488/A%20CORTE%20INTERNACIONAL%20DE
%20JUSTI%C3%87A%20FRENTE%20AO%20CASO%20DAS%20F%C3%81BRICAS%20DE%
20CELULOSE%20NO%20RIO%20URUGUAI.pdf?sequence=1. p. 24. Acesso em: 10 abr. 2021. 

208SOUZA, Leonardo da Rocha de; LEISTER, Margareth Anne. op. cit. 
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Os argentinos defenderam que a implantação das papeleiras na região 

acabaria poluindo o Rio Uruguai, o que poderia gerar um dano ambiental 

imensurável e atingir, consequentemente, os setores do turismo e da agricultura de 

seu país, razão pela qual solicitaram, desta forma, para que o Uruguai negasse a 

autorização da construção das fábricas levantando a necessidade de um Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) mais aprofundado. Nesse sentido vejamos: 

Para um adequado cumprimento das obrigações impostas por força 
do artigo 41, alíneas “a” e “b” do Estatuto de 1975, a Corte entendeu 
que as partes devem, a fim de proteger e de preservar o meio 
aquático quando elas preveem atividades que possam 
eventualmente causar um dano transfronteiriço, proceder a um 
estudo de impacto ambiental.209 

De fato, a chamada “Guerra das Papeleiras” vem hostilizando os 
dois vizinhos nos últimos dois anos. Em outubro de 2003, o governo 
uruguaio autorizou a empresa ENCE, de capital espanhol, a iniciar 
a construção de uma fábrica na localidade de Fray Bentos, às 
margens do Rio Uruguai. Posteriormente, em fevereiro de 2005, 
nova autorização foi concedida para uma fábrica similar da 
finlandesa ou Metsã-Botnia, na mesma região. Os investimentos 
totais relacionados aos projetos somarão US$ 1,8 bilhão, o maior 
investimento estrangeiro já ocorrido na história uruguaia.210 

 

Como se vê, o caso perante a CIJ (Corte Internacional de Justiça), como ora 

abordado, levantou primeiramente as obrigações encontradas no escopo do ERU 

(Estatuto do Rio Uruguai) e em segundo lugar, as questões ambientais, como a 

poluição de rios transfronteiriços, a poluição do ar e inclusive os efeitos da 

construção na biodiversidade local, as quais conduziriam a região de entre Rios a 

sofrer diversos danos irreparáveis em seu ecossistema. Como é sabido, porém, a 

Argentina falhou em apresentar evidências concretas à Corte, o que resultou no 

afastamento da questão ambiental e manteve o foco somente no Estatuto do Rio 

Uruguai.211  

Pode-se dizer, logo, que o meio ambiente fora preterido em função 
desta falha procedimental da parte argentina. Entretanto, se 
estamos diante de um bem tão mínimo e essencial para o ser 
humano, que é o meio ambiente, será que a Corte Internacional de 
Justiça não deveria ter julgado em prol desse direito? Afirma-se, 

                                                            
209BENEDETTI, Angela Venturini. op. cit., p. 44. 
210BARRAL, Welber. A “Guerra das papeleiras”: mais um capítulo judicial. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/29888/a--guerra-das-papeleiras---mais-um-capitulo-judicial. 
Acesso em: 10 abr. 2021. 

211CARDOSO, Tatiana de Almeida Freitas. op. cit., p. 28. 
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nesse caso, que sim, exatamente pela sua característica 
fundamental, sendo corroborado pelo princípio da precaução. 

Portanto, apesar do próprio ERU (Estatuto do Rio Uruguai) ser 
considerado “lei entre as partes” em virtude do pacta sunt servanda, 
o direito consuetudinário da preocupação para com a preservação 
da espécie humana, garantindo a ela um meio ambiente saudável 
e equilibrado para o seu correto desenvolvimento, o qual surgiu em 
Estocolmo em 1972, parece muito mais relevante na questão das 
papeleiras entre Argentina e Uruguai.212 

 

Com efeito, conclui-se que deveria ter sido dada maior atenção ao princípio 

da precaução no âmbito de análise de questões transfronteiriças, dado que o meio 

ambiente é um direito humano fundamental (3ª Dimensão), razão pela qual deve 

sobrepujar em face de interesses econômicos, senão vejamos: 

No escopo do bloco, a cooperação entre os Estados, seria uma 
condição importantíssima para que os problemas relativos ao meio 
ambiente, os quais afetam a persecução do bem comum, fossem 
contornados. Afinal, a primazia dos objetivos comuns 
internacionais, como a sustentabilidade ambiental, é condição para 
a própria existência dos Estados, agindo em prol do ser humano – 
e não contra ele.  

Já no plano da Corte Internacional de Justiça, o princípio da 
precaução deveria obter destaque, justamente por agir em prol da 
segurança do meio ambiente (direito tanto costumeiro quanto 
cogente) quando houvesse um perigo desconhecido que emergisse 
de certa ocasião – atuando in dubio pro securitate. Afinal, esse 
princípio assegura a existência de uma qualidade mínima de vida à 
comunidade atual, permitindo, ainda, a sua transferência às 
gerações futuras, exatamente pela premissa que carrega, qual seja, 
de cessar os riscos mais indetermináveis, porém, presentes.  

Por fim, se esses princípios mencionados fossem seguidos, o meio 
ambiente passaria de um mero discurso, para o efeito principal de 
ambos os casos originados pela questão das papeleiras, 
introduzindo a realidade a busca incansável pela proteção da 
espécie humana nesses dias globalizados, em que muitas vezes 
uma economia mais próspera fala mais alto – apesar de carregar 
consigo o alto risco de tornar a humanidade inexistente em um 
futuro próximo, haja vista o consumo desenfreado dos recursos 
naturais, a poluição dos rios, a destruição da camada de ozônio, 
para citar alguns exemplos que se originaram dessa realidade.  

 

 

                                                            
212CARDOSO, Tatiana de Almeida Freitas. op. cit., p. 18-21. 
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Por fim, houve certa distorção aos artigos 35 e 36 do Estatuto do Rio Uruguai 

(07.04.1961), os quais expressamente preveem que os Estados signatários 

(Uruguai e Argentina) firmaram o compromisso de evitarem a degradação dos 

afluentes do Rio Uruguai, senão vejamos: 

Art. 35. - As partes são obrigadas a adotar as medidas necessárias 
para que o manejo do solo e das florestas, o aproveitamento das 
águas subterrâneas e dos afluentes do rio, não provoquem 
alteração que prejudique significativamente o regime. a 
qualidade de suas águas. 

Art. 36. - As partes coordenarão, por meio da Comissão, as 
medidas cabíveis, a fim de evitar a alteração do equilíbrio ecológico 
e controlar as pragas e outros fatores nocivos ao rio e suas áreas 
de influência.213 

 

Ademais, especialmente no que tange à responsabilidade civil, resposta 

atribuída a uma conduta lesiva e danosa ao meio ambiente, tem-se a cominação 

das indenizações de caráter compensatório e reparatório (punitive damages). Tal 

instituto ainda assume postura preventiva sustentada, sobretudo, juridicamente 

pelos princípios do poluidor-pagador, da prevenção e precaução.214 

Verifica-se que a aplicação dos Punitive damages no Direito Ambiental 

apresenta uma forma inovadora de expressão da responsabilidade civil no tocante 

ao seu caráter ético e ensejador de condutas não nocivas ao meio ambiente 

possuindo incontestável caráter pedagógico, ante a baixa reparação dos danos 

ambientais; concluindo-se, por oportuno, a importância da prevenção.215 

Um exemplo clássico de condenações punitivas, no qual foram arbitradas 

altas indenizações a título compensatório ocorreu na Suprema Corte de Ohio 

                                                            
213ESTATUTO del Rio Uruguay. Disponível em: http://www.online.com.uy/plantas/doc/estatuto.htm. 

Acesso em: 10 abr. 2021. Tradução nossa, texto original em Espanhol: Art. 35. — Las partes se 
obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y de los bosques, la 
utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del río, no causen una alteración que 
perjudique sensiblemente el régimen del mismo o la calidad de sus aguas; Art. 36. — Las partes 
coordinarán, por intermedio de la Comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración del 
equilibrio ecológico y controlar plagas y otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia. 

214REZENDE, Élcio Nacur; SILVA, Larissa Gabrielle Braga e. A vida não tem preço: punitive damage 
e responsabilidade civil ambiental no direito brasileiro. Revista Thesis Juris, São Paulo, v. 4, n. 2, 
p. 384-388, maio/ago. 2015. Disponível em: 
https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/viewFile/9087/3914. Acesso em: 10 abr. 2021. 

215Id. Ibid., p. 384-388. 
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(EUA)216, oportunidade em que houve intervenção judicial, mesmo ante a ausência 

de regulamentação legal, dado que entendeu-se que a proteção social deveria se 

sobrepor ao interesse econômico; o que denota um ativismo judicial e 

consequentemente, a flexibilização do entendimento meramente legalista, para um 

entendimento mais coerente e afeito aos interesses da comunidade, senão 

vejamos: 

Em uma decisão recente, a Suprema Corte de Ohio colocou-se à 
frente do debate acadêmico incipiente sobre a intervenção 
judicial, na ausência de autorização legal, na repartição e 
distribuição de indenizações punitivas. Revisão de um caso em que 
o júri havia concedido $ 2,5 milhões em indenizações 
compensatórias e US $ 49 milhões em danos punitivos por má-fé 
de uma seguradora réu em negar reembolso por tratamentos de 
câncer da esposa do reclamante (agora falecido), o tribunal 
enfatizou o "vazio filosófico entre as razões pelas quais 
concedemos danos punitivos e como os danos são distribuídos”. 

O tribunal explicou: A indenização punitiva é sobre as ações do réu. 
"O objetivo das indenizações punitivas não é compensar o 
querelante, mas punir o culpado, deter a futura má conduta e 
demonstrar a desaprovação da sociedade." No nível das 
indenizações punitivas, é o elemento social que é mais importante. 
O demandante permanece uma parte, mas a parte de fato é nossa 
sociedade, e o júri está determinando se e em que medida nós, 
como sociedade, devemos punir o réu. 

Com isso em mente, o tribunal, que remeteu a sentença punitiva 
para US $ 30 milhões sob o fundamento de que era excessiva sob 
a lei de Ohio (mas não federal), acrescentou uma condição explícita 
à sua ordem de remessa: que o autor (caso ele aceitasse a ordem 
do tribunal) remitente) receberia apenas um terço (ou US $ 10 
milhões) da sentença punitiva. Depois que os honorários 
advocatícios foram pagos, o restante da sentença seria direcionado 
a um fundo de pesquisa de câncer estabelecido pelo tribunal. 
Significativamente, o tribunal tinha em mente conseguir um ajuste 
mais próximo entre as justificativas por danos punitivos e os 
destinatários das indenizações. O tribunal argumentou que, além 
de um terço da parcela alocada ao demandante e os honorários 
advocatícios prescritos, o restante da sentença "deve ir para um 
lugar que alcançará um bem social, um bem que pode compensar 
racionalmente o dano causado pelos réus neste caso.217  

 

O Tribunal de Ohio reconheceu claramente que as vítimas da má-fé dos réus 

(seguradora) se estendiam além do autor único no caso anterior. Especificamente, 

                                                            
216Yale Law Journal 113 Y. L. J. 113 (2003-2004). p. 380-381. Disponível em: 

https://heinonline.org/HOL/Contents?handle=hein.journals/ylr113&id=1&size=2&index=&collectio
n=usjournals. Acesso em: 11 abr. 2021. 

217Id. Ibid. 
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o tribunal não hesitou em afirmar a conclusão do júri de que "existia uma atitude 

corporativa generalizada com os réus para colocar lucro sobre os pacientes”, o que 

por si só fere o interesse coletivo e dá ensejo a condenação por danos punitivos; 

os quais possuem o papel de equilibrar a balança entre as partes.218 

Por fim, conclui-se ser incontestável o caráter pedagógico das condenações 

punitivas, as quais vem sendo cada vez mais aplicadas a questões ambientais, 

devido à eficácia apresentada junto a uma sanção severa e perpetrada pela certeza 

da condenação de expressivo valor. Como afirmado, os danos ambientais 

dificilmente serão reparados a seu estado anterior. Assim, os esforços devem se 

concentrar na prevenção.219 

Por sua vez, como sabemos é extremamente relevante apontar a relação 

entre comércio e meio ambiente, dado que são mutuamente complementares e 

deve se dar uma ação coordenada entre ambas, de tal sorte que se dê o 

crescimento econômico e haja, a menor degradação possível do meio ambiente. 

Nesse sentido, o Programa Nacional das Nações Unidas (PNUMA) discutiu a 

importância desta relação (comércio e meio ambiente), de tal sorte que restou 

positivado na Agenda 21 Global a relação entre as ambas:  

um sistema multilateral de comércio permite uma alocação e o uso 
de recursos naturais de forma mais eficiente e, assim, contribui para 
o aumento na produção e em uma demanda não tão exaustiva do 
meio ambiente. 

2.3. Cabe à economia internacional oferecer um clima internacional 
propício à realização das metas relativas a meio ambiente e 
desenvolvimento, das seguintes maneiras: 

(a) Promoção do desenvolvimento sustentável por meio da 
liberalização do comércio; 

(b) Estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e 
meio ambiente; 

(c) Oferta de recursos financeiros suficientes aos países em 
desenvolvimento e iniciativas concretas diante do problema da 
dívida internacional; 

(d) Estímulo a políticas macroeconômicas favoráveis ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento.220 

                                                            
218Yale Law Journal 113 Y. L. J. 113 (2003-2004), cit., p. 380-381. 
219REZENDE, Élcio Nacur; SILVA, Larissa Gabrielle Braga e. op. cit., p. 384-388. 
220NAÇÕES UNIDAS. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Agenda 21 Global. https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-
21/agenda-21-global/item/603.html. Acesso em: 11 abr. 2021. 
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Nesse mesmo sentido, Fiorati afirma que “a exploração de recursos deve ser 

sustentada e o crescimento econômico deverá sempre levar em consideração os 

custos da degradação ambiental”.221  

Com efeito, a OMC (Organização Mundial do Comércio) criada pelo Acordo 

de Marrakesh em 1994 e integrada aos instrumentos legais resultantes da Rodada 

Uruguai, substituiu o antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) como foro 

internacional para negociações comerciais multilaterais e alterou radicalmente o 

mecanismo clássico do comércio de mercadorias. Nesse sentido, vejamos as 

considerações do saudoso Professor Celso Lafer: 

Essa institucionalização propiciada pelo surgimento de uma 
organização internacional, em substituição ao antigo regime do 
GATT – concebido apenas como relação jurídica entre as partes 
contratantes –, é composto de “normas que conduzem 
juridicamente à convergência dos Estados para a promoção de 
propósitos comuns” e “circunscrevem a competência discricionária 
das soberanias nacionais”.222 

 

Verifica-se, por oportuno, que o regime da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) objetiva auxiliar a liberalização comercial removendo obstáculos e 

barreiras injustificadas, por meio de normas transparentes e previsíveis. Nesse 

sentido vejamos: 

A transição do GATT para a OMC representou extensão 
considerável não somente quanto ao número de participantes, 
como também no aumento da abrangência dos temas regulados 
pelos diferentes acordos setoriais, cuja adoção conduz à entrada 
em vigor da OMC, com a implantação da rede de acordos 
multilaterais setoriais.223 

 

Como se vê, é inegável o apreço ao meio ambiente pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC), já que no preâmbulo do seu ato constitutivo 

reconhece que o alcance da liberalização do comércio e do crescimento econômico 

está vinculado à inclusão de políticas que minimizem os riscos da degradação 

ambiental, senão vejamos: 

                                                            
221FIORATI, Jete Jane. Meio ambiente e concorrência na OMC. Franca: Unesp, 2008. p. 60. 
222LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 24. 
223ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E Nascimento e; CASELLA, Paulo Borba. Manual de direito 

internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 423. 
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Ainda, o Comitee on Trade and Envrinoment enfatizou que as 
soluções comerciais devem ser baseadas na cooperação 
internacional e no consenso como forma mais adequada e efetiva 
de minimizar os problemas ambientais de natureza global.224 (...) 

A partir da integração dos países para alcançar objetivos da OMC 
de redução das barreiras comerciais e da eliminação do tratamento 
discriminatório nas relações internacionais, encontra-se também a 
meta da utilização sustentável dos recursos naturais e da proteção 
e preservação do meio ambiente, incentivando que os Estados-
membros da OMC unifiquem as políticas ambientais. (...) 

Além da atuação do Comitê, novos instrumentos, então, passaram 
a incorporar as normas de comércio para a condução de políticas 
que visassem à harmonização deste novo problema, reflexo da 
globalização econômica e da crescente interdependência entre as 
nações. Com efeito, passou a ser estimulada a adoção de políticas 
ambientais centradas na ação a nível internacional, em detrimento 
das medidas unilaterais. Sob essa perspectiva, notou-se a 
exponenciação dos tratados multilaterais ambientais, normas 
orientadas à concretização do desenvolvimento sustentável, em 
virtude de serem capazes de atuar como soluções para os 
problemas ambientais transfronteiriços, regionais e 
internacionais.225 

 

Por conta da vasta legislação que foi se estruturando acerca da proteção 

internacional do meio ambiente, denota-se o surgimento de uma nova problemática, 

qual seja, o conflito de normas de direito internacional do meio ambiente. 

Nesse passo, em face das plúrimas fontes legislativas exsurge a 

necessidade de harmonização entre as leis no mesmo ordenamento jurídico, como 

condição necessária para a ordem e a justiça do direito internacional. Nesse sentido 

vejamos as lições do Professor Alberto do Amaral Júnior: 

Restabelece a coerência, requisito da justiça formal, não ao 
eliminar a norma incompatível, mas na importância dada à 
compatibilidade entre os elementos que compõem o sistema 
normativo.226 

 

                                                            
224PAUWELYN, Joost. Conflict of norms in public international law: how WTO Law Relates to Other 

Rules of International Law. New York: Cambridge University Press, 2003. p. 350. 
225NIENCHESKI, Luísa Zuardi. Concorrência entre normas internacionais ambientais e comerciais: 

possibilidade de harmonização através do “Diálogo das Fontes”. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servi
cos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-AJURIS_141.06.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

226AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008. p. 240. 
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Dessa forma, o “diálogo das fontes”227 surge como teoria importante para 

restaurar a coerência do Direito Internacional devido à multiplicidade de normas 

originadas pelo fenômeno da globalização, de forma a manter firme o ideal de 

preservação do meio ambiente e proporcionar/alcançar harmonia entre os tratados 

de comércio e as demais normas do direito internacional; de tal sorte que se dê a 

aplicação simultânea, coerente e coordenada de legislações convergentes.228 

Cumpre informar que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC é um 

sistema mais claro e organizado do que o procedimento adotado pelo antigo GATT, 

representado pelo “adensamento da juridicidade”229 devido à automaticidade, 

abrangência do procedimento e da exiquibilidade das decisões, provendo, assim, 

segurança e previsibilidade ao sistema multilateral do comércio. 

Os Estados-membros aceitaram a imposição de sua jurisdição 
exclusiva e obrigatória, o que demonstra o alto grau de credibilidade 
dos mecanismos previstos no Entendimento sobre Solução de 
Controvérsias. Já os tratados multilaterais ambientais fornecem 
uma variedade de métodos para solucionar a disputa e, 
diferentemente do Órgão de Solução de Controvérsias, impõem 
mecanismos de não submissão das partes às obrigações. No 
direito internacional do meio ambiente prevalecem os meios 
informais de solução de disputas, diferentemente do que ocorre 
com o direito comercial internacional.230 

 

Conclui-se, por oportuno, que o “diálogo das fontes” surge como método a 

prevenir conflitos indesejáveis uma vez que com a crescente produção de normas 

internacionais e pelo risco de conflito entre elas, o “diálogo das fontes” procura uma 

alternativa à aplicação simultânea, coerente e coordenada das várias fontes do 

direito internacional. Por meio da interpretação, o “diálogo das fontes” objetiva 

                                                            
227Diálogo das Fontes (Cláudia Lima Marques): A ideia de que as leis devem ser aplicadas de forma 

isolada umas das outras é afastada pela teoria do diálogo das fontes, segundo a qual o 
ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma unitária. A teoria do diálogo das fontes foi 
idealizada na Alemanha pelo jurista Erik Jayme, Professor da Universidade de Helderberg e trazida 
ao Brasil por Claudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PRADO, 
Sergio Malta. Da teoria do diálogo das fontes. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/171735/da-teoria-do-dialogo-das-fontes Acesso em: 12 abr. 
2021. 

228AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC, cit., p. 239. 
229AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Comércio internacional e a proteção do meio ambiente. São Paulo: 

Atlas, 2011. p. 54. 
230NIENCHESKI, Luísa Zuardi. op. cit. 
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capturar a riqueza e a variedade das relações normativas provocadas pela 

expansão da regulamentação do direito internacional.231 

Por fim, encerra-se este capítulo, com o intuito de demonstrar a importância 

da juridicidade do sistema legislativo no âmbito do Direito Internacional Ambiental, 

dado que a proteção ao meio ambiente deve sempre ser usada como valor fonte, 

no sentido de concretizar a proteção ambiental (direito fundamental) e; eventuais 

antinomias devem ter como norte a ideia de que a solução das controvérsias deve 

sempre pender para a tutela ambiental, bem como havendo desrespeito às 

diretrizes encartadas em normas de “soft law” ambientais, a qualquer momento é 

possível o ingresso em juízo (judicialização) das questões, dado que se trata (o 

meio ambiente), de bem comum, universal que deve ser tutelado por qualquer 

nação (o meio ambiente é um preceito de ordem pública, a ser invocado quando 

violado). 

 

 

  

                                                            
231AMARAL JÚNIOR, Alberto do. International trade and the environmental protection. In: 

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. et al. (Dirs.). Derecho internacional privado y derecho 
internacional público: un encuentro necesario. Asunción: Cedep, 2011. p. 500. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NA TUTELA 

AMBIENTAL 

 

2.1 Panorama geral 

 

Sabemos que a relação entre as empresas e a sociedade se baseia num 

contrato social que evolui conforme as mudanças sociais e a consequentes 

expectativas da sociedade. 

Nessa esteira, a discussão sobre a Responsabilidade Social Empresarial é 

recente, fazendo retrospectiva ao século XIX, oportunidade em que se verificou a 

existência de preocupações e ações voltadas a proteção social no cenário 

econômico; o que hoje trabalhamos como Responsabilidade Social Empresarial. 

Podemos atribuir ao empresário Robert Owen, grande empresário da 

indústria têxtil do século XIX, um dos precursores e provavelmente a maior 

referência histórica no tocante ao tema Responsabilidade Social Empresarial. A 

partir da visão de Robert Owen passou-se a difundir a ideia de gestão social, senão 

vejamos: 

Defensor da idéia de que o ambiente físico-cultural molda o caráter 
humano e uma vez não professando qualquer religião, por acreditar 
que a fé contribui para tornar o homem irracional e egoísta, Owen 
foi patrocinador da educação. Embora tenha frequentado a escola 
por curto período de tempo e, mesmo assim, se tornado homem 
culto e bem-sucedido, esteve sempre identificado com a classe 
trabalhadora, ainda que sob uma perspectiva não revolucionária. 
Tão logo alcançou sucesso, acumulando fortuna, concebeu o 
cooperativismo, investiu em esquemas de ensino e no 
desenvolvimento da vida comunitária, envolveu-se com o 
socialismo inglês, tratou de assuntos relacionados à urbanização e 
implementou estratégias de gestão inovadoras, destinadas à 
promoção da qualidade de vida do trabalhador. São vastos, 
portanto, os empreendimentos e iniciativas sociais de Owen, o que 
contribuiu tanto para a captação de admiradores – os adeptos do 
cooperativismo, por exemplo – quanto de críticos – os seguidores 
da Teoria Crítica.232 

                                                            
232SOUZA, Washington José de; OLIVEIRA, Marcos Dias de. Fundamentos da gestão social na 

revolução industrial: leitura e crítica aos ideais de Robert Owen. O&S, v. 13, n. 39, p. 59-86, 
out./dez. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/osoc/v13n39/a04v13n39.pdf. Acesso em: 
02 jul. 2020. 
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Naquela oportunidade, homens, mulheres e crianças com 5 ou 6 anos de 

idade trabalhavam 14 horas por dia, seis dias por semana recebendo baixos 

salários e não tendo tempo para repouso.233 

Constatando os problemas enfrentados, Owen objetivando dar exemplo 

construiu em Lanark (Escócia) casas melhores para seus empregados, cuidou da 

limpeza das ruas, construiu escolas e ainda montou em sua empresa um armazém 

no qual as mercadorias poderiam ser adquiridas a um preço justo.234 

Owen reduziu a jornada de trabalho para dez horas diárias, proibiu a 

agressão a crianças e recusou-se a contratá-las com idade inferior a dez anos. Com 

tais medidas, verificou-se uma melhoria significativa nas condições de trabalho na 

empresa e podemos dizer que se deu a introdução do que chamamos hoje de 

“Avaliação e Desempenho”.235 

Ainda, há quem atribua a Owen a criação de “trade unions”, associações 

estabelecidas com o propósito de enfraquecer o modo de produção capitalista; o 

que hoje denominamos de Sindicatos.236 

É importante para o Direito tratar da questão da responsabilidade social 

empresarial dado que a obediência às normas jurídicas é essencial para que 

tenhamos uma maior eficácia das disposições legais. Nesse passo, o Direito pode 

ser visto como meio de prescrever às empresas certos comportamentos, e também 

de garantir sua ocorrência prática. Nesse sentido vejamos: 

A responsabilidade social empresarial também é merecedora de 
atenção quando consiste em práticas que excedem o exigido pela 
legislação. Mesmo que em um caso assim a atuação socialmente 
valiosa da empresa não corresponda, por definição, ao 
cumprimento de um dever jurídico, tal atuação é importante porque 
revela a dispensabilidade, e quem sabe até a indesejabilidade, da 
intervenção jurídica. É recomendável, pois, determinar em que 
áreas, ou sob quais circunstâncias, as empresas se conduzem ou 
estão mais propensas a se conduzir de maneira socialmente 
responsável, para então voltar esforços aos casos em que a lei se 
faça de fato necessária e não corra o risco de inibir um 

                                                            
233FAVA, Rubens. Robert Owen e a responsabilidade social. 05 fev. 2009. Disponível em: 

https://administradores.com.br/artigos/robert-owen-e-a-responsabilidade-social. Acesso em: 10 
set. 2019. 

234Id. Ibid. 
235Id. Ibid. 
236DIAS, Reinaldo. Responsabilidade social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. p. 25. 
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comportamento que seria capaz de se verificar independentemente 
dela.237 

 

Ademais, a pressão pela implantanção dos mecanismos de 

responsabilidade social empresarial aumentou falando-se em fatores institucionais 

de responsabilidade social corporativa tais como: 1. a criação e a aplicação de 

normas estatais, sobretudo quando essas normas forem estabelecidas à base de 

negociação e, quando possível, consenso de governo, empresas e outros atores 

relevantes (por exemplo, sindicatos e ONGs); 2. a autorregulação empresarial, 

especialmente quando essa autorregulação for apoiada pelo Estado; 3. atores 

privados, tais como ONGs, organizações de movimentos sociais, investidores 

institucionais e órgãos de imprensa, que observem o comportamento das empresas 

e se empenhem, quando preciso, para modificá-lo; 4. Adesão às normas de 

responsabilidade social pelo público em geral e pelas escolas, publicações 

especializadas e demais instâncias de formação de administradores; 5. 

associações empresariais que promovam a responsabilidade social; 6. diálogo 

“institucionalizado” entre empresas e sindicados, trabalhadores, a comunidade 

local, investidores e outros stakeholders.238 

Nesse sentido, com as mudanças ocorridas no século XXI, verificamos ser 

necessária uma alteração na forma como a relação entre as empresas e a 

sociedade se dava, dado que as ações do homem trazem efeitos nocivos que são 

suportados por todos. Nesta senda vejamos: 

A influência das ações do homem sobre o meio ambiente é 
facilmente verificável, podendo trazer consequências negativas a 
este bem, uma vez que um ato que vai contra o equilíbrio ambiental 
tem o seu resultado sentido indiscrimianamente por todos aqueles 
a ele interligados. Assim, os efeitos nocivos ao meio ambiente não 
encontram barreiras, podendo ter curto ou longo alcance, o que 
torna a sua proteção ainda mais necessária, em razão da 
imprevisibilidade quase que total dos resultados negativos nos 
indivíduos e em todos os seres vivos.239 

 

                                                            
237ZANITELLI, Leandro Martins. Capitalismo brasileiro e responsabilidade social empresarial. 

Seqüência, Florianópolis, n. 66, p. 83-112, jul. 2013. 
238CAMPBELL, John L. Institutional analysis and the paradox of corporate social responsibility. 

American Behavioral Scientist, Sedona-EUA, v. 49, p. 925-938, 2006. 
239DANESE, Paula Monteiro. op. cit., p. 93. 
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Logo, passou-se a difundir no meio corporativo a necessidade de proteção 

ao meio ambiente, pois a degradação excessiva e desenfreada estava trazendo 

efeitos graves e altamente danosos à natureza e ao próprio homem. Archie B. 

Carroll240 aponta que: 

Embora a constatação desta realidade, apenas na segunda metade 
do século passado, pelo que majoritariamente é defendido, é que 
se passa a sistematizar o que nesta ocasião se denomina 
Responsabilidade Social Empresarial. 

 

Carroll listou também uma série de problemas sociais enfrentados pelas 

empresas e que precisam ser devidamente observados, dentre eles os problemas 

ambientais, senão vejamos: 

Muitos fatores entram em cena quando um gerente tenta resolver 
os problemas sociais que devem ser de maior interesse para a 
organização. Uma pesquisa recente de Sandra Holmes ilustra esse 
ponto muito bem. Em sua pesquisa com gerentes de grandes 
empresas, ela perguntou quais fatores são proeminentes na 
seleção de áreas de envolvimento social de suas empresas 
(HOLMES apud CARROLL, 1979, p. 501). Os cinco principais 
fatores foram: 1. Corresponder uma necessidade social à 
necessidade ou capacidade corporativa de ajudar; 2. Seriedade da 
necessidade social; 3. Interesse dos principais executivos; 4. Valor 
das relações públicas da ação social; 5. Pressão do governo.241 

 

Por sua vez, podemos apontar que a teoria da Responsabilidade Social 

surgiu na década de 1950, sendo um de seus precursores o já apontado Robert 

Owen, o qual se baseou na ideia de que os negócios são centros vitais de poder e 

as ações das empresas atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos242. 

                                                            
240CARROLL, Archie B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy 

of Management Review, v. 4, n. 4, p. 497-505, 1979. Disponível em: 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/z119.pdf. Acesso em: 20 nov. 2012. 

241Id. Ibid., p. 497-505. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Many factors come into play as 
a manager attempts to get a fix on what social issues should be of most interest to the organization. 
A recent survey by Sandra Holmes illustrates this point quite well. In her survey of managers of 
large firms, she asked what factors are prominent in selecting areas of social involvement by their 
firms (HOLMES apud CARROLL, 1979, p. 501). The top five factors were: 1. Matching a social 
need to corporate need or ability to help; 2. Seriousness of social need; 3. Interest of top executives; 
4. Public relations value of social action; 5. Government pressure”. 

242BERTONCELLO, Sílvio Luiz Tadeu; CHANG JÚNIOR, João. A importância da Responsabilidade 
social corporativa como fator de diferenciação. FACOM, n. 17, 1. sem. 2007. Disponível em: 
http://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/facom_17/silvio.pdf. Acesso em: 02 jul. 2020. 
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Na década de 1960 vários trabalhos de autores como Kheith Davis e J. 

McGuire foram publicados e as discussões em torno do conceito de 

responsabilidade social começam a se alastrar. Nesta fase predomina a visão de 

que a responsabilidade das empresas vai além da responsabilidade de maximizar 

lucros e incorpora-se a esta a necessidade de uma postura pública perante os 

recursos econômicos e humanos da sociedade e a vontade de ver esses recursos 

utilizados para fins sociais mais amplos e não simplesmente para os interesses 

privados dos indivíduos243. 

Em meados da década de 60, cumpre informar que chefes de Estado e 

representantes de diversos países, passaram a se reunir em Roma para nalisar a 

situação mundial e oferecer previsões e soluções para o futuro da humanidade.244  

Esse grupo originou o Clube de Roma. Uma reunião importante aconteceu 

em 1968, quando os membros chegaram à conclusão de que a condição do planeta 

estava seriamente abalada em função da grande demanda por matérias-primas e 

pela geração de resíduos da produção industrial; sendo proposta a diminuição da 

produção a fim de reduzir os impactos ambientais.245 

Nesse passo, foi desenvolvida a teoria do acionista (stockholder) de Milton 

Friedman (1962), que se aproveita da obra de Adam Smith no que se refere ao 

autointeresse como convergente com o interesse da coletividade, e acrescenta os 

esforços para resolver os conflitos resultantes do processo de separação entre a 

propriedade a administração nas grandes empresas246. 

Cumpre ressaltar, que uma grande transformação social passou a ocorrer 

em meados do Século XX. Mais precisamente na década de 70, a 

Responsabilidade Social das empresas passou a fazer parte do debate público dos 

problemas sociais como a pobreza, desemprego, diversidade, desenvolvimento, 

                                                            
243KHEITH, Davis. Understanding the social responsability puzzle. Business Horizon, v. 10, p. 45-

60, 1967. 
244MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. ISO 26000: uma análise da norma 

internacional de responsabilidade social. In: III SEGet – SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO E TECNOLOGIA, Niterói, 2006. p. 20. 

245Id., loc. cit. 
246BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade social empresarial 

e empresa sustentável. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 17. 
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crescimento econômico, distribuição de renda, poluição, entre outros.247 Seguindo 

esta lógica, vejamos: 

Em consequência disso, houve nova mudança no contrato social 
entre os negócios e a sociedade, o que gerou o envolvimento das 
organizações com os movimentos ambientais, preocupação com a 
segurança do trabalho e regulamentação governamental.248 

 

Ademais, diante do conteúdo das publicações do Clube de Roma, a ONU 

realizou, em junho de 1972 na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo. A 

reunião, com a presença de representantes de 110 países (inclusive o Brasil), foi 

um marco à medida que chamou atenção do mundo para a gravidade da situação 

ambiental global.249 

A partir dessa iniciativa, foi redigida a Declaração de Estocolmo, que 

introduziu pela primeira vez na agenda política internacional a dimensão ambiental 

como condicionadora e limitante do modelo tradicional de crescimento econômico 

e do uso dos recursos naturais. Foi a primeira vez que o conceito de 

sustentabilidade foi empregado, ainda que restrito às questões ambientais.250 

A responsabilidade social no âmbito das sociedades anônimas trata dos 

instrumentos dos acionistas, seus proprietários, de modo que as doações e 

contribuições para outras finalidades que não sejam a de gerar tanto quanto 

possível lucro para as empresas constitui uso impróprio dos recursos251. 

Nesse sentido, verificou-se que a responsabilidade social continua tendo em 

um de seus pilares a separação entre a propriedade e a administração nas grandes 

empresas, notadamente nas sociedades anônimas. Sendo assim, devem-se 

minimizar os conflitos entre os proprietários e os administradores quanto à alocação 

de recursos das empresas, tendo em mente a ideia de que estes são agentes dos 

proprietários e devem aplicar os recursos da empresa com vistas a maximizar o 

retorno sobre o capital investido.252 

                                                            
247BERTONCELLO, Sílvio Luiz Tadeu; CHANG JÚNIOR, João. op. cit. 
248Id. Ibid. 
249MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 20. 
250Id., loc. cit. 
251BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. op. cit., p. 16. 
252Id., loc. cit. 
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Por sua vez, a teoria das partes interessadas (stakeholder), de Berle e 

Means, a moderna sociedade anônima acumula um tremendo poder econômico 

controlado por poucos, podendo prejudicar ou beneficiar multidões, afetar distritos 

inteiros, deslocar as correntes comerciais253. 

Mas quando falamos na questão das partes interessadas, verificamos que 

são as pessoas ou grupos com interesse na empresa ou que são afetados por ela. 

Nessa esteira, são as pessoas ou grupos que têm, ou reivindicam, propriedade, 

direitos ou interesses em uma empresa e nas atividades presentes, passadas e 

futuras. 

Nessa senda, podemos dizer que as partes interessadas são: proprietários, 

comunidade financeira, grupos ativistas, consumidores, grupos de defesa dos 

consumidores, sindicatos, empregados, associações comerciais, concorrentes, 

fornecedores, governos, grupos políticos, dentre outros254. 

Destarte, o exercício da responsabilidade social corporativa está associado 

à noção de sustentabilidade, que visa conciliar as esferas econômica, ambiental e 

social na geração de um cenário compatível à continuidade e à expansão das 

atividades das empresas no presente e futuro. 

Freeman define partes interessadas como “qualquer grupo ou indivíduo que 

pode afetar, ou é afetado, pelo alcance dos propósitos de uma firma”255. 

Nesse sentido podemos falar que são poderes dos stakeholders: 

A capacidade de aplicar diretamente um alto nível de recompensas 
ou punições econômicas (dinheiro, bens, serviços e outros) e/ou 
força coercitiva ou física (uso de armas, imobilização, sabotagem e 
outros) e/ou força coercitiva ou física (uso de armas, imobilização, 
sabotagem e outros, incluindo acesso a processos legais que 
podem induzir o uso da força física) e/ou influência social positiva 
ou negativa (na reputação, prestígio e outros, por meio da mídia e 
de outros meios).256 

 

                                                            
253BARBIERI, José Carlos; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. op. cit., p. 27. 
254Id. Ibid., p. 32. 
255FREEMAN, R. E. Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984. p. 25. 
256AGLE, Bradley R.; MITCHELL, Ronald K.; SONNENFELD, Jeffrey A. Who matters to CEOs? An 

investigation of stakeholder attributes and salience, corporate performance and CEO values. 
Academy of Management Journal, v. 42, n. 5, p. 507-525, 1999. 
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Ademais, um dos efeitos positivos de uma maior gama de partes 

interessadas, é a constante busca pelo aprimoramento de técnicas de produção e 

controle da degradação ambiental, menos danosas à natureza e favoráveis ao meio 

ambiente. Nesta senda, pode-se apontar que a biotecnologia tem sido definida 

como o conjunto de tecnologias que utilizam organismos vivos, com o objetivo de 

gerar novos produtos, bens e processos de produção que trarão benefícios para a 

sociedade. Verifica-se que o trabalho de melhoramento com um enfoque 

agroecológico, esboça a compatibilidade das ações, de onde vem a necessidade 

de criar técnicas que permitam aproveitar os recursos. Assim: 

Um enfoque agroecológico eficaz requer a implantação de novas 
tecnologias como parte de programas de desenvolvimento 
sustentável, que devem garantir a manutenção da biodiversidade 
como resposta parcial aos problemas de desertificação, 
degradação ambiental e mudanças climáticas.257 

 

Tem-se que as vantagens competitivas de que podem dispor certas regiões 

são conseguidas aplicando o conhecimento científico sobre os recursos naturais, 

os quais são convertidos em tecnologia de ponta. Os países que contam com maior 

capacidade científica têm melhores condições para aproveitar os recursos naturais: 

A biotecnologia pode favorecer o uso sustentável dos recursos 
naturais da região e aumentar a produtividade e a produção de 
bens e serviços em diferentes áreas da vida cotidiana, 
possibilitando um maior desenvolvimento na região, sob uma 
abordagem ambientalista.258 

 

Nesse prisma, denota-se que a produção que em sua essência deveria estar 

voltada para o atendimento das necessidades humanas, tem por fundamento as 

necessidades de autorreprodução do capital; isto engendra uma situação na qual: 

                                                            
257TRUJILLO, Iselen. Bioética ambiental y derechos humanos: una relación vinculante. In: LIMA, 

Luciana Ferreira et al. (Coords.). Liber amicorum en homenaje a la Profesora Teodora Zamudio. 
Buenos Aires: Adolfo Alberto Saglio Zamudio, 2019. v. 1, p. 202. Tradução nossa. Texto original, 
em espanhol: “Un enfoque agroecológico efectivo requiere la implantación de nuevas tecnologias, 
como parte de programas de desarollo sustentable, las cuales deben garantizar el matenimiento 
de la biodiversidade como respuesta parcial a los problemas de desertificación, degradición 
ambiental y cambios climáticos”. 

258Id. Ibid., v. 1, p. 203. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “La biotecnologia puede 
favorecer ela provechamiento sustentable de los recursos naturales de la región, y elevar la 
productividad y producción de bienes y servicio sen diferentes áreas de la vida diária, possibilitando 
um mayor desarrollo e nel área, bajo un enfoque ambientalista”. 
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Quanto mais aumentam a competição e a concorrência inter-
capitais, mais nefastas são as suas consequências, das quais duas 
são particularmente graves: a degradação e/ou precarização, sem 
paralelos em toda a era moderna, da força humana que trabalha e 
a degradação crescente do meio-ambiente, na relação metabólica 
entre homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica societal, 
subordinada aos parâmetros do capital e do sistema reprodutor de 
mercadorias.259 

 

Assim sendo, infere-se que a responsabilidade social corporativa se assenta 

sobre três pilares fundamentais, quais sejam 1. a ética empresarial, 2. a 

preservação dos recursos naturais e 3. o respeito aos trabalhadores e; dessa forma 

iniciamos o presente trabalho com uma discussão sobre as relações que se 

estabelecem entre o capital e os três elementos fundamentais das ações 

socialmente responsáveis.260 

A crise ecológica é apenas o reflexo do caráter insustentável e contraditório 

do próprio capitalismo, senão vejamos: 

O incontestável imperativo da proteção ambiental se revelou 
inadministrável em virtude das correspondentes restrições 
necessárias aos processos de produção e vigor exigidas para sua 
implementação [...] dado que qualquer alternativa de tratar os 
problemas relutantemente admitidos deve ser empreendida sob o 
peso proibitivo de leis fundamentais e antagonismos estruturais do 
sistema.261 

 

Portanto, depreende-se que a distância entre o mundo do trabalho 

presumido pela proposta de responsabilidade social corporativa e o que é revelado 

pelos estudos, é grande. Inúmeros fatores que operam no cotidiano do trabalho 

engendram uma realidade organizacional permeada de situações conflituosas e 

contraditórias. Vejamos: 

O ideólogo organizacional deseja construir princípios da moral, do 
direito, da ética, da democracia e do comportamento que devem 
ser respeitados na organização, não baseado na realidade das 
condições sociais que lhe dão suporte, mas partindo de um 
conceito já previamente formulado no interior de seu grupo, sua 
seita ou corporação, sobre o que é moral, direito, ética, democracia 

                                                            
259SOARES, Gianna Maria de Paula. Responsabilidade social corporativa: por uma boa causa!? 

ERA-eletrônica, v. 3, n. 2, p. 3, jul./dez. 2004. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/raeel/v3n2/v3n2a07.pdf. 

260Id., loc. cit. 
261MÉSZÁROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 

2002. 
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e comportamento. [...] Nesse sentido, o conceito de princípio ético, 
moral e democrático pode ser o que for mais conveniente aos seus 
elaboradores e usuários ocasionais.262 

 

Ademais, para que se dê um efetivo controle da responsabilidade social e 

implementação de boas práticas, é essencial que a empresa se prepare 

financeiramente para a implantação de um programa de compliance.  

Nesse sentido, deverá contratar especialistas no assunto, organizar uma 

área específica que atuará na empresa, investir em treinamento permanente para 

os seus empregados em todas as unidades, apresentar tal programa aos 

stakeholders, elaborar um Código de Ética que estabeleça procedimentos e as 

devidas punições, melhorar os seus mecanismos de controle internos e externos 

para aprimorar o gerenciamento dos riscos, investir em tecnologia de informação, 

entre diversos outros investimentos.263 

A responsabilidade social corporativa tornou-se tema recorrente no âmbito 

das organizações ao longo da última década. Caracteriza-se fundamentalmente por 

uma proposta de retomada de questões éticas tanto no âmbito interno das 

organizações, como no seu relacionamento com o público externo, qual seja, 

consumidores, clientes, fornecedores, governo e acionistas, os chamados 

stakeholders.264 

Pode-se mencionar que ela se assenta sobre três pilares fundamentais, 

quais sejam: 1) a ética empresarial; 2) a preservação dos recursos naturais, e 3) o 

respeito aos trabalhadores. A Ética avalia então os costumes, aceita ou reprova-

os; a moral, por sua vez, é tomada como referente ao comportamento normativo, 

em que as regras são definidas pela sociedade.265 

Como sabemos, é fácil inferir que no sistema capitalista o que predomina é 

o lucro, a acumulação de riquezas em detrimento do meio ambiente, trabalhadores 

e sociedade civil. Trata-se de valores corporativos que são disseminados há 

                                                            
262SOARES, Gianna Maria de Paula. op. cit., p. 11. 
263RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. Compliance e lei anticorrupção 

nas empresas. Revista de Informação Legislativa, Brasília-DF, ano 52, n. 205, p. 93, jan./mar. 
2015. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em: 08 set. 2019. 

264SOARES, Gianna Maria de Paula. op. cit., p. 3. 
265Id. Ibid., p. 4-5. 
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décadas, que valorizam o resultado econômico em detrimento de outros valores 

fundamentais. 

Tendo em vista essa realidade, com a qual lidamos dia a dia, verifica-se que 

um equilíbrio é necessário, a fim de que se possa equacionar os resultados 

econômicos com a proteção do meio ambiente e da qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

Nesse sentido, inúmeros estudos e avanços no meio corporativo foram 

realizados a fim de tentar reduzir o lado apenas lucrativo, obrigando as empresas 

a adotarem comportamentos éticos e condizentes com a tutela ambiental e boas 

práticas de gestão.  

Cristina Malfacini Melo informa que: 

Em 1987, formulou-se o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 
que consta do Relatório Brundtland, produzido como súmula da 
Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
promovida pela ONU, sobre o tema “Nosso Futuro Comum”. O 
conceito foi definido como o “desenvolvimento que busca atender 
as necessidades da geração presente sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de atender as suas próprias 
necessidades”. Mas foi nos anos 90 que os movimentos de 
sustentabilidade ganharam corpo, com o surgimento de diversas 
ferramentas para a gestão de empresas. Um marco significativo foi 
a criação do The Natural Step (TNS), movimento liderado pelo 
médico oncologista sueco Karl-Henrik Robert.266 

 

Vários painéis internacionais ocorreram na década de 90, tais como a 

Agenda 21, a qual foi proposta na Reunião da Cúpula das Nações Unida para o 

Meio Ambiente de 1992, realizada no Rio de Janeiro (Rio-92). Soma-se a este evento 

o chamado Protocolo de Quioto, publicado em dezembro de 1997, na Convenção 

Marco das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Japão.267 

Por sua vez, Cançado Trindade, ao apresentar suas conclusões no Inter 

American Seminar on Human Rights and the Environment, de 1993, em Brasília 

estabeleceu o seguinte raciocínio: 

A ligação entre o meio ambiente e os direitos humanos é 
claramente demonstrada pelo fato de que a degradação ambiental 
pode agravar as violações de direitos humanos e, por sua vez, 

                                                            
266MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 21. 
267Id., loc. cit. 
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violações de direitos humanos podem levar à degração ambiental 
ou dificultar a proteção do meio ambiente. Tais situações destacam 
a necessidade de fortalecer ou desenvolver direitos à alimentação, 
água e saúde. Além disso, o cumprimento das normas do Direito 
Humanitário e seu fortalecimento devem ser mais bem 
assegurados. Há também a necessidade de desenvolver ainda 
mais or princípios legais internacionais de responsabilidade por 
danos ambientais e de compensação.268 

 

Destarte, denota-se claramente que a partir da década de 90 passou-se a 

tornar dominante no mundo dos negócios a chamada “governança corporativa” a 

qual tinha como objetivo minimizar os problemas corporativos trazendo fortes 

programas de integridade e proteção aos padrões éticos. Nesse sentido vejamos: 

(...) é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre 
acionistas/cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria 
Independente e Conselho Fiscal. As boas práticas de governança 
corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, 
facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade.269 

 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) foi 

fundado em 27 de novembro de 1995 sendo responsável pela criação do Código 

das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Podemos apontar como 04 

princípios básicos das boas práticas: 1. transparência; 2. equidade; 3. prestação de 

contas (accountability)270 e responsabilidade social.271 

 

                                                            
268TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Conclusions of the Inter-American Seminar on Human 

Rights and the Environment, Brasília-DF, 04-07. Mar. 1992. In: TRINDADE, Antônio Augusto 
Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993. p. 300. Tradução nossa. Texto original em inglês: 
“The link between environment and human rights is further clearly demonstrated by the fact that 
environment degradation can aggravate human rights violations, and, in turn, human rights 
violations can likewise lead to environmental degradation or make it more difficult to protect the 
environment. Such situations highlight the need to strenghen or develop rights to foot, water, and 
health. Moreover, compliance with humanitarial law norms and their strengthening ought to be 
better ensured. There is also a need to further develop international legal principles of liability for 
environmental damage and of compensation”.  

269O QUE é governança corporativa? IBGC. Disponível em: 
https://www.ibgc.org.br/conhecimento/governanca-corporativa. Acesso em: 18 jan. 2020. 

270Accountability. Trata-se de um termo em inglês, que de uma forma objetiva significa a obrigação 
das organizações empresariais serem transparentes e prestarem contas ao público acerca de suas 
transações. 

271INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa. 2. ed. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
2001. 
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Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa: 

Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das 
organizações (visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, 
devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na 
definição dos negócios e operações. Responsabilidade Corporativa 
é uma visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando 
todos os relacionamentos com a comunidade em que a sociedade 
atua. A "função social" da empresa deve incluir a criação de 
riquezas e de oportunidades de emprego, qualificação e 
diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento 
científico por intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de 
vida por meio de ações educativas, culturais, assistenciais e de 
defesa do meio ambiente. Inclui-se neste princípio a contratação 
preferencial de recursos (trabalho e insumos) oferecidos pela 
própria comunidade.272 

 

Um dado de realidade importante foi obtido pelo Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais (PNBE) por intermédio do qual foi possível inferir as 

experiências de envolvimento do empresariado com a questão social na Europa e 

nos EUA. Nesse sentido, descobriu-se que no país norte-americano já existia, há 

cinco anos, uma entidade que disseminava a prática da responsabilidade social no 

universo das empresas. A Business for Social Responsability congregava naquele 

instante 1.500 empresas.273  

De volta ao Brasil, ele decidiu então se engajar no movimento pela 

responsabilidade social, conversando com alguns empresários e criando uma nova 

organização, o Instituto Ethos, cujo objetivo seria mobilizar as empresas para a 

adoção de práticas socialmente responsáveis.274  

No tocante à formação de uma boa reputação, depreende-se a preocupação 

dos empresários decorrente da crescente exposição das empresas à opinião 

pública pelso veículos de comunicação, que transmitem informações aos locais 

mais remotos em tempo real, ajudando a disseminar uma boa reputação ou a 

destruí-la em um curtíssimo período de tempo. Nesse sentido vejamos: 

                                                            
272INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa, cit. 
273JAIME, Pedro. O empresariado e a questão social: apontamentos para a interpretação de um 

novo associativismo empresarial no Brasil. Revista de Administração Pública - RAP, Rio de 
Janeiro, v. 39, n. 4, p. 966-967, jul./ago. 2005. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2410/241021497006. Acesso em: 15 mar. 2020. 

274Id. Ibid. 
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[...] O que chama a atenção não é tanto a importância dada à 
reputação das empresas em si, o que é evidente, mas o fato de que 
cada vez mais uma maior parcela do esforço estratégico 
despendido pelos principais executivos está sendo direcionada 
para o gerenciamento da identidade corporativa e monitoramento 
da reputação de suas empresas, visando a mantê-la, conquistá-la 
ou reconquistá-la.275 

 

Faria e Meneghetti, ao trabalharem com esses conceitos e com os 

problemas enfrentados pelo sistema capitalista e a lógica da acumulação, 

defendem que: 

A moral e a ética parecem também sofrer alterações em função de 
uma nova redefinição econômica, social e ideológica, no interior de 
um “Espírito capitalista (que está presente) em todas as instâncias 
da sociedade, seja nas formas de subjetividade psíquica de 
ideologia dominantes, de valores individualistas, de apontamento 
possessivo, de mercantilização ou de terceirização do afeto.276 

 

Segundo o Instituto Ethos, a responsabilidade corporativa pode ser 

entendida como: 

Uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que 
a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A 
empresa socialmente responsável é aquela que possui a 
capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, 
funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, 
comunidade, governo e meio-ambiente) e conseguir incorporá-los 
no planejamento de suas atividades, buscando atender às 
demandas de todos e não apenas dos acionistas ou 
proprietários.277 

 

Nesse sentido, a proteção internacional do meio ambiente é bastante 

estudada no mundo corporativo devendo-se empregar o princípio da prevenção no 

sentido de evitar que ocorra a degradação ao meio ambiente, senão vejamos: 

A proteção ambiental internacional é sem dúvida uma das áreas 
mais novas e mais dinâmicas do Desenvolvimento Internacional 
(ID), por isso presta muita atenção à doutrina e jurisprudência 

                                                            
275MACHADO FILHO, Cláudio Antonio Pinheiro. Responsabilidade social corporativa e a criação de 

valor para as organizações: um estudo multicascos. 2002. Tese (Doutorado em Administração) – 
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

276FARIA, J. H.; MENEGHETTI F. K. Discursos organizacionais. In: ENANPAD, 26. 2001, Campinas. 
Relação de trabalhos. Campinas, 2001. CD-ROM. 

277INSTITUTO ETHOS. Disponível em: http://www.ethos.org.br. Acesso em: 06 set. 2002. 
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internacional. Parece indiscutível que a identificação 
contemporânea teve que incorporar uma abordagem global para 
abordar também os problemas globais de degradação ambiental e 
superexploração de recursos naturais. 

Nesta busca por soluções, a prevenção é a melhor opção para 
gerenciar riscos e o sistema de responsabilidade pelos danos que 
você adquire.278 

 

Verifica-se, efetivamente, que as regras de condutas e normas jurídicas 

presentes nos sistemas internacionais e nacionais visam a um equilíbrio entre o 

crescimento econômico e tutela da parte vulnerável das empresas, quais sejam, 

pessoas (trabalhadores), meio ambiente e sociedade civil. 

Cumpre informar que a mudança nos padrões da concorrência, decorrente 

da crise econômica, obriga as organizações a adaptarem seu processo de trabalho 

às novas exigências do mercado globalizado e a adequarem sua estrutura aos 

padrões de parceiros internacionais ou aos requisitos decorrentes de processo de 

fusão e incorporação. Nesse passo, vejamos: 

No âmbito da responsabilidade social corporativa, uma postura 
ética e responsável frente ao trabalhador deve contemplar a 
implementação da gestão participativa e de participação nos 
resultados da empresa e bonificação, programas de valorização da 
diversidade, compromisso com o desenvolvimento profissional e 
empregabilidade, cuidados com saúde, segurança e condições de 
trabalho e preparação para aposentadoria.279 

 

Uma conclusão lógica a que se chega é a de que a empresa socialmente 

responsável deve adotar um código de ética, de forma a regulamentar o 

comportamento de seus membros e introduzir uma “nova ética” no ambiente 

organizacional. Nesse sentido vejamos: 

                                                            
278FÍGARO, Eloá Souza; MOREIRA, Alberto César; ARTURO PRIETO, Rafael. La responsabilidad 

internacional del Estado y el medio ambiente: un debate urgente. Pontificia Universidad Javeriana, 
2016. p. 37. (Biblioteca Jurídica). Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “La protección 
internacional del médio ambiente es, sin Duda, uma de las áreas más novedosas y dinâmicas del 
Derecho internacional (DI), por ló que concita suma atención en la doctrina y la jurispruddencia 
internacionales. Parece indiscutibible que el DI contemporâneo há debido incorporar un enfoque 
global para enfrentar los problemas también globales que la degradación del ambiente y la 
sobreexplotación de los recursos naturales le presentan. 
En esa búsqueda de soluciones, la prevención constituye la mejor opción para gestionar el riesgo 
y el sistema de responsabilidad por daño adquiere centralidad.” 

279INSTITUTO ETHOS. Disponível em: http://www.ethos.org.br. Acesso em: set. 2002. 
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A empresa contemporânea [deve ressurgir] mais humanizada e 
voltada em suas funções não só para o interesse econômico, mas 
também buscando atender aos interesses sociais.280 

 

Logo, verifica-se que a implantação de uma política de compliance trará altos 

custos para a organização empresarial, porém os prejuízos causados pela 

desconformidade e pelo desrespeito às normas ambientais nacionais e 

internacionais podem ser bem superiores281. 

De forma resumida, Ribeiro infere que: 

Os custos de transação para a implantação de uma política de 
Compliance se dividem em três aspectos: custos de manutenção, 
de não conformidade e de governança. Em relação ao primeiro, 
estão abrangidos os custos para executar e promover essa política, 
como custo de pessoal, treinamento, comunicação e consultoria; no 
que se refere aos custos de não conformidade, podem-se citar as 
penalidades, multas e tributos, custo de remediação, perda da 
receita, interrupção dos negócios e perda da produtividade, impacto 
no capital, danos à reputação da empresa, de seus empregados e 
da marca, despesas com advogados, custas judiciais e valor/hora 
da alta administração; por fim, quanto aos custos de governança, 
essencial para tal implantação tem-se a manutenção e as despesas 
de diretoria e dos comitês, custos legais e jurídicos, contratação de 
auditoria externa e relacionamento com investidores e 
comunicações.282 

 

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade social necessita ser observada 

por parte das empresas e corporações e, por intermédio das mencionadas teorias 

foi possível analisar a mudança de entendimento por parte das corporações sobre 

o tema. 

De acordo com Egri e Pinfeld tem-se que aqueles que desafiam essa visão 

tradicional do mundo sustentam que existe uma necessidade urgente de incorporar 

princípios ecológicos e o meio ambiente na teoria e na prática organizacional.283  

                                                            
280FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira. Função social e função ética da empresa. 

Revista Jurídica da UNIFIL, Centro Universitário Filadélfia, Londrina, v. 2, n. 2, p. 83, 2005. 
281RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 94. 
282Id., loc. cit. 
283EGRI, C. P.; PINFIELD L. T. As organizações e a biosfera: ecologia e meio ambiente. In: CLEGG, 

S.; HARDY, C.; NORD, W. (Org.). Handbook de estudos organizacionais: modelos de análise e 
novas questões em estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 2006. v. 1, p. 364. 
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Destarte, apesar da hostilidade e relutância de muitas empresas quanto à 

agenda ambiental, a década de 80 emergiu com alguma proatividade e integração 

das metas ambientais às estratégias empresariais, sendo que líderes empresariais 

abraçaram a ideia de que o ambientalismo corporativo poderia promover soluções 

em que todos ganham. Nesse sentido vejamos: 

Uma manifestação clara disso foi o fato de algumas corporações 
terem passado a se envolver com o processo político internacional, 
buscando não simplesmente bloquear iniciativas ambientais, mas 
também moldar e influenciar posições.284 

 

Depreende-se que a responsabilidade social corporativa tem se constituído 

como uma “saída” para empresas que pretendem se adaptar às exigências formais 

da sociedade e do mundo corporativo, agregando valor de mercado, com o intuito 

de sobreviver e prosperar. Em alta na sociedade e no mundo dos negócios, é 

igualmente definida como uma posição de compromisso valorativo. 

Portanto, a Responsabilidade Social agrega valor de mercado, com base na 

proposta do ambientalismo renovado que representa uma modificação de valores 

antropocêntricos, a fim de incluir valores biocêntricos, na medida em que existe 

desenvolvimento sustentável definido como satisfazer “as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de alcançarem as 

suas próprias necessidades”.285 

Ademais, vem se desenvolvendo a ideia de economia ecológica e ecologia 

industrial, as quais representam dois meios pelos quais o ambiente natural é 

incorporado nos processos de tomada de decisão industrial. A economia ecológica 

pode ser utilizada para a quantificação das comparações entre benefícios e custos 

econômicos e ambientais para a gestão do risco ambiental; por sua vez, a ecologia 

industrial propõe que o impacto dos sistemas industriais no ambiente natural pode 

ser minimizado pela adoção dos princípios de gestão da qualidade total ambiental 

para produto e desempenho de processo.286 

Cumpre ressaltar, que o ambientalismo renovado busca uma reconciliação 

entre o crescimento econômico e a proteção ambiental nos níveis local, nacional e 

                                                            
284MATIAS, E.F.P. A humanidade contra as cordas. São Paulo: Paz e Terra, 2014. p. 103. 
285EGRI, C. P.; PINFIELD L. T. op. cit., v. 1, p. 372. 
286Id., loc. cit. 
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global propondo uma nova interpretação dos laços entre homem (sistema 

econômico) e natureza (meio ambiente). 

É importante destacar os benefícios das práticas sustentáveis 

sociambientais para as empresas, sendo que tais práticas aumentam na medida 

em que as regulações de proteção ao meio ambiente se tornam mais rigorosas. 

Entre os benefícios apontados estão: 

A redução dos riscos de acidentes socioambientais e sua 
consequente atratividade para os investidores; a ecoeficiência, 
filosofia de gestão empresarial baseada num esforço incessante 
para produzir mais e melhor a preços competitivos, reduzindo 
progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos a 
níveis, no mínimo, equivalentes à capacidae de sustentação do 
planeta; a melhoria de sua reputação, aumentando a credibilidade 
na empresa e a melhoria de sua imagem; as vantagens na área de 
recursos humanos no que se refere à contração (atração de capital 
humano devido à boa reputação), engajamento (pela satisfação dos 
funcionários com programas de treinamento, ajuda de custo para 
educação e transparência na divulgação de informações) e 
inovação (ampliada pelo aumento da participação dos 
empregados); e, por fim, o consumo consciente, ou “verde”, com o 
lançamento de produtos e serviços diferenciados no mercado a 
custos ambientais menores do que seus concorrentes, 
evidenciando seu valor através de marketing e contribuindo para o 
aumento na participação em mercados já existentes e para abertura 
de novos mercados.287 

 

Nesse passo, infere-se que primeiramente é preciso intervir nos sistemas de 

avaliação e de incentivos que tornem as empresas “máquinas externalizadoras” e 

como externalidades é preciso compreender aquilo que não está contabilizado, ou 

seja, quais são as consequências, os efeitos colaterais da produção de bens ou 

serviços sobre outras pessoas que não estão diretamente envolvidas com a 

atividade, podendo ter efeitos positivos ou negativos, representando um custo para 

a sociedade ou gerando benefícios à mesma.288 

Com o intuito de inserir a sustentabilidade em seu DNA e para que os 

resultados possam se sustentar no longo prazo, são necessárias avaliações de 

performance e de sucesso baseadas não só no desempenho financeiro, mas 

                                                            
287MATIAS, E.F.P. op. cit. 
288BUSSLER, Nairana Radtke Caneppele et al. Responsabilidade social e a governança corporativa: 

perspectivas de gestão socioambiental nas organizações. Revista de Gestão e Organizações 
Cooperativas, v. 4, n. 8, p. 98, 2018. jul./dez. 2017. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/rgc/article/view/27199/pdf. Acesso em: 09 nov. 2020. 
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também no impacto sobre a economia de forma mais ampla, o meio ambiente e a 

sociedade.289  

Infere-se que mudança de medição do desempenho das empresas deve 

ocorrer tanto no plano externo, como internamente, pelos mecanismos de 

remuneração de seus dirigentes. Nessa esteira tem-se que: 

É importante que os sistemas de avaliação verifiquem o 
desempenho dos empregados com base em sua contribuição para 
a criação de valor para os acionistas em longo prazo, e não apenas 
no curto prazo, e que os pacotes de remuneração contenham 
critérios que levem em conta o resultado trazido pelos 
“stakeholders”.290  

 

Ademais, a imprecisão do termo “desenvolvimento sustentável” permite 

ampla variedade de interpretações e ações, estando muitas vezes, repleto de 

ambiguidades e contradições, tanto para a sociedade como para as organizações. 

Para alguns, o desenvolvimento sustentável não é possível devido às contradições 

fundamentais entre os princípios e objetivos da sustentabilidade ambiental e 

aqueles do desenvolvimento econômico alicerçado no crescimento material 

continuo “noção de mundo finito”.291 

Depreende-se que o conceito de responsabilidade social corporativa está 

intimamente ligado à governança corporativa a partir de uma razão simples: uma 

depende da outra. Para ser responsável socialmente a empresa é obrigada a 

praticar a governança em sua essência. A empresa deve levar em consideração os 

anseios do investidor, dos colaboradores, dos fornecedores, dos consumidores, 

das instâncias governamentais e entidades do terceiro setor.292 

Destarte, é necessário criar uma nova cultura e novos mecanismos de 

gestão, para que governança e responsabilidade social não sejam apenas 

discursos teóricos, mas conduzam efetivamente as decisões estratégicas nas 

organizações.  

                                                            
289BUSSLER, Nairana Radtke Caneppele et al. op. cit., p. 98. 
290MATIAS, E.F.P. op. cit., p. 137. 
291EGRI, C. P.; PINFIELD L. T. op. cit., v. 1, p. 61-97. 
292PEREIRA, A. N.; VILASCHI, A. Governança corporativa e contabilidade: explorando noções e 

conexões. In: SIMPÓSIO FUCAPE DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 4. 7-8 jun. 2006. Anais... Vitória, 
2006. p. 136. 
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As ações de sustentabilidade também devem agregar valor ao negócio, 

transformando sustentabilidade em oportunidade, como por exemplo, a busca por 

fontes de energias renováveis. Tais ações favorecem tanto o melhor desempenho 

e mais lucratividade, quanto um clima de maior confiança no meio em que a 

empresa está inserida. 

Frise-se que as sociedades industriais ensejavam, desde o seu início, 

reações críticas pelas destruições que causavam, seja por autores dissidentes, seja 

por movimentos sociais, que chegam até os nossos dias e carregam consigo um 

rico passado de crítica civilizatória, embora tenham permanecido marginais até 

poucas décadas atrás em relação às correntes centradas no produtivismo.293 

Em torno do conceito de responsabilidade social corporativa, de acordo com 

a Associação Espanhola de Contabilidade e Administração (AECA) existem vários 

termos relacionados, podendo-se destacar: 

→ Auditoria social: avaliação sistemática do impacto social de uma 
empresa em relação a certas normas e expectativas.  

→ Capital relacional (capital social): expressão do grau de 
responsabilidade e integração social das organizações, medido em 
termos de capacidade relacional com os distintos grupos de 
interesses. Alguns autores consideram o capital relacional como um 
dos componentes do capital intelectual.  

→ Código de conduta: expressão formal de valores e boas práticas 
da organização, enunciado com caráter orientador e normativo e 
com categoria de preceito a cumprir por todos os integrantes da 
corporação. Às vezes também se aplica aos fornecedores e a 
outros prestadores de serviços.  

→ Código de bom governo: pronunciamento formal de valores e 
boas práticas dos órgãos de gestão e administração da 
organização, enunciado com dignidade de preceito a cumprir por 
todas as pessoas que compõem ditos órgãos, de maneira muito 
especial o Conselho de Administração.  

→ Desenvolvimento sustentável: modelo de desenvolvimento que 
busca compartilhar a exploração racional de recursos naturais e 
sua regeneração, eliminando o impacto nocivo da ação do ser 
humano, em geral, e dos processos produtivos, em particular, para 
satisfazer as necessidades das gerações presentes sem pôr em 
perigo a satisfação daquelas que possam ser apresentadas pelas 
gerações futuras.  

→ Empresa cidadã: Concepção de empresa como membro 
integrante da sociedade, com o dever de promover seu 
desenvolvimento e a preservação do entorno vital onde realiza sua 

                                                            
293RIECHMANN, J.; BUEY, F. F. Redes que dan libertad: introducción a los nuevos movimientos 

sociales. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994. p. 104. 
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atividade. O cumprimento de suas obrigações como cidadão 
corporativo é uma forma de alcançar a legitimidade na sociedade 
da qual faz parte.  

→ Ética empresarial: é o estudo e a aplicação da moral ao mundo 
da empresa. Compreende o conjunto de valores, normas e 
providências que as organizações vinculam a seus membros em 
forma de ideais compartilhados e obrigações, em torno do que é 
bem e mal, do que é correto e incorreto.  

→ Gestão ambiental: gestão orientada à prevenção, redução, 
minimização e eliminação do impacto ambiental negativo que 
ocasiona ou pode ocasionar a atividade da empresa.  

→ Marketing com causa social: campanha com apoio da 
comercialização de produtos e serviços oferecidos por países com 
vistas ao desenvolvimento e organizações não governamentais que 
canalizam ajuda a ditos países.294 

 

Nesse sentido, na sociedade contemporânea e no ambiente de governança 

corporativa, depreende-se a necessidade do Estado/Empresas 

estruturarem/implementarem o desenvolvimento sustentável, seja por meio de leis 

(Estado) ou pela implementação (Empresas) de ações/políticas voltadas ao 

fomento/desenvolvimento de práticas sustentáveis e de tutela ambiental. 

Por sua vez, a Agenda 21 propõe dois programas para o comércio e a 

indústria: promoção de uma produção mais limpa e promoção da responsabilidade 

empresarial.  

Os objetivos do programa voltado para a responsabilidade empresarial são: 

estimular o conceito de vigilância no manejo e utilização dos recursos naturais pelos 

empresários, aumentar o número de empresários cujas empresas apoiem e 

implementem políticas de desenvolvimento sustentável.295 

Já a Agenda 21 brasileira é um instrumento de planejamento participativo 

para o desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à 

                                                            
294ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - AECA. 

Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa. Madrid-ES, 2004. (Documentos AECA 
serie Responsabilidad Social Corporativa, n. 1). ALMEIDA, Fernando. Gestão do desenvolvimento 
sustentável na indústria eletroeletrônica. Disponível em: 
http://www.tec.abinee.org.br/2003/arquivos/s902.pdf. Acesso em: 21 jan. 2020. 

295MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Responsabilidade Socioambiental - Agenda 21. 
Disponível em: https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21. Acesso em: 
21 jan. 2020. 
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população brasileira. Foi coordenado pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS).296 

É relevante destar também que, de acordo com as diretrizes internacionais 

para Responsabilidade Social – ISO 26000 – que ensejou a elaboração de tal 

norma privada internacional de Responsabilidade Social – as organizações que 

definem como política a adoção de práticas de responsabilidade social, devem 

estar atentas aos compromissos éticos, promoção da cidadania, valorização da 

cooperação social e da solidariedade e transparência de suas ações, preconizados 

por essa normatização.297 

Convém ressaltar, que a Norma ISO 26000, apesar de possuir natureza 

jurídica de “soft law”, ou seja, uma “norma privada”298 prevista em um documento 

internacional que não seja um Tratado ou Convenção Internacional. Contudo, é 

vista com caráter vinculante e de cumprimento obrigatório nas transações 

comerciais internacionais por grande parte dos estudiosos do Direito Internacional 

Privado. Nesse sentido vejamos: 

São conhecidos exemplos de soft law: a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), a conferência da Organização das 
Nações Unidas (ONU) sobre o meio ambiente e desenvolvimento 
(ECO-92), os padrões adotados pela International Organization 
for Standardization (ISO), as recomendações da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre 
outros, temas que denotam a real importância do soft law.299 (grifos 
nossos). 

 

As responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas e 

comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) 

por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. Elas envolvem uma 

série de normas, padrões ou expectativas de comporatamento para atender àquilo 

                                                            
296MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Responsabilidade Socioambiental - Agenda 21, cit. 
297CABESTRE, Sonia Aparecida; GRADIADEL, Tânia Maria; POLESEL FILHO, Pedro. 

Comunicação estratégica, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental: um estudo 
destacando os aspectos teóricos – conceituais e práticos. Conexão – Comunicação e Cultura, 
UCS, Caxias do Sul, v. 7, n. 13, p. 41, jan./jun. 2008. 

298Natureza jurídica da Norma ISO 26000. Trata-se de uma norma privada responsável por 
tutelar/implementar as boas práticas empresariais e desenvolver mecanismos de responsabilidade 
social corporativa na ótica internacional (empresas multinacionais). 

299GREGORIO, Fernando da Silva. Consequências sistêmicas da soft law para a devolução do 
direito internacional e o reforço da regulação global. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, São Paulo, v. 95, p. 299-309, 2016. 
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que os diversos públicos (stakeholders) com as quais a empresa se relaciona 

consideram legítimo, correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou 

expectativos.300 

A responsabilidade sociambiental é um referencial de excelência para as 

empresas. Esse referencial serve como benchmarking para reconhecer as 

empresas que possuem os melhores resultados em determinados segmentos. 

Nesse sentido vejamos: 

O benchmarking é um parâmetro de avaliação e comparação entre 
as empresas e um padrão de excelência a ser atingido. A 
responsabilidade sociambiental é um desses segmentos que 
precisam ser monitorados – buscam-se conhecer e avaliar quais 
são as melhores práticas e o que as organizações têm efetivamente 
realizado.301 

 

Nesse sentido, verifica-se que a responsabilidade social visa incorporar 

ações que promovem a preservação e a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, dos pontos de vista ético, social e ambiental. Nessa esteira vejamos: 

A responsabilidade socioambiental refere-se ao posicionamento 
adotado pela organização diante do ambiente em que está inserida, 
avaliando o impacto que a sua presença causa à comunidade que 
a recebeu. Sob essa ótica, suas atividades não devem ser 
confundidas com ações de caridade ou filantropia, que também são 
praticadas pelas organizações.302 

 

Uma empresa socialmente responsável, no campo da preservação 

ambiental destaca-se pela sua excelência em política e gestão ambiental, pela sua 

atuação como agente de fomento do desenvolvimento sustentável local e regional, 

e de preservação da saúde, da segurança e da qualidade de vida de seus 

empregados e da comunidade situada ao redor, e pela inserção da questão 

ambiental como valor de sua gestão e como compromisso, sob a forma de missão 

e visão do seu desempenho empresarial.303 

                                                            
300ASHLEY, Patrícia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 

Saraiva, 2005. p. 5. 
301CABESTRE, Sonia Aparecida; GRADIADEL, Tânia Maria; POLESEL FILHO, Pedro. op. cit., p. 43. 
302Id., loc. cit. 
303MELO NETO, Francisco de Paulo; FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: 

o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. p. 150. 
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Quando no ambiente corporativo iniciou-se o debate sobre o tema da 

responsabilidade social corporativa houve inúmeras divergências sobre a sua 

efetiva adoção. Contudo, a ideia passou a se difundir e aos poucos ser aceita, 

senão vejamos: 

Quando as empresas se engajam em atividades que fortalecem a 
sociedade civil, tornando-a mais densa e articulada, elas estão 
contribuindo para a construção de uma sociedade onde os fluxos 
de informações são mais ágeis, diversificados e desenvolvidos; 
onde as possibilidades de mediação para conflitos entre os atores 
sociais são os maiores necessários para a boa condução dos 
negócios; onde as chances de se compartilhar os riscos envolvidos 
na produção de bens coletivos e na utilização conjunta de recursos 
escassos são maiores. Todos esses resultados são benéficos para 
a ação empresarial, que, como sabemos, é socialmente 
contextualizada (socially embedded). Assim, esse é exatamente o 
tipo de sociedade que mais atende às necessidades das empresas 
na economia contemporânea. Consideremos o reverso. Uma 
sociedade civil fraca, onde os conflitos podem escalar facilmente 
para batalhas de soma-zero, onde a ação coletiva é escassa e, 
quando têm lugar, produzida a custos altíssimos. Isso não é bom 
para as empresas ou quaisquer outros atores envolvidos.304 

 

Destarte, verifica-se que quando uma empresa pauta sua atuação pela 

responsabilidade social ela estaria beneficiando a sociedade como um todo, 

ajudando-a a ser mais democrática e participativa, porém, tal perspectiva ajuda, 

antes de tudo, a própria empresa que operará em um ambiente de negócios mais 

sólido, estável e seguro.305 

Em complemento, pode-se apontar que não há, em princípio, base moral e 

política para que as empresas assumam responsabilidades sociais – como 

definidas aqui, ou seja, ações que excedam suas responsabilidades legais e que 

não interesse, imediata e diretamente, aos negócios desenvolvidos por elas.306  

Depreende-se, ser essencial uma transição de cultura e ações para uma 

sociedade sustentável, no sentido de que devem ser adotadas medidas para a 

diminuição do impacto ambiental e também do desemprego. Nesse passo, há 

quatro grandes elementos centrais que devem estar presentes: 

                                                            
304CHEIBUB, Zairo; LOCKE, Richard. Valores ou interesses? Reflexões sobre a responsabilidade 

social das empresas. In: KIRSCHNER, Ana Maria et al. (Org.). Empresas, empresários e 
globalização. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Faperj, 2002. p. 280. 

305Id., loc. cit. 
306Id. Ibid., p. 280-287. 
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 Moldagem ambiental e social da mudança estrutural; 

 Promoção da inovação e desenvolvimento de tecnologia; 

 Reduzir a quantidade e melhorar a qualidade do trabalho 
remunerado e das horas de trabalho; 

 Fornecer incentivos para mudar o consumo e os padrões 
atualmente existentes na sociedade.307 

 

Cheibub e Locke apontam que não se podem ter expectativas legítimas de 

que as empresas assumam essas responsabilidades. Ninguém tem o direito de 

exigir que elas pratiquem alguma forma de responsabilidade social corporativa, logo 

não há a obrigação por parte delas de o fazerem. Não temos fundamentos para 

exigir essas ações de empresas e empresários. Nesse sentido vejamos: 

Podemos louvar atos de filantropia e de responsabilidade 
empresarial, podemos até mesmo incentivá-los, mas o fundamental 
é que não temos o direito de esperar que empresários e as 
empresas sejam obrigados a praticar esses atos. Pelo menos não 
temos esse direito em relação às empresas enquanto não tivermos 
também o direito de esperar o mesmo para qualquer outro ator 
social. Responsabilidade social empresarial, portanto, não é uma 
questão moral, mas sim de interesse econômico das empresas.308 

 

Como se vê, a responsabilidade socioambiental pode ser conceituada como 

um conjunto de ações que promovam o desenvolvimento sem comprometimento 

com o meio ambiente a as áreas sociais. Nesse passo as empresas e instituições 

devem atuar externa e internamente no sentido de disseminar e aplicar 

metodologias que configurem a responsabilidade socioambiental de diversas 

formas como: combate à fome; incentivo à educação, apoio na inclusão social; 

reciclagem; estabelecimento de princípios ambientalistas; redução da poluição e 

adesão a novas tecnologias envolvendo a sustentabilidade, reutilização de 

recursos naturais; e a otimização do uso de energia.309 

                                                            
307SPANGENBERG, Joachim H.; OMANN, Ines; HINTERBERGER, Friedrich. Critérios de 

crescimento sustentável Benchmarks mínimos e cenários para o emprego e o meio ambiente. 
Revista Econômica Ecológica, p. 442. 

308CHEIBUB, Zairo; LOCKE, Richard. op. cit., p. 287. 
309LARUCCIA, Mauro Maia; YAMADA, Karen Junko. O desenvolvimento sustentável e a gestão de 

compliance em instituições financeiras. Estratégica, v.11, n. 2, p. 62, dez. 2011. Disponível em: 
http://estrategica.faap.br/ojs/index.php/estrategica/article/viewFile/8/5. Acesso em: 09 nov. 2020. 
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Contudo, apesar de não haver obrigatoriedade quanto à adoção de regras 

de responsabilidade social pelas empresas e consequentemente das disposições 

contidas na norma ISO 26.000 (Diretrizes de Responsabilidade Social) e norma ISO 

14000 (Gestão Ambiental), atualmente denota-se que há grande valorização e 

ganho de reputação no mercado por parte das empresas sustentáveis, o que vem 

gerando o desenvolvimento de uma cultura de estar em conformidade com as boas 

práticas ambientais (Gestão de Compliance Ambiental).  

 

2.2 Princípios de responsabilidade social 

 

É extremamente importante que a organização, empresas, ente estatal, 

organização não governamental adotem princípios e estratégias a fim de que ocorra 

uma gestão efetiva e calcada na responsabilidade socioambiental.  

Nessa esteira, sete principais princípios devem ser devidamente observados 

para a efetiva promoção da responsabilidade social: 1. accountability 

(responsabilidade); 2. transparência; 3. comportamento ético; 4. respeito pelos 

interesses dos stakeholders; 5. respeito pelo estado de direito; 6. respeito pelas 

normas internacionais de comportamento e 7. respeito pelos direitos humanos.310 

Nesse passo, o dever de responder por todas as consequências de suas 

ações faz com que as organizações sejam responsáveis por prestar contas pelos 

impactos danosos causados, por seus atos, decisões ou omissões que impactem 

o meio ambiente e a sociedade civil como um todo. Segundo Fernando de Almeida: 

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento 
permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e 
contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando 
simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de 
suas famílias, da comunidade local e a da sociedade como um 
todo.311 

 

Revela-se essencial a investigação das organizações para que se constate 

a conformidade com a lei e ocorra de maneira efetiva à responsabilização pelos 

                                                            
310OS PRINCÍPIOS da responsabilidade social. Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, Disponível 

em: https://www.inbs.com.br/os-principios-da-responsabilidade-social/. Acesso em: 01 jul. 2020. 
311MELO NETO, Francisco de Paulo; FROES, César. Responsabilidade social e cidadania 

empresarial: a administração do terceiro setor. Qualititymark: Rio de Janeiro, 1999. p. 88. 
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resultados apresentados durante o processo de investigação; o que se dá o nome 

e Accountability (Responsabilidade).312 

Outro princípio chave a ser observado é o da transparência, por meio do qual 

as organizações devem disponibilizar às partes interessadas todas as informações 

de forma clara, precisa e completa sobre as decisões ou atividades que possam 

afetá-las.313 

O comportamento ético e profissional por parte da associação, organização, 

ente estatal ou empresa privada deve se pautar por respeito aos princípios e 

padrões de honestidade, equidade e integridade. Esses valores devem permear 

toda a gestão das organizações tanto na administração dos conflitos internos, como 

na sua relação com a sociedade oportunidade em que interesses de indivíduos e 

comunidades são afetados. Seguindo esta lógica, infere-se que: “O exercício da 

responsabilidade social pressupõe a adoção de um comportamento ético pela 

organização.”314 

O Instituto Ethos conceitua a Responsabilidade Social Empresarial como: 

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente 
da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e 
pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.315 

 

Deve se dar também a disseminação de uma cultura de respeito pelas partes 

interessadas, oportunidade em que pessoas ou entidades que tenham interesses 

identificáveis devem ser ouvidas a fim de que se tenha um “feedback” sobre as 

impressões e percepções a respeito da cultura que vem sendo paulatinamente 

construída. 

O respeito pelo Estado de Direito é algo que deve imperar, dado que as 

organizações devem respeitar a lei. Infere-se, por consequência lógica que nenhum 

                                                            
312OS PRINCÍPIOS da responsabilidade social, cit. 
313Id. Ibid. 
314MELO NETO, Francisco de Paulo; FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: 

o caso brasileiro, cit., p. 132. 
315CONCEITOS Básicos e Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial. 5.ed. São Paulo: 

Instituto Ethos, 2007. Disponível em: https://www.ethos.org.br/wp-
content/uploads/2014/05/Conc_Bas_e_Indic_de_Respon_Soc_Empres_5edi.pdf. Acesso em: 20 
jan. 2020. 
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indivíduo, organização ou mesmo governo estão acima da lei. O princípio da 

equidade, no sentido de que todos são iguais perante a lei, se revela como princípio 

base da responsabilidade social. 

Destarte, tem-se que com o aumento do movimento de responsabilidade 

social está em consonância com o aumento do capitalismo, dado que as empresas 

notaram ser importante ser uma empresa sustentável e que atende à legislação de 

proteção ambiental. Trata-se de um marketing e estratégia positiva à imagem da 

empresa agregando valor ao produto e à marca. Nesse sentido vejamos: 

Assumir projetos sociais, ou como se diz em Portugal, “boas 
práticas” passam a ser um imperativo para as empresas que não 
querem perder sua fatia no mercado, Ainda, incorporar projetos 
sociais na sua prática de gestão de negócios torna a empresa uma 
instituição reconhecida socialmente. Num mundo em que as 
injustiças sociais estão ainda a merecer o devido enfrentamento por 
parte das autoridades políticas e mesma da sociedade civil, o 
empresariado que incorpora à sua gestão de negócios a dimensão 
social torna-se alguém que deve ser respeitado socialmente. 
Mesmo que os seus projetos sociais muitas vezes não tenham 
continuidade e seja apenas uma mera jogada de marketing. Muitos 
empresários ainda estão apostando nisso. Na sua imagem a 
qualquer custo. Numa jogada de marketing. E outros ainda que não 
se deram conta que a vantagem competitiva do projeto social é sua 
mais valia.316 

 

Na mesma esteira tem-se que a Responsabilidade Social vai para além da 

empresa cumprir suas exigências mínimas da lei. Nesse sentido vejamos: 

Suas obrigações sociais vão para alpem do cumprimento das 
normas legais, o que significa que devem contribuir para o reforço 
da sua reputação, mantendo a fidelização aos clientes, portanto 
potenciando a criação de valor para a sociedade como um todo; 
muito embora hoje, a maioria das empresas que se autodenominam 
socialmente responsáveis entenda que basta para isso o simples 
cumprimento das leis.317 

 

A Globalização fomenta o desenvolvimento de regras e princípios 

internacionais, no sentido de que as corporações, empresas, organizações 

                                                            
316RICO, Elizabeth de Melo. Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade (percursos em 

Portugal). Revista Administração em Diálogo, v. 14, n. 1, p 29-52, 2010. 
317SEABRA, Miguel. Responsabilidade social da empresa: o caso Nova Delta. In: SEABRA, Miguel; 

RODRIGUES, Jorge (Orgs.). Responsabilidade social das organizações: perspectivas de 
investigação. Mangualde-PT: Edições Pedago, 2008. 
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internacionais estejam em consonância e respeitem mecanismos e diretrizes 

internacionais. Nesse sentido depreende-se: 

As normas internacionais de comportamento têm como objetivo 
oferecer padrões civilizatórios universais mínimos para 
humanidade e são resultados de lutas sociais intensas ocorridas ao 
longo da história. Da mesma forma que se recomenda que as 
organizações respeitem o estado de direito também se recomenda 
que as organizações respeitem as normas internacionais de 
comportamento favoráveis à responsabilidade social. Onde a 
aplicação das normas internacionais de comportamento for 
conflitante com a legislação local, convém que a organização se 
esforce ao máximo para respeitar as normas internacionais.318 

 

Outro ponto importante e que se deu com o crescimento da 

Responsabilidade Social foi o reconhecimento da importância e da universalidade 

dos Direitos Humanos como valor fundamental da organização. Verifica-se que as 

regras devem ser aplicadas e observadas por todos os países no sentido de 

uniformização e padronização dos princípios vetores protetivos, senão vejamos: 

Somadas às relações mais complexas atuais, constata-se a 
expansão da sociedade internacional e do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Neste cenário, as Nações Unidas ocupam papel 
central na formulação de medidas que buscam a consolidação da 
responsabilidade de agentes econômicos. Destaca-se, nesse 
sentido, a criação, em 1974, do Centro sobre Empresas 
Transnacionais da Organização das Nações Unidas (UM Centre on 
Transnational Corporations – “UNCTC”, com escopo de 
problematizar a regulação dos impactos dos negócios 
transnacionais, especialmente nos direitos humanos). 
Acrescentem-se, ainda, as Diretrizes da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 
Empreendimentos Multinacionais, de 1976, com recomendações 
às empresas multinacionais que operem dentro ou a partir de 
países aderentes, e, a adoção pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em 1977, da “Declaração Tripartida de Princípios 
Relativos a Empreendimentos Multinacionais e Política Social”, 
com o objetivo de encorajar as empresas a respeitarem a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos 
internacionais de direitos humanos. 

Nas décadas de 1980 e 1990, as transnacionais cresceram 
exponencialmente, o que gerou o aumento de campanhas da 
sociedade civil denunciando efeitos nocivos de políticas bancárias 
e de financiamento, destruição ambiental, violações de direitos 
humanos, condições degradantes de trabalho, bem como disputas 

                                                            
318COSTA, Hélio da. ISO 26000 Norma Internacional de Responsabilidade Social: um guia para 

entendê-la melhor. São Paulo: Instituto Observatório Social, 2011. p. 30. 
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judiciais para o reconhecimento de responsabilidade de 
empresas.319 

 

Podemos apontar também que as Diretrizes da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) são essenciais a fim de que sejam 

estabelecidos padrões voluntários para a conduta empresarial no sentido de 

proteção de áreas, como direitos humanos, meio ambiente e trabalho.320 

No âmbito do Direito Ambiental, podemos apontar como centrais os 

princípios da prevenção e precaução. O primeiro encontra guarida no art. 225, 

caput da Constituição Federal emergindo quando o legislador constituinte aduz que 

incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio 

ambiente às presentes e futuras gerações. Nesse sentido as lições de Marcelo 

Abelha Rodrigues, senão vejamos: 

Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se 
ocorrido o dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente 
impossível. O mesmo ecossistema jamais pode ser revivido. Uma 
espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta desmatada 
causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de 
reconstituição da fauna e da flora e de todos os componentes 
ambientais em profundo e incessante processo de equilíbrio, como 
antes se apresentavam.321 

 

Por sua vez Paulo Affonso Leme Machado organiza em cinco itens a 

aplicação do princípio da prevenção, senão vejamos: 

1° identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um 
território, quanto à conservação da natureza e identificação das fontes 
contaminantes das águas do mar, quanto ao controle da poluição; 2° 
identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um 
mapa ecológico; 3. Planejamentos ambiental e econômico integrados; 4° 
ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo 
com a sua aptidão; e 5° estudo de impacto ambiental.322 

 

Édis Milaré ensina que facilmente se percebe a distinção entre os princípios 

da prevenção e da precaução, aduzindo que por meio do princípio da prevenção 

                                                            
319PIOVESAN, Flávia. Empresas e direitos humanos. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 90-91. 
320Id. Ibid. 
321RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte Geral. 2. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 203. 
322MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de direito ambiental. São Paulo: Malheiros Editores, 

1994. p. 36. 
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infere-se que algo deve ser prevenido (latim prae = antes e venir = vir, chegar), 

tendo como significado o ato ou efeito de antecipar-se, chegar antes. Nesse sentido 

vejamos: “Induz uma conotação de generalidade, simples antecipação no tempo, é 

verdade, mas com intuito conhecido”.323 

Por sua vez, explica que a palavra precaução deriva do (latim prae = antes 

e cave = tomar cuidado), o que em síntese sugere cuidados antecipados com o 

desconhecido, cautela para que: “Uma atitude ou ação não venha a concretizar-se 

ou a resultar em efeitos indesejáveis”.324 

Ademais, a responsabilidade de proteger do Estado é essencial devendo 

consequentemente implantar princípios e vetores a serem seguidos pelas 

corporações no tocante à proteção ambiental e internalização das regras de 

responsabilidade social corporativa em sua estrutura. Nesse sentido vejamos: 

Em primeiro lugar, os princípios fundamentais relacionados à 
responsabilidade corporativa começam com uma declaração 
programática, que afirma que “as empresas devem respeitar os 
direitos humanos” e, no caso de não fazê-lo, devem enfrentar as 
conseqüências negativas derivadas de suas responsabilidades, ou 
não conformidade. Agora, rapidamente, o Relatório se preocupa em 
enfrentar qualquer nova extensão dessa responsabilidade, uma vez 
que acrescenta que se limita apenas aos "direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente", enunciados por numerus 
clausus no Comentário do representante especial.  

O segundo princípio fundador refere-se ao que os “Estados devem 
declarar claramente o que é esperado de todas as empresas 
domiciliadas em seu território e / ou jurisdição” em relação ao 
respeito aos direitos humanos. Nesse momento, chama a atenção 
para a habilidade delicada e cuidadosa mostrada no relatório ao 
selecionar o idioma, especialmente quando se trata de se 
concentrar na responsabilidade corporativa. 

Por sua vez, há a seção da responsabilidade de proteger o Estado 
no tocante a situações afetadas por conflitos. Nesse ponto, 
novamente, a ambiguidade é evidente, e não é possível especificar 
se esse princípio operacional é aplicável a todos os tipos de 
conflitos armados, sejam internacionais ou internos, e também a 
situações de violência ou distúrbios internos.325 

                                                            
323MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 

glossário, cit., p. 822. 
324Id., loc. cit. 
325ESTEVE MOLTÓ, José Elías. Los principios rectores sobre las empresas transnacionales y los 

derechos humanos em el marco de las Naciones Unidas para <proteger, respetar y remediar>: 
hacia la responsabilidad de las corporaciones o la complacência institucional? Anuario Español de 
Derecho Internacional, v. 27, p. 315-349, 2011. Disponível em: 
https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/download/2559/2432/. 
Acesso em: 09 nov. 2020. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “En primer lugar los 
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Como se vê, os princípios supracitados objetivam trazer vetores mínimos 

para enfrentar a problemática entre as empresas transnacionais e os direitos 

humanos, incorporando normas estruturantes e mecanismos de Responsabilidade 

Social Corporativa. Nesse sentido vejamos: 

A Responsabilidade Social Empresarial, de acordo com as suas 
expressões mais alargadas assenta-se no princípio dos direitos e 
deveres do cidadão, ou seja, na concepção de que o ser cidadão 
supõe o acesso aos direitos civis, políticos e sociais e na 
capacidade do sujeito tomar decisões de forma livre; o que nos 
remete a colocar em discussão os objetivos das empresas ao 
adotarem esse titpo de ideário. Há uma contradição intrínseca entre 
o ser socialmente responsável e o garantir lucro para o negócio. 
Não se pode negar que pelos motivos que apontamos até o 
momento as práticas de responsabiliade social empresarial têm 
evoluído no sistema capitalista. Este é um fato que a nosso ver não 
é desprezível, uma vez que coloca outro fator na atitude das 
empresas que como temos afirmado até o momento são os agentes 
privilegiados, que no uso das mais variadas formas de tecnologias 
poderão inovar e renovar as formas de produção e prestação de 
serviços sustentáveis.326 

 

Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento econômico deve se dar de 

maneira sustentável, sendo que o emprego de novas técnicas menos invasivas e 

lesivas ao meio ambiente deve ser estimulado e executado com precisão pelas 

empresas, governo e sociedade civil. 

 

 

 

                                                            
principios fundacionales relativos a la responsabilidad de las empresas comienzan con una 
declaración programática, que establece que «las empresas deben de respetar los derechos 
humanos», y que en caso de no hacerlo deberán hacer frente a las consecuencias negativas 
derivadas de su incumplimiento. Ahora bien de forma rápida, el Informe, se preocupa de atajar 
cualquier nueva extensión de esta responsabilidad, puesto que añade que la misma, únicamente 
se limita a los «derechos humanos internacionalmente reconocidos», los cuales vienen enunciados 
a modo de numerus clausus en el comentario del Representante Especial. 
El segundo principio fundacional viene referido a lo que los «Estados deben enunciar claramente 
que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorioy/ojurisdicción» en relación al 
respeto de los derechos humanos. Llama en este punto la atención, la delicada y cuidadosa 
destreza que muestra el informe a la hora de seleccionar el lenguaje, sobretodo en lo referente a 
la hora de focalizar la responsabilidad de las empresas. 
Por último en este apartado de la responsabilidad de proteger del Estado se hace referencia a las 
situaciones afectadas por conflictos. En este punto de nuevo la ambigüedad resulta evidente, y no 
se llega a precisar si este principio operativo es aplicable a todo tipo de conflictos armados, ya 
sean internacionales o internos, y también a situaciones de violencia o disturbios internos.” 

326RICO, Elizabeth de Melo. op. cit., p. 29-52., 
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2.3 Vantagens e barreiras para a adoção da responsabilidade sociambiental 

 

A responsabilidade social corporativa vem cada vez mais se difundindo em 

nosso país e no mundo. Sabemos que as empresas devem estar em conformidade 

com as boas práticas de sustentabilidade, a fim de que não sofram retaliações e 

punições.  

Depreende-se que no Brasil, com a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013), 

difundiu-se ainda mais a necessidade de implementação de programas de 

integridade e compliance (conformidade), a fim de que as empresas sejam 

consideradas em consonância com a lei e afeitas às modernas técnicas de gestão 

empresarial.327 

Nesse passo, a Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa supracitada, 

exige cada vez mais uma adequação das empresas às políticas de conformidade, 

nelas incluídas as medidas voltadas a tutela ambiental, o que contribuiu para evitar 

uma responsabilização social pesada por parte do Poder Público, em caso de 

desconformidade legal. Segundo Jesse: 

Embora o direito internacional consuetudinário obrigue os Estados 
a observar um dever geral de cuidar do meio ambiente, dentro e 
fora de sua jurisdição, essa regra parece existir para empresas 
comerciais. Afinal, o direito internacional público vincula 
principalmente os estados; portanto, os direitos e obrigações 
internacionais de atores não estatais, como empresas comerciais, 
são limitados. 

É discutível, no entanto, que as empresas comerciais tenham 
responsabilidades em cuidar do meio ambiente. Já em 2002, foi 
previsto no Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, que uma das ações 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável é “melhorar a 
responsabilidade e a responsabilidade ambiental e social das 
empresas” através, entre outras coisas, “Iniciativas voluntárias, 
incluindo sistemas de gestão ambiental, códigos de conduta, 
certificação e relatórios públicos sobre questões ambientais e 
sociais” e também para “diálogo entre empresas e comunidades em 
que operam e outras partes interessadas”. 

Embora a Estrutura de 2008 e as Diretrizes de 2011 forneçam uma 
estrutura para as responsabilidades sociais das empresas, as 

                                                            
327BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa 

e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 04 jul. 
2020. 
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responsabilidades das empresas para o meio ambiente foram 
negligenciadas. Portanto, alega-se que a atual estrutura de RSE 
deve ser complementada pela responsabilidade ambiental 
corporativa. Como tal, a RSE teria como objetivo ou mesmo seria 
fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável, 
equilibrando o desenvolvimento econômico com as necessidades 
sociais e ambientais.328 

 

Verificamos que as pequenas, médias e grandes empresas devem estar em 

consonância com as regras de boa governança, a fim de que haja a proteção do 

meio ambiente. Ainda para Jesse: 

Como as pequenas e médias empresas podem não ter as mesmas 
capacidades que as grandes, as Diretrizes da OCDE reconhecem 
que os governos aderentes podem ter que incentivar essas 
empresas a observar o máximo possível as recomendações das 
diretrizes. 

Ainda assim, pequenas e médias empresas podem causar 
impactos ambientais significativos, que exigem medidas 
correspondentes, independentemente do seu tamanho. 
Semelhante à obrigação dos Estados de evitar danos ambientais e 
semelhante à responsabilidade das empresas de respeitar os 
direitos humanos, conforme reconhecido nas Diretrizes-Quadro de 
2008 e 2011 acima mencionadas, afirma-se que as empresas de 
negócios devem mostrar a devida diligência para cumprir seus 
objetivos e promover a responsabilidade ambiental corporativa. 
Como tal, as empresas serão informadas sobre os impactos 
ambientais potencialmente significativos de seus projetos 
pretendidos e em andamento. Portanto, esse processo deve ser 

                                                            
328JESSE, Katinka D.; KOPPE, Erik V. Business enterprises and the environment. The 

Dovenschmidt Quarterly, December 2013. n. 4, p. 181, Dec. 2013. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/3c56/5a757b19405213667aac77cb88661a5045e0.pdf?_ga=2.11
2517316.1104372904.1604966066-653182016.1604966066. Acesso em: 09 nov. 2020. Tradução 
nossa. Texto original, em inglês: “While customary international law arguably obliges states to 
observe a general duty of care for the environmental, both within and outside their jurisdiction, no 
such rule appears to exist for business enterprises. After all, public international law primarily binds 
states; hence international rights and obligations of non-state actors, such as business enterprises, 
are limited. 
It is arguable, however, that business enterprises do have responsibilities to care for the 
environment. Already in 2002, it was provided in the Plano f Implementation of the UM World 
Summit on Sustainable Development that one of the actions which regard to sustainable 
development is to “(e)nhance corporate environmental and social responsibility and accountability” 
through, inter alia, “voluntary initiatives, including environmental management systems, codes of 
conduct, certification and public reporting on environmental and social issues”, and also to 
“(e)ncourage dialogue between enterprises and the communities in which they operate and other 
stakeholders”. 
Whilst the 2008 Framework and the 2011 Guidelines provide a framework for the social 
responsibilities of business enterprises, the responsibilities of business enterprises for the 
environment have been neglected. It is therefore submitted that the current CSR framework must 
be complemented by corporate environmental responsibility. As such, CSR would aim to or would 
even be instrumental to achieve sustainable development by balancing economic development 
with social and environmental needs.” 
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iniciado o mais cedo possível, não apenas em nível geral, 
estabelecendo uma política para atender às suas 
responsabilidades ambientais corporativas, mas também no 
desenvolvimento de uma nova atividade ou uma alteração ou 
extensão da mesma. Como as Diretrizes da OCDE estabelecem, 
“(e) as empresas devem agir o mais rápido possível e de maneira 
proativa, para evitar, por exemplo, danos ambientais graves ou 
irreversíveis resultantes de suas atividades.329 

 

No tocante à implementação de um processo de due diligence, no qual 

haverá efetivamente uma troca de informações entre as empresas, verifica-se um 

ganho no tocante à qualidade da informação e às medidas colocadas em prática, 

dando, portanto, maior exequibilidade e trazendo melhores resultados: 

Outra conseqüência importante da implementação de um processo 
de due diligence ambiental é facilitar o diálogo das partes 
interessadas e evitar conflitos. Assim, poderia ajudar as empresas 
a avaliar o risco de ações judiciais, se surgirem conflitos. Com base 
em seu desempenho de due diligence ambiental, as empresas 
podem mostrar que tomaram todas as medidas razoáveis para 
evitar os supostos impactos ambientais significativos. Um passo 
importante é “adotar cartas voluntárias, códigos de conduta ou 
prática internamente, bem como por meio de iniciativas setoriais e 
internacionais para confirmar comportamento e desempenho 
aceitáveis, como iniciativas setoriais e / ou temáticas relevantes, a 
Coalizão de Cidadania da Indústria Eletrônica (EICC). ), Iniciativa 
de Transparência nas Indústrias Extrativas (EITI), Iniciativa da 
Cadeia de Suprimentos para Projetos de Divulgação de Carbono, 
Coalizão de Embalagens Sustentáveis (CEP). 

O processo de due diligence ambiental também deve estar em 
andamento. Semelhante ao dever do Estado de levar em 
consideração novas Normas e dar peso adequado a novos 
padrões, “não apenas quando os Estados contemplam novas 
atividades, mas também quando continuam com atividades 

                                                            
329JESSE, Katinka D.; KOPPE, Erik V. op. cit., p. 183. Tradução nossa. Texto original, em inglês: 

“As small-and medium-sized enterprises may not have the same capacities as larger enterprises, 
the OECD Guidelines acknowledge that adhering governments may have to encourage these 
enterprises to observe the guidelines recommendations to the fullest extent possible. 
Stil, also small and medium sized enterprises may cause significant environmental impacts, which 
require corresponding measures regardless of their size. Similar to the obligation of states to 
prevent environmental harm and similar to the responsibility for business enterprises to respect 
human rights as recognized in the above-mentioned 2008 Framework and 2011 Guidelines, it is 
submitted that business enterprises must show due diligence in order to meet their responsibility 
to care for the environment or their corporate environmental responsibility. As such, business 
enterprises will be informed about the potentially significant environmental impacts of their intended 
and ongoing projects. Therefore, such process should be initiated as early as possible, not only on 
a general level by having in place a policy to meet their corporate environmental responsibility, but 
also in the development of a new activity or a change or extension thereof. As the OECD Guidelines 
put in, “(e)nterprises should act as soon as possible, and in a proactive way, to avoid, for instance, 
serious or irreversible environmental damages resulting from their activities”. 
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iniciadas no passado, a due diligence ambiental exige que as 
empresas incorporem uma responsabilidade neste processo.  

Semelhante às regras estabelecidas no Projeto de Artigos de 2001 
sobre Poluição Transfronteiriça e como evidência das Diretrizes da 
OCDE, Pacto Global da ONU e ISO 26000, é apresentado que o 
processo de due diligence ambiental deve incluir as seguintes 
medidas.330 

 

Por sua vez, a relação da organização com as ações de responsabilidade 

social pode se dar em três níveis: 

1. Abordagem da obrigação social: supõe ser o objetivo principal de 
uma empresa o sucesso econômico e que, portanto a empresa 
deveria meramente satisfazer as responsabilidades sociais 
mínimas impostas pela legislação; 2. Abordagem da 
responsabilidade social: supõe não serem as metas da empresa 
meramente econômicas, mas também sociais e que a empresa 
deveria destinar recursos para a realização dessas metas; 3. 
Sensibilidade social: supõe não ter a empresa apenas metas 
econômicas e sociais, mas que também precisa antecipar-se aos 
problemas sociais do futuro e agir agora para responder a esses 
problemas.331 

 

Podemos definir também a responsabilidade social corporativa como:  

O comprometimento permanente dos empresários de adotar um 
comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento 
econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de 
seus empregados e de suas famílias, da comunidade local e da 
sociedade como um todo.332 

                                                            
330JESSE, Katinka D.; KOPPE, Erik V. op. cit., p. 183. Tradução nossa. Texto original, em inglês: 

“Another important consequence of implementing an environmental due diligence process is to 
facilitate stakeholder dialogue and prevent conflicts. It could thus help businesses enterprises to 
assess the risk of legal claims if conflicts nevertheless arise. On the basis of their environmental 
due diligence performance, business enterprises could show they took every reasonable step to 
avoid the alleged significant environmental impacts. One important step is to “adopt voluntary 
charters, codes of conduct or practice internally as well as through sectoral and international 
initiatives to confirm acceptable behavior and performance, such as relevant sector and/or theme-
focused iniciatives, the Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI), Carbon Disclosure Projects Supply Chain Initiative, the Sustainable 
Packaging Coalition (SPC). 
The environmental due diligence process should be ongoing as well. Similar to the state duty to 
take new norms into consideration and give proper weight to new standards, “not only when States 
contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past, environmental 
due diligence requires business enterprises to incorporate a responsibility in this respect. 
Similar to the rules as laid down in the 2001 Draft Articles on Transboundary Pollution, and as 
evidence by the OECD Guidelines, the UN Global Compact and ISSO 26000, it is submitted that 
the environmental due diligence process should include the following measures.” 

331BERTONCELLO, Sílvio Luiz Tadeu; CHANG JÚNIOR, João. op. cit. 
332MELO NETO, Francisco de Paulo; BRENNAND, Jorgiana Melo. Empresas socialmente 

sustentáveis: o novo desafio da gestão moderna. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. p. 87. 
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Por sua vez, o Instituto Ethos de empresa e Responsabilidade Social, que é 

uma organização não governamental, reconhece a responsabilidade social 

empresarial como forma de conduzir os negócios tornando a empresa parceira e 

corresponsável pelo desenvolvimento social. Nesse sentido, podemos inferir que 

empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os 

interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço 

dentre outros)333. 

Temos que uma empresa só terá um diferencial competitivo sustentável 

acima da média da sua indústria, se a adoção dela tiver uma relação favorável de 

custo versus benefício. Outra exigência muito importante para a estratégia de 

diferenciação é a comunicação com seu mercado-alvo, o qual precisa ser 

convencido dos benefícios decorrentes do diferencial vinculado às suas atividades. 

A responsabilidade corporativa visa trabalhar com conceitos éticos no âmbito 

do direito corporativo e a fomentar atitudes e atividades que se caracterizem por: 

Preocupação com atitudes éticas e moralmente corretas que 
afetem todos os públicos e stakeholders envolvidos; promoção de 
valores e comportamentos morais que respeitem os padrões 
universais de direitos humanos e de cidadania; respeito ao meio 
ambiente e contribuição para a sua sustentabilidade em todo o 
mundo; maior envolvimento nas comunidades em que se insere a 
organização para o desenvolvimento econômico e humano no 
âmbito social.334 

 

A responsabilidade social corporativa pode também ser definida como 

A responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas 
decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio 
de um comportamento ético e transparente que: 1. contribua para 
o desenvolvimento sustentável, inclusive à saúde e bem-estar da 
sociedade; leve em consideração as expectativas dos 
stakeholders; estejam em conformidade com a legislação aplicável 
e seja consistente com normas internacionais de comportamento e; 
esteja integrada em toda a organização e seja praticada em seus 
relacionamentos.335 

 

                                                            
333MELO NETO, Francisco de Paulo; BRENNAND, Jorgiana Melo. op. cit., p. 87. 
334QUEIROZ, Adele. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 

2005. p. 1. 
335FELLIPELLI CONSULTORIA ORGANIZACIONAL. Responsabilidade social gorporativa como 

estratégia organizacional. 30 jan. 2019. Disponível em: https://fellipelli.com.br/responsabilidade-
social-corporativa-rsc-como-estrategia-organizacional/jan. Acesso em: 06 set. 2019. 
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Existem algumas principais vantagens de ser socialmente responsável, 

vejamos: 

Valorização do produto/serviço, quando um produto ou serviço vem 
de uma organização com responsabilidade social bem estruturada 
e divulgada, ele conquista mais facilmente credibilidade e a 
confiança dos clientes; bom relacionamento com a comunidade, 
uma empresa que cuida não somente da promoção de seus 
produtos, se preocupando também com a comunidade a qual 
pertence, conquista o respeito, a atenção e a simpatia da 
população; preservação dos próprios recursos; a RSC depende de 
uam gestão interna sustentável e responsável, que promova um 
melhor planejamento dos insumos necessários. Esse tipo de gestão 
garante também que o uso desses recursos se dê de forma a não 
esgotá-los; motivação dos colaboradores; trabalhar em uma 
empresa que se preocupa com questões socioambientais é muito 
mais estimulante para os funcionários, e o engajamento da equipe, 
por sua vez, é primordial para o êxito da organização; incentivos 
governamentais: empresas comprometidas com o desenvolvimento 
sustentável e o bem-estar social costumam receber mais incentivos 
governamentais, como redução de encargos fiscais, imunidades ou 
isenções tributárias; menos processos judiciais: organizações que 
cultivam relacionamentos saudáveis com o governo e a 
comunidade estão menos sujeitos a litígios e problemas judiciais.336 

 

Ademais, conceitos importantes e centrais surgem para justificar a 

necessidade de mudança na mentalidade das pessoas e empresas. Nesse sentido, 

o ecodesenvolvimento se propõe a fomentar ações compatíveis com a melhoria 

nos níveis de qualidade de vida e preservação ambiental.337 

Nesse passo, tem-se que o ecodesenvolvimento surge para dar uma 

resposta à necessidade de harmonizar os processos ambientais com os 

socioeconômicos, maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer as 

necessidades humanos presentes e futuras. Nesse sentido: 

O ecodesenvolvimento apresentava-se como excessivamente 
alternativo para que as correlações de forças dentro do sistema 
dominante lhe permitissem extrapolar princípios aceitáveis, desde 
os níveis locais/ microrregionais até a escala global, em que se 
explicitam atualmente os problemas do meio ambiente, do 
desenvolvimento e da ordem mundial. (Herrero, 1997). Segundo 
esse autor, provavelmente a maior virtude do ecodesenvolvimento 
seja que, além de incorporar definitivamente os aspectos 

                                                            
336FELLIPELLI CONSULTORIA ORGANIZACIONAL. Responsabilidade social gorporativa como 

estratégia organizacional, cit. 
337JACOBI, Pedro. Meio ambiente e sustentabilidade. Disponível em: 

http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/desenvolvimento%20sustentavel.pdf. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 
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ecológicos no plano teórico, enfatiza a necessidade de inverter a 
tendência autodestrutiva dos processos de desenvolvimento no seu 
abuso contra a natureza.338 

 

Com efeito, tem-se que a confluência entre as vertentes economicistas e 

ambientalista deveu-se principalmente ao avanço da crise ambiental, tendo em 

vista os graves problemas econômicos e sociais na maioria dos países de todo o 

mundo. 

No Brasil, mais precisamente no final da década 80, é possível inferir que 

um movimento ambiental assume uma configuração multissetorial buscando atores 

centrados no desenvolvimento de práticas que trouxessem equilíbrio entre 

conservação e/ou restauração do meio ambiente degradado. 

Marco importante no âmbito internacional se deu com a divulgação do 

Relatório de Brundtlandt, também conhecido como Nosso Futuro Comum. Nesse 

passo, tem-se que a ideia do desenvolvimento sustentável foi retomada ganhando 

mais força nas décadas subsequentes e convergindo as autoridades a centrarem 

esforços a fim de fomentarem o ecodesenvolvimento. Nesse sentido, vejamos: 

O relatório é o resultado de uma comissão da ONU e parte de uma 
abordagem em torno da complexidade das causas que originam os 
problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global. Não 
só reforça as necessárias relações entre economia, tecnologia, 
sociedade e política, como chama a atenção para a necessidade 
do reforço de uma nova postura ética em relação à preservação do 
meio ambiente, caracterizada pelo desafio de uma 
responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os 
integrantes da sociedade dos nossos tempos.339 

 

Nesse passo, o Relatório de Brundtland apresenta uma lista de ações a 

serem tomadas pelos Estados e também define metas a serem realizadas no plano 

internacional, tendo como agentes as diversas instituições multilaterais. 

Tem-se que a interdependência entre o desenvolvimento socioeconômico e 

as transformações no meio ambiente, durante décadas ignoradas, entrou tanto no 

discurso como na agenda de grande parte dos governos do mundo. 

                                                            
338JACOBI, Pedro. op. cit. 
339Id. Ibid. 
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Pode-se apontar como marco internacional a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92), a qual representou o 

primeiro passo de um longo processo de entendimento entre as nações sobre as 

medidas concretas visando reconciliar as atividades econômicas com a 

necessidade de proteger o planeta e assegurar um futuro sustentável para todos 

os povos.340 

Tem-se que o avanço rumo a uma sociedade sustentável é permeado de 

obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade sobre 

os desafios nessa seara.  

Nesse sentido, tem-se que a sustentabilidade como novo critério básico e 

integrador precisa estimular permanentemente as responsabiliade éticas, na 

medida em que a ênfase nos aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar 

os aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a ética dos seres vivos. 

Segundo Rees, tem se que: 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a 
possibilidade de garantir, mudanças sociopolíticas que não 
comprometam os sistemas ecológicos e sociais nos quais se 
sustentam as comunidades. É cada vez mais notória a 
complexidade desse processo de transformação de um cenário 
urbano crescentemente não só ameaçado, mas diretamente 
afetado por riscos e agravos socioambientais.341 

 

Cumpre informar, que o agravamento dos problemas e a crescente sensação 

de paralisia e falta de solução dos impactos destrutitivos da crise, exigem uma 

rápida adaptação dos cidadãos à consciência ambiental e emprego de novas 

formas de lidar com as questões que estão sendo apresentadas. Nessa esteira 

vejamos: 

O grande desafio que se coloca é, por um lado, gerar empregos 
com práticas sustentáveis e, por outro, fazer crescer o nível de 
consciência ambiental, ampliando as possibilidades de a população 
participar mais intensamente nos processos decisórios como um 
meio de fortalecer a sua corresponsabilização na fiscalização e 
controle dos agentes responsáveis pela degradação 
socioambiental. 

                                                            
340JACOBI, Pedro. op. cit. 
341REES, William E. Defining sustainable development. CHS Research Bulletin, Vancouver, 

University of British Columbia, 1988. (Background paper). 
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Finalmente, é importante ressaltar que uma agenda para a 
sustentabilidade ambiental urbana deve levar em conta a relevância 
de estimular a expansão dos meios de acesso a uma informação 
geralmente dispersa e de difícil compreensão, como parte de uma 
política de fortalecimento do papel dos diversos atores 
intervenientes. 

O momento atual exige que a sociedade esteja mais motivada e 
mobilizada para assumir um caráter mais propositivo, assim como 
para poder questionar de forma concreta a falta de iniciativa dos 
governos para implementar políticas pautadas pelo binômio 
sustentabilidade e desenvolvimento, num contexto de crescentes 
dificuldades para promover a inclusão social. Diversas experiências 
bem-sucedidas, principalmente por parte de administrações 
municipais, mostram que, havendo vontade política, é possível 
viabilizar ações governamentais pautadas pela adoção dos 
princípios de sustentabilidade ambiental conjugada a resultados na 
esfera do desenvolvimento econômico e social.342 

 

Denota-se, que a sustentabilidade ambiental surge como uma prática que 

busca preservar a natureza fomentando o desenvolvimento de boas práticas no 

ambiente corporativo, estabelecendo categorias ecológicas de fabricação que 

garantam a sobrevivência e um bom futuro para as próximas gerações.343 

Ademais, é necessário também que a administração pública empregue 

mecanismos de gestão sustentável, dado que por meio de uma conjugação de 

esforços com o mundo corporativo serão obtidos resultados mais expressivos no 

tocante à gestão ambiental. Nesse sentido vejamos: 

Assim, é necessário que a administração pública também adote e 
execute ações sustentáveis em sua gestão, a fim de contribuir com 
a efetiva preservação do meio ambiente. As estratégias de 
desenvolvimento sustentável acabam passando pela discussão de 
um modelo de desenvolvimento que agregue a promoção 
econômica junto com a preservação e conservação ambiental e a 
participação social, ou seja, envolve as dimensões do modelo Triple 
Bottom Line.344 

 

                                                            
342JACOBI, Pedro. op. cit. 
343LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução 

de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
344VENTURINI, Lauren Dal Bem; LOPES, Luís Felipe Dias. O modelo Triple Bottom Line e a 

sustentabilidade na administração pública: pequenas práticas que fazer a diferença. Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11691/Venturini_Lauren_Dal_Bem.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. Acesso em: 09 nov. 2020. 
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Cumpre informar, que a crise financeira de 2008 mostrou que o 

comportamento empresarial, voltado para o alcance de resultados de curto prazo, 

pode ter impactos significativos no bem-estar geral e no desenvolvimento de 

empresas. Nesse sentido, verificou que o impacto foi severo e minou estratégias 

de responsabilidade socioambiental pautadas no curto prazo.345 

Foi possível verificar que o cenário de instabilidade norte-americana e de 

desconfiança criou uma retração do crédito pelos bancos e das operações com 

derivativos cambiais, o que culminou na redução de empréstimos bancários e as 

empresas tiveram que trabalhar com o capital de giro reduzido. Nesse sentido 

vejamos: 

Esse cenário de crise e o consequente desaquecimento econômico 
influenciam os investimentos das empreas em sustentatilidade, que 
podem ser definidos como um compromisso voluntário das 
organizações de inserir aspectos éticos, sociais e ambientais em 
sua estratégia a fim de minimizar riscos e alavancar oportunidades 
de negócios antes inexploradas. 

(...) 

Empresas que mantêm investimentos de cunho filantrópico e com 
visão de curto prazo, em épocas de crise, diminuirão ou eliminarão 
os investimentos em sustentabilidade, que acabam percebidos 
como custos adicionais. Por outro lado, as empresas que mantêm 
investimentos em sustentabilidade de forma estratégica e com 
visão de longo prazo podem beneficiar-se de uma vantagem 
competitiva de blindagem em relação aos efeitos da crise.346 

 

Com efeito, um novo conceito veio à tona, qual seja, o de sustentabilidade 

estratégica tratando-se dos investimentos ligados ao core business (negócio 

central) da empresa e baseiam-se nas restrições e nos problemas ambientais e 

sociais existentes.347 

Nesse passo, infere-se que as empresas que seguem a abordagem 

estratégica de sustentatibilidade buscam identificar os problemas ambientais e 

sociais e os transformar em oportunidade de negócio.348 

                                                            
345CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel. Sustentabilidade estratégica: existe 

retorno no longo prazo? Revista de Administração, São Paulo, v. 49, n. 2, p. 292, abr./jun. 2014. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rausp/v49n2/07.pdf. Acesso em: 17 nov. 2020. 

346Id., loc. cit. 
347PORTER, M.; KRAMER, M. Creating shared value: how to reinvent capitalism and unleash a wave 

of innovation and growth. Harvard Business Review, p. 62-91, Jan./Feb. 2011. 
348HART, S.L.; MILSTEIN, M.B. Criando valor sustentável. RAE Executivo, v. 3, n. 2, p. 65-79, 

maio/jul. 2004. 
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Cumpre ressaltar, que a sustentabilidade estratégica minimiza custos e 

riscos provenientes do consumo excessivo, da poluição e geração de lixo, pois 

melhora o uso de recursos (isto é, quantidade e tipos) e leva a ganhos 

generalizados de eficiência no negócio. Portanto, em épocas de crise financeira, as 

empresas com investimentos em sustentabilidade estratégica estão mais 

preparadas e são menos afetas em seu desempenho no longo prazo.349 

Verifica-se que a sustentabilidade ecológica, como uma das três dimensões 

estimula empresas a considerarem o impacto de suas atividades no ambiente e 

contribui para a integração da administração ambiental na rotina de trabalho. Na 

prática, isso significa redução dos efeitos ambientais negativos por meio de 

monitoramento, integração de tecnologia no processo, análise de ciclo de vida do 

produto e administração integrada da cadeia de produção.350 

Ademais, há um padrão mundial para publicação de relatórios de 

sustentabilidade. Trata-se do GRI (Global Reporting Initiative) responsável por 

determinar que empresas listadas em bolsa de valores tem a obrigação de publicar 

relatórios nesse formato, dado que o mercado (ou seja, investidores) tem cobrado 

maior transparência em relação a seus projetos e a suas ações sociais 

ambientais.351 

Com efeito, é possível inferir um círculo virtuoso da sustentabilidade 

empresarial (em longo prazo), o que por sua vez traz vantagens à empresa, a 

implementação pela empresa BRF (Brasil Foods) de dez valores corporativos nos 

negócios, podendo-se apontar: a 1. integridade, 2. foco no consumidor, 3. respeito 

pelas pessoas, 4. alta performance, 5. qualidade em produtos e excelência em 

processos, 6. espírito de inovação constante, 7. desenvolvimento sustentável, 8. 

visão global, 9. agilidade local e 10. compromisso com a diversidade e aceitação 

das diferenças.352 

Cumpre informar que a BRF Foods SA, em seu Formulário de Referência - 

2020 - BRF S.A informa expressamente que a gestão da companhia vem 

                                                            
349CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel. op. cit., p. 2. 
350Id., loc. cit. 
351Id., loc. cit. 
352BRFoods. Relatório Anual 2012. 2013. Disponível em: 

http://www.brasilfoods.com/ri/siteri/web/arquivos/BRF_RA_PT_130314.pdf. Acesso em: 17 nov. 
2020. 
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implementando esforços no sentido de fomentar o correto emprego das regras e 

boas práticas ambientais, de modo a dar a destinação correta aos resíduos sólidos 

de produção, bom emprego/manuseio de fontes hídricas e controle das emissões 

atmosféricas. Nesse sentido vejamos:  

A Companhia, como os outros produtores alimentícios brasileiros, 
está sujeita a leis abrangentes, regulamentos, autorizações e 
licenciamentos federais, estaduais e municipais no Brasil, relativos, 
entre outras coisas, à interferência em áreas protegidas (unidades 
de conservação, áreas arqueológicas e áreas de preservação 
permanente), ao tratamento e eliminação de resíduos, descargas 
de poluentes no ar, água e solo, emissões atmosféricas, barulho e 
limpeza de contaminações, entre outros, os quais afetam os seus 
negócios. A gestão da água é especialmente importante e 
apresenta muitos desafios com relação a este ramo de atividade. 
No Brasil, regulamentação sobre o uso da água impacta as 
operações agrícolas, a produção industrial e a energia hidrelétrica. 
Qualquer descumprimento dessas leis e regulamentos ou qualquer 
falta de autorizações ou licenças sujeitará a Companhia a sanções 
administrativas, civeis e penais, tais como multas, cancelamento de 
autorizações ou revogação de licenças, além de publicidade 
negativa e responsabilidade civil na reparação ou compensação de 
danos ambientais, para as quais não foram estabelecidos limites. 
As sanções administrativas e civis podem incluir intimações, 
multas, embargos temporários ou permanentes, suspensão de 
subsídios por órgãos públicos e suspensão temporária ou 
encerramento permanente das atividades e indenizações. As 
sanções penais incluem: multas; interdição temporária de direitos e 
reclusão, no caso de pessoas físicas; liquidação; interdição 
temporária de direitos; multas; e serviços comunitários, no caso de 
pessoas físicas. Por exemplo, recentemente, em abril de 2020, a 
unidade produtiva da Companhia localizada em Rio Verde - GO, 
teve as suas atividades suspensas por alguns dias, por conta de 
apontamentos constatados no sistema de abastecimento de água 
pelo Serviço de Inspeção Federal local. Adicionalmente, de acordo 
com as leis ambientais brasileiras, poderá haver a desconsideração 
da personalidade jurídica (de forma que seus acionistas ou 
administradores responderão peor passivos ambientais da 
Companhia), caso seja necessário garantir o pagamento de custos 
relativos à reparação de danos ambientais, sempre que o juízo 
competente entenda que a personalidade jurídica representa um 
obstáculo ao pagamento de indenização pelos danos ambientais. A 
Companhia já incorreu e continuará a incorrer em despesas e 
gastos operacionais (OPEX) e investimentos (CAPEX) para cumprir 
as leis e regulamentos ambientais. 353 

 

                                                            
353BRF S.A. Formulário de Referência - 2020. p. 50. Disponível em: https://s3.amazonaws.com/mz-

filemanager/4d44a134-36cc-4fea-b520-393c4aceabb2/5c796bc1-edec-412f-ad19-
c54fdcf77474_brf_fre_2020_v7.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 
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Nesse sentido, como estratégias para a disseminação e plena adoção das 

diretrizes previstas na norma ISO 26000, podem ser citadas: 

Incutir a Responsabilidade Social na governança, sistemas, 
procedimentos e política da empresa, bem como nas diretrizes 
organizacionais (missão, visão, valores). Desenvolver as 
competências dos recursos humanos para a responsabilidade 
social por meio de treinamentos;  

- Comunicar, conscientizar e motivar a prática da responsabilidade 
social para criar uma cultura organizacional socioambientalmente 
responsável. Todos os stakeholders devem ser envolvidos na 
discussão sobre a colaboração com a responsabilidade social;  

- Fortalecer a credibilidade e a imagem da empresa por meio de 
relatórios e declarações sobre responsabilidade social. Os 
eventuais conflitos ou desavenças entre a organização e seus 
stakeholders devem ser resolvidos prontamente;  

- As atividades de responsabilidade social devem ser monitoradas 
para assegurar sua efetividade. Bem como, deve-se analisar o 
progresso e o desempenho da responsabilidade social e buscar 
aprimorar seu desempenho;  

- Por fim, deve-se contribuir com o governo, ONGs e público em 
geral ao fornecer informações detalhadas sobre as ações da 
empresa.354 

 

Por sua vez, é possível apontar como barreiras de implementação das 

diretrizes encartadas pela norma ISO 26000, o estabelecimento de 1. objetivos de 

visão curta, 2. expectativa em excesso sobre a norma, 3. requisitos obrigatórios 

sem comprometimento e 4. seguir a tendência de certificação.355 

Em uma pesquisa realizada com 130 organizações manufatureiras no Irã 

foram apontadas como barreiras à implementação das diretrizes encartadas na 

norma ISO 26000: 1. falta de conhecimento ou consciência de responsabilidade 

social corporativa, 2. foco na remoção de obstáculos e atingir metas de curto prazo, 

ao invés de promover estratégias de longo prazo, 3. falta de conhecimento sobre 

como implementar responsabilidade social corporativa na estratégia da 

organização, 4. falta de comunicação eficaz e a promoção dos stakeholders, 5. as 

                                                            
354ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 26000. Diretrizes sobre 

responsabilidade social. Rio de Janeiro, 2010. 110 p. Disponível em: 
https://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=85061. Acesso em: 18 nov. 2020. 

355DEUS, Rafael Matos de; PAIS SELES, Bruno Michel Roman; OGASAWARA VIEIRA, Karina 
Rabelo. As Organizações e a ISO 26000: revisão dos conceitos, dos motivadores e das barreiras 
de implementação. Gest. Prod., São Carlos, v. 21, n. 4, p. 793-809, 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/gp/v21n4/aop_077213.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 
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empresas privadas acreditam que o governo deve ser responsável pelo 

desenvolvimento sustentável e liderança nesse campo, 6. atos de caridade são 

sempre entendidos a permanecer em particular e 7. mentalidade xenofóbica e em 

forma de conspiração.356 

Destarte, trata-se de uma tarefa árdua a difusão do conceito de 

sustentabilidade e de boas práticas socioambientais, devendo haver uma 

conjugação de esforços entre Estado, empresas e sociedade civil de modo que haja 

um devido acompanhamento das ações, em uma escala de longo prazo, a fim de 

haja uma alteração na cultural organizacional e sociedade por ela afetada, 

superando-se as barreiras à implementação e aperfeiçoando as técnicas de 

implantação, de modo que o cuidado para com o meio ambiente se torne natural e 

perene. 

 

2.4 Alterações climáticas no meio ambiente. Corresponsabilidade entre as 

empresas, governo e sociedade civil 

 

Atualmente o mundo globalizado vem enfrentando sérios desafios e 

problemas ambientais. Uma série de acontecimentos e desastres naturais 

aconteceu nas últimas décadas o que obviamente aciona o “alerta vermelho” das 

principais autoridades engajadas em práticas de preservação e controle da 

degradação ambiental. 

Nesse passo, é possível apontar uma série de fenômenos e alterações 

climáticas no planeta Terra que foram ocasionados pelo homem e sua relação 

problemática com as práticas de responsabilidade social ambiental. 

Como se vê, existem inúmeros fenômenos climáticos que surgiram tendo em 

vista as ações do homem podendo-se apontar o “El Niño” como um fenômeno 

natural que possui conexão com o aquecimento acima da média (3° a 7° C) das 

águas do Oceano Pacífico próximas à linha do Equador e também associado à 
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Rabelo. op. cit. 



147 

redução dos ventos alísios (ventos que sopram de leste para oeste) na região 

equatorial. Nessa senda vejamos: 

El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um 
aquecimento anormal das águas superficiais no oceano Pacífico 
Tropical, e que pode afetar o clima regional e global, mudando os 
padrões de vento a nível mundial, e afetando assim, os regimes de 
chuva em regiões tropicais e de latitudes médias.357  

 

Por sua vez, a “La Ninã” se dá com os ventos fortes na região do Pacífico 

Equatorial os quais causam o resfriamento da maior parte dessa região do oceano. 

Consequentemente é possível verificar alterações climáticas em várias regiões do 

mundo. Nesse sentido vejamos: 

La Niña representa um fenômeno oceânico-atmosférico com 
características opostas ao EL Niño, e que se caracteriza por um 
esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico 
Tropical. Alguns dos impactos de La Niña tendem a ser opostos aos 
de El Niño, mas nem sempre uma região afetada pelo El Niño 
apresenta impactos significativos no tempo e clima devido à La 
Niña.358 

 

Ademais, pode ser acrescentada à lista supracitada o efeito estufa tratando-

se de um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha 

é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes 

na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa ou gases estufa.359 

Nesse sentido, possuem grande contribuição atividades humanas como a 

queima de combustíveis fósseis, o emprego de certos fertilizantes, o desmatamento 

e o grande desperdício contemporâneo de alimentos, que têm entre seus 

resultados a elevação nos níveis atmosféricos de gases estufa.360 

Destarte, infere-se que o clima é fator primordial para a manutenção da vida 

terrestre, desde os primórdios das civilizações até os dias atuais. 
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Na mesma esteira, as novas tecnologias empregadas pelas indústrias 

focadas em maximizar a extração dos recursos naturais são um fator que 

claramente contribuiu para o aumento da degradação. Infere-se que as normas 

existentes e os programas de Responsabilidade Social Corporativa em uso não são 

capazes de contribuir de maneira efetiva com a redução da poluição e degradação. 

Nesse sentido vejamos: 

Um consenso científico começou a ganhar bastante força na 
opinião pública na última década, que as atividades humanas 
começaram a ter efeito no aumento da temperatura do planeta, e 
isso a partir de vários fatores como o surgimento de indústrias com 
a queima de carvão, usinas termoelétricas, veículos movidos a 
queima de combustíveis emite no ar dióxido de carbono (CO2) e 
outros gases, entre outros vários fatores.361  

A ação antrópica nos últimos séculos vem provocando alterações 
atmosféricas que influenciam diretamente o clima das diversas 
regiões do mundo, fazendo com que o aquecimento pelo qual 
nosso planeta está passando seja acima do considerado como 
normal, ou seja, do esperado.362  

 

Ademais, os níveis elevados de emissão no ar de dióxido de carbono (CO²) 

e sua concentração na atmosfera terrestre, vêm provocando cada vez mais a 

problemática do aquecimento global, uma vez que o CO² (dióxido de carbono) é o 

princpal gás do efeito estufa que contribui para o aumento da temperatura no 

planeta. 

As principais autoridades do mundo firmaram o Acordo de Paris (2015) 

definindo como meta manter as temperaturas médias globais abaixo de 2° C acima 

dos níveis pré-industriais (1750), comprometendo-se em envidar esforços para que 

o aumento se mantenha, se possível, no patamar de 1,5° C. Nesse sentido 

vejamos: 

Já estamos convivendo com temperaturas de 1° C acima das 
registradas na era pré-industrial. Para atingir os objetivos do Acordo 
de Paris, a maioria dos países também se comprometeu, de forma 
voluntária e não vinculativa, em reduzir, ou pelo menos controlar, 

                                                            
361LIMA, Rafael Portugal de. A ação antrópica como propulsora das mudanças climáticas na Região 

Nordeste. Revista Tocantinense de Geografia, Araguaína-TO, ano 5, n. 8, p. 91-102, jul./dez. 2016. 
Disponível em: 
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia/article/download/2030/14856/. Acesso 
em: 19 jan. 2020. 

362QUEIROZ, Daniel. Aquecimento global. Revista Ciências do Ambiente On-Line, v. 2, n. 2, ago. 
2006. Disponível em: file:///C:/Users/Samsung/Downloads/64-208-1-PB.pdf. Acesso em: 19 jan. 
2020. 
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suas emissões de gases do efeito estufa. Os países desenvolvios 
também se comprometeram em contribuir com grandes quantias 
em dinheiro – começando com 100 bilhões de dólares em 2020 – 
para auxiliar os países em desenvolvimento a reduzir suas 
emissões de gases do efeito estufa e adaptarem-se às mudanças 
climáticas que estão por vir.363 

 

Ponto importante a ser salientado é o de que a comunidade científica 

internacional tem reconhecido a ação antropofágica do homem como estopim para 

as alterações climáticas sofridas por nosso planeta. Obviamente que a degração 

ambiental, a falta de observância das regras e políticas públicas de proteção 

ambiental contribui de maneira negativa para a ocorrência de problemas 

ambientais. Nesse sentido vejamos: 

Atualmente, é comumente aceito – menos por um presidente dos 
EUA chamado Trump e por algumas outras pessoas com uma visão 
limitada de mundo – e confirmada pelo Quinto Relatório de 
Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas, que as mudanças climáticas estão acontecendo e são 
causadas por fatores antropogênicos. A luta contras as mudanças 
climáticas constituem um desafio global que só pode ser cumprido 
se for adotada uma abordagem política e juríica que seja 
multilateral, cooperativa e baseada em uma governança multinível. 
Vários agentes precisam trabalhar juntos para que se alcance o 
desenvolvimento sustentável e, especialmente, em temas como a 
redução das emissões de gases de efeito estufa, a expansão das 
energias renováveis, a melhoria da eficiência energétia e a 
adaptação às mudanças climáticas que ocorrerão 
inevitavelmente.364 

 

Por conta disto, a comunidade internacional estabeleceu políticas sobre as 

mudanças climáticas, tais como àquelas estabelecidas no Acordo de Paris, no 

sentido de que houve um comprimisso de 195 países em limitar as futuras emissões 

de gases de efeito estufa para que o aumento da temperatura global não seja maior 

do que 2° C, se possível não maior do que 1,5° C acima do nível pré-industrial. 

Nessa linha vejamos: 

Ainda que o aumento das temperaturas seja de apenas 1,5° C, o 
que vai provavelmente ocorrer entre 2030 e 2052, se as 
temperaturas continuarem a aumentar no atual ritmo, haverá um 
pesado impacto sobre o nosso Planeta, como demonstra o 
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Salvador: Editora JusPodivm, 2019. p. 11. 
364Id. Ibid., p. 15. 
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“Relatório Especial sobre os Impactos do Aquecimento Global de 
1,5° C” acima dos níveis pré-industriais (IPCC, de Outubro de 
2018). Este relatório também deixa claro que os atuais objetivos de 
mitigação não são suficientes para limitar o aquecimento global em 
1,5° C, ainda se eles forem apoiados e implementados com 
crescente entusiasmo e ambição para reduzir as emissões após 
2030. O futuro revelará se a comunidade internacional de Estados 
levará este relatório especial a sério e se essa está disposta a 
intensificar os atuais esforços.365 

 

Podemos acrescentar ao Acordo de Paris o Tratado da União Europeia 

(TUE) também conhecido como Tratado de Maastricht (1992), o qual estabelece 

um alto nível de proteção e compromissos de proteção e diminuição da degradação 

ambiental.  

Na mesma linha de raciocínio, cumpre informar que o Conselho Europeu 

declarou que a temperatura global deve aumentar no máximo 2° C e comprometeu 

a União Europeia a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 

20% abaixo dos níveis de 1990 até 2020. Nesse sentido vejamos: 

A fim de cumprir com esta obrigação, a UE aprovou o pacote de 
proteção climática (2009), que incluiu os objetivos vinculativos para 
se atingir uma quota geral de consumo de 20% proveniente das 
energias renováveis – no concusmo energético total – e uma 
melhoria da eficiência energética também de 20% até 2020. Até o 
momento, a UE se encontra em excelente posição de ultrapassar, 
por longa margem, o objetivo de 20% de redução das emissões de 
gases de efeito estufa, uma vez que, em 2025, as emissões na EU 
já foram 22% inferiores ao nível de 1990. Em 2014, o Conselho 
Europeu apresentou um novo quadro de política climática e 
energética, obrigando a UE a reduzir as suas emissões de gases 
de efeito estufa em pelo menos 40% abaixo do nível de 1990 até 
2030 e atingir uma quota em 27% na produção de energias 
renováveis e uma melhoria da eficiência energética igualmente de 
27%. Essas metas serão alcançadas pelas contribuições dos 
Estados-Membros que serão discutidas e negociadas 
informalmente e bilateralmente entre os referidos Estados e a 
Comissão da UE.366 

 

                                                            
365WEDY, Gabriel. op. cit., p. 16. 
366Id. Ibid., p. 16-17. 
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A Alemanha também adotou ousadas metas e políticas para o controle dos 

níveis de poluição ambiental, com o escopo de se enquadrar dentro das perspetivas 

internacionais e se tornar um país modelo nesse campo.367  

Nesse sentido, verifica-se que o objetivo da Alemanha no longo prazo é a 

redução das emissões de gases de efeito estufa em 80-95% (com relação ao nível 

de 1990) até 2050. A fim de atingir esta ambiciosa meta de redução, o “Plano de 

Ação Climática 2050” prevê diferentes objetivos, estratégias e medidas para os 

setores de energia, construção, tráfego, indústria, agricultura e silvicultura. O 

objetivo político para 2020 é a redução das emissões de gases de efeito estufa em 

40%.368 

No tocante aos litígios climáticos têm-se como objetivos pressionar o Estado 

legislador, Estado administrador e os entes particulares a cumprirem, mediante 

provocação do Estado Juiz, o compromisso mundial no sentido de garantir um clima 

adequado com o corte das emissões de gases de efeito estufa e o incentivo à 

produção das energias renováveis acompanhados do necessário deferimento de 

medidas judiciais hábeis a concretizar os princípios da precaução e da prevenção. 

Nesse sentido vejamos: 

Os litígios climáticos, outrossim, são essenciais para suprir 
omissões estatais na esfera administrativa e as lacunas deixadas 
pelo legislador em relação à novel matéria. Nesse cenário, o Estado 
Juizi, em todo o mundo, tem julgado um crescente número de 
demandas envolveno o Direito das Mudanças Climáticas aplicando, 
direta e indiretametne, o princípio da proporcionalidade, vedando 
excessos e omissões.369 

 

Denota-se que várias ações judiciais são promovidas por entes públicos, 

organizações não governamentais e cidadãos, individualmente ou em grupo, com 

o objetivo de comprometer os governos com o cumprimento dos Acordos e 

Tratados Internacionais, Constituições, legislações e normas administrativas de 

cunho climático protetivo. Nessa esteira vejamos: 

De outro lado, naquelas nações onde não existe legislação 
constitucional ou infraconstitucional de tutela do clima, os autores 
buscam compelir os réus a adotarem medidas amparadas por 
Acordos Internacioanis firmados, legislação e doutrinas de Direito 
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368Id. Ibid., p. 17. 
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Ambiental que indiretamente possam contribuir com a redução das 
emissões e, também, possam tutelar valores e bens ameaçados 
pelo aumento das temperaturas. Exemplificativamente, as 
atividades extratativas (especialmente de carvão e petróleo), o 
desmatamento, a construção de novas usinas termelétricas são 
combatidas, via ações judiciais, assim como governos são 
demandados, em face de omissões e ações inconstitucionais, 
inconvencionais ou ilegais, para a boa e sustentável administração 
dos recursos naturais como manda o princípio da boa governança, 
aliás, um dos quatro elementos do moderno conceito de 
desenvolvimento sustentável que está fixado para além do 
Relatório Brundtland.370 

 

Outro dado importante é o que diz respeito à quantidade de partes por milhão 

de partículas de gases na atmosfera, tendo em vista o período histórico entre 1750 

e 2013. Nesse sentido vejamos: 

Após as grandes ondas de mudanças tecnológicas, o aumento das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) foi de 280 partes por milhão 
para 397 partes por milhão; de metano (CH4), o aumento foi de 700 
partes por bilhão para cerca de 1760 partes por bilhão; e de óxido 
nitroso (N2O), foi de 270 partes por bilhão para 323 partes por 
bilhão.371 

 

Por sua vez, no tocante ao (CO2), empregando-se o mesmo período (1750 

a 2018) tem-se que as emissões atingiram em 24 de outubro de 2018, a marca de 

407,08 partes por milhão.372 

Soma-se a esses índices alarmante previsões científicas sobre o aumento 

da temperatura global entre 1,8° C e 4° C até o ano de 2100. Infere-se que esse 

aumento de aproximadamente 1,8° C será superior a qualquer variação positiva de 

temperatura nos últimos 10.000 anos. Nesse sentido vejamos: 

O nível médio do mar subiu de 10 a 20 centrímetros durante o 
Século XX, e um aumento adicional de 18 a 59 centrímetros deve 
ocorrer até o ano de 2100. Temperaturas elevadas provocam a 
expansão do volume do oceano e o derretimento de glaciares e 
calotas de gelo, aumentando o nível do mar. Ainda, todo o processo 
pós-revolução industrial, baseado em combustíveis fósseis como 
fonte de energia, no desmatamento e nos processos produtivos 
insustentáveis na agricultura, como a monoculturas, são a causa 
principal das emissões de gases de efeito estufa, que por sua vez, 
preservam o calor no ambiente, já que absorvem parte da radiação 

                                                            
370WEDY, Gabriel. op. cit., p. 35. 
371GERRARD, Michael. Introduction and overview. In: GERRARD, Michael; FREEMAN, Jody (Eds.). 

Global climate change and U.S. Law. New York: American Bar Association, 2014. p. 1-30. 
372ATMOSPHERIC CO2 hits record high in May 2019. Disponível em: 

https://earthsky.org/earth/atmospheric-co2-record-high-may-2019. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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infravermelha emanada pelo Sol e refletida na superfície da Terra, 
impedindo-a de regressar para o espaço. Esses gases são de 
fundamental importância, pois mantêm a temperatura própria para 
a vida no Planeta. Sem eles, o clima seria extremamente frio e a 
temperatura na Terra seria por volta de 33° C mais baixa, o que 
comprometeria a vida. Excessos desses gases na atmosfera, por 
outro lado, são muito perigosos, pois eles passam a reter cada vez 
mais a radiação infravermelha refletida na Terra e impedem-na de 
retornar ao espaço, o que torna o clima cada vez mais quente.373 

 

Trata-se, destarte, de um problema de ordem pública tendo inclusive a Igreja 

Católica se pronunciado a respeito, por intermédio do Papa Francisco, senão 

vejamos: 

[...] existe um consenso científico muito consistente de que estamos 
perante um preocupante aquecimento climático. Nas últimas 
décadas, esse aquecimento foi acompanhado por uma elevação 
constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com 
o aumento dos acontecimentos metereológicos extremos. 

A humanidade é “chamada a tomar consciência da necessidade de 
mudanças no estilo de vida, na produção e consumo, para 
combater esse aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas 
que o produzem ou o acentuam.” 

Reconhece a Igreja Católica, que o aquecimento global “é agravado 
pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de 
combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético 
mundial”. E denuncia a “prática crescente das mudanças na 
utilização do solo, principalmente o desmatamento para finalidade 
agrícola”.374 

 

Cumpre informar, que a Alemanha aprovou um Programa de Ação Climática 

2020 (Aktionsprogramm Klimaschutz 2020), com o intuito de cortar a emissão de 

gases do efeito estufa no setor elétrico. Nesse sentido vejamos: 

O governo para atingir este objetivo propôs cortar a emissão de 22 
milhões de toneladas de CO₂ entre 2016 e 2020, ou seja, 4.4 
milhões de tonelados por ano. O Plano, em pleno andamento, está 
focado no cap-and-trade. Ou seja, aquelas companhias que cortam 
as suas próprias emissões podem comercializar as suas licenças 
restantes que originariamente são outorgadas pelo governo, 
podendo lucrar, portanto, com a diminuição e o corte das suas 
próprias emissões. O Plano igualmente engloba o aumento da 
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eficiência energética na economia, especialmente no setor de 
transporte.375 

 

Na mesma esteira, o governo alemão aprovou, em 14 de novembro de 2016, 

o Plano de Ação Climática 2050 (Klimaschutzplan 2050),376 documento que traça 

metas a serem alcançadas no âmbito nacional para redução das emissões dos 

gases de efeitos estufa até os anos de 2030 e 2050, respectivamente, estando em 

consonância com o Acordo de Paris.377 Nesse sentido vejamos: 

Fixa objetivos, como referido, para duas datas limites, 2030 e 2050. 
Neste sentido, traça expressamente o caminho da Alemanha para 
a neutralidade do carbono e alinha uma transformação da 
economia e da sociedade no rumo do desenvolvimento sustentável 
até o ano 2050. Para isto ajusta os objetivos e traça os rumos até 
esta data para alcançá-los. Fixa metas e medidas de ação climática 
nos setores da energia, da construção, da mobilidade urbana, dos 
transportes, da indústria, dos negócios, da agricultura, do uso da 
terra e do manejo e da preservação das florestas, além da adoção 
de objetivos e medidas abrangentes de implementação. Discrimina, 
por fim, de modo detalhado, a implementação do mesmo, mas, ao 
mesmo tempo, o deixa aberto para constantes atualizações que se 
fizerem necessárias, o que, aliás, demonstra ser medida de boa 
técnica, de acordo com uma visão de longo prazo, e com uma 
perspectiva integeracional.378 

 

Em síntese, é possível inferir que o plano pode ser considerado uma 

estratégia para modernizar a economia alemã com padrões de sustentabilidade, 

como inserido no contexto internacional (global e da União Europeia); estando 

alinhado aos preceitos do Acordo de Paris e com as políticas climáticas europeias 

servindo de exemplo a todas as nações, no tocante a implementação de 

mecanismos de cuidado para com o meio ambiente. 

  

                                                            
375HOPE, Mat. Dissecting Germany´s new climate action plan. Carbon Brief. London, UK, 2014. 

Disponível em: https://www.carbonbrief.org/dissecting-germanys-new-climate-action-plan. Acesso 
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3 NORMA ISO 26000, NORMA ISO 14000, COMPLIANCE 

AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

3.1 Normas internacionais e nacionais de proteção (ISO 26000; ABNT NBR 

ISO 26000; ABNT NBR 16001) 

 

Atualmente o estudo da responsabilidade social corporativa é essencial para 

que as empresas como um todo estejam em conformidade com as principais regras 

do mercado no tocante a promoção do chamado “desenvolvimento sustentável”. 

Nesse passo, sabemos que uma empresa toma inúmeras decisões que 

podem impactar a sociedade como um todo e também o meio ambiente. Sendo 

assim, há inúmeros deveres legais e contratuais que devem ser efetivamente 

observados a fim de que se dê o correto e integral cumprimento das leis e demais 

mecanismos de integridade. 

Infere-se, por desdobramento lógico, que agir de forma socialmente 

responsável na vida pessoal, profissional e empresarial é preocupar-se com a 

qualidade do impacto das ações sobre as pessoas e o meio ambiente. 

Revela-se como tarefa árdua a direção de uma empresa socialmente 

sustentável, dado que há um grau maior de compromisso com as regras e proteção, 

devendo haver a introdução de ferramentas de gestão que permitam medir, planejar 

e implementar a responsabilidade social empresarial. 

Com a intensificação da globalização nas décadas de 80 e 90 aumentou-se 

a preocupação do mundo corporativo com questões relativas à responsabilidade 

social e consequentemente favoreceu a dinamização do comércio internacional e 

aumento das transações comerciais. 

Todavia, o custo com os trabalhadores sempre foi algo que preocupou 

muitas as empresas o que fez com que elas negociassem com os Estados 

soberanos a relativização de normas trabalhistas. 

Nesse passo, ficou famoso nos anos 90 o caso da Nike que teve de lidar 

com a bombástica denúncia de trabalho infantil e escravo em fábricas terceirizadas 
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na Indonésia. Na ocasião, o astro da NBA Michael Jordan veio a público explicar 

por que o tênis Air Jordan era fabricado por meninas que recebiam apenas US$ 

0,22 por hora; o que gerou boicotes por parte dos consumidores nos produtos 

fabricados pela Nike.379 

Episódios como o acima apontado foram responsáveis por disseminar na 

sociedade uma cultura de fiscalização e exigência por um padrão diferenciado no 

tratamento de questões dessa natureza. Nesse sentido: 

As pressões da sociedade contra este tipo de modernização 
selvagem das empresas que usavam mão de obra infantil e escrava 
nas suas estratégias de competitividade foi aumentando de forma 
acentuada ao longo do tempo. O episódio da Nike, por exemplo, 
motivou a primeira campanha global de boicote por parte dos 
consumidores e levou a empresa a controlar as condições de 
trabalho de forma mais efetiva em sua cadeia produtiva. 

As publicações dos relatórios da ONU sobre o aquecimento global 
também tiveram um impacto nas pressões da sociedade civil sobre 
as grandes corporações e governos. A ideia de sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável começou a ocupar o vocabulário das 
empresas e governos de forma cada vez mais frequente. As 
organizações sociais, por sua vez, também disputam o conceito de 
responsabilidade social introduzindo ou reforçando as dimensões 
sociais, ambientais e políticas.380 

 

Como se vê, a partir do final dos anos 90 do século passado, uma série de 

iniciativas de proteção social, trabalhista e ambiental foram lançadas por 

organizações multilaterais com o objetivo de buscar o comprometimento formal das 

empresas com a responsabilidade social e ambiental.  

Nesse sentido podem ser mencionados vários diplomas importantes, dentre 

eles: a Declaração dos Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT aprovada em 

1998, a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e 

Política Social de 1977 (revisada em 2000), a revisão das Diretrizes para Empresas 

Multinacionais da OCDE em 2000, o lançamento dos Princípios do Pacto Global 

por iniciativa da ONU também em 2000.381 

Em virtude dessas alterações que a sociedade enfrentava inúmeros debates 

surgiram no sentido de que parâmetros fossem criados a fim de convergir conceitos 
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e práticas de responsabilidade social. Contudo, verificava-se uma grande 

divergência entre as organizações no tocante aos conceitos e institutos até então 

existentes. 

Portanto, na prática verificava-se grande dissonância entre o entendimento 

apresentado pelas organizações e as grandes empresas multinacionais, dado que 

não “falavam a mesma língua” no tocante a responsabilidade social corporativa. 

Objetivando suprir essas lacunas e discordâncias adveio à implementação e 

positivação da norma ISO 26000, norma esta preocupada em positivar e 

implementar diretrizes gerais acerca da disciplina Internacional da 

Responsabilidade Social. 

Atualmente, a terminologia correta a ser empregada é Responsabilidade 

Social Organizacional, dado que a responsabilidade social é aplicável a todas as 

organizações quer aquelas que visam lucro (empresarial), bem como às do terceiro 

setor tais como organizações sociais, organizações não governamentais, 

organanizações da sociedade civil de interesse público dentre outras.382 

Depreende-se que as empresas socialmente responsáveis são mais 

criativas, dado que precisam se reinventar muitas vezes a fim de atender as 

necessidades legais e demais requisitos impostos pelas autoridades centrais e; 

também são bem vistas pelo mercado como um todo, sendo que consumidores e 

investidores querem participar ou estarem envolvidos em projetos de empresas que 

tenham esse perfil. 

Outro ponto essencial se reflete no comportamento dos gestores e 

colaboradores, os quais veem com bons olhos atitudes de preocupação com o meio 

ambiente, estando em perfeita coerência com as boas práticas que devem ser 

observadas por todas as empresas.  

Verifica-se, nos profissionais, gratificação em trabalhar em uma empresa 

que observe tais valores fomentando uma cultura de motivação e desenvolvimento 

de áreas específicas, a fim de cuidar de questões relativas às boas práticas 

ambientais e de gestão corporativa. 
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No tocante ao aquecimento global, constata-se a grande responsabilidade 

das empresas neste ponto, dado que por possuírem um enorme poder econômico, 

financeiro, tecnológico, político e cultural tem o dever legal e moral para com a 

sociedade de imprimir e promover avanços no sentido de proteção do meio 

ambiente e emprego do desenvolvimento sustentável; tornando-se um 

desenvolvimento socialmente responsável. 

Sabemos que Carroll define a responsabilidade social das empresas como 

as expectativas econômicas (ser lucrativa), legais (obedecer às leis), éticas (fazer 

o certo e evitar danos) e filantrópicas (obrigações perante a sociedade, na 

promoção da cidadania e inclusão social).383 

Objetivando promover e difundir as boas práticas corporativas, a 

International Organization for Standardization (ISO) foi criada oficialmente em 1947, 

por uma iniciativa de 25 países, com o objetivo de facilitar a coordenação e 

unificação, no âmbito internacional, de normas industriais. Sediada em Genebra, a 

ISO se constitui, atualmente, na maior organização do mundo de desenvolvimento 

de normas técnicas internacionais. É uma organização não governamental, integrada 

pelos principais organismos nacionais de normalização, tendo um representante por 

país, contando, atualmente com 153 membros. Nesse sentido vejamos: 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) possui uma parceria 
estratégica com a ISO, no sentido de promover um sistema mundial 
de comércio em bases igualitárias. Os signatários do Acordo sobre 
Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) se comprometeram a 
promover e utilizar normas internacionais do tipo das desenvolvidas 
pela ISO, que proporcionam uma linguagem técnica comum entre 
fornecedores e clientes. 

As normas das famílias ISO 9000 (sistemas de gestão da 
qualidade) e ISO 14000 (sistemas de gestão ambiental) estão entre 
as mais amplamente conhecidas e bem sucedidas normas já 
elaboradas. As normas ISO 9000 se tornaram uma referência 
internacional para os requisitos de qualidade e as normas ISO 
14000 ajudam as organizações a vencerem seus desafios 
ambientais.384 

 

                                                            
383CARROLL, Archie B. The pyramid of corporate social responsability: toward the moral 

management of organizational stakeholders. Business Horizons, v. 34, n. 4, p. 42, July/Aug. 1991. 
384MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 4-6. 
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Com base na demanda mundial sobre o tema Responsabilidade Social, o 

Conselho da ISO convidou seu Comitê de Política do Consumidor (COPOLCO), em 

maio de 2001, a considerar a viabilidade de normas internacionais nessa área.385  

Após um ano de estudo, o COPOLCO sugeriu ao Technical Management 

Board da ISO (ISO/TMB) - comitê técnico que delibera as principais resoluções da 

ISO - que fosse criado um grupo de especialistas no tema, encarregado de 

recomendar à ISO se ela deveria ou não prosseguir na elaboração de uma norma 

de Responsabilidade Social. Este grupo foi denominado Strategic Advisory Group 

(SAG).386 

Ademais, o ISO/TMB elaborou uma proposta formal de desenvolvimento da 

norma de diretrizes internacional de Responsabilidade Social, o New Work Item 

Proposal on Social Responsibility e submeteu à votação de todos os seus países 

membros.387  

Foi definido então que o grupo responsável pela coordenação mundial dos 

trabalhos, o Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social da ISO (ISO/TMB WG) 

seria liderado em conjunto pelas entidades normalizadoras de um país 

industrializado (o Instituto Sueco de Normalização ou SIS - Swedish Standards 

Institute) e de um país “em desenvolvimento” (a ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Nesse sentido vejamos: 

Assim, em decisão histórica, juntamente com a Suécia, o Brasil 
passou a presidir e secretariar de maneira compartilhada o 
ISO/TMB WG de Responsabilidade Social da ISO. Inaugurou-se, 
com isso, o processo de elaboração da chamada “terceira geração 
de normas”, após as séries ISO 9000 (gestão da qualidade) e ISO 
14000 (gestão ambiental), que seria a Norma ISO 26000. (adaptado 
pelo Autor)388 

 

Nesse passo, verifica-se que a ISO 26000 (International Organization for 

Standardization – Organização Internacional de Normalização) é uma norma que 

estabelece as diretrizes sobre responsabilidade social através de um escopo amplo 

que incorpora a dimensão social, ambiental e econômica do desenvolvimento 

                                                            
385MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 4-6. 
386Id., loc. cit. 
387Id., loc. cit. 
388Id., loc. cit. 
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sustentável envolvendo questões relativas aos direitos dos consumidores, 

comércio justo, direitos humanos e trabalhistas, combate a todo tipo de 

discriminação, proteção às populações vulneráveis e relacionamento com as 

comunidades.389 

Seguem abaixo as principais características desta norma:  

• será uma norma de diretrizes, sem propósito de certificação;  

• não terá caráter de sistema de gestão;  

• não reduzirá a autoridade governamental;  

• será aplicável a qualquer tipo e porte de organização (empresas, 
governo, organizações não governamentais, etc);  

• será construída com base em iniciativas já existentes (não será 
conflitante com tratados e convenções existentes);  

• enfatizará os resultados e melhoria de desempenho;  

• prescreverá maneiras de se implementar a Responsabilidade 
Social nas organizações;  

• promoverá a sensibilização para a Responsabilidade Social.390 

 

Destarte, trata-se de uma norma extremamente bem confeccionada tendo 

levado 05 anos para ser construída envolvendo representantes de cinco 

segmentos: empresas, trabalhadores, governo, consumidores, ONGs, consultores 

e acadêmicos. Infere-se que a ISO 26000 foi lançada internacionalmente em 1° de 

novembro de 2010, na cidade de Genebra, Suíça. Por sua vez, a versão brasileira 

foi apresentada na capital paulista no dia 08 de dezembro de 2010.391 

Cumpre informar, que os debates iniciais sobre a possibilidade de 

construção da IS0 26000 começaram em 2001, quando a ISO solicitou ao seu 

Comitê de Política ao Consumidor (COPOLCO) que avaliasse a pertinência de uma 

Norma Internacional sobre Responsabilidade Social.392 

O mencionado Órgão (COPOLCO) deu parecer favorável e recomendou a 

instalação de um grupo de trabalho (Advisory group) que envolvesse as partes 

interessadas mais importantes (Key stakeholder), para aprofundar o tema. Nesse 

sentido, vejamos: 

                                                            
389COSTA, Hélio da. op. cit. 
390MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 4-6. 
391COSTA, Hélio da. op. cit. 
392Id. Ibid., p. 14. 
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Em início de 2003, foi constituído o Grupo de Trabalho da ISO sobre 
Responsabilidade Social (ISO Advisory Group on Social 
Responsability) que promoveu cinco encontros realizados em 
Toronto, Genebra, São Paulo, Munique e Chicago. Após 18 meses 
de intensos debates, o grupo de trabalho elaborou um relatório, 
publicado em abril de 2004, com uma visão geral sobre 
responsabilidades social em todo o mundo e elencou as questões 
chaves a serem levadas em conta pela ISO. 

A partir desse diagnóstico, a ISO promoveu uma conferência em 
Estocolmo, na Suécia nos dias 21 e 22 de junho de 2004. Nessa 
conferência foram eleitos Brasil e Suécia para coordenar, através 
de suas respectivas entidades de normalização, Associação 
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT) e o Instituto Sueco de 
Normalização (SIS), o grupo de trabalho encarregado de construir 
a futura norma de responsabilidade social. 

Em janeiro de 2005, dos 37 membros votantes da ISO presentes 
em Nova York, 32 aprovaram o New York Proposal (uma proposta 
para o desenvolvimento da nova norma) sobre responsabilidade 
Social. Esse documento forneceu as diretrizes chaves para o 
desenvolvimento do escopo e do tipo de norma que constituiria a 
ISO 26000. São elas: reafirmação da participação dos países em 
desenvolvimento; que a norma seria de recomendação baseada em 
diretrizes; que a identificação e o engajamento das partes 
interessadas, incluindo trabalhadores e consumidores, seria 
fundamental para construção da norma; que se deveria fazer um 
esforço coletivo para promover uma terminologia comum no campo 
da responsabilidade social; que apesar da amplitude do escopo 
apenas uma norma deveria ser desenvolvida; que a nova norma 
não deveria entrar em conflito com os documentos internacionais 
existentes, tratados, convenções e outras normas da ISO.393 

 

No tocante a trajetória internacional da norma se pode apontar que desde 

2005 foram realizadas várias reuniões plenárias de discussão, destacando-se 

como momentos mais importantes os encontros realizados em Salvador e Bangcoc, 

2005; Lisboa, 2006; Sidney, 2007; Viena, 2007; Santiago, 2008; Quebec, 2009 e 

Copenhagen, 2010. Nesse sentido vejamos: 

Na 8ª Plenária Internacional ocorrida em maio de 2010 em 
Copenhagen, Dinamarca, o texto da norma foi promovido a 
condição de versão final (em inglês, Final Draft International 
Standard (FDIS), que é a última etapa para conclusão da Norma). 
Após o encontro de Copenhagen a FDIS foi submetida à votação 
dos países participantes que terminou em setembro de 2010 e teve 
93% e aprovação. A partir de então, a ISO já era uma realizada 
concreta, que depois da aprovação, passou por ajustes de redação 
e edição para ser publicada em 2010.394 

                                                            
393COSTA, Hélio da. op. cit., p. 14. 
394Id. Ibid., p. 14-15. 
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Por sua vez, podemos apontar que no Brasil foi o Comitê Brasileiro, sob a 

coordenação da ABNT, iniciou seus trabalhos em 2003 e promoveu 16 seminários 

entre 2006 e 2010, com o patrocínio da Petrobrás, que envolveu aproximadamente 

três mil pessoas de vários segmentos da sociedade civil dando no final a aprovação 

da versão nacional da norma, a ABNT NBR ISO 26000. 

Depreende-se a importância e relevância de tal norma, de modo que se trata 

de um vetor interpretativo que deve ser efetivamente seguido pelas empresas e 

sociedade civil. Senão vejamos: 

A norma ISO 26000 da Responsabilidade Social foi elaborada por 
um grupo de Trabalho de Responsabilidade Social da ISO, através 
de um processo multi-stakeholder onde estiveram presentes mais 
de 90 países, representados por especialistas de área. Estes 
especialistas foram divididos em seis grupos distintos, 
Consumidores, Governo, Indústria, Trabalhadores, Organizações 
Não-Governamentais e Serviços. De forma a garantir o máximo de 
rigor, tiveram também em atenção à igualdade de gêneros e o 
equilíbrio entre países em desenvolvimento e desenvolvidos. 

A ISO 26000 tem como principal foco, auxiliar as Organizações a 
contribuírem para o Desenvolvimento Sustentável, para tal, fornece 
um conjunto de orientações ao nível económico, social, ambiental, 
jurídico e organizacional, que visão complementar outros 
instrumentos e iniciativas relacionadas com a Responsabilidade 
Social.  

Esta não é uma norma de sistema de gestão, ou seja, não é 
certificável, é sim uma norma de cariz orientador e foi elaborada 
para orientar tanto as organizações que estão a iniciar a 
implementação de uma estratégia de Responsabilidade Social, 
como para as organizações que já têm experiência na sua 
implementação.395 

 

Nesse passo, infere-se que a norma internacional ISO 26000 tem como 

objetivo recomendar que as organizações pautem o seu comportamento em 

normas, diretrizes ou padrões de conduta disseminados na sociedade civil como 

valores comuns e que devem ser devidamente observados pelas empresas, 

governos e administrados.  

Podemos apontar como princípio social a prestação de contas 

(accountability); recomenda-se que a organização preste contas e se 

                                                            
395OLIVEIRA, Ricardo Miguel Ornelas. Integração da Norma ISO 26000 de Responsabilidade Social 

na Estratégia de Gestão. Trabalho de Projeto apresentado à Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, jul. 2012. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/19133639.pdf. 
Acesso em: 09 nov. 2020. 
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responsabilize pelos seus impactos na sociedade e no meio ambiente. Ou seja, a 

organização tem o dever de informar os seus stakeholders sobre a sua situação 

financeira e se responsabilize pelos impactos das suas decisões e atividades na 

sociedade.396  

Outro ponto essencial é o que diz respeito à Transparência devendo a 

organização ser transparente nas suas decisões e atividades, que tenham impacto 

na sociedade e no meio ambiente. Ou seja, a informação tem de estar prontamente 

disponível e seja acessível e compreensível para todos os stakeholders (partes 

interessadas), para que estes possam avaliar de forma assertiva as consequências 

das decisões e atividades da organização, nos seus interesses.  

Podemos apontar também o comportamento ético como preceito de 

responsabilidade social devendo sempre as organizações seguir diretrizes e 

códigos de conduta que prevejam os valores vigentes dentro da empresa, 

fomentando a inclusão social, o combate à discriminação, a práticas ilícitas velando 

por preceitos de dignidade da pessoa humana e conformidade (cumprimento da 

legislação). 

Ademais, o respeito pelos interesses das partes interessadas é essencial 

devendo haver o respeito aos membros internos quanto externos da organização 

(colaboradores e partes interessadas) com as quais a organização tenha contato e 

contraia relações comerciais. 

O respeito pelo Estado de Direito deve ser difundido pelas organizações 

devendo ocorrer adesão às leis e regulamentos definidos pelo poder central 

(Estado), a fim de que haja o devido respeito à legislação existente e às práticas 

disseminadas como corretas e idôneas. 

Complementarmente, deve se dar o respeito às normas internacionais do 

comportamento em conjunto com as normas internas obtendo-se um vasto e denso 

sistema de princípios e regras que estruturam a questão da responsabilidade social 

empresarial. 

Por fim, o respeito aos direitos humanos e diversidade deve ser fomentado 

e promovido dentro e fora da corporação estimulando a geração de um ambiente 

                                                            
396OLIVEIRA, Ricardo Miguel Ornelas. op. cit., p. 20. 
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inclusivo e de respeito entre colaboradores, partes interessadas e sociedade 

civil.397 

Como se vê, a tarefa de implementar tais preceitos e os valores consagrados 

pela Norma ISO 26000 incumbem aos gestores das organizações, os quais devem 

analisar, monitorizar e avaliar com regularidade as implicações práticas de tais 

comandos no cenário real. 

Incumbe ao gabinete de investigação e desenvolvimento a confecção de 

relatórios consistentes pormenorizando a devida implementação, a fim de que se 

obtenha uma integração mais condizente com as necessidades do mercado de 

atuação da organização. 

É possível inferir que a disseminação dos comandos positivados pela Norma 

ISO 26000 encontra algumas limitações dentre elas podendo-se apontar: 

Redução do patamar desejável da gestão com 
Responsabilidade Social  

Conforme afirmado por Ursini & Sekiguchi (2005), o processo de 
construção de uma norma internacional requer o consenso de 
vários países. Sendo assim, a norma corre o risco de ser genérica 
demais, acarretando, portanto, a redução do patamar desejável da 
gestão com Responsabilidade Social. 

Não adesão por parte das pequenas e médias empresas  

O processo de adequação a uma norma internacional é geralmente 
custoso, o que pode acarretar a não adesão por parte das 
pequenas e médias empresas, bem como provocar aumento nos 
custos de produtos e serviços, que seriam repassados aos preços 
para o consumidor final.  

Motivação para adesão sendo estritamente comercial  

O cenário atual vem demonstrando que as organizações precisam 
ter uma postura socialmente responsável, em virtude da crescente 
cobrança da sociedade civil. Desta forma, algumas poderão buscar 
a manutenção de uma boa imagem perante o público - sob pena de 
perder seus consumidores – adotando a ISO 26000 por motivos 
estritamente comerciais, burocratizando, assim, a temática – 
conforme alertado por Ursini & Sekiguchi (2005) – e não gerando 
reflexões mais profundas de mudanças de valores, 
comportamentos e, consequentemente, do modelo de gestão das 
organizações.  

Dificuldade em comprovar a adesão à ISO 26000  

Conforme mencionado anteriormente, foi estabelecido que a ISO 
26000 será uma diretriz, não sendo, portanto, uma norma 
certificável. As organizações que desejarem demonstrar estar em 
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conformidade com a mesma, enfrentarão, certamente, dificuldades 
em comprovar a adesão à norma, já que ela não possui um formato 
voltado para a auditabilidade. Isso pode acarretar a diminuição do 
interesse das organizações em adotar a ISO 26000, uma vez que 
muitas delas gostariam de comprovar para a sociedade que estão 
em conformidade com o que ela preconiza, principalmente para 
obterem diferenciais competitivos.398 

 

Nesse sentido, verifica-se que apesar das limitações acima apontadas tais 

como custo, o fato de a Norma ISO não ser certificável, a motivação para a adesão 

ser comercial; tem-se que são inúmeros os benefícios a médio e longo prazo, dado 

que os vetores e diretrizes ventiladas por tal norma são comandos mestres que 

visam implantar a temática da responsabilidade social corporativa no meio social, 

fortalecendo a imagem da empresa como adepta às boas práticas. 

Depreende-se que, à medida que tais valores e preceitos encartados na 

norma ISO 26000 são ventilados e propagados, há um desenvolvimento natural “da 

cultura da preservação ambiental” o que automaticamente gera o sentimento de 

necessidade de se ajustar aos seus preceitos, sendo que as empresas e 

organizações se sentirão excluídas ou não acolhidas pelo Estado e sociedade civil, 

na hipótese de não adesão e aplicação de tais mandamentos. Nesta senda vejamos 

os benefícios advindos com tal norma: 

A consolidação de um documento com credibilidade 
internacional  

A ISO 26000 será concluída pela maior organização normalizadora 
em nível internacional, composta por 153 países-membro, que 
detém a adesão de mais de seiscentas mil organizações nos 
padrões ISO 9001 e 14001. Convém destacar também o esforço da 
ISO em garantir um processo de elaboração representativo para a 
ISO 26000, com a busca do equilíbrio da participação dos países – 
nos cargos de coordenação dos grupos-tarefa – tanto em termos 
geográficos quanto econômicos. É importante ressaltar a 
consideração pela busca do equilíbrio de gênero, entre homens e 
mulheres, além da preocupação das classes de stakeholders 
(indústria, governo, organizações não governamentais, 
representantes de consumidores e da classe dos trabalhadores) 
estarem representadas por país. A participação de organismos 
multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), além da parceria da ISO com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) – que define a cooperação entre as organizações 
no sentido de garantir que a ISO 26000 seja consistente e 
complementar aos padrões internacionais da OIT – são fatores que 

                                                            
398MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 9. 
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também garantem toda uma credibilidade ao processo de 
construção da norma.  

Simplificação do entendimento e da implementação da 
Responsabilidade Social  

Ratificando o que foi afirmado por Ursini & Sekiguchi (2005), o 
excesso de normas, padrões, metodologias e referências nacionais 
e internacionais em Responsabilidade Social, acaba confundindo e 
gerando pouca eficácia para as organizações. Assim, um padrão 
internacional ISO poderia tornar-se um grande mapa referencial e 
integrador mundial das principais ferramentas de Responsabilidade 
Social.  

Disseminação da conscientização  

A adesão à ISO 26000 acarretará a disseminação dos princípios da 
Responsabilidade Social, bem como as maneiras de se 
implementar a mesma. Sendo assim, a norma possibilitará a 
diferenciação entre filantropia e Responsabilidade Social, conceitos 
distintos ainda muito confundidos.  

O principal benefício, porém, consiste na possibilidade da formação 
de novos valores, que serão propagados não só na organização 
como também em toda cadeia de fornecedores, clientes, 
comunidade de entorno e sociedade.399 

 

Desta forma, a ISO 26000 poderá ser um grande instrumento para a 

disseminação - em nível internacional - da conscientização de uma gestão com 

princípios éticos, que leve em consideração os stakeholders da organização e 

promova o desenvolvimento sustentável. 

Destarte, é necessário um monitoramento contínuo para que a norma não 

seja genérica demais, dado que ela será fruto de um consenso de vários países, 

com diferentes realidades econômicas, culturais, sociais e legais.  

Tem-se que a responsabilidade social se expressa pelo desejo e próposito 

das organizações em incorparem considerações socioambientais em seus 

processos decisórios e a responsabilizar-se pelos impactos de suas decisões e 

atividades na sociedade e no meio ambiente, visando um comportamento ético e 

transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável.400 

                                                            
399MELO, Cristina Malfacini; GOMES, Eduardo Rodrigues. op. cit., p. 10. 
400NORMA ISO 26000. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp. Acesso em: 12 mar. 
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Ademais, a Norma ISO 26000 é uma norma de diretrizes e de uso voluntário 

e traz vários princípios que já foram oportunamente ventilados, mas que vale a pena 

serem novamente descatados, senão vejamos: 

1) Accountability onde as organizações prestem contas e se 
responsabilizem pelos impactos na sociedade, meio ambiente e 
economia; 

2) Transparência nas decisões e atividades que impactam todas as 
partes interessadas; 

3) A organização deve comprometer-se em manter o 
comportamento ético; 

4) As partes interessadas devem ser respeitadas, consideradas e 
ouvidas; 

5) Garantia de respeito ao estado de direito; 

6) Respeitar as normas internacionais de comportamento; e 

7) Sobretudo garantir o atendimento dos direitos humanos.401 

 

Cumpre ressaltar que as principais dificuldades de implementaçao das 

práticas de responsabilidade social estão ligadas ao mapeamento das partes 

interessadas, seus direitos, suas expectativas, obrigações e; nas diferentes visões 

a respeito da relação entre as empresas e os stakeholders (partes interessadas e 

colaboradores). 

As empresas têm sido cada vez mais pressionadas a divulgar informações 

sobre ações sociais e ambientais, visando o desenvolvimento sustentável, por elas 

desenvolvidas, como uma resposta à pressão da opinião pública, a fim de garantir 

o seu direito de operar na sociedade. Nesse sentido vejamos: 

“O desenvolvimento sustentável é comumente definido como o 
processo de “satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades”.402 

 

Passou-se a ventilar a ideia do “win-win-win” (ganha-ganha-ganha), 

analisando-se que precisam ser desenvolvidas estratégias que sejam 

                                                            
401NORMA ISO 26000, cit. 
402REPORT OF THE WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT - WCED. 

Our Common Future. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Acesso 
em: 12 mar. 2020. 
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simultaneamente benéficas para a empresa, o cliente e o meio ambiente. Com isso, 

busca-se uma solução a ser desenvolvida considerando que a empresa deve ser 

capaz de cumprir com suas obrigações (resultado financeiro não negativo), atender 

às necessidades das entidades impactadas (incluindo “stakeholders” como 

clientes, agentes reguladores, fornecedores etc) e por fim, minimizar os impactos 

ambientais.403 

Depreende-se que medir o desempenho na busca pela sustentabilidade tem 

sido uma questão importante para as empresas; contudo bastante complexa. 

Assim, os indicadores de sustentabilidade baseados no conceito do TBL (Triple 

Bottom Line) estão organizados em três categorias: econômico, ambiental e social. 

Senão vejamos: 

1. Econômico 

 redução do risco de penalidades ambientais: reduções de multas 
e custos associados ao meio ambiente e ao setor industrial; 

 redução dos custos de despoluição, trabalhos de reparação e 
recuperação de incidentes ambientais. 

 redução dos custos de recursos e resíduos: redução do custo de 
compra de materiais que são desperdiçados durantes os processo 
produtivos. 

2. Social ou Organizacional 

 melhoria nas oportunidads: melhores oportunidades com os 
clientes que pré-qualificam as empresas e o produto como 
ambientalmente responsáveis; 

 melhoria no mercado: melhoria no setor de negócios da empresa 
e a percepção dos consumidores que esperam bom desempenho 
ambiental dos fornecedores e varejistas/revendedores; 

 melhoria no relacionamento: melhoria na interação com 
negócios regulamentares, autoridades ambientais, stakeholders e 
público em geral; 

 melhorias operacionais internas: melhoria da organização e 
gestão das empresas, melhorando a eficácia operacional e 
ambiental. Além de realçar a efetividade moral e pessoal dos 
colaboradores. 

3. Ambiental 

 redução do impacto no ambiente natural: reduzir os efeitos dos 
imapactos industriais, tais como: poluição do uso da terra, do ar, do 
solo e da água, ruído e vibração; e contaminação de plantas e 
animais selvagens; 
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 redução do impacto sobre os recuros naturais: a redução do uso 
de recursos naturais não renováveis e não sustentáveis, como 
petróleo e combustíveis nos processos produtivos; 

 redução do impacto nas comunidades – reduções nas 
perturbações e atividades nos arredores locais e bairros onde a 
empresa está instalada.404 

 

Passo agora a analisar os princípios legais para proteção ambiental e 

promoção do desenvolvimento sustentável propostos pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento senão vejamos: 

Direito humano fundamental 

1. Todos os seres humanos têm direito fundamental a um ambiente 
adequado à sua saúde e bem-estar. 

Patrimônio intergeracional 

2. Os Estados conservarão e usarão o meio ambiente e os recursos 
naturais em benefício das gerações presentes e futuras. 

Conservação e Uso Sustentável 

3. Os Estados manterão ecossistemas e processos ecológicos 
essenciais para o funcionamento da biosfera, preservarão a 
diversidade biológica e observarão o princípio do rendimento 
sustentável ideal no uso dos recursos naturais e ecossistemas 
vivos. 

Normas e monitoramento ambientais 

4. Os Estados devem estabelecer padrões adequados de proteção 
ambiental, monitorar as mudanças e publicar dados relevantes 
sobre a qualidade ambiental e o uso de recursos. 

Avaliações Ambientais Anteriores 

5. Os Estados devem fazer ou exigir avaliações ambientais prévias 
das atividades propostas que possam afetar significativamente o 
meio ambiente ou o uso de um recurso natural. 

Notificação prévia, acesso e devido processo. 

6. Os Estados informarão oportunamente todas as pessoas que 
possam ser significativamente afetadas por uma atividade 
planejada e lhes concederão acesso igual e devido processo nos 
procedimentos administrativos e judiciais. 405 

                                                            
404GRIFFITH, A; BHUTTO, K. Improving environmental performance through integrated 

management systems (IMS) in the UK. Management of Environmental Quality an International 
Journal, v. 19, n. 5, p. 565-578, Aug. 2008. 

405Report of World Commission o Environment and Development: Our Commom Fundamental. 
Annexe 1. Summary of proposed legal principles for environmental protection and sustainable 
development adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law. Page 286-300. 
Tradução nossa, versão em inglês: “Human Right 1. All human beings have the fundamental right 
to an environment adequate for their health and well being. Inter-Generational Equity 2. States shall 
conserve and use the environment and natural resources for the benefit of present and future 
generations. Conservation and Sustainable Use 3. States shall maintain ecosystems and 
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Com efeito, a sustentabilidade pode ser definida como as estratégias 

adotadas pelo meio empresarial no desenvolvimento de produtos, serviços e bens 

que satisfaçam as necessidades humanas, sem, no entanto, afetar as 

necessidades das gerações futuras. Nesse passo, tem-se que as organizações 

precisam implementar diretrizes e planejamentos estratégicos voltados a fomentar 

a sustentabilidade e o espírito de cooperação, razoabilidade e proporcionalidade 

no tocante a extração e emprego dos recuros naturais.406 

Como se vê, a sustentabilidade ambiental surge como uma prática que 

busca preservar a natureza pela adoção de práticas e técnicas bem estruturadas 

que evitem o aumento da degração ambiental e coloquem em primeiro plano a 

proteção ambiental.407 Nesse sentido vejamos mais princípios de proteção 

ambiental e sustentabilidade propostos pela Comissão Mundial: 

Desenvolvimento e Assistência sustentáveis. 

7. Os Estados garantirão que a conservação seja tratada como 
parte integrante do planejamento e implementação das atividades 
de desenvolvimento e prestarão assistência a outros Estados, 
especialmente aos países em desenvolvimento, em apoio à 
proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável. 

Obrigação geral de cooperação 

8. Os Estados cooperarão de boa fé com outros Estados na 
implementação dos direitos e obrigações precedentes. II Princípios, 
direitos e obrigações relativas aos recursos naturais 
transfronteiriços e interferências ambientais 

Uso razoável e equitativo 

9. Os estados usam os recursos naturais transfronteiriços de 
maneira razoável e eqüitativa. Prevenção e redução 

10. Os Estados impedirão ou abaterão qualquer interferência 
ambiental transfronteiriça que possa causar ou causar danos 
significativos (mas sujeitos a certas exceções previstas nos itens 11 
e 12 abaixo). 

Responsabilidade estrita 

                                                            
ecological processes essential for the functioning of the biosphere, shall preserve biological 
diversity, and shall observe the principle of optimum sustainable yield in the use of living natural 
resources and ecosystems. Environmental Standards and Monitoring 4. States shall establish 
adequate environmental protection standards and monitor changes in and publish relevant data on 
environmental quality and resource use. Prior Environmental Assessments 5. States shall make or 
require prior environmental assessments of proposed activities which may significantly affect the 
environment or use of a natural resource. Prior Notification, Access, and Due Process 6. States 
shall inform in a timely manner all persons likely to be significantly affected by a planned activity 
and to grant them equal access and due process in administrative and judicial proceedings”.  

406VENTURINI, Lauren Dal Bem; LOPES, Luís Felipe Dias. op. cit., p. 4. 
407Id., loc. cit. 
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11. Os Estados devem adotar todas as medidas cautelares 
razoáveis para limitar o risco ao realizar ou permitir certas 
atividades perigosas, mas benéficas, e devem garantir que a 
compensação seja fornecida caso ocorram danos transfronteiriços 
substanciais, mesmo quando não se sabia que as atividades eram 
prejudiciais no momento em que eram realizadas. 

Os acordos anteriores quando a prevenção custa muito mais do 
que um dano 

12. Os Estados entrarão em negociações com o Estado afetado 
sobre as condições eqüitativas sob as quais a atividade poderá ser 
realizada quando planejarem realizar ou permitir atividades que 
causem danos transfronteiriços que sejam substanciais, mas muito 
inferiores ao custo da prevenção. (Se nenhum acordo puder ser 
alcançado, consulte o Art. 22). 

Não Discriminação 

13. Os Estados devem aplicar, no mínimo, pelo menos os mesmos 
padrões de conduta e impactos ambientais relativos aos recursos 
naturais transfronteiriços e interferências ambientais aplicados no 
mercado interno (ou seja, não façam aos outros o que você não 
faria aos seus próprios cidadãos). Obrigação geral de cooperação 
em problemas ambientais transfronteiriços 

14. Os Estados cooperarão de boa fé com outros Estados para 
alcançar o uso ideal dos recursos naturais transfronteiriços e a 
prevenção ou redução efetiva de interferências ambientais 
transfronteiriças. 

Intercâmbio de informações 

15. Os Estados de origem devem fornecer informações oportunas 
e relevantes aos demais Estados interessados sobre recursos 
naturais transfronteiriços ou interferências ambientais.408 

                                                            
408Report of World Commission o Environment and Development: Our Commom Fundamental. 

Annexe 1. Summary of proposed legal principles for environmental protection and sustainable 
development adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law. Page 286-300. 
Tradução nossa, versão em inglês: Sustainable Development and Assistance. 7. States shall 
ensure that conservation is treated as an integral part of the planning and implementation of 
development activities and provide assistance to other States, especially to developing countries, 
in support of environmental protection and sustainable development. General Obligation to 
Cooperate. 8. States shall cooperate in good faith with other States in implementing the preceding 
rights and obligations. II. Principles, Rights and Obligations Concerning Transboundary Natural 
Resources and Environmental Interferences. Reasonable and Equitable Use. 9. States shell use 
transboundary natural resources in a reasonable and equitable manner. Prevention and 
Abatement. 10. States shall prevent or abate any transboundary environmental interference which 
could cause or causes significant harm (but subject to certain exceptions provided for in #11 and 
#12 below). Strict Liability. 11. States shall take all reasonable precautionary measures to limit the 
risk when carrying out or permitting certain dangerous but beneficial activities and shall ensure that 
compensation is provided should substantial transboundary harm occur even when the activities 
were not known to be harmful at the time they were undertaken. Prior Agreements When Prevention 
Costs Greatly Exceed Harm. 12. States shall enter into negotiations with the affected State on the 
equitable conditions under which the activity could be carried out when planning to carry out or 
permit activities causing transboundary harm which is substantial but far less than the cost of 
prevention. (If no agreement can be reached, see Art. 22). Non-Discrimination. 13. States shall 
apply as a minimum at least the same standards for environmental conduct and impacts regarding 
transboundary natural resources and environmental interferences as are applied domestically (i.e., 
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Denota-se que a responsabilidade social nada mais é do que um 

comprometimento com a comunidade, mas que assume diversas formas podendo-

se elencar a proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, 

planejamento da comunidade, igualdades nas oportunidades de emprego, serviços 

sociais que atendam ao interesse público.409  

Nesse sentido, cabe a Administração Pública trabalhar e executar suas 

ações de maneira sustentável a fim de que não aconteçam prejuízos ambientais 

que não permitem reparo, tais como os acidentes de Mariana (2015) e Brumadinho 

(2019), oportunidade em que os cuidados efetivos não foram prestados pelo Estado 

(fiscalização das barragens); o que efetivamente contribuiu para o rompimento.410 

Infere-se que as diretrizes apontadas pela Norma ISO 26000, no tocante à 

promoção de práticas de responsabilidade socioambiental, devem também ser 

observadas pelos Estados soberanos, dado que se trata de diretrizes gerais 

perfeitamente aplicáveis também ao Poder Público no que couber. 

Por fim, visando terminar de mencionar todos os princípios propostos pela 

Comissão Mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento podemos apontar: 

Avaliação prévia e notificação 

16. Os Estados devem fornecer notificação prévia e oportuna e 
informações relevantes aos outros Estados envolvidos e devem 
fazer ou exigir uma avaliação ambiental das atividades planejadas 
que possam ter efeitos transfronteiriços significativos. 

Consultas Prévias 

17. Os Estados de origem devem consultar, em um estágio inicial e 
de boa fé, com outros Estados interessados, as interferências 
transfronteiriças existentes ou potenciais com o uso de um recurso 
natural ou do meio ambiente. 

Arranjos Cooperativos para Avaliação e Proteção Ambiental 

18. Os Estados cooperarão com os Estados envolvidos no 
monitoramento, pesquisa científica e estabelecimento de padrões 
em relação aos recursos naturais transfronteiriços e interferências 
ambientais. Situações de emergência 

                                                            
do not do to others what you would not do to your own citizens). General Obligation to Cooperate 
on Transboundary Environmental Problems.14. States shall cooperate in good faith with other 
States to achieve optimal use of transboundary natural resources and effective prevention or 
abatement of transboundary environmental interferences. Exchange of Information. 15. States of 
origin shall provide timely and relevant information to the other concerned States regarding 
transboundary natural resources or environmental interferences.  

409VENTURINI, Lauren Dal Bem; LOPES, Luís Felipe Dias. op. cit., p. 4. 
410BARRAGEM de rejeitos e os casos Mariana e Brumadinho. Politize, 19 set. 2019. Disponível 

em: https://www.politize.com.br/barragem-de-rejeitos/. Acesso em: 15 mar. 2020. 
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19. Os Estados devem desenvolver planos de contingência para 
situações de emergência que possam causar interferências 
ambientais transfronteiriças e devem avisar prontamente, fornecer 
informações relevantes e cooperar com os Estados envolvidos 
quando ocorrerem emergências. 

Acesso e tratamento iguais 

20. Os Estados concederão acesso igual, devido processo e 
tratamento igual em procedimentos administrativos e judiciais a 
todas as pessoas que são ou podem ser afetadas por interferências 
transfronteiriças no uso de um recurso natural ou do meio ambiente. 
Responsabilidade do Estado 

21. Os Estados cessarão as atividades que violem uma obrigação 
internacional em relação ao meio ambiente e compensem os danos 
causados. 

Solução pacífica de controvérsias 

22. Os Estados resolverão disputas ambientais por meios pacíficos. 
Se o acordo mútuo sobre uma solução ou sobre outros acordos de 
solução de controvérsias não for alcançado dentro de 18 meses, a 
controvérsia será submetida à conciliação e, se não for resolvida 
posteriormente, à arbitragem ou solução judicial a pedido de 
qualquer um dos Estados envolvidos.411 

 

Com efeito, práticas sustentáveis devem ser estimuladas pelos Estados 

podendo-se mencionar a logística reversa como o retorno de produtos, embalagens 

ou materiais ao seu centro produtivo fazendo com que haja o 

                                                            
411Report of World Commission o Environment and Development: Our Commom Fundamental. 

Annexe 1. Summary of proposed legal principles for environmental protection and sustainable 
development adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law. Page 286-300. 
Tradução nossa, versão em inglês: Prior assessment and notification. 16. States must provide prior 
and timely notification and relevant information to the other States involved and must make or 
require an environmental assessment of planned activities that may have significant cross-border 
effects. Previous Consultations. 17. States of origin should consult, at an early stage and in good 
faith, with other interested States, on existing or potential cross-border interference with the use of 
a natural resource or the environment Cooperative Arrangements for Environmental Assessment 
and Protection. 18. States will cooperate with States involved in monitoring, scientific research and 
setting standards in relation to transboundary natural resources and environmental interference. 
Emergency situations.19. States should develop contingency plans for emergency situations that 
may cause transboundary environmental interference and should promptly notify, provide relevant 
information and cooperate with the states involved when emergencies occur. Equal access and 
treatment.20. States will grant equal access, due process and equal treatment in administrative 
and judicial proceedings to all persons who are or may be affected by cross-border interference in 
the use of a natural resource or the environment. State responsibility. 21. States will cease activities 
that violate an international obligation in relation to the environment and compensate for the 
damage caused. 
Peaceful settlement of disputes. 22. States will resolve environmental disputes by peaceful means. 
If the mutual agreement on a settlement or on other dispute settlement agreements is not reached 
within 18 months, the dispute will be subject to conciliation and, if not resolved later, to arbitration 
or judicial settlement at the request of any of the States involved. 



174 

reaproveitamento/reintegração de materiais ao processo tradicional de suprimento, 

produção e distribuição. 

Nessa esteira, atividades educacionais direcionadas às questões ambientais 

estimulam os cidadãos a desenvolverem consciência e respeito pelo meio ambiente 

nos municípios, dado que a divisão geopolítica não deve ser um fator que impede 

a promoção do desenvolvimento sustentável; pelo contrário, é necessário o 

estímulo e a propagação em locais menos urbanizados para que aos poucos se dê 

a transição para uma cultura protecionista. 

Como se vê, a Administração Pública possui um papel essencial na 

disseminação da cultura da preservação ambiental sendo que a implementação de 

projetos e políticas públicas que gerenciem os resíduos sólidos, tais como: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;412 são claros exemplos de 

medidas a serem adotadas no sentido de tutela ambiental. 

Ademais, o incentivo a adoção de práticas abrangendo a segurança do 

trabalho, qualidade dos espaços físicos, prevenção de acidentes de trabalho, 

monitoramento do nível de ruído no ambiente de trabalho, o uso efetivo de 

equipamentos de proteção individual (EPIs), ações de higiene dos funcionários 

dentre outras medidas, fomentam a disseminação da cultura da proteção ao meio 

ambiente do trabalho.413 

Conclui-se que a adoção de procedimentos ambientais sustentáveis no 

âmbito das atividades desenvolvidas pelo Poder Público é de fundamental 

importância para a conservação racional dos recursos naturais. Nessa linha, os 

administradores públicos devem adotar uma gestão pública sustentável 

aperfeiçoando o uso dos recursos, combatendo os desperdícios e objetivando 

alcançar uma melhor qualidade do ambiente de trabalho.414  

Para que se estas medidas se tornem realidade é crucial uma interligação 

entre as dimensões social, ambiental e econômica imprimindo uma nova cultura 

                                                            
412Lei dos resíduos sólidos (Art. 9º da Lei nº 12.305/10). BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. 
Acesso em: 15 mar. 2020. 

413VENTURINI, Lauren Dal Bem; LOPES, Luís Felipe Dias. op. cit., p. 11. 
414Id., loc. cit. 
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institucional preocupada em inserir no orçamento público investimentos de grande 

porte no tocante ao estímulo de práticas sustentáveis.  

No aspecto ambiental, verifica-se a necessidade de instituição da Agenda 

Ambiental na Administração Pública aprimorando-se as regras para a implantação 

e obrigatoriedade da licitação sustentável, o fomento das ações de conscientização 

promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente, a criação e implementação de 

ferramentas sobre os índices de sustentabilidade, troca de encontros presenciais 

por videoconferências, a implementação da logística reversa e o gerenciamento 

adequado dos resíduos emanados da Administração Pública. 415 

Por sua vez, no aspecto econômico, é necessário realizar o uso racional da 

energia elétrica e a busca por fontes alternativas, a redução do consumo de papel 

e de qualquer outro material de expediente, a adoção do processo jurídico em 

formato eletrônico, impedir o desperdício e buscar o consumo consciente, 

implementar procedimentos relativos à aquisição, armazenamento, distribuição e 

controle dos materiais de consumo e referentes às unidades do Tribunal de Justiça 

e por fim, a detecção de que existe desperdício ou abuso de recursos e 

implementação de procedimentos de melhoria.416 

A vertente social exige que se busque uma melhor qualidade de vida da força 

de trabalho, da segurança no trabalho, da qualidade dos espaços físicos e o 

estímulo ao sadio relacionamento social. Assim, haverá a prevenção de acidentes 

de trabalho, o monitoramento do nível de ruído no ambiente de trabalho; bem como 

a adquisição, distribuição e fiscalização da utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), o impactará no cuidado para com o meio ambiente do trabalho.417 

Tem-se que a Norma ISO 26000 é um importante motivador aos 

stakeholders (partes interessadas), demonstrando como efetivamente deve se dar 

a implementação do desenvolvimento sustentável pelas organizações nos 

aspectos ambiental, social, econômico e estratégico.  

                                                            
415VENTURINI, Lauren Dal Bem; LOPES, Luís Felipe Dias. op. cit., p. 12. 
416Id., loc. cit. 
417Id., loc. cit. 
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Nesse passo, verifica-se que a implementação de estratégias de 

sustentabilidade visa a contribuir para a construção de vantagens competitivas no 

longo prazo. Nesse sentido vejamos: 

Sustentabilidade estratégica refere-se aos investimentos ligados ao 
core business (negócio central) da empresa e baseiam-se nas 
restrições e nos problemas ambientais e sociais existentes (Porter 
& Kramer, 2011). As empresas que seguem a abordagem 
estratégica de sustentabilidade buscam identificar os problemas 
ambientais e sociais e os transformam em oportunidades de 
negócio (Hart & Milstein, 2003). Além disso, a sustentabilidade 
estratégica minimiza custos e riscos provenientes do consumo 
excessivo, da poluição e da geração de lixo, pois melhora o uso de 
recursos (isto é, quantidade e tipos) e leva a ganhos generalizados 
de eficiência no negócio. Portanto, em épocas de crise financeira, 
as empresas com investimentos em sustentabilidade estratégica 
estão mais preparadas e são menos afetadas em seu desempenho 
no longo prazo.418 

 

Cumpre ressaltar, que os projetos ambientais corporativos podem ser 

motivados por requisitos formais, conscientização externa e melhoria interna. Por 

sua vez, projetos motivados por requisitos formais estão associados aos estágios 

iniciais de maturidade organizacional, ao passo que aqueles motivados por 

melhoria interna estão associados aos estágios superiores de maturidade 

organizacional.419 

Com efeito, infere-se que empresas mais maduras organizacionalmente têm 

maior potencial de explorar a sustentabilidade estratégica, que é aquela que leva à 

vantagem competitiva no longo prazo, por meio de ganhos de eficiência associados 

ao uso de recursos, redução da poluição e minimização de resíduos, que se 

convertam em menores custos e riscos à organização.420  

Nesse sentido, é possível inferir que empresas que empresas que desenvolvem 

estratégias para melhorarem seus desempenhos organizacionais criaram maior valor 

ao selecionarem projetos motivados por eficiência do processo e economias.421 

                                                            
418CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel. op. cit. 
419ORMAZABAL, Marta; PUGA-LEAL, Rogério. Na exploratory study of UK companies´taxonomy 

based on environmental drivers. Journal of Cleaner Production, v. 133, 479-486, Oct. 2016. 
420CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel. op. cit. 
421CREDIDIO, Guilherme Simões. Satisfação nos projetos ambientais corporativos: uma análise à 

luz dos seus motivadores em grandes empresas. Organizações e Sustentabilidade, v. 7, n. 2, p. 
85-98, 2019. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ros/article/download/32098/26025. Acesso em: 11 nov. 
2020. 
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Por sua vez, projetos ambientais que propiciem a ecoeficiência são 

percebidos como maiores promotores de melhoria de desempenho organizacional, 

sendo que os projetos e estratégias ambientais motivados apenas pelo 

cumprimento da legislação tendem a ter menos adesão, não impressionando os 

gestores a se mobilizarem e efetivamente implantarem ações de gestão 

ambiental.422 

Como se vê, as estratégias ambientais podem ser reativas, proativas e de 

liderança ambiental.423 Ademais, nas estratégias reativas é possível verificar o 

atendimento aos requisitos legais e o fomento ao controle da poluição. Por sua vez, 

nas estratégias proativas acrescentam-se práticas ecoeficiência e prevenção da 

poluição para minimizar uso de energia e materiais e geração de resíduos.424  

Por fim, nas estratégias de liderança ambiental tem-se que produtos, 

processos e até mesmo modelos de negócios são redesenhados para minimizar a 

pegada ecológica em todo o ciclo de vida do produto.425 

No tocante a sustentabilidade, depreende-se que há uma necessidade 

implícita de compreensão acerda das principais barreiras que impedem a 

integração das estratégias de sustentabilidade, pois avaliações genéricas acerca 

das políticas ambientais não são suficientes devendo-se adentrar com 

profundidade nas temáticas. 

Pode-se apontar como a principal barreira e a mais importante, a fim de se 

implantar um programa de responsabilidade social corporativa, a falta de 

conhecimento e consciência. Tal barreira pode ser ultrapassada com a adoção de 

políticas públicas envolvendo o governo e as universidades, a fim de levar 

conhecimento às organizações e concientizá-las acerca de seus benefícios sociais 

e econômicos. 

No tocante às barreiras de implementação é possível apontar que as 

empresas, organizações e a sociedade civil possuem 1. objetivos de curto prazo, 

                                                            
422CREDIDIO, Guilherme Simões. op. cit. 
423ARAGÓN-CORREA; J. Alberto; HURTADO-TORRES, Nuria; SHARMA, Sanjay; GARCÍA-

MORALES, Víctor J. Environmental strategy and pe (rformance in small firms: a resource-based 
perspective. Journal of Environmental Management, v. 86, n. 1, p. 88-103, 2008. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479706003811. 

424Id. Ibid., p. 90. 
425Id., loc. cit. 
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não vendo a longo prazo; 2. o excesso de expectativa sobre as diretrizes ventiladas 

pela norma; 3. os requisitos obrigatórios sem que haja comprometimento e 4. seguir 

a tendência de certificação.426 

Verifica-se que a governança organizacional427 é a chave para que a 

organização se responsabilize pelas consequências de suas decisões e pelos 

impactos de suas atividades. Nesse sentido, a norma ISO 26000 tem um papel 

central na difusão dos valores de responsabilidade social ambiental promovendo 

comandos protetivos, senão vejamos: 

- Incutir a Responsabilidade Social na governança, sistemas, 
procedimentos e política da empresa, bem como nas diretrizes 
organizacionais (missão, visão, valores). Desenvolver as 
competências dos recursos humanos para a responsabilidade 
social por meio de treinamentos; 

- Comunicar, conscientizar e motivar a prática da responsabilidade 
social para criar uma cultura organizacional socioambientalmente 
responsável. Todos os stakeholders devem ser envolvidos na 
discussão sobre a colaboração com a responsabilidade social; 

- Fortalecer a credibilidade e a imagem da empresa por meio de 
relatórios e declarações sobre responsabilidade social. Os 
eventuais conflitos ou desavenças entre a organização e 
seus stakeholders devem ser resolvidos prontamente; 

- As atividades de responsabilidade social devem ser monitoradas 
para assegurar sua efetividade. Bem como, deve-se analisar o 
progresso e o desempenho da responsabilidade social e buscar 
aprimorar seu desempenho; 

- Por fim, deve-se contribuir com o governo, ONGs e público em 
geral ao fornecer informações detalhadas sobre as ações da 
empresa.428 

 

A Norma ISO 26000 objetiva trabalhar com os aspectos essenciais para as 

organizações tais como: 1. ambiente, 2. direitos humanos, 3. práticas trabalhistas, 

                                                            
426ZENG, S. X.; TIAN, P.; TAM, C. M. Overcoming barriers to sustainable implementation of the ISO 

9001 system. Managerial Auditing Journal, v. 22, n. 3, p. 244-254, 2007. 
427Definição de Governança organizacional: Trata de processos e estruturas de tomada de decisão, 

delegação de poder e controle. O tema é, ao mesmo tempo, algo sobre o qual a organização deve 
agir e uma forma de incorporar os princípios e práticas da responsabilidade social à sua forma de 
atuação cotidiana. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO 
26000. Diretrizes sobre Responsabilidade Social. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/iso26000.asp. Acesso em: 12 mar. 
2020. 

428DEUS, Rafael Matos de; PAIS SELES, Bruno Michel Roman; OGASAWARA VIEIRA, Karina 
Rabelo. op. cit. 
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4. governança organizacional, 5. práticas operacionais justas, 6. problemas do 

consumidor e 7. contribuição à comunidade e sociedade.429 

A título exemplificativo tem-se que paras as pequenas e médias empresas, 

a principal barreira para adoção do sistema de gestão ambiental, assim como para 

a ISO 14000 é o aspecto econômico, ou seja, o custo de implementação, além da 

gestão do conhecimento e falta de recursos humanos especializados.430 

Com efeito, as partes interessadas, o governo, as organizações não 

governamentais e a comunidade política são fatores importantes na implementação 

de responsabilidade social corporativa nas estruturas organizacionais atuais. 

Como se vê, a Norma ISO 26000 atribui também ao Estado um papel de 

elevado relevo, na medida em que apela para a contribuição deste no auxílio às 

organizações públicas, privadas e sociedade civil de forma a atuarem de maneira 

socialmente responsável e disseminando a conscientização sobre a adoção das 

boas práticas. 

Infere-se que a responsabilidade ambiental é um pré-requisito para a 

sobrevivência e prosperidade dos seres humanos. Nesse passo, a primeira 

preocupação que uma organização socialmente responsável deve ter é analisar 

qual o impacto de suas decisões e atividade no meio ambiente objetivando diminuir 

ao máximo os impactos ambientais negativos. Nesse sentido vejamos:  

O Desenvolvimento sustentável refere-se à integração de objetivos 
de alta qualidade de vida, saúde e prosperidade com justiça social 
e manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em toda 
a sua diversidade. Esses objetivos sociais, econômicos e ambientais 
são interdependentes e reforçam-se mutuamente. Desenvolvimento 
sustentável pode ser tratado como uma forma de expressar as 
expectativas mais amplas da sociedade como um todo.431 

 

Ademais, podem ser apontados como motivadores a adoção de mecanismos 

de responsabilidade social corporativa, dentre outros, os seguintes senão vejamos: 

• Globalização - competição em mercados internacionais; 

• Congruência com sistemas de gestão; 

                                                            
429ISO 26000: Diretrizes de Responsabilidade Social, cit. 
430DEUS, Rafael Matos de; PAIS SELES, Bruno Michel Roman; OGASAWARA VIEIRA, Karina 

Rabelo. op. cit. 
431ISO 26000: Diretrizes de Responsabilidade Social, cit. 
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• Reputação (imagem) da empresa; 

• Relação com os funcionários e melhora do ambiente 
organizacional; 

• Melhora na relação com stakeholders externos; 

• Vantagem competitiva/estratégias; 

• Diminuição dos riscos do negócio; e 

• Guia para a RSC (Responsabilidade Social Corporativa)432 

 

Por fim, a primeira versão da norma nacional sobre Responsabilidade Social 

ABNT NBR 16001 (Sistema de gestão), teve sua primeira edição publicada em 

novembro de 2004 e sua segunda versão em julho de 2012.433 

Trata-se de uma norma de responsabilidade social responsável por atender 

a todos os tipos e portes de organizações (pequenas, médias e grandes) e de todos 

os setores (governo, ONG´s e empresas privadas). Verifica-se que se trata de uma 

norma de sistema de gestão (conjunto de elementos inter-relacionados ou 

interativos, voltados para estabelecer políticas e objetivos), adotando a estrutura do 

PDCA (plan-do, check-act ou planejar, fazer, verificar e agir).434 

Entretanto, cumpre informar que a adoção ou obtenção da certificação 

referente à norma ISO ABNT NBR 16001 (versão 2004 (1ª versão) ou 2012 (2ª 

versão)), não substitui a necessidade da empresa em incorporar os elementos 

presentes na Norma Internacional ISO 26000; esta última não certificável e 

responsável por ventilar diretrizes acerca da responsabilidade social corporativa, 

possuindo origem privada (“soft law’) e sido elaborada pelo SIS (o Instituto Sueco 

de Normalização ou SIS - Swedish Standards Institute) em parceria com a ABNT – 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) em 2010.435 

Logo, tratam-se de normas complementares que visam fomentar a 

implementação de ações voltadas à responsabilidade social, uma vez que as 

empresas sustentáveis são bem vistas pelo mercado e consumidores; dado que se 

                                                            
432DEUS, Rafael Matos de; PAIS SELES, Bruno Michel Roman; OGASAWARA VIEIRA, Karina 

Rabelo. op. cit., p. 802. 
433ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. A Norma Nacional – ABNT 

NBR16001. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/norma_nacional.asp. Acesso em: 13 
nov. 2020. 

434Id. Ibid. 
435Id. Ibid. 
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compremetem com regramentos e instrumentos que fomentam a adoção de 

práticas sócioambientais ajudando na contenção/controle da degradação ambiental 

e atestando um compromisso público para com o meio ambiente. 

 

3.2 Norma ISO 14000 

 

Cumpre informar, que as normas ambientais surgiram devido à evolução das 

questões ambientais e da necessidade de proteção do meio ambiente por 

intermédio de comandos normativos; responsáveis por punir os transgressores da 

lei que não estivessem abertos à conscientização ambiental. 

Após a Eco-92 (Conferências das Naçoes Unidas sobre o Meio Ambiente) 

realizada no Rio de Janeiro, os 178 participantes solicitaram à ISO (Organização 

Internacional para Padronização) a elaboração de normas voltadas para a gestão 

ambiental. Nessa linha foi criada a norma ISO 14000 de 1996 (Sistemas de Gestão 

Ambiental – requisitos e diretrizes).436 

Trata-se de uma norma específica que prevê vários requisitos que podem 

ajudar as organizações a equilibrarem suas atividades produtivas com os níveis de 

poluição por elas gerados, com atendimento às legislações ambientais. 

Como se vê, a consciência ambiental levou o homem a criar um mecanismo 

legal, por meio de diretrizes e recomendações (ISO 14000), responsável por 

fomentar e difundir comandos de gestão ambiental, controle das emissões, 

evolução dos processos produtivos dentre outras regras que auxiliem na redução 

da degradação do planeta.437 

Esta série de normas apresenta diretrizes para auditorias ambientais, 

avaliação do desempenho ambiental, rotulagem ambiental e análise do ciclo de vida 

dos produtos. Ou seja, especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão 

ambiental, de modo a permitir que a organização formule políticas e objetivos que 

                                                            
436CASTRO, César Augusto da Silveira. Sustentabilidade além do discurso: análise de experiências 

internacionais. 2019. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e 
Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
p. 42. 

437Id., loc. cit. 
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levem em conta os requisitos legais e as informações referentes aos impactos 

ambientais significativos.438 

Em nossa ordem constitucional, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é ao mesmo tempo um direito fundamental dos cidadãos (art. 225, 

caput) e princípio da ordem econômica (art. 170, VI).  

Contudo, nas últimas décadas, o uso do meio ambiente como recurso para 

a produção econômica está sendo colocado em colisão direta com a noção 

ambiental que se vincula ao bem-estar do homem.439  

Nesse sentido, verifica-se a importância das políticas públicas ambientais na 

promoção do desenvolvimento sustentável, sendo que o meio ambiente se revela 

como um direito humano fundamental que deve ser observado pelas empresas e 

organizações a fim de que seja equacionado um equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e a proteção dos recursos naturais. 

O direito ao meio ambiente equilibrado, assim como o direito ao 

desenvolvimento são considerados pela doutrina como direitos de 3ª (terceira) 

geração. Estes possuem em seu cerne um caráter difuso, ou seja, dizem respeito 

a toda a coletividade. 

Com efeito, a proteção ecológica é um assunto premente para a sociedade 

atual, dado que as consequências dos danos ambientais têm sido vistas de forma 

desastrosa em todas as partes do planeta. 

O sentimento é comum em todos os países, no sentido de ser necessária a 

contenção dos desastres ambientais gerados pelo homem e na propagação de 

técnicas de responsabilidade social corporativa voltadas à proteção ambiental. 

Infere-se que a economia depende da ecologia, sendo que os recursos 

naturais são a matéria-prima da atividade econômica senão vejamos: 

 

                                                            
438ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 14000. Sistema de 

gestão ambiental. Disponível em: http://www.qualidade.esalq.usp.br/fase2/iso14000.htm. Acesso 
em: 21 mar. 2020. 

439MIGUEL, Luciano Costa. Desenvolvimento sustentável: uma visão conciliadora para a 
concretização de um direito fundamental e um princípio da ordem econômica. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, Brasília-DF, v. 2, n. 2, p. 141-156, jul./dez. 2012. Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/2068/pdf. Acesso em: 21 mar. 
2020. 
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Economia e ecologia têm muita coisa em comum, pois tem origem 
na palavra oikos, casa. No entanto, tal relação óbvia não tem sido 
aceitação entre as partes envolvidas, existindo sempre a irreal 
dicotomia entre “desenvolvimento e meio ambitente”. Fato é que as 
relações entre economia e ecologia têm sido muito tensas e, 
especialmente, no Direito Ambiental, elas não têm tido a atenção 
que merecem.440 

 

Ademais, tem-se que a implementação de um sistema de gestão ambiental 

tem como escopo aumentar o efeito da pressão das partes interessadas sobre o 

desequilíbrio ambiental, ou seja, entre o que ela faz e deveria fazer, de maneira 

que haja contribuição na redução das externalidades negativas e nas emissões e 

degradações que vem constantemente ocorrendo. 

Nessa senda, o Estado possui um papel central no sentido de promoção de 

medidas que sejam voltadas ao atingimento de objetivos socioambientais, senão 

vejamos: 

Qualquer Estado que prime pela justiça social e seus 
desdobramentos (direitos corolários) jamais poderá deixar de 
regular a ordem econômica, dada a sua interferência na ordem 
social. Coibir os abusos da prática econômica constitui condição 
sine qua non para efetivar as garantias sociais. A concepção de 
Estado de Direito é calcada na regulamentação da vida em 
sociedade, e a vida em sociedade é, antes de tudo, econômica.441 

 

Verifica-se que maioria das empresas tem conhecimento insuficiente sobre 

os sistemas de gestão ambiental e não avaliam seu desempenho ambiental. Logo, 

a partir do momento em que é possível realizar um mapeamento e verificar quais 

são as políticas ambientais que precisam ser devidamente executadas é possível 

imprimir mecanismos e comandos voltados à gestão ambiental.442 

Com a norma ISO 14000 é possível obter ganhos de natureza econômica, 

dado que haverá a redução no consumo dos recursos devendo-se buscar um uso 

                                                            
440ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental: aspectos fundamentais. In: FARIAS, Talden; 

COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega (Coords.). Direito ambiental: o meio ambiente e os 
desafios da contemporaneidade. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 170. 

441D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental e econômico e a ISO 14000: análise jurídica 
o modelo de gestão ambiental e certificação ISO 14000. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 
2009. p. 123. 

442ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 14000. Sistema de 
gestão ambiental, cit. 
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mais sustentável do meio ambiente por meio de técnicas que otimizem a extração 

e reduzam a degradação.  

Infere-se que a norma ISO 14000 tem como escopo trazer uma série de 

vantagens às empresas, pois com a sua devida implementação haverá a redução 

dos conflitos entre agências reguladoras e indústrias, haverá um estímulo nas 

organizações para desenvolverem programas de proteção ambiental, a efetiva 

observância da legislação ambiental e o reconhecimento público de ser uma 

empresa sustentável, por meio da certificação da ISO (Comissão Internacional para 

padronização). 

Alguns vetores mínimos foram levados em consideração na formulação da 

mencionada norma podendo-se apontar: 1. proporcionar meios e condições para o 

melhor gerenciamento ambiental; 2. ser aplicável a todos os países; 3. promover a 

harmonia entre o interesse público e o dos usuários das normas; 4. possuir uma 

base científica e 5. ser prática, útil e utilizável.443 

Destarte, as ações e medidas tomadas pelas empresas atingem diretamente 

a vida da população local, dado que há um aumento significativo nos índices de 

poluição de rios e mares, na proliferação de doenças, na extração ilegal de recursos 

naturais, no aumento dos resíduos sólidos que são depositados diariamente no solo 

e sistema hídrico existente. 

A sociedade consumerista atual passou a exigir das empresas fornecedoras 

de bens e serviços o desenvolvimento e implementação de práticas sustentáveis, 

dado que há um dever social a ser seguido, devendo-se incorporar e aplicar 

práticas preservacionistas e que fomentem o emprego de condutas éticas, 

transparentes e socialmente responsáveis. 

Dentre os benefícios oferecidos às empresas que adotam as práticas 

ventiladas na norma ISO 14000 pode-se apontar: 

Garantia de implementação política: a ISO 14001 força a 
organização a superar a inércia, ligando a política ambiental 
(promessas vazias) a objetivos e metas reais. 

Consistência mundial para competição internacional: a ISO 14001 
fornece um mecanismo de gestão ambiental responsável, em locais 
onde as normas são mínimas ou não existentes. A ISO 14001 
oferece uma abordagem consistente internamente para as 

                                                            
443CASTRO, César Augusto da Silveira. op. cit., p. 43-44. 
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preocupações ambientais e também a certificação pela ISO 14001 
permite às empresas identificarem-se com parcerias comerciais e 
com preocupações ambientais. 

Satisfação do cliente: principalmente no caso de fabricantes de 
bens duráveis, muitas normas ISO estão mais disseminadas. 

Custos reduzidos: a ISO 14001, prevenindo poluição, reduz os 
custos cortando as despesas com matérias-primas e diminuindo 
custos com descarte de resíduos. 

Melhoria de imagem pública: há uma reação positiva da 
comunidade, quando ocorre uma implantação da ISO 14001 por 
parte de uma empresa local.444 

 

A Série ISO 14000 é composta por várias normas que procuram traçar as 

diretrizes a serem seguidas pelas empresas no tocante a gestão ambiental, 

realização de auditorias ambientais, rotulagem ambiental, análise do ciclo de vida, 

aspectos ambientais nos produtos, senão vejamos: 

 ISO 14001: trata do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), sendo 
direcionada à certificação por terceiras partes. 

 ISO 14004: trata do Sistema de Gestão Ambiental, sendo 
destinada ao uso interno da empresa, ou seja, corresponde ao 
suporte da gestão ambiental. 

 ISO 14010: são normas sobre as Auditorias Ambientais. São 
elas que asseguram credibilidade a todo processo de certificação 
ambiental, visando às auditorias de terceiras partes, nas quais se 
verificam os compromissos estabelecidos pela empresa em seu 
Sistema de Gestão Ambiental. 

 ISO 14031: são normas sobre Desempenho Ambiental, que 
estabelecem as diretrizes para medição, análise e definição do 
desempenho ambiental de uma organização, a fim de assegurar o 
SGA. 

 ISO 14020: são normas sobre Rotulagem Ambiental, 
estabelecendo orientações para a expressão das características 
ambientais dos produtos das empresas, de forma que os rótulos 
ressaltem as características ambientais do produto. 

 ISO 14040: são normas sobre a Análise do Ciclo de Vida, 
estabelecendo as interações entre as atividades produtivas e o 
meio ambiente. Analisa o impacto causado pelos produtos, 
processos e serviços relacionados desde a extração dos recursos 
naturais até a disposição final. 

 Guia ISO 64: corresponde à norma sobre Aspectos Ambientais 
nos Produtos, destinando-se àqueles que elaboram normas 
técnicas para produtos. Seu objetivo é orientar o projeto de 
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gestão ambiental, cit. 
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determinado produto, a fim de que ele seja menos agressivo ao 
meio ambiente.445 

 

Essa nova norma é revolucionária porque permite às empresas garantir e 

comprovar, através da chancela de um organismo certificador independente, tanto 

seu gerenciamento da qualidade como seu gerenciamento ambiental. 

Tem-se que as empresas certificadas pela ISO 9000 levam uma vantagem 

significativa sobre as demais, uma vez que grande parte dos requisitos da nova 

norma ambiental (ISO 14000) levando em consideração às diretrizes ventiladas 

pela primeira. Logo, denota-se que deverá ser cada vez mais considerada a 

implementação dessas normas de maneira integrada (ISO 9000 e ISO 14000). 

A série de normas ISO 9000 é responsável por descrever regras de 

implantação, desenvolvimento, avaliação e continuidade do Sistema de Gestão de 

Qualidade. Elas podem ser aplicadas em diversos tipos de organização como 

indústrias, empresas, instituições e afins se referindo apenas aos processos de 

qualidade da organização e não aos produtos e serviços.446 

Ademais, outra norma importante e que trouxe vetores que são hoje usados 

pela norma ISO 14000 é a norma BS 7750 emitida pelo Instituto Britânico de 

Normalização – BSI, a qual teve sua primeira versão publicada em 1992. 

A Norma BS 7750 especifica os requisitos para o desenvolvimento, 

implantação, e manutenção de sistemas de gestão ambiental que visem garantir o 

cumprimento de políticas e objetivos ambientais definidos e declarados.447 

A norma acima apontada (BS 7750) foi formulada de forma a permitir que 

qualquer organização, independente do seu porte, atividade ou localização, 

estabeleça um sistema de gerenciamento efetivo, como alicerce para um 

desempenho ambiental seguro e para os procedimentos de auditoria ambiental. 
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gestão ambiental, cit. 
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A BS 7750 engloba também as questões de uso e de segurança de produtos, 

tratando-se de um excelente mecanismo para incorporar as exigências relativas à 

segurança e à saúde dos trabalhadores.448 

A série ISO 14000 abrangerá seis áreas: 1. sistemas de gerenciamento 

ambiental, 2. auditorias ambientais, 3. avaliação do desempenho ambiental, 4. 

rotulagem ambiental, 5. análise do ciclo de vida e 6. aspectos ambientais 

relacionados a produtos.449  

Por sua vez, o parlamento europeu reconhece que tem o dever de dar uma 

contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável em longo prazo, não só 

através do seu papel político e do papel que desempenha nos processos 

legislativos, mas também no contexto do seu funcionamento e das decisões 

tomadas. Nesse passo, houve a implementação do Sistema de Gestão Ambiental 

(EMAS – Environmental Management System) na União Europeia em 

conformidade com as normas ISO 140001:2004 e o Regulamento EMAS (CE) nº. 

1221/2009, senão vejamos:  

O Sistema de Gestão Ambiental (EMAS) difere dos padrões 
BS7750 e ISO, pois é principalmente um sistema de proteção 
ambiental, ao invés de simplesmente um sistema de gestão 
ambiental. Essa diferença tem consequências distintas.  

Quando se essta participando de um padrão de gestão ambiental, 
como BS7750, essencialmente deve mostrar que eles têm "controle 
gerencial eficaz sobre [seu] desempenho ambiental 

... o padrão de desempenho em si é muito importante, tendo a 
proteção ambiental importância secundária ". No entanto, os 
participantes no Sistema de Gestão Ambiental (EMAS) devem não 
apenas definir um sistema de gestão ambiental, mas devem 
conceber medidas destinadas a proteger o meio ambiente e 
melhorar seu desempenho ambiental.  

Embora o âmbito dos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental 
(EMAS) o torne de implementação dispendiosa, os estados 
membros e participantes da EU esperam que esses requisitos mais 
rígidos se traduzam em maior confiança do consumidor em sua 
empresa ou produto, bem como maior prestígio. Eles também 
podem ganhar uma competitividade e vantagem adotando os 
padrões.450 
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No tocante as implicações das diretrizes ventiladas pelo sistema de gestão 

ambiental europeu (EMAS) nas empresas americanas, verifica-se certa resistência, 

dado que há o conflito entre as normas regionais europeias com as próprias das 

empresas multinacionais. Nesse sentido, alguns problemas serão enfrentados no 

cenário real, senão vejamos: 

Muitos representantes das indústrias dos EUA estão expressando 
preocupação sobre o novo regime regulamentar da UE. Ao criar o 
EMAS padrão internacional, a UE teve problemas conciliar os 
sistemas regionais de gestão com os próprios das diferentes de 
empresas estrangeiras. Os executivos parecem perturbados pelo 
interesse relativamente repentino da Europa em padrões 
ambientais. As empresas dos EUA não querem enfrentar 
regulamentos do Sistema de Gestão Ambiental Europeu (EMAS) 
rigorosos (e relativamente não testados) sempre que eles fazem 
negócios com clientes europeus. 

Ainda mais problemática é a regulamentação do Sistema de Gestão 
Ambiental Europeu (EMAS) que exige relatórios públicos de todas 
as informações ambientais relacionadas qualquer aspecto do 
sistema de gestão da empresa americana. As empresas querem 
um programa muito mais claramente definido de informações 
publicamente disponíveis antes de concordarem com os esquemas 
regulatórios. 

Empresas americanas que exportam seus produtos para a UE ou 
operam nos estados membros da UE devem estar cientes de várias 
implicações do Sistema de Gestão Ambiental Europeu (EMAS). 
Uma consideração importante é que forças de mercado podem 
exigir participação na regulamentação esquema. As indústrias 
podem decidir comprar apenas mercadorias de fornecedores que 
participam do esquema. Os varejistas podem dar o melhor espaço 
de prateleira aos produtos fabricados participando empresas. Os 
consumidores podem comprar apenas produtos de empresas 
participantes. 

Outra preocupação para as empresas americanas é a 
territorialidade do âmbito de aplicação do Sistema de Gestão 
Ambiental Europeu (EMAS). A política deve ser adotada no nível 
"empresa". O regulamento define "empresa" como "a organização 

                                                            
em inglês: “The Environmental Management System (EMAS) differs from the BS7750 and ISO 
standards in that it is primarily an environmental protection system, rather than simply an 
environmental management system. This difference has different consequences. 
When participating in an environmental management standard, such as BS7750, it must essentially 
show that they have "effective management control over [their] environmental performance" 
... the performance standard itself is very important, with environmental protection of secondary 
importance ". However, participants in the Environmental Management System (EMAS) must not 
only define an environmental management system, but must design measures to protect the 
environment and improve its environmental performance. 
the scope of the Environmental Management System (EMAS) requirements makes it costly to 
implement, EU member states and participants expect these stricter requirements to translate into 
greater consumer confidence in their company or product, as well as greater prestige. They can 
also gain competitiveness and advantage by adopting the standards”. 
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que possui controle gerencial geral das atividades em um 
determinado território”. 

"Dependendo de onde" o controle geral de gerenciamento reside 
na estrutura corporativa, a empresa pode ser forçada a adotar uma 
política em conformidade com o Sistema de Gestão Ambiental 
Europeu (EMAS) em todo o mundo. 451 

 

Por sua vez, a norma britânica de gestão ambiental BS 7750, especifica os 

requisitos para o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de 

gestão ambiental que visem garantir o cumprimento de políticas e objetivos 

ambientais definidos e declarados. Nesta senda vejamos: 

O padrão foi desenvolvido para "permitir que qualquer organização 
estabeleça um sistema de gerenciamento eficaz como base para 
um bom desempenho ambiental e participação em esquemas de 
auditoria ambiental". 

O processo BS7750 começa com uma revisão inicial, cobrindo 
quatro áreas principais: 1. requisitos legislativos e regulatórios; 2. 
efeitos ambientais significativos; 3. práticas e procedimentos de 
gestão ambiental existentes; e 4. análises de investigações de 
incidentes anteriores e não conformidades.  

A norma enfatiza responsabilidades documentada e pessoal 
adequado para a gestão do desempenho ambiental. A 
responsabilidade pessoal pelo desempenho ambiental é enfatizada 
nas comunicações e no treinamento, bem como no 
estabelecimento de objetivos e metas departamentais. 

                                                            
451HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10398. Tradução nossa, texto em inglês: 

“Many representatives of US industries are expressing concern about the new EU regulatory 
regime. In creating the international standard EMAS, the EU struggled to reconcile regional 
management systems with the very different demands of foreign companies. Executives seem 
disturbed by Europe's relatively sudden interest in environmental standards. US companies do not 
want to face strict (and relatively untested) European Environmental Management System (EMAS) 
regulations whenever they do business with European customers. Even more problematic is the 
regulation of the European Environmental Management System (EMAS) which requires public 
reports of all environmental information related to any aspect of the American company's 
management system. Companies want a much more clearly defined program of publicly available 
information before agreeing to regulatory schemes. American companies that export their products 
to the EU or operate in EU member states must be aware of several implications of the European 
Environmental Management System (EMAS). An important consideration is that market forces may 
require participation in the regulatory framework. Industries may decide to purchase only goods 
from suppliers participating in the scheme. Retailers can give the best shelf space to products 
manufactured by participating companies. Consumers can only buy products from participating 
companies. Another concern for American companies is the territoriality of the scope of the 
European Environmental Management System (EMAS). The policy must be adopted at the 
"company" level. The regulation defines "company" as "the organization that has general 
managerial control over activities in a given territory". 
"Depending on where" general management control resides in the corporate structure, the 
company may be forced to adopt a policy in accordance with the European Environmental 
Management System (EMAS) worldwide”. 
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O padrão inclui um programa ambiental detalhado para as 
atividades da empresa, como compra, desenvolvimento de novos 
produtos, processos de fabricação, instalação de novas instalações 
e resíduos. Os procedimentos de gerenciamento ambiental devem 
ser documentados em um manual de gerenciamento ambiental. O 
manual também deve fornecer diretrizes de auditoria para revisar 
periodicamente a eficácia do sistema.452 

 

Contudo, cumpre informar que há algumas diferenças entre as normas acima 

apontadas, ou seja, entre o sistema de gestão ambiental europeu (EMAS) e a 

norma BS 7750, dado que está última pode ser aplicada para qualquer organização 

e para qualquer nível, se preocupando com as questões internas da empresa; ao 

passo que a EMAS apenas para as atividades industriais do alto escalão e; suas 

diretrizes são voltadas para o público externo.453 

Tendo em vista os conflitos entre as normas, há uma forte corrente nas 

indústrias a favor da existência apenas das normas ISO, em desfavor das outras. 

Contudo, não há uniformidade e na prática todas as normas são aplicáveis 

simultaneamente sendo as empresas obrigadas a lidar com as questões pontuais 

e eventuais incongruências apresentadas.454 

No tocante aos incentivos para participar e adotar as diretrizes ventiladas 

pela norma ISO 9000, a diretiva de responsabilidade de produtos da União 

Europeia mantém o fabricante de um produto responsável, independentemente de 

                                                            
452HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10395. Tradução nossa, texto em inglês: 

“The standard is designed to "enable any organisation [sic] to establish an effective management 
system as a foundation for both sound environmental performance and participation in 
environmental auditing schemes”. 
The BS7750 process begins with an initial review covering four main areas: 1. legislative and 
regulatory requirements; 2. significant environmental effects; 3. existing environmental 
management practices and procedures; and 4. analyses of investigations of previous incidents and 
noncompliance. 26 The standard emphasizes documented responsibilities and adequate 
personnel for environmental performance management. Personal accountability for environmental 
performance is stressed in communications and training as well as in setting objectives and 
departmental targets. 
The standard includes a detailed environmental program for company activities such as 
purchasing, developing new products, manufacturing processes, installation of new facilities, and 
waste. Environmental management procedures must be documented in an environmental 
management manual. The manual must also provide auditing guidelines to periodically review the 
system for effectiveness”. 

453Id. Ibid., p. 10399. 
454Id., loc. cit. 
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culpa ou negligência, se uma pessoa for ferida ou outro objeto for danificado por 

um defeito nos produtos.455 

Consequentemente, todos os fabricantes podem ter que provar que seu 

processo de fabricação era consistente com os padrões mais altos se eles se 

envolverem em litígios. E se o fabricante pode mostrar que "... por causa de seu 

sistema de garantia de qualidade, o produto foi fabricado e entregue sem defeitos 

e em conformidade com as normas aplicáveis e padrões da União Europeia; 

escusa-se o fabricante de responsabilidade.”456 

Embora os custos iniciais da certificação possam ser assustadores, as 

empresas que estabeleceram sistemas de gestão da qualidade descobriram que 

os benefícios internos desse sistema superam o esforço e o custo. A expectativa 

do mercado de que as empresas sejam certificadas de acordo com a ISO 9000 se 

tornou tão difundida que a série se tornou um fator internacional padrão. Como 

resultado, empresas americanas não certificadas em algumas situações estão em 

desvantagem competitiva, independentemente da qualidade de seus produtos ou 

métodos de produção.457  

Ainda em desenvolvimento, esses padrões voluntários internacionais focam 

na gestão ambiental corporativa. Os padrões ajudarão as empresas a desenvolver 

métodos para atingir seus objetivos ambientais e determinar, a nova abordagem da 

comunidade europeia e internacional. Infere-se que os fabricantes americanos 

terão que constatar se seus sistemas de gestão são eficazes na prevenção ou 

detecção de violações ambientais.458 

Além de fornecer às empresas modelos de organização para cumprir com 

vários regulamentos regionais e nacionais, os padrões fornecem diretrizes e 

métodos para empresas que desejam melhorar seu desempenho ambiental além 

do que a lei exige. A ISO proíbe o uso de seus padrões como regulamentos, 

portanto, a série 14000 não pode ser usada por uma agência para determinar se 

uma empresa cumpriu leis ambientais.459 

                                                            
455HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10400. 
456Id., loc. cit. 
457Id., loc. cit. 
458Id. Ibid., p. 10400-10401. 
459Id., loc. cit. 
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Os padrões não substituiriam os regulamentos governamentais. Espera-se 

que a ISO 14000 seja um padrão de processo, não um padrão de desempenho. 

Não estabelecerá metas ambientais, prescreverá regulamentos ou definirá níveis 

de realização. (A empresa define seus próprios padrões de desempenho ambiental 

com base nos regulamentos substantivos adotados pela UE ou próprio país.). Em 

vez disso, a ISO 14000 fornecerá às empresas métodos que possam ser usados 

para alcançar objetivos e conformidade regulatória.460Nessa linha vejamos: 

O escopo da norma se aplica aos efeitos ambientais que a empresa 
pode controlar e sobre os quais se espera que ela tenha influência. 
O padrão descreve critérios de política ambiental, procedimentos 
de planejamento e padrões mais específicos de implementação e 
operação. Também inclui um anexo às especificações para 
elaborar alguns de seus elementos principais e evitar 
interpretações errôneas. 

A ISO 14010, Diretrizes para auditoria ambiental: princípios gerais 
de auditoria ambiental foi projetada para "orientar organizações, 
auditores e seus clientes sobre os princípios gerais comuns à 
execução de auditorias ambientais". "'O rascunho da norma 
também define a auditoria ambiental e os termos relacionados e 
discute os princípios gerais da auditoria ambiental. A ISO 14011/1 
é o rascunho da norma para auditar sistemas de gerenciamento 
ambiental. Estabelece procedimentos de auditoria para planejar e 
executar uma auditoria de um Sistema de Gestão Ambiental. Por 
sua vez, a norma 14012 fornece critérios de qualificação para 
auditores ambientais. A ISO 14024 aborda a rotulagem ambiental. 
A ISO 14040 estabelece princípios e práticas para avaliações do 
ciclo de vida e a ISO 14060 aborda aspectos ambientais dos 
padrões do produto.461 

 

Há quem diga que a série ISO 14000 impacta mais e continuará impactando 

o mercado industrial do que a própria ISO 9000 (padrões de qualidade). Um 

                                                            
460HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10400-10401. 
461Id., loc. cit. Tradução nossa, texto original em inglês: “The standard's scope is intended to apply 

to environmental effects that the company can control and over which it can be expected to have 
an influence. The standard outlines environmental policy criteria, planning procedures, and more 
specific implementation and operation standards. It also includes an annex to the specifications to 
elaborate some of its core elements and to avoid misinterpretation. 
ISO 14010, Guidelines for Environmental Auditing: General Principles of Environmental Auditing, 
is designed to "guide organizations, auditors and their clients on the general principles common to 
the execution of environmental audits.""' The draft standard also defines the environmental audit 
and related terms and discusses the general principles of environmental auditing. ISO 14011/1 is 
the draft standard for auditing environmental management systems. It establishes audit procedures 
for planning and performing an audit of an EMS to determine whether an EMS complies with audit 
criteria. 42 ISO 14012 provides qualification criteria for environmental auditors. ISO 14024 
addresses environmental labeling. ISO 14040 sets forth principles and practices for life cycle 
assessments, and ISO 14060 addresses environmental aspects of product standards’. 
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conjunto único de padrões internacionais de gestão ambiental poderia ajudar as 

empresas a cumprir seus compromissos com a excelência ambiental; poderia 

harmonizar regras, rótulos e processos nacionais de registro; e poderia evitar 

regulamentos conflitantes.462  

Isto se deve muito ao fato de que os mecanismos de responsabilidade social 

corporativa e mais precisamente socioambiental estão mais desenvolvidos e 

sólidos no mercado. Logo, denota-se que tais comandos já são realidade e 

necessitam ser efetivamente observados por toda a comunidade internacional. 

Similarmente, empresas registradas aprovadas por terceiros independentes 

demonstram ao público que são sérios sobre seus compromissos com a proteção 

ambiental. "A credibilidade desse compromisso é um fator importante em um 

mercado consumidor ambientalmente consciente”. 

Um padrão universalmente aceito poderia promover o comércio 

internacional, evitando as diferenças regionais e nacionais que inviabilizam as 

transações comerciais e geram dúvidas e preocupações por parte das empresas e 

gestores. 

A ISO 14000, uma vez adotada pode elevar os padrões de produção, o uso, 

a reciclagem e descarte de produtos nos países em desenvolvimento levando a um 

maior desenvolvimento sustentável para aqueles países; tornando-se um requisito 

essencial para a realização das transações comerciais.463 Nesta senda vejamos: 

A avaliação de desempenho ambiental é um instrumento interno 
que uma empresa pode usar não apenas para autoavaliação, mas 
para definir metas de melhoria. Como enfatizado acima, a ISO 
14000 não definirá as metas para a empresa, mas definirá os 
padrões para as "metodologias" por trás de uma empresa ou 
sistema de gestão ambiental. Essas metodologias, e não os dados 
reais de conformidade ambiental que uma empresa reúne no 
processo, são o foco da auditoria (...) Um padrão universalmente 
aceito poderia promover o comércio internacional, evitando as 
diferenças regionais e nacionais que inviabilizam as transações 
comerciais. E se adotada, a ISO 14000 poderia elevar os padrões 
de produção, uso, reciclagem e descarte de produtos nos países 
em desenvolvimento, levando a um maior desenvolvimento 
sustentável para aqueles países. A ISO 14000 pode se tornar "uma 
condição de fazer negócios" no mercado competitivo.464 

                                                            
462HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10400-10401. 
463Id., loc. cit. 
464Id., loc. cit. Tradução nossa, texto original em inglês: “A universally accepted standard could 

promote international trade, avoiding regional and national differences. Management standards 



194 

Destarte, a inserção de tais ferramentas de gestão ambiental mais 

preocupadas em efetivamente implantar técnicas que fomentem a 

mitigação/redução dos danos ambientais, por meio da elevação dos padrões de 

produção, mais afeitos a preservação ambiental, traz benefícios em grande escala, 

dado que gera uma necessidade dentro do âmbito corporativo para que se dê a 

observância de tais preceitos como condição para a execução de negócios e 

transações empresariais. 

 

3.3 Compliance ambiental 

 

Como sabemos, o atual mundo corporativo demanda das empresas o efetivo 

cumprimento das normas de conduta e das leis (ambientais, tributárias, penais, 

etc.). Nesse passo, é essencial o estudo dessa nova área do direito, que cada vez 

mais vem se implantando em nosso país. 

O termo compliance vem do verbo inglês “to comply”, que significa estar em 

“conformidade”, “cumprir”, “satisfazer”, “executar” demandando, portanto, que as 

empresas e pessoas cumpram efetivamente as regras de conduta e boas práticas 

impostas no Código de Ética e estatutos das empresas em que atuam. Nesse 

sentido: 

É um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, 
que, uma vez definidos e implantados, será a linha mestra que 
orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, 
bem como a atitude dos funcionários.465 

 

Ronald Mitchel define compliance como: 

Defino conformidade como o comportamento de um ator que está 
em conformidade com as regras explícitas de um tratado. Como um 
subconjunto de conformidade, eu distingo a conformidade induzida 
por tratado como um comportamento que está em conformidade 
com essas regras devido ao sistema de conformidade do tratado. 
Como este capítulo procura estabelecer uma estrutura pragmática 
para pensar empiricamente sobre a relação dos tratados com a 

                                                            
that can cause trade barriers. What if adopted, ISO 14000 could raise production standards, use, 
recycling and disposal of products in developing countries, leading to greater sustainable 
development for those countries. ISO 14000 can become "a condition for making business "in the 
competitive Market.” 

465RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 88. 
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obediência, as definições apresentadas aqui não devem ser 
tomadas como representativas ou contraditórias a concepções 
teóricas mais amplas. Em vez disso, ofereço essas definições para 
serem empiricamente úteis, ao invés de teoricamente abrangentes. 
Usando essas definições, então, o debate realista-institucionalismo 
se torna uma questão de se alguma vez a conformidade induzida 
por tratados ocorre. 

O termo “conformidade” é comumente aplicado na comparação de 
comportamentos com disposições específicas de tratados, o 
espírito e princípios mais amplos de um tratado, normas 
internacionais implícitas, acordos informais e até acordos tácitos. 

Embora regras ambíguas e não explícitas, como princípios e 
normas, possam muito bem influenciar o comportamento, avaliar 
empiricamente essas influências geralmente fundamenta a 
incapacidade de obter um acordo, geralmente entre os 
participantes e certamente entre os analistas, sobre se uma 
determinada ação constitui conformidade ou não.466 

 

Mais adiante, Mitchel aponta que o compliance pode vir a ser entendido 

como uma fonte independente que obriga as empresas a seguirem regras de 

conduta e comportamento ético: 

A conformidade pode surgir da tomada de decisão interativa e 
independente. Os estados e as empresas não podem apenas incluir 
preocupações mais amplas e de longo prazo em seus cálculos de 
interesse próprio, mas também podem incluir suas expectativas em 
relação ao impacto que sua própria conformidade terá sobre os 
outros. Os modelos de jogos de coordenação e colaboração 
ajudam a esclarecer a operação de tais concepções 
interdependentes de interesse próprio.467 

                                                            
466MITCHELL, Ronald B. Compliance theory: an overview. In: CAMERON, James; WERKSMAN, 

Jacob; RODERICK, Peter (Eds.). Improving compliance with international environmental law. 
Earthscan, 1996. p. 5. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “I define compliance as an actor´s 
behavior that conforms to a treaty´s explicit rules. As a subset of compliance, I distinguish treaty-
induced compliance as behavior that conforms to such rules because of the treaty´s compliance 
system. Since this chapter seeks to set forth a pragmatic framework for thinking empirically about 
the relationship of treaties to compliance, the definitions laid out here should not be taken as either 
representative of, or contradictory to, broader theoretical conceptions. Rather, I offer these 
definitions to be empirically useful, rather than theoricatically comprehensive. Using these 
definitions, then, the realist-institutionalism debate becomes a question of whether treaty-induced 
compliance ever occurs. The term “compliance” is commonly applied in comparing behavior to 
specific treaty provisions, a treaty´s broader spirit and principles, implicit international norms, informal 
agreements, and even tacit agreements. While ambiguous and non-explicit rules, like principles and 
norms, may well influence behavior, empirically evaluating these influences usually founders on the 
inability to get a agreement, often among the partiers and certainly among analysts, regarding 
whether a given action constitutes compliance or not.” 

467Id. Ibid., p. 9. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Compliance can arise from interactive, 
independent decision making. Not only can states and companies include broader, longer-term 
concerns in their self-interest calculations, but they can also include their expectations of the impact that 
their own compliance will have on others. Coordination and collaboration game models help clarify the 
operation of such interdependent conceptions of self-interest.” 
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Nos jogos de coordenação, cada ator prefere a conformidade, 
desde que outros atores cumpram. Embora "suficiente" varie de 
ator para ator, cada um aconselha se deve cumprir com base nas 
ações, ou ações esperadas, de outras pessoas. Os realistas vêem 
esses interesses complementares em complementaridade como 
explicando por que a maioria dos tratados exige tão pouca 
aplicação. Como os jogos de reuniões de Schelling, os tratados 
podem evitar dilemas de aversão comum coordenando ações; a 
regra permite que as expectativas convergam para um 
comportamento de equilíbrio que, uma vez alcançado, não tem 
incentivos para violar. A distribuição dos benefícios do cumprimento 
depende da forma de coordenação, mas, uma vez que outros 
escolhem cumprir, a estratégia dominante para todos reside no 
cumprimento.468 

 

Mitchel aponta também que não estar em conformidade gera algumas 

advertências, pois o atendimento das políticas de integridade colabora com o 

perfeito funcionamento das instituições. Senão vejamos: 

A não conformidade ambiental também ocorre devido à falta de 
capacidade administrativa. Mesmo se assumirmos que as decisões 
governamentais de cumprir as regras dos tratados levarão as ações 
do governo à conformidade, essa suposição entra em séria questão 
quando a conformidade exige que um governo altere com êxito as 
ações de inúmeros atores subnacionais. Essa qualidade em dois 
níveis da conformidade com os tratados ambientais pode levar à 
não conformidade quando um governo não possui infra-estruturas 
de informação ou regulamentares adequadas para obter 
conformidade. Mesmo usando seus melhores esforços, o governo 
brasileiro pode deixar de comunicar com sucesso as restrições ao 
desmatamento aos agricultores camponeses responsáveis, 
levando ao não cumprimento. Mesmo que a infraestrutura 
informacional exista, uma infraestrutura regulatória eficaz que 
possa induzir mudanças comportamentais por esses atores pode 
estar ausente. Os petroleiros registrados na Libéria e no Panamá 
raramente entram nos portos desses países, dificultando as 
inspeções quanto ao cumprimento das normas internacionais de 
poluição marinha.469 

                                                            
468MITCHELL, Ronald B. op. cit., p. 9. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “In coordination 

games, each actor prefers compliance so long as enough other actors comply. While “enough” 
varies from actor to actor, each assesses whether to comply based on the actions, or expected 
actions, of others. Realists see such complementarily of interests in compliance as explaining why 
most treaties require so little enforcement. Like Schelling´s meeting games, treaties can avert 
dilemmas of common aversion by coordinating action; the rule allows expectations to converge on 
an equilibrium behavior that, once achieved, no one has incentives to violate. The distribution of 
the benefits of compliance depends on the form of coordination, but once others choose to comply, 
the dominant strategy for all lies in complying.” 

469Id. Ibid., p. 13. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Environmental non-compliance also 
occurs because of a lack of administrative capacity. Even if we assume that governmental decisions 
to comply with treaty rules will bring government actions into compliance, that assumption comes 
into serious question when compliance requires a government to alter successfully the actions of 
myriad sub-national actors. This two-levels quality of environmental treaty compliance can lead to 
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Finalmente, os estados podem tomar ações sinceramente 
pretendidas e esperadas para alcançar a conformidade, mas, 
mesmo assim, não cumprem os padrões do tratado. As regras 
ambientais que estabelecem metas nacionais agregadas para a 
redução da poluição dentro de prazos especificados podem 
apresentar problemas específicos a esse respeito. Por exemplo, um 
imposto sobre carbono estabelecido de boa fé em um nível 
considerado suficiente para alcançar uma redução de 20% nas 
emissões de dióxido de carbono em uma data especificada pode 
reduzir as emissões em apenas 15% até o prazo final. Esse 
problema não se restringe aos estados em desenvolvimento; A 
incerteza inerente aos impactos da maioria das estratégias políticas 
significa que mesmo os esforços dos Estados desenvolvidos para 
alterar o comportamento de seus cidadãos e empresas podem não 
atingir os resultados pretendidos.470 

 

Verificamos, portanto, que uma série de atos estruturados devem ser 

devidamente implantados a fim de que se tenha um pleno funcionamento dos 

programas de compliance. Nesse sentido, deverá a empresa elaborar um programa 

com base na sua realidade, cultura, atividade, campo de atuação e local de 

operação: 

Ele deverá ser implementado em todas as entidades que a 
organização participa ou possui algum tipo de controle ou 
investimento, principalmente mediante o estabelecimento de 
políticas, a elaboração de um Código de Ética.471 

 

Obviamente que para a devida implantação de um programa de compliance 

e para o seu perfeito funcionamento, os custos envolvidos no processo serão altos 

                                                            
non-compliance when a government lacks informational or regulatory infrastructures adequate for 
eliciting compliance. Even using its best efforts, the Brazilian government may fail to communicate 
successfully restrictions on tree claring to the peasant farmers responsible, leading to non-
compliance. Even if the informational infrastructure exists, an effective regulatory infrastructure that 
can induce behavioral change by these actors may be absent. Tankers registered in Liberia and 
Panama rarely entre those countries ports, making inspections for compliance with international 
marine pollution standards difficult.” 

470MITCHELL, Ronald B. op. cit., p. 13. Tradução nossa. Texto original, em Inglês: “Finally, states 
may take actions sincerely intended and expected to achieve compliance but nonetheless fail to 
meet treaty standards. Environmental rules establishing aggregate national targets for pollution 
reduction by specified deadlines may pose particular problems in this regard. For example, a 
carbon tax established in good Faith at a level deemed sufficient to achieve 20 per cent reduction 
in carbon dioxide emissions by a specified date might reduce emissions by only 15 per cent by than 
deadline. This problem is not restricted to developing states; inherent uncertainly in the impacts of 
most policy strategies mean even developed states efforts to alter their citizens and companies 
behaviors may fail to achieve their intended results.” 

471RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 89. 
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e demandarão por parte das corporações investimentos que não serão inicialmente 

recuperados.  

Ademais, deverá ser contratado um profissional específico e responsável por 

realizar o trabalho de investigação e implementação do programa de compliance 

chamado de compliance officer, senão vejamos: 

A Organização Internacional da Comissão de Valores – OICV, em 
documento de outubro de 2003, A Função do Compliance Officer – 
Estudo das Regulaões e funções do Compliance Officer, identifica 
o Compliance Officer como o agente responsável por aconselhar 
todas as linhas de negócios da instituição, bem como todas as 
áreas de suporte, no que diz respeito à regulação local e às políticas 
corporativas aplicáveis à indústria em que atua a organização, 
sempre zelando pelos mais altos padrões éticos de comportamento 
comercial. Além disso, o Compliance Officer coordena, com outras 
áreas de controle, a efetiva comunicação com reguladores e facilita 
a estruturação de produtos, o desenvolvimento de negócios, 
buscando encontrar soluções criativas e inovadoras para questões 
tanto regulatórias como internas.472 

 

Ademais, cumpre informar que há um risco legal ou regulatório relacionado 

a não conformidade com leis, regulações e padrões de compliance que englobam 

matérias como gerenciamento de segregação de função, conflitos de interesse, 

adequação na venda dos produtos, prevenção à lavagem de dinheiro, etc. Este 

arcabouço regulatório tem como fonte leis, convenções do mercado, códigos e 

padrões estabelecidos por associações, órgãos regulatórios e códigos de 

conduta.473 Nesse sentido vejamos: 

O Sistema de Gestão Ambiental (EMAS) exige um programa de 
conformidade ambiental, que define como "uma ferramenta de 
gerenciamento que inclui uma avaliação sistemática, documentada, 
periódica e objetiva do desempenho da organização, sistema de 
gerenciamento e processos projetados para proteger o meio 
ambiente, com o objetivo de avaliar a conformidade com a 
empresa. políticas". Os funcionários da empresa ou os auditores 
externos devem realizar as auditorias pelo menos uma vez a cada 
três anos. A alta administração da empresa pode decidir com que 
frequência exigirá determinadas etapas no processo de auditoria, 
dependendo do escopo das atividades da empresa, emissões, 

                                                            
472CANDELORO, Ana Paula P.; RIZZO, Maria Balbina Martins de; PINHO, Vinícius. Compliance 

360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo. São Paulo: Trevisan Editora 
Universitária, 2012. p. 31. 

473COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi (Coords.). Manual de compliance: 
preservando a boa governança e a integridade das organizações. São Paulo: Atlas, 2010. p. 2. 
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histórico de problemas ambientais e interação com o meio ambiente 
em geral. As auditorias devem investigar: 

1. controle e redução dos impactos ambientais das atividades; 2. 
gerenciamento de energia e matérias-primas; 3. gestão de 
resíduos; 4. redução de ruído; 5. novos produtos e processos; 6. 
projeto, embalagem, transporte, uso e descarte de produtos; 7. 
informações e treinamento da equipe sobre questões ambientais; 
8. conformidade ambiental de contratados e fornecedores; 9. 
planejamento e prevenção de acidentes; e 10. informações 
externas sobre questões ambientais.474 

 

Alguns desdobramentos lógicos se dão com a implantação da política de 

Compliance, a empresa tende a: orientar todas as suas ações para os objetivos 

definidos; utilizar os recursos de forma mais eficiente, visto que as decisões passam 

a ser mais econômicas, pois uniformes para casos similares; “proteção contras as 

pressões das emergências”; ter uniformidade e coerência em todos os seus atos e 

decisões, colaborando com a transparência dos processos; facilitar a adaptação de 

novos empregados à cultura organizacional; disponibilizar aos gestores mais tempo 

para repensar políticas e atuar em questões estratégicas; aumentar e aperfeiçoar 

o conhecimento da organização por todos os seus atores.475 Nessa esteira 

vejamos: 

Uma empresa é auditada de acordo com os padrões contidos em 
sua política ambiental, que devem demonstrar conformidade com 
todas as leis aplicáveis, esforços para melhoria contínua do 
desempenho ambiental e boas práticas de gerenciamento. O 
auditor deve preparar um relatório escrito descrevendo o estado de 
conformidade da empresa com sua política ambiental e 
identificando áreas onde são necessárias ações corretivas. As 
constatações da auditoria devem ser formalmente enviadas à alta 
gerência da empresa. A empresa também deve estabelecer um 

                                                            
474HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10395. Tradução nossa, texto original 

em inglês: “EMAS requires an environmental compliance program, which it defines as "a 
management tool comprising a systematic, documented, periodic and objective evaluation of the 
performance of the organization, management system and processes designed to protect the 
environment, with the aim of assessing compliance with company policies." 16 Either company 
employees or external auditors must perform the audits at least once every three years. Top 
company management may decide how frequently it will require certain steps in the auditing 
process, depending on the scope of the company's activities, emissions, history of environmental 
problems, and interaction with the environment in general. Audits shall investigate: 1. control and 
reduction of the activities' environmental impacts; 2. energy and raw material management; 3. 
waste management; 4. noise reduction; 5. new products and processes; 6. product design, 
packaging, transportation, use, and disposal; 7. staff information and training on environmental 
issues; 8. environmental compliance of contractors and suppliers; 9. accident planning and 
prevention; and 10. external information on environmental issues”.  

475GONÇALVES, José Antônio Pereira. Alinhando processos, estrutura e compliance à gestão 
estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. p. 64-65. 
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mecanismo para acompanhar os resultados da auditoria, a fim de 
verificar se são tomadas as medidas corretivas necessárias. Os 
requisitos legais incluem todas as leis ambientais locais, regionais 
e nacionais, bem como todas as leis da UE aplicáveis. O requisito 
pode representar problemas significativos porque, às vezes, as leis 
da UE e nacionais conflitam diretamente entre si.476 

 

Por óbvio, resta claro que uma vez implantada tal política e funcionando de 

forma efetiva, a empresa tende a obter mais confiança dos investidores e maior 

credibilidade no mercado. Claramente, faz sentido aderir a essas políticas a fim de 

que sejam alcançados níveis de cooperação interna e externa, com o consequente 

aumento de lucro, mas sempre de forma sustentável, trazendo benefícios à 

organização, a seus empregados e à sociedade.477 

Ademais, o compliance possui entre os seus objetivos, organizar a 

documentação e procedimentos objetivando diminuir os riscos operacionais e gerar 

transparência das operações que estão sendo realizadas. Os custos de transação 

para a implantação de uma política de compliance se dividem em três aspectos: 

custos de manutenção, de não conformidade e de governança. Em relação ao 

primeiro, estão abrangidos os custos para executar e promover essa política, como 

custo de pessoal, de treinamento, comunicação e consultoria.478 

No que se refere aos custos de não conformidade, podem-se citar as 

penalidades, multas e tributos, custo de remediação, perda da receita, interrupção 

dos negócios e perda da produtividade, impacto no capital, danos à reputação da 

empresa, de seus empregados e da marca, despesas com advogados, custas 

judiciais e valor/hora da alta administração; por fim, quanto aos custos de 

governança, essencial para tal implantação, tem-se a manutenção e as despesas 

                                                            
476HALL JR., Ridgway M.; TOCKMAN, Kristine A. op. cit., p. 10395. Tradução nossa, texto original 

em inglês: “A company is audited against the standards contained in its environmental policy, which 
must show compliance with all applicable laws, efforts at continuous improvement of environmental 
performance, and good management practices. The auditor must prepare a written report 
describing the company's state of compliance with its environmental policy and identifying areas 
where corrective action is needed. The audit findings must be formally submitted to top company 
management. The company must also establish a mechanism to follow up on audit results to see 
that any necessary corrective action is taken. Legal requirements include all local, regional, and 
national environmental laws, as well as all applicable EU laws. The requirement could pose 
significant problems because sometimes EU and national laws directly conflict with each other”. 

477RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 90. 
478Id. Ibid., p. 94. 
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da diretoria e dos comitês, custos legais e jurídicos, contratação de auditoria 

externa e relacionamento com investidores e comunicações.479 

Arnold Shilder realizou um estudo acerca do valor comercial do compliance 

e conclui que cada US$ 1,00 gasto com a implantação equivale a uma economia 

de US$ 5,00, referente a custos com processos legais, danos de reputação e perda 

de produtividade. A ideia inicial é a de que o compliance é muito caro, 

representando um custo alto, entretanto, não estar em compliance custa mais 

caro.480 

Podemos elencar alguns episódios no cenário mundial que denotam uma 

ampliação do emprego do instituto do compliance, sendo que são inúmeros os 

problemas enfrentados e as situações em que há um desrespeito às boas práticas 

de comportamento e no tocante ao cumprimento da legislação, a saber: 

No cenário mundial, casos como os atos terroristas nos Estados 
Unidos, em 2001, os escândalos de governança, como, por 
exemplo, os relacionados ao Banco Barings, Enron, WordCom e 
Parmalat e a mais recente crise financeira mundial, além da 
divulgação de casos de corrupção envolvendo autoridades públicas 
e também desvios de recursos em entidades do terceiro setor, 
acentuaram a necessidade de maior conformidade a padrões legais 
e éticos de conduta. O aumento da pobreza, dos problemas sociais, 
ambientais e, neste último caso, a chamada crise ambiental 
ampliou a abrangência do Compliance para novos padrões 
desejáveis de comportamento.481 

 

Nesse passo, para os propósitos de desenvolvimento sustentável, não basta 

a inserção do estudo da ética na economia, sendo necessário incluir também o 

estudo do direito, principalmente considerando a inter-relação entre direito, 

economia e mercado. Esses três elementos são fundamentais ao sistema 

capitalista, fazendo surgir a necessidade de um equilíbrio essencial, uma vez que 

não há trocas sem mercado, o que impede o desenvolvimento da economia.482 

Por oportuno, a teoria dos custos de transação foi alavancada por 

Williamson, pensador enquadrado na Teoria Neoinstitucionalista da Análise 

Econômica do Direito, dizendo que sempre existem custos nas relações de 

                                                            
479RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 94. 
480Id., loc. cit. 
481COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi (Coords.). op. cit., p. 1-2. 
482RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 91. 
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mercado e que estes influenciam na interação entre os agentes e nas condições de 

negociação. Obviamente que uma implantação bem estruturada irá demandar um 

investimento, o qual não será inicialmente recuperado, sendo diluído ao longo do 

tempo e do processo produtivo da empresa.483 

Verifica-se assim que o comportamento empresarial esperado não pode ser 

acatado como um ônus para as empresas, mas essencialmente como um bônus. 

Condutas corretas geram confiança e valor nas negociações, dando uma sensação 

de segurança jurídica e idoneidade nas operações corporativas. 

Como se vê, para a implantação de uma política de compliance, a empresa 

deverá inicialmente elaborar um programa com base na sua realidade, cultura, 

atividade, campo de atuação e local de operação. Ele deverá ser implementado em 

todas entidades que a organização participa ou possui algum tipo de controle ou 

investimento.484 

Com a implantação da política de compliance, a empresa tende a: 1) orientar 

todas as suas ações para os objetivos definidos; 2) utilizar os recursos de forma 

mais eficiente, 3) ter uniformidade e coerência em todos os seus atos e decisões, 

colaborando com a transparência dos processos; 4) facilitar a adaptação de novos 

empregados à cultural organizacional dentre outros pontos essenciais.485 

Por sua vez, a finalidade da função de compliance foi disciplinada em um 

texto elaborado pela Associação Brasileira dos Bancos e pela Federação Brasileira 

de Bancos. No sistema de controles internos, a função de compliance possui a 

seguinte aplicabilidade: 1. leis – certificar-se da aderência e do cumprimento; 2. 

princípio éticos e de normas de conduta – assegurar-se da existência e 

observância; 3. regulamentos e normas – assegurar-se da implementação, 

aderência e atualização; 4. procedimentos e controles internos, 5. sistema de 

informações; 6. planos de contingência; 7. segregação de funções; 8. prevenção à 

lavagem de dinheiro; 9. cultura de controles; 10. relatório do sistema de controles 

internos (gestão de compliance).486 

                                                            
483RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 89. 
484COIMBRA, Marcelo de Aguiar; MANZI, Vanessa Alessi (Coords.). op. cit., p. 20-21. 
485RIBEIRO, Marcia Clara Pereira; DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. op. cit., p. 89. 
486A FUNÇÃO de Compliance, Febraban. Disponível em: 

http://www.febraban.org.br/arquivo/Destaques/destaque-compliance.asp. Acesso em: 08 set. 2019. 
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Nos últimos anos, é notório que o Brasil evoluiu e amadureceu na criação de 

uma cultura e consciência de integridade e transparência no setor público e privado, 

implementando e atualizando leis, regulamentos e incentivos. Denota-se, portanto, 

que o governo, as empresas e a sociedade civil sinalizam que a preservação da 

reputação é um valor fundamental para negócios mais éticos e sustentáveis.487 

Nesse sentido, depreende-se o papel fundamental das empresas na 

construção de uma sociedade que limita ao máximo a não conformidade legal, seja 

pelo favorecimento da transparência e do controle social, seja pela prevenção e 

punição de atos ilícitos. Os benefícios de um setor empresarial socialmente 

responsável não se limitam ao mercado. Pelo contrário, atingem todo o tecido 

social, servindo de exemplo e motivando os demais atores na construção de uma 

sociedade íntegra, transparente e justa.488 

Desta forma, a responsabilidade social corporativa deve ser vista como força 

motriz para um novo conceito de empresa pautado na construção de um modelo 

sustentável e justo das relações sociais, econômicas e políticas. Assim: 

A única maneira de responder aos desafios históricos de nossa 
democracia é construindo ações e esforços permanentes de forma 
conjunta e com visão de longo prazo. A transformação cultural e a 
ação necessária para mudanças de paradigma são cada vez mais 
realizadas de maneira integrada e integradora, a partir de ações 
coletivas que congreguem esforços de diferentes atores, públicos e 
privados, na promoção de causas comuns.489 

 

Nesta senda, devemos somar esforços para a promoção da integridade e 

ressignificar o papel das empresas na sociedade em prol de uma cultura de valores 

éticos. O setor de saneamento tem importância vital para o desenvolvimento 

sustentável no país e poderá servir de modelo para impulsionar outros setores ao 

disseminarem melhores práticas de governança corporativa que combatam a 

corrupção e prezem pela transparência e integridade no ambiente de negócios em 

toda sua cadeia de valor. Nesse sentido vejamos: 

                                                            
487HILLS, Denise; PEREIRA, Carlo. Integridade no setor de limpeza urbana, resíduos sólidos e 

efluentes: casos práticos. p. 5. Rede Brasil do Pacto Global. Instituto Ethos, 2019. Disponível em: 
https://www.ethos.org.br/wp-content/uploads/2019/04/PNUD-Cartilha-Limpeza-Urbana-
Amostra.pdf. 

488Id. Ibid., p. 4. 
489Id., loc. cit. 
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O momento atual é bastante próspero para ações coletivas nesse 
sentido e há aumento significativo de exigências do mercado, de 
parceiros comerciais, e de fontes de financiamento para que as 
empresas estabeleçam sistema de compliance e integridade 
efetivos.490 

 

Em virtude dessa realidade, foi necessária a implementação jurídica de uma 

lei que tutelasse e punisse os comportamentos não conformes à lei. Nesse sentido, 

foi prevista a Lei n° 12.846/2013491, conhecida como Lei da Empresa Limpa ou Lei 

Anticorrupção, regulamentada em 2015. Ela estabeleceu parâmetros dos 

programas de integridade, com aplicação efetiva dos códigos de ética e conduta e, 

nos últimos anos, muitas organizações criaram seus departamentos de 

compliance.492 

Ademais, o artigo 6º da Lei Anticorrupção Empresarial enumera sanções a 

serem aplicadas na esfera administrativa às pessoas jurídicas, quais sejam multa, 

no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento 

bruto, bem como publicação extraordinária da decisão condenatória.493 

E, complementarmente, o artigo 7º, VIII da Lei n° 12.846/13 especifica que será 

levada em conta na aplicação de sanções a adoção ou não, por parte da empresa, do 

compliance, responsável por efetivamente fazer com que a lei seja cumprida.494 

Com efeito, infere-se que a matéria relativa à responsabilidade ambiental 

tem status constitucional e possui previsão no parágrafo 3º, do art. 225495, da 

                                                            
490HILLS, Denise; PEREIRA, Carlo. op. cit., p. 4. 
491Contexto de criação: Tem-se que a referida lei entrou em vigor na data de 1º fevereiro de 2014 e 

foi criada em razão de compromissos internacionais de combate à corrupção assumidos pelo 
Brasil, tais como: a Convenção da ONU – Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, a 
Convenção da OEA – Convenção Interamericana contra a Corrupção e a Convenção da OCDE – 
Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais Internacionais. 

492Id. Ibid., p. 3. 
493BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12846.htm. Acesso em: 04 jul. 2020. 

494Art. 7° da Lei n° 12.846/13: “a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica”. 

495BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jan. 2020. Art. 
225, §3: ''as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos''. 
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Constituição Federal do Brasil de 1988, oportunidade em que foi expressamente 

consignada à responsabilização administrativa e penal de pessoas físicas e 

jurídicas pelo cometimento de danos ambientais.  

Ademais, denota-se que deve assegurar condições dignas para que se dê a 

valorização do trabalho humano, o fomento a livre iniciativa, bem como a 

implementação de preceitos de justiça social, observando princípios, tal como a 

defesa do meio ambiente (CF, Art. 170, VI)496. 

Por sua vez, em complemento verifica-se que a Lei nº 9.605/98 (Lei dos 

Crimes Ambientais) é responsável por tutelar as sanções penais e administrativas 

pelo cometimento de infrações ambientais, concedendo atenuantes àqueles que 

colaboram para minimizar os danos ambientais497, sendo possível também a 

conversão em multas pecuniárias e substituição por penas alternativas, quando 

aplicadas penas privativas de liberdade inferiores a 04 anos ou forem perpetrados 

crimes culposos.498 

Logo, é possível inferir que “falhas” na gestão e controle dos riscos internos 

levam a sérios danos financeiros, de reputação e ao cometimento de infrações 

penais e administrativas. Nesse sentido, todo cuidado e zelo deve ser impresso 

pelo gestor, possuindo o Compliance um grande papel para a mitigação dos danos 

ecológicos, senão vejamos: 

                                                            
496BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jan. 2020. Art. 
170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] VI defesa do meio ambiente”. 

497BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências, cit., Art. 14: “São circunstâncais que atenuam a pena: 
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 
II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa da degradação ambiental causada; 
III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental; 
IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.” 

498BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências, cit., Art. 7º: “As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas 
de liberdade quando: 
I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos; 
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como 
os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos 
de reprovação e prevenção do crime’. 
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração 
da pena privativa de liberdade substituída. 
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O programa de compliance ambiental atua como o responsável 
pela identificação dos pontos vulneráveis da empresa no âmbito de 
sua área de atuação. Dessa forma, pode-se dizer que umas das 
maiores vantagens de se estabelecer um programa de compliance 
dentro de uma empresa consiste na antecipação a eventuais 
irregularidades e, por conseguinte, em evitar danos ao meio 
ambiente e problemas com órgãos fiscalizadores de proteção 
ambiental.499 

 

Além disso, a Constituição Federal trata, em seu art. 225, § 1º inciso IV, que 

é incumbido ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.500 

Com efeito, os estudos e auditorias ambientais possuem grande relevo, dado 

que por meio deles é possível minimar danos, controlá-los e empregar estratégias 

para sua absorção. Barbieri aponta que: 

“os estudos de impactos ambientais podem ser constituídos de 
diversos instrumentos de gestão ambiental, incluindo avaliação de 
riscos, auditorias ambientais, avaliação de desempenho ambiental, 
entre outros”.501  

 

O programa de compliance, destarte, objetiva nortear os principais 

comandos para a implementação de políticas de sustentabilidade, a fim de que as 

regras e comportamentos éticos sejam devidamente observados pelas empresas. 

Senão vejamos: 

A conformidade não é surpreendente quando acordos proíbem 
ações indesejáveis que atualmente não têm incentivos para 
empreender, esperanças de conter futuras pressões econômicas, 
políticas ou tecnológicas para tais ações. Como nas restrições do 
Tratado da Antártica à mineração, esses acordos codificam os 
comportamentos existentes para proteger contra mudanças nas 
preferências. A conformidade até o momento foi perfeita, porque a 
disponibilidade de fontes de custo mais baixo em outros lugares fez 

                                                            
499EMERICH, Beathrys Ricci; FERRARI, Flavia Jeane; MACIEL-LIMA, Sandra Mara. Compliance e 

meio ambiente: sua importância para a gestão empresarial. Disponível em: 
file:///C:/Users/User/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Compliance%20e%20Meio%20A
mbiente.pdf. Acesso em: 12 jan. 21. Pág. 47. 

500BRASIL. Constituição Federal (225, § 1º inciso IV). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 jan. 2020. 

501BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 
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com que os incentivos à mineração na Antártica continuassem 
baixos. 

Os Estados também podem facilitar seu próprio cumprimento 
negociando regras vagas e ambíguas. A ambiguidade pode refletir 
os acordos alcançados, apesar das diferenças sinceras sobre um 
conteúdo específico de regras - sobre a documentação - ou os 
esforços para obter elogios ambientais, concordando com os 
termos que parecem exigir mudança de comportamento, mas que 
se mostra suficientemente vaga para permitir negócios como de 
costume. A ausência de um tribunal internacional para interpretar 
essas ambiguidades autoritariamente "naturalmente" leva os 
Estados a interpretar as regras dos tratados, para que possam se 
comportar de acordo com seus interesses, alegando que seu 
comportamento está em conformidade, enquanto interpretações 
excessivamente egoístas podem suscitar críticas internacionais e 
domésticas, tratados ambíguos linguagem dificulta as acusações 
de violação direta. 

Avaliar a conformidade com as disposições do tratado também faz 
mais sentido do que falar em conformidade com o tratado como um 
todo. As partes geralmente cumprem algumas disposições do 
tratado e violam outras. Dentro de uma nação, diferentes atores, 
governos, indústria e organizações não-governamentais (ONGs) - 
podem muito bem ser responsáveis por implementar diferentes 
disposições de tratados.502 

 

O estímulo ao programa de compliance deve ocorrer com o aumento de 

incentivos por parte do Poder Público, como a diminuição de tributos (incentivos 

fiscais), diminuição de penalidades, com a tutela ambiental por intermédio de 

empresas limpas, dentre outros. Senão vejamos: 

 

                                                            
502MITCHELL, Ronald B. Compliance theory: an overview, cit., p. 6-7. Tradução nossa. Texto 

original, em inglês: “Compliance is not surprising when agreements prohibit undesirable actions 
that currently have no incentive to undertake, hopes of containing future economic, political or 
technological pressures for such actions. As with the Antarctic Treaty restrictions on mining, these 
agreements codify existing behaviors to protect against changing preferences. Compliance has so 
far been perfect because the availability of lower cost sources elsewhere has made mining 
incentives in Antarctica still low. 
States can also facilitate their own compliance by negotiating vague and ambiguous rules. 
Ambiguity may reflect agreements reached, despite sincere differences over specific content of 
rules - documentation - or efforts to garner environmental compliments, agreeing with terms that 
appear to require behavioral change, but which are sufficiently vague to allow business as usual. 
The absence of an international court to interpret these ambiguities authoritatively "naturally" leads 
states to interpret treaty rules so that they can behave in accordance with their interests, claiming that 
their behavior is in conformity, while overly selfish interpretations can arouse criticism. international 
and domestic, ambiguous language treaties makes accusations of direct violation difficult. 
Assessing compliance with treaty provisions also makes more sense than speaking of compliance 
with the treaty as a whole. The parties generally comply with some provisions of the treaty and 
violate others. Within a nation, different actors, governments, industry and non-governmental 
organizations (NGOs) - may well be responsible for implementing different treaty provisions.” 
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Dar recompensas positivas pela conformidade fornece um meio de 
aumentar os incentivos à conformidade. Na medida em que a não 
conformidade se deva à inadvertência ou incapacidade, outros 
atores podem responder de duas maneiras àqueles que parecem 
propensos a, ou que já falharam em cumprir uma regra do tratado. 
Os esforços na educação esclarecem os requisitos do tratado e 
identificam estratégias para conformidade. 

Os esforços educacionais podem envolver discussões diplomáticas 
entre funcionários do governo ou podem visar diretamente os 
atores privados responsáveis pelo problema ambiental. Grupos 
industriais de um país costumam realizar seminários para educar 
seu próprio pessoal, bem como o de empresas de outros países, à 
medida que novas regulamentações são promulgadas. Tais 
esforços ajudam a evitar o não cumprimento devido à falta de 
conhecimento ou inadvertência. Esses seminários podem 
demonstrar e disseminar informações sobre meios alternativos 
baratos de cumprimento, que ajudam a aumentar o número de 
cumpridores. 

As empresas privadas que desejam aumentar as vendas podem 
procurar e promover tecnologias compatíveis, independentemente 
de quaisquer esforços governamentais ou intergovernamentais. 
Como as preocupações ambientais influenciam cada vez mais a 
ajuda ao desenvolvimento no exterior, os consultores de políticas 
estão ajudando a elaborar programas para resolver ou evitar os 
problemas de incapacidade administrativa que assolam muitos 
países em desenvolvimento. 

Além dos esforços educacionais, as transferências financeiras 
podem gerar maior conformidade quando a não conformidade 
surgir de qualquer um dos fatores mencionados acima. Em 
essência, um ator paga pelo cumprimento da anistia. Pagamentos 
paralelos intergovernamentais fora dos procedimentos formais do 
tratado para cumprimento do tratado ambiental têm sido pouco 
frequentes até o momento. No entanto, as ONGs pagaram dívidas 
e as empresas farmacêuticas negociaram acordos com países em 
desenvolvimento para criar reservas ambientais. A Finlândia pagou 
à URSS para limpar uma planta de fundição de níquel.503 

                                                            
503MITCHELL, Ronald B. Compliance theory: an overview, cit., p. 6-7. Tradução nossa. Texto 

original, em inglês: “Giving positive rewards for compliance provides one means of increasing 
incentives for compliance. To the extent that non-compliance is due to inadvertence or incapacity, 
other actors can respond in two ways to those who appear likely to, or already have, failed to comply 
with a treaty rule. Efforts at education clarify treaty requirements and identify strategies for 
compliance.  
Educational efforts can involve diplomatic discussions between government officials or can directly 
target the private actors responsible for the environmental problem. Industry groups in the one 
country often conduct seminars to educate their own personnel as well as those of companies in 
other countries as new regulations are promulgated. Such efforts help avoid non-compliance due 
to lack of knowledge or inadvertence. Such seminars can demonstrate and disseminate information 
on cheap alternative means of complying that help increase the ranks of compliers. 
Private corporations seeking to increase Sales may seek out and promote compliant Technologies, 
independent of any governmental or inter-governmental efforts. As environmental concerns 
increasingly influence overseas development aid, policy advisers are helping devise programmes 
to address or avoid the administrative incapacity problems that plague many developing nations. 
Beyond educational efforts, financial transfers can elicit greater compliance when non-compliance 
arises from any of the factors mentioned above. In essence, one actor pays for anorther´s 
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Infere-se, destarte, que o Estado possui um papel fundamental em incentivar 

e implementar vantagens às empresas limpas, ou “empresas verdes”, dado que 

esse tipo de atitude e política governamental incentiva as empresas a adotarem 

medidas efetivas de transição para o politicamente correto, passando, 

consequentemente e gradativamente a se dar uma transformação perene e plena 

acerca dos regramentos e diretrizes que objetivam promover o controle dos 

processos de gestão ambiental. 

Ademais, em 1983 foi criada pela Assembleia Geral da ONU, a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD – conhecida como 

Comissão Brundtland), que foi presidida por Gro Harlem, à época primeira ministra 

da Noruega, com a incumbência de reexaminar as 

questões críticas do meio ambiente e de desenvolvimento, com o objetivo de 

elaborar uma nova compreensão do problema, além de propostas de abordagem 

realistas. Essa Comissão deveria propor novas normas de cooperação 

internacional que pudessem orientar políticas e ações internacionais de modo a 

promover as mudanças que se faziam necessárias. 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMED) 

foi criada com os seguintes objetivos: 1. reexaminar as questões críticas relativas 

ao meio ambiente e reformular propostas realísticas para abordá-las e; 2. propor 

novas formas de cooperação internacional nesse campo de modo a orientar as 

políticas e ações no sentido de fazer as mudanças necessárias, e dar a indivíduos, 

organizações voluntárias, empresas, institutos e governos uma maior compreensão 

dos problemas existentes, auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação mais 

firme504. Nesse sentido vejamos: 

Por proposta do Pnuma, foi criada a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMED), com a missão de 
promover o diálogo entre países ricos e pobres sobre as questões 
de meio ambiente e desenvolvimento e de definir formas de 
cooperação entre ambos. Foi a CMED que, em 1987, publicou o 

                                                            
compliance. Inter-governmental side payments outside of formal treaty procedures for 
environmental treaty compliance have been infrequent to date. However, NGOs have paid debts 
for, and pharmaceutical companies have negotiated deals with, developing countries to create 
environmental preserves. Finland has paid the USSR to clean up a nickel smelting plant.” 

504COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMED). 
Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20
Comum.pdf. Acesso em: 08 abr. 2021. 
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Relatório Brundtland, denominado Nosso Futuro Comum, que deu 
notoriedade ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Na Eco-92, os discursos acerca dos conflitos entre limitações 
ambientais e crescimento econômico ainda estavam presentes, 
mas o conceito de desenvolvimento sustentável já havia sido 
lançado, o qual encerra o princípio de que o crescimento econômico 
deve visar à melhoria da qualidade de vida e não pode 
comprometer a sustentabilidade dos recursos naturais que lhe dão 
base. Da Eco-92, resultaram a Agenda 21, a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, a Convenção-Quadro sobre Mudança do 
Clima e a Declaração sobre Florestas. Para acompanhar a 
efetividade desses documentos, a Assembleia Geral da ONU criou 
a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC), em 1992 (...) 

A Agenda 21 constitui uma cartilha de ações a serem desenvolvidas 
principalmente pelos Governos, com vistas à conciliação entre 
desenvolvimento e proteção ambiental. A Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB) reconhece a importância da 
diversidade biológica para a evolução e manutenção da biosfera e 
aponta as estratégias de proteção da biodiversidade. A Convenção-
Quadro sobre Mudança do Clima dispõe sobre a estabilidade das 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, num nível 
que reduza a interferência antrópica perigosa no sistema climático. 
A Declaração sobre Florestas trata do uso sustentável de 
florestas.505 

 

Destarte, denota-se a importância de uma Comissão Mundial versando 

sobre assuntos de proteção ambiental, bem como de outros instrumentos frutos do 

trabalho da Comissão, tal como o Relatório Nosso Futuro Comum506, o qual foi 

responsável por fazer um estudo minucioso sobre os problemas ambientais 

enfrentados em todo o mundo e trabalhar com dados sobre o aquecimento global, 

chuvas ácidas e destruição da camada de ozônio, temáticas que também eram 

bastante novas para o momento de seu lançamento, senão vejamos: 

Por ser matéria de interesse comum da humanidade e por estar 
atrelada ao bem-estar de todos, o comportamento esperado é o de 
agir de forma refletida e com vistas a evitar os danos ambientais. 
Nesse sentido, atender aos comandos dos princípios da prevenção 
e da precaução é primordial. Logo, como determina a prevenção, é 
preciso adotar todos os meios e mecanismos existentes para conter 

                                                            
505GANEM, Roseli Senna. De Estocolmo à Rio+20: avanço ou retrocesso? Cadernos ASLEGIS, 45, 

jan./abr. 2012. No prelo. Disponível em: 
https://www.aslegis.org.br/files/cadernos/2012/caderno45/deEstocolmoaRio.pdf. Acesso em: 08 
abr. 2021. 

506JAPIASSÚ, Carlos Eduardo; GUERRA, Isabella Franco. 30 anos do Relatório de Brundtland: 
nosso futuro comum e o desenvolvimento sustentável como diretriz constitucional brasileira. 
Revista Direito da Cidade, v. 9, n. 4, p. 1884-1901. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/download/30287/23220. Acesso em: 08 abr. 2021. 
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os riscos de danos ao meio ambiente nas situações previsíveis e 
conhecidas. Na esfera de precaução, a falta de certeza científica 
não é uma autorização para agir de forma imprudente, ao contrário, 
nas situações ainda desconhecidas pela ciência, havendo a 
potencialidade ou a probabilidade, ainda que remota, de dano sério 
ou irreversível ao meio ambiente, a conduta deverá ser a da 
cautela. Há o dever da coletividade de promover a proteção do meio 
ambiente e agir com prudência.507 

 

Cumpre informar que a composição do Conselho Mundial conta com 

aproximadamente 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores 

industriais, além de 200 grupos empresariais que atuam em todos os continentes. 

Por meio dele as empresas conseguem: 

a) demonstrar liderança no desenvolvimento sustentável, 
melhorando a sua reputação com clientes, governos e outras partes 
interessadas; 

b) testar novos mercados e modelos de negócios - através de um 
“laboratório” cross-sectorial; 

c) compreender as questões de longo prazo que afetam o cenário 
competitivo; 

d) construir alianças melhores e mais inovadoras e parcerias com 
os principais clientes, colaboradores, fornecedores e partes 
interessadas; 

e) influenciar a agenda global de sustentabilidade, em vez de ser 
moldado por ele; 

f) desenvolver e explorar ideias de vanguarda em matéria de 
sustentabilidade e suas implicações para a competitividade 
empresarial; 

g) desenvolver as ferramentas e capacidades para melhor 
implementar o desenvolvimento sustentável e 

h) cobrir a base de uma ampla gama de questões, libertando-se de 
recursos da empresa para se concentrar em questões estratégicas 
centrais.508 

 

Outrossim, de grande relevância foram os trabalhos perpetrados pela 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS)509, no âmbito do ECOSOC 

                                                            
507JAPIASSÚ, Carlos Eduardo; GUERRA, Isabella Franco. op. cit. 
508CONSELHO MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Disponível em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/niesbf/article/view/25707/18281. Acesso em: 12 abr. 
2021. 

509A CDS foi criada em dezembro de 1992 pela Resolução da Assembleia Geral da ONU como uma 
comissão funcional do Conselho Econômico e Social da ONU, implementando uma recomendação 
no Capítulo 38 da Agenda 21, Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento / Cúpula 
da Terra realizada no Rio de Janeiro, Brasil. COMISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
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(Conselho Econômico e Social das Nações Unidas), o qual era um órgão do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) encarregado de 

supervisionar os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

e o Desenvolvimento/Cúpula da Terra de 1992 (ECO – 92).  

Contudo, tal Comissão foi substituído em 2013, pelo Fórum Político de Alto 

Nível sobre Desenvolvimento Sustentável510, que se reúne tanto na Assembleia 

Geral de quatro em quatro anos como no ECOSOC em outros anos, o qual está 

atualmente engajado no cumprimento das metas da Agenda 2030 da ONU. 

Por sua vez, no âmbito nacional é importante trazer a luma as ações do 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o 

qual é uma associação civil sem fins lucrativos responsável por promover o 

desenvolvimento sustentável por meio da articulação junto aos governos e a 

sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.511 

O CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável) foi fundado em 1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros, 

atento às mudanças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, principalmente 

a partir da Rio 92. Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresariais do 

país, com faturamento equivalente a cerca de 45% do PIB e responsáveis por mais 

de 1 milhão de empregos diretos.512 

Cumpre ressaltar que o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável) representa o Brasil no âmbito da Comissão Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável, sendo que o surgimento deste Conselho se 

deu em um momento em que já havia, mundo afora, outros Conselhos devidamente 

implementados, no cenário internacional. O CEBDS possui como objetivos: 

I) Facilitar, por meio de uma plataforma segura para as empresas 
associadas, a troca de conhecimento e experiência entre as 
organizações, fomentando parcerias e o engajamento em 
iniciativas de múltiplas partes; II) Prover, por meio do fornecimento 
de informações, ferramentas que auxiliem as organizações na 

                                                            
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_De
senvolvimento_Sustent%C3%A1vel. Acesso em: 12 abr. 2021. 

510FÓRUM Político para o desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
https://news.un.org/pt/story/2020/07/1719112. Acesso em: 12 abr. 2021. 

511CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável Disponível em: 
https://cebds.org/quem-somos/. Acesso em: 08 abr. 2021. 

512Id. Ibid. 
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implementação, na mensuração e na comunicação de seus 
esforços em direção ao desenvolvimento sustentável; III) Orientar 
a visão da comunidade empresarial em assuntos relacionados à 
sustentabilidade, ao articular a cooperação entre seus associados, 
de maneira proativa, em debates e na formulação de políticas 
públicas com governos, sociedade civil e outros atores; IV) 
Comunicar a disseminação de boas práticas, ao demonstrar a 
contribuição de suas empresas associadas para o desenvolvimento 
sustentável e para a sociedade, de forma simples e compreensível; 
V) Catalisar, ao estimular o desenvolvimento sustentável em suas 
empresas associadas, em seus projetos e em suas parcerias, de 
modo a gerar resultados concretos. (Disponível em: Acessado em: 
12.04.2021).513 

 

Ademais, mister se faz ressaltar que o CEBDS elencou 17 objetivos a serem 

alcançados com o intuito de alcançar o desenvolvimento sustentável, senão 

vejamos: 

1. Ajude a acabar com a pobreza; 2. Coma melhor; 3. Fique bem; 
4. Aprenda e ensine; 5. Trate a todos igualmente; 6. Economize 
água; 7. Use a energia limpa; 8. Faça um bom trabalho; 9. Faça as 
escolhas inteligentes; 10. Seja justo; 11. Ame o local onde você 
mora; 12. Viva melhor; 13. Aja no clima; 14. Limpe nossos mares; 
15. Ame a natureza; 16. Faça a paz; 17. Vamos juntos;514 

 

Cumpre ressaltar, que uma iniciativa importante no meio empresarial foi a 

parceria estabelecida entre a CGU e o Instituto Ethos, a qual resultou na formação 

de um Comitê Gestor, composto por entidades dos setores público e privado, 

notadamente reconhecidas no meio empresarial. Como se vê, tal iniciativa objetiva 

a disseminação da cultura da integridade no meio corporativo, senão vejamos: 

Atualmente, o Comitê Gestor possui a seguinte composição: 
Ministério da Economia (ME), Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), Confederação Nacional de Indústrias (CNI), 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Instituto de Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO).  

Desde o princípio, o objetivo do Pró Ética foi o de fomentar, pelo 
viés do reconhecimento positivo, a adoção voluntária de 

                                                            
513CEBDS, cit. 
514OBJETIVOS que queremos. Disponível em: 

https://15534651991548788891GLG_decks_Portuguese_w_icons_2.pdf(d335luupugsy2.cloudfro
nt.net). Acesso em: 12 abr. 2021. 
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mecanismos e procedimentos de integridade pelas empresas, 
voltadas para a prevenção, detecção e remediação e atos de 
fraude e corrupção, para aprimorar as relações entre os 
setores público e privado e promover no país um ambiente 
corporativo mais íntegro, ético e transparente. Acreditava-se, e 
ainda se acredita, que o reconhecimento público das empresas que 
adotam essas práticas pode despertar o interesse das demais e 
revelar ao mercado o valor dos programas de integridade, muitas 
vezes tido como despesa ou burocracia.  

O Pró Ética sempre teve como horizonte de longo prazo a 
transformação da cultura das organizações, das cadeias produtivas 
na qual elas estão inseridas e do próprio mercado, de modo que as 
práticas antiéticas e ilícitas, muitas vezes justificadas pela busca de 
resultados, passassem a ser vistas como algo intolerável e não 
compatível com a missão das organizações.515 

 

No tocante a certificação Empresa Pró Ética516, cumpre informar que ela 

objetiva: 1. fomentar, no âmbito do setor privado, a implementação de medidas de 

promoção da ética e integridade e contra a corrupção, 2. conscientizar empresas 

sobre seu relevante papel no enfrentamento da corrupção, 3. reduzir os riscos de 

ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor público e o setor 

privado e 4. reconhecer as boas práticas de promoção da integridade e de 

prevenção da corrupção em empresas que adotam voluntariamente - medidas 

desejadas e necessárias para criação de um ambiente mais íntegro, ético 

e transparente no setor privado e em suas relações com o setor público.517 

Durante esses anos de existência, o Pró Ética recebeu uma série de 

reconhecimentos internacionais. Com efeito, para o OEA, trata-se de uma “Boa 

Prática” adotada pelo Brasil. A OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) considera-o como um esforço positivo do 

governo brasileiro.518  

Segundo a UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), 

o Pró Ética é um dos melhores exemplos de incentivos para que as empresas 

                                                            
515RELATÓRIO Pró Ética. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-

integridade/empresa-pro-etica/relatorios-de-avaliacao/2018-2019/relatorio-pro-etica-18-19.pdf. 
Acesso em: 12 abr. 2021. 

516O Pró Ética é uma iniciativa que busca fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade 
pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte 
e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a 
prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. RELATÓRIO Pró Ética, cit. 

517EMPRESA Pró Ética (Objetivos). Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-
integridade/empresa-pro-etica/historico. Acesso em: 02 abr. 2021. 

518RELATÓRIO Pró Ética, cit. 
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invistam voluntariamente em programas anticorrupção e outras medidas que 

fortaleçam a integridade corporativa.519  

No Relatório Empresa Pró Ética520 Bianual (2018-2019), denota-se que uma 

pesquisa bem acertada acerca da integridade das corporações, centrada em 06 

principais indicadores sobre integridade chegou às seguintes conclusões, senão 

vejamos: 

I - Comprometimento da alta direção e compromisso com a 
ética. Item de maior performance: 95.2% das empresas 
comprovaram manifestar apoio ao programa de integridade de 
forma institucional, isto é, via seu site e/ou documentos oficiais; 
Item de menor performance: 19% das empresas possuem, na área 
responsável pelo programa de integridade, um líder que possua 
mandato fixo ou outros tipos de proteção, estabelecidos 
formalmente contra punições arbitrárias; 

II - Políticas e procedimentos. Item de maior performance: 95.2% 
das empresas possuem um Código de Ética ou Conduta que possui 
alinhamento com as especificidades da empresa, como áreas de 
atuação e grau de interação com a administração pública; Item de 
menor performance: 15.9% das empresas avaliadas favorecem a 
contratação de terceiros que possuem programas de integridade 
implementados; 

III - Comunicação e treinamento. Item de maior performance: 
98.4% das empresas comprovaram a realização de treinamentos 
de conteúdo de interesse geral. Item de menor performance: 42.9% 
das empresas comprovaram possuir um setor responsável pela 
implementação e supervisão do plano/política de comunicação 
relacionado ao programa de integridade. 

IV - Canais de comunicação e remediação. Item de maior 
performance: 93.7% das empresas apresentaram dados e 
estatísticas sobre denúncias recebidas e apuradas. Item de menor 
performance: 28.6% comprovaram a possibilidade de afastamento 
cautelar de membros da Alta Direção suspeitos de envolvimento 
em atos de corrupção e fraude contra a administração pública. 

V - Análise de riscos e monitoramento. Item de maior 
performance: 85.7% das empresas comprovaram fazer análise de 
riscos relacionados a atos de corrupção e fraude. Item de menor 
performance: 33.3% das empresas apresentaram registro das 
metas e do desempenho alcançado em relação aos indicadores do 
programa. 

VI – Transparência e responsabilidade social. Item de maior 
performance: 98.4% das empresas disponibilizam na internet, 
informações sobre as principais atividades exercidas. Item de 
menor performance: 31.8% das empresas que contratam com a 

                                                            
519INSTITUTO ETHOS. Compliance: o compromisso social com o combate à corrupção. Disponível 

em: https://jogoslimpos.ethos.org.br/destaques/compliance-compromisso-social-combate-a-
corrupcao/. Acesso em: 12 abr. 2021. 

520RELATÓRIO Pró Ética, cit. 
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Administração Pública disponibilizam informações sobre tais 
contratos na internet.521 

 

Nesse passo, verifica-se que a empresa para estar em conformidade (em 

Compliance) com leis e regulamentos precisa observar uma série de métricas 

extremamente importantes, de modo a buscar excelência e boa performance no 

mercado corporativo. Vejamos algumas conclusões obtidas pelo Relatório Empresa 

Pro Ética 2018-2019:  

Antes de apresentar os dados relacionados à avaliação dos 
programas de integridade das empresas participantes do Pró Ética 
2018-2019, é preciso observar que, das 152 empresas admitidas 
para avaliação: a) 18 empresas tiveram a avaliação prejudicada e 
receberam um comunicado com as razões que ocasionaram o não 
prosseguimento da avaliação ; b) 48 empresas não foram 
integralmente avaliadas, em razão do que estabelece o art. 13, §5, 
do Regulamento, e receberem um relatório simplificado ; c) 86 
empresas foram integralmente avaliadas, sendo 26 aprovadas e 60 
não aprovadas. d) Do total de empresas integralmente avaliadas, 5 
empresas, incluindo uma das aprovadas, foram avaliadas seguindo 
uma metodologia específica e distinta da avaliação das demais por 
se tratarem de estatais federais, conforme previsto na Seção IV do 
Regulamento. 

Desse modo, a análise a seguir considera os dados das 81 
empresas que foram integralmente avaliadas com base na mesma 
metodologia, sendo 25 aprovadas e 56 não aprovadas. As 5 
estatais federais, portanto, foram excluídas desse escopo em razão 
do exposto no item d), ainda que tenham sido integralmente 
avaliadas e uma, inclusive, aprovada. Também foram excluídas as 
empresas que receberam relatório simplificado, no intuito de tornar 
o resultado mais homogêneo, uma vez que nem todas as áreas dos 
relatórios simplificados foram avaliadas. Assim, quando o texto, os 
gráficos e as tabelas a seguir indicarem o “Total Geral” (TG) de 
empresas estão fazendo referência às 81 empresas integralmente 
avaliadas com base na mesma metodologia. De igual modo, 
quando mencionar o “Total de Aprovadas” (TA) e o “Total de Não 
Aprovadas” (TNA) estão se referindo, respectivamente, às 25 
empresas aprovadas e às 56 empresas não aprovadas que foram 
avaliadas seguindo a mesma metodologia. (grifos nossos)522 

 

A SCCE523 tem enorme influência no âmbito internacional no tocante a 

questões e mensurações afeitas à Compliance/Integridade, bem como em 

                                                            
521RELATÓRIO Pró Ética, cit. 
522Id. Ibid. 
523A Sociedade de Conformidade e Ética Corporativa (SCCE) ® é uma associação baseada em mais 

de 6.000 membros de conformidade e ética em todo o mundo. A SCCE foi fundada em 2004 pela 
Health Care Compliance Association para apoiar a conformidade e a ética profissional em todos 
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questões relativas à responsabilidade social corporativa. Nesse sentido, cumpre 

informar que a SCCE aprovou/reconheceu os trabalhos realizados pela CGU 

(Controladoria Geral do Município) e o Instituto Ethos enaltecendo os resultados 

obtidos no Relatório Pro Ética 2018-2019 (CGU/Ethos). 

Verifica-se, por oportuno, que esse tipo de iniciativa contribui para o 

desenvolvimento da governança corporativa, uma vez que é possível mensurar a 

efetividade dos programas de ESG524 das empresas analisadas obtendo-se com 

isso segurança e confiabilidade. 

Logo, se trata de uma iniciativa muito significativa dado que por meio dele é 

possível realizar uma leitura acerca dos indicadores das empresas, o que 

consequentemente gera segurança jurídica nas negociações e no mercado em que 

tais empresas estão inseridas. 

Contudo, cumpre informar que há ainda quem conteste, no ambiente 

corporativo, a adoção de investimentos sustentáveis. Verificou-se, por meio de dois 

eventos recentes, em meados de março de 2021, uma retração por parte de 

gestores de grandes empresas (Danone e BlackRock) acerca da responsabilidade 

socioambiental, dado que: 

1. a diretoria da Danone, uma produtora de alimentos francesa, demitiu (em 

15.03.2021) seu diretor executivo, Emmanuel Faber, que há muito defendia os 

benefícios do capitalismo responsável e da sustentabilidade. Acionistas estavam 

infelizes com a estagnação do preço das ações da empresa;525 

2. Na mesma linha, sob a impressão de uma ótica refratária à 

responsabilidade socioambiental, mais precisamente no dia (16.03.2021), o USA 

Today publicou um editorial de Tariq Fancy, ex-diretor de sustentabilidade da 

                                                            
os setores. A visão da SCCE é ser a associação preeminente de conformidade e ética, 
promovendo o sucesso duradouro e a integridade de organizações em todo o mundo. Em 2011, a 
SCCE foi incorporada à nossa organização fundadora para formar a Society of Corporate 
Compliance e a Ethics & Health Care Compliance Association (SCCE & HCCA)®. ABOUT SCCE. 
Disponível em: https://www.corporatecompliance.org/about-scce. Acesso em: 16 abr. 2021. 

524ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Disponível em: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social_and_corporate_governance. Acesso em: 16 
abr. 2021.  

525THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 
Economist. Tradução de Augusto Calil. O Estado de S. Paulo, 26 mar. 2021. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,the-economist-mudancas-climaticas-o-impacto-
dos-investidores-ecologicos,70003660893. 
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BlackRock, a maior administradora de ativos do mundo, que afirma colocar as 

mudanças climáticas no centro de sua estratégia de investimentos. 526 

Restou informado que Fancy qualificou os investimentos que levam em conta 

os fatores ESG (Environmental, Social and Governance – ou ambiental, social e 

governança) como “pouco mais que uma moda de marketing, uma invenção de 

relações públicas ou uma promessa falsa”. Ele ressaltou que há fundos ESG que 

investem em grandes poluidores, como petrolíferas (a BlackRock afirmou discordar 

das alegações dele).527 

Logo, denota-se que não se trata de uma matéria pacífica no meio 

corporativo a implementação de técnicas de responsabilidade socioambiental, uma 

vez que há divergências quanto a sua essencialidade, tendo sido colocado como 

“algo da moda”, mas pouco efetivo; como restou informado por Tarik Fancy (ex-

diretor de sustentabilidade da BlackRock). 

Em defesa da manutenção de ações de sustentabilidade no portfólio 

empresas poluidoras reside o argumento de que tais medidas são a única maneira 

de confrontar essas empresas e fazê-las mudar. De acordo com essa lógica, o 

desinvestimento somente elevaria os custos de capital dos poluidores, o que 

tornaria os gastos com projetos de sequestro de carbono menos prováveis. 

 Esse é o pensamento por trás da Climate Action 100+ (CA100+), um grupo 

global de investimento engajado. Fundada em 2017, a iniciativa conta atualmente 

com 575 membros, que juntos controlam mais de US$ 50 trilhões em ativos. O 

grupo inclui donos de ativos, como o Fundo de Investimentos de Pensões do 

Governo do Japão, e também administradores de ativos.528 

Até agora, a CA100+ tem pedido às empresas principalmente três coisas: 1. 

estabelecer metas de descarbonização, 2. divulgar seu risco climático e 3. melhorar 

sua governança desses riscos. Inicialmente, os investidores CA100+ centraram 

seus esforços nas 100 empresas publicamente listadas como as maiores 

poluidoras (razão do número 100 na sigla). A maioria das companhias é de gigantes 

do petróleo, dos serviços públicos ou da indústria. O grupo adicionou a essa lista 

                                                            
526THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 

Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 
527Id. Ibid. 
528Id. Ibid. 
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cerca de 60 firmas (razão do sinal + na sigla). Esta semana, a CA100+ anunciou 

uma série de critérios, como investimentos em capital ecológico, que serão usados 

para julgar o progresso das empresas.529 

A título exemplificativo e demonstrando a força das ações da CDP530, a 

CA100+ já acumula alguns sucessos. Em fevereiro de 2021, a petrolífera anglo-

holandesa Shell anunciou que reduzirá a zero o total de emissões de suas 

atividades e de todos os seus produtos até 2050. A CA100+ reivindicou grande 

parte do crédito por isso, assim como pelas promessas similares feitas pela BP e 

pela Total, outras duas petrolíferas.531 Nesse sentido vejamos: 

Mas é difícil distinguir o impacto da CA100+ de mudanças que 
teriam ocorrido de qualquer maneira. Promessas ecológicas feitas 
por empresas aparecem com consistência e rapidez. Desde 2018, 
o número de firmas que se comprometeram a estabelecer metas de 
redução de emissões de acordo com a Science-Based Targets 
Initiative (SBTI) [Iniciativa por Metas com Base na Ciência], um 
consórcio de ONGs que certifica o rigor dos compromissos 
ambientais, subiu de 216 para mais de 1.250.  

Enquanto isso, o número de empresas que se comprometeram a 
revelar dados seguindo as recomendações da Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) [Força-Tarefa para 
Informações Financeiras Relacionadas ao Clima], um índice 
padronizado de risco climático usado por agências reguladoras e 
investidores, foi de 580 para 1.884. 

Para medir o verdadeiro efeito da CA100+, a reportagem criou um 
portfólio de aproximadamente 100 empresas consideradas grandes 
poluidoras que não estão engajadas com o grupo de investidores. 
As atividades das firmas do portfólio são similares às da lista da 
CA100+ em termos de setores e regiões representadas. Julgado 
por dois critérios, transparência do risco climático e 
estabelecimento de metas, o impacto das empresas engajadas com 
a CA100+ parece modesto. Cerca de 30% das firmas da CA100+ 
aderiram à SBTI, contra cerca de 25% no nosso portfólio. E 
aproximadamente 40% das empresas CA100+ aderiram à TCFD, 
em comparação a cerca de 30% no grupo de controle.532 

 

                                                            
529THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 

Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 
530O CDP é uma instituição de caridade sem fins lucrativos que administra o sistema de divulgação 

global para que investidores, empresas, cidades, estados e regiões gerenciem seus impactos 
ambientais. A economia mundial vê o CDP como o padrão ouro de relatórios ambientais com o 
conjunto de dados mais rico e abrangente sobre ações corporativas e municipais. CDP. Disclosure 
Insight Action. The A List 2020. Disponível em: https://www.cdp.net/en/companies/companies-
scores. Acesso em: 01 abr. 2021. 

531THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 
Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 

532Id. Ibid. 
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Contudo, apesar dos esforços empregados pela CDP, por meio de iniciativas 

como a CA100+, denota-se que ainda levará tempo até que os benefícios do grupo 

fiquem evidentes. Como se vê, os esforços que vem sendo empregados são 

excelentes motivadores e ações que vem sendo tomadas no meio corporativo; mas, 

na prática (cenário atual – mundo real) infere-se que a pressão da CA100+ (grupo 

de investidores de US$ 50 trilhões) não parece estar resultando em muita mudança, 

apesar de ficar claro que as empresas que possuem métricas de responsabilidade 

socioambiental tendem a poluir menos.533 

Cumpre informar que a CDP534 possui como visão e missão a promoção de 

uma economia próspera que funcione para as pessoas e o planeta a longo prazo. 

Ela atua auxiliando investidores, empresas e cidades em ações para construir uma 

economia verdadeiramente sustentável, medindo e entendendo seu impacto 

ambiental.  

Depreende-se que devemos agir com urgência para evitar mudanças 

climáticas perigosas e danos ambientais. Isso começa por estar ciente de nosso 

impacto para que investidores, empresas, cidades e governos possam fazer as 

escolhas certas agora. 

Ademais, cumpre ressaltar que os dados obtidos com o Climate Action 100+ 

demonstraram que das 100 empresas visadas na campanha inicial, cerca de 40 

deles são “Emissores sistemicamente importantes” que juntas respondem por dois 

terços das emissões industriais globais.535 

Por meio da lista, é possível o mapeamento das empresas que estão em 

conformidade com a legislação ambiental e consequentemente empregando bons 

programas de responsabilidade socioambiental.  

Trata-se de um importante indicador, por meio do qual é dada transparência 

as ações que vem sendo implementadas pelas principais empresas de todo o 

mundo, se revestindo em um importante instrumento de mensuração da 

                                                            
533THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 

Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 
534O CDP possui escritórios regionais e parceiros locais em 50 países. Agora existem empresas, 

cidades, estados e regiões de mais de 90 países divulgando por meio do CDP anualmente. 
535THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 

Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 
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performance das empresas; dado que há a atribuição de notas às empresas em 

três critérios: 1. Mudança climática, 2. Florestas e 3. Proteção das águas.536 

A pontuação do CDP impulsiona a transparência corporativa e ajuda a 

orientar, incentivar e avaliar a ação ambiental. Em 2020, um recorde de 9.600+ 

empresas divulgadas por meio do CDP - 14% a mais que no ano passado e 70% a 

mais do que quando o Acordo de Paris foi assinado. As empresas divulgadoras 

representam mais de 50% da capitalização de mercado global. Nesse sentido 

vejamos: 

Força-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada ao Clima 
(TCFD) - um órgão estabelecido em 2015 pelos Ministros das 
Finanças do G20 e Governadores do Banco Central dentro do 
Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), e seu presidente na 
época, Mark Carney, então Governador do Banco de Inglaterra. 
Este grupo está preocupado com as ramificações da estabilidade 
financeira das mudanças climáticas resultantes do potencial erro de 
precificação de ativos e má alocação de capital. 

Em 2019, 2.508 empresas de todo o mundo - valendo mais de US 
$ 41 trilhões no mercado capitalização - respondeu ao pedido de 
informações sobre mudanças climáticas do CDP, que foi enviado 
para pelo CDP em nome de seus investidores. Abaixo está um 
exame de alto nível sobre como essas empresas estão divulgando 
em linha com as recomendações da Força-Tarefa para Divulgação 
Financeira Relacionada ao Clima (TCFD). 

As recomendações da Força-Tarefa para Divulgação Financeira 
Relacionada ao Clima são estruturadas em torno de quatro áreas 
temáticas: 1. Governança: Divulgue a governança da organização 
em relação aos riscos e oportunidades relacionados ao clima, 2. 
Estratégia: Divulgue os impactos reais e potenciais dos riscos e 
oportunidades relacionados ao clima nos negócios da organização, 
estratégia e planejamento financeiro onde tais informações são 
relevantes, 3. Gerenciamento de riscos: divulgue como a 
organização identifica, avalia e gerencia os riscos relacionados ao 
clima e 4. Métricas e metas: divulgue as métricas e metas usadas 
para avaliar e gerenciar riscos e oportunidades relevantes 
relacionados ao clima onde tal informação é relevante.537 

 

Um grande número de empresas já está divulgando informações 

relacionadas ao clima por meio do CDP em uma forma alinhada com as 

recomendações do TCFD (Força-Tarefa para Divulgação Financeira Relacionada 

                                                            
536THE ECONOMIST: Mudanças climáticas - O impacto dos investidores ecológicos. The 

Economist. Tradução de Augusto Calil, cit. 
537ambientais com o conjunto de dados mais rico e abrangente sobre ações corporativas e 

municipais. CDP. Disclosure Insight Action. The A List 2020, cit. 
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ao Clima), revelando, portanto, a importância de tais diretrizes a fim de fomentar 

uma ampla aderência do mercado internacional. 

As empresas estão usando a análise de cenários relacionados ao clima 

como um planejamento estratégico ferramenta para explorar a resiliência de sua 

estratégia de negócios. Ao explorar um subconjunto das empresas que divulgaram 

consistentemente ao CDP em 2018 e 2019, vemos um 5% aumento do número de 

empresas que realizam análises de cenários.538 

Outro dado empírico revela a baixa representatividade no mercado acerca 

da existência de Fundos de Investimentos Sustentáveis (Fundos Sociais). Infere-se 

que a quantia investida em fundos ESG no País representa 1% do patrimônio da 

indústria de fundos no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No mundo esse porcentual é de 

36%, segundo o Global Sustainable Investment Alliance. A quantidade de fundos 

de ações classificados como ESG pela associação brasileira cresceu de 19 para 

35 em um ano, entre janeiro de 2020 e o mesmo período de 2021.539 Nesse sentido 

vejamos: 

Grandes bancos também têm participação no crescimento do ESG 
no Brasil. Desde 2007, o Bradesco mantém um fundo de 
investimentos em organizações com boas práticas nas três frentes. 
“ESG não é filantropia. A gente acredita que empresas que têm 
práticas mais bem desenvolvidas nos três quesitos geram valor a 
longo prazo”, afirma o superintendente do Bradesco Asset 
Management (Bram), Rodrigo Santoro. Ele explica que o banco 
faz um rating (avaliação) de 0 a 100 para cada empresa que 
acompanha, tendo como base nos conceitos de cada letra, com 
dois objetivos: avaliar gestão de riscos e performance. “A partir 
disso, orientamos as companhias a melhorarem nos pilares que 
forem necessários.” 

Atualmente, a estratégia ESG faz parte de todos os fundos 
do Bradesco. Cerca de 99,5% dos ativos da Bram, incluindo títulos 
públicos, têm análise ambiental, social e de governança. “Não 
significa que uma empresa que tem nota muito boa em ESG vai 
fazer parte dos fundos. Ele precisa ser um bom investimento, uma 
boa companhia e ter um bom desempenho nas três frentes para 
compor o mosaico de decisões”, diz Santoro, lembrando que há 
opções de fundos também para investidores pessoas físicas na 
grade ESG. 

                                                            
538CDP. Disclosure Insight Action. The A List 2020, cit. 
539ALMEIDA, Cris; NERY, Erick Matheus. Cadê o S do ESG? Fundos sociais ainda são minoria no 

mercado, dizem especialistas. O Estado de S. Paulo, 25 mar. 2021. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cade-o-s-do-esg-fundos-sociais-ainda-sao-
minoria-no-mercado-dizem-especialistas,70003659557. Acesso em: 02 abr. 2021. 
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Nesse grupo, os mais jovens chamam a atenção. “Os investidores, 
sobretudo os mais novos, estão de olho no quesito social, em 
empresas cada vez mais se importando com a comunidade em 
volta, o que deve refletir numa perspectiva de aumento de fundos 
voltados para o S no médio prazo.”540 

 

Depreende-se que para as empresas que desejam reforçar o investimento 

em ESG, mas não sabem por onde começar, há várias iniciativas no terceiro setor. 

Por exemplo, a Enactus541 é uma organização internacional sem fins lucrativos que 

fomenta a formação profissional de universitários para trabalhar em grandes 

empresas como Unilever, KPMG, Cargill, entre outras; além de beneficiar 

comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

Verifica-se, por oportuno, a preocupação com o fomento da cultura da 

responsabilidade social tratando-se de uma iniciativa que necessita ser alimentada 

e crescer de modo a contribuir com a sociedade civil. Porém, há um amplo caminho 

a ser pavimentado, de tal sorte que a baixa representatividade de mercado 

apresentada pelos Fundos de Investimentos com estratégias sociais demonstra a 

pouca efetividade no cenário real. 

 

3.4 A Governança Climática como desafio do Direito Internacional do Meio 

Ambiente. Resiliência, inovação, litígios climáticos e aplicação de 

preceitos de Economia Verde 

 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a assinatura da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima542 (UNFCCC em inglês) na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, 

                                                            
540ALMEIDA, Cris; NERY, Erick Matheus. op. cit. 
541Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a 

melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. A Enactus Brasil é um dos 37 países ao redor 
do mundo que opera o programa Enactus. Trata-se de uma rede de estudantes, líderes executivos 
e líderes acadêmicos, onde fornecemos uma plataforma para os universitários criarem projetos de 
desenvolvimento comunitário que colocam capacidade e talento das pessoas em foco. Com isso, 
nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a ferramenta que transforma vidas. ENACTUS. 
Disponível em: http://www.enactus.org.br/. Acesso em: 02 abr. 2021. 

542Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). WHAT is the United 
Nations Framework Convention on Climate Change? Disponível em: https://unfccc.int/process-
and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-
change. Acesso em: 19 abr. 2021. 



224 

é tida como o primeiro passo em termos de ações coordenadas para enfrentar o 

problema do aquecimento global. Esse processo foi estimulado por crescente 

consenso no interior da comunidade científica de que o aquecimento da superfície 

da Terra estaria relacionado com o aumento das emissões de GEE (Gases do 

Efeito Estufa) desde o período pré-industrial.543 

Como sabemos, os impactos das mudanças climáticas são esperados em 

áreas urbanas e rurais afetando não somente recursos hídricos, florestas e 

ecossistemas, mas também a produção de alimentos, as zonas costeiras e a saúde 

humana.544  

Nesse passo, infere-se que uma série de alterações está se dando no meio 

ambiente, tais como tempestades, secas, ondas de calor, desastres naturais, 

extinção da fauna e flora todas por conta da alteração climática. Nesse sentido 

vejamos: 

A poluição atmosférica foi indiscutivelmente a questão mais 
controvertida da Conferência do Rio sobre Meio Ambiente, quer do 
ponto de vista ecológico, quer do ponto de vista político. A 
obstinada oposição dos EUA à Convenção sobre Mudança do 
Clima foi para o grande público o aspecto político mais importante, 
mas não o único. Arábia Saudita e Kuwait também buscaram 
impedir o andamento das negociações. Por outro lado, a defesa do 
projeto revestia-se de suma importância para alguns pequenos 
países em desenvolvimento, para os quais a estabilização dos 
níveis de emissões de gases de efeito estufa era questão de vida 
ou morte. Pequenos países do Pacífico e do Caribe, geralmente 
pequenas ilhas, poderiam desaparecer na hipótese de o 
aquecimento global provocar o degelo das calotas polares e elevar 
o nível do mar.545 (grifos nossos) 

 

Por oportuno, depreende-se que enquanto o marco das relações 

internacionais continua a ser um importante objeto de pesquisa, as cidades são 

hoje consideradas uma das arenas fundamentais onde a governança do clima está 

                                                            
543MARTINS, Rafael D`Almeida; NEPAM, Unicamp. Governança climática nas cidades: reduzindo 

vulnerabilidade e aumentando resiliência. Disponível em: 
https://www.academia.edu/download/1995633/Martins_RGA_2011.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021. 

544PARRY, M.L. et al. (Eds) Climate Change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the International Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 976 p. 

545BIATO, Márcia Fortuna. op. cit. 
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acontecendo por conta de ações concretas de enfretamento às mudanças 

climáticas sobretudo de mitigação.546 Nesse sentido vejamos: 

De acordo com Bulkeley547 o desenvolvimento de uma abordagem 
urbana para a governança do clima está intrinsecamente 
relacionado ao aparecimento de redes transnacionais de cidades e 
autoridades locais no final da década de 1980. No início, o foco de 
atuação dessas iniciativas foi apoiar a elaboração de inventários de 
GEE, propondo a adoção de metas de redução das emissões 
desses gases. Alguns exemplos dessas redes são a Cities for 
Climate Protection (CCP), uma iniciativa do International Council for 
Local Environmental Initiatives (ICLEI), a Climate Alliance e a 
Energie Cités.548 

 

Com efeito, verifica-se a importância dos governos locais (subnacionais) na 

implementação de ações que visem a mitigação/redução dos efeitos negativos 

causados pelas alterações climáticas, dado que o maior volume de degradação e 

consequentemente de influência na alteração climática emana das cidades.  

Nesse sentido, é de grande importância a implementação de ações de 

governança climática no âmbito das cidades, em todo o mundo, de tal sorte que se 

dê paulatinamente a implementação de técnicas de promoção do desenvolvimento 

sustentável, senão vejamos: 

Pode-se dizer que o tema da adaptação às mudanças climáticas se 
relaciona com governos locais de, pelo menos, quatro formas 
diferentes549. Primeiro, as cidades são centros de alto consumo 
de energia e produzem grandes quantidades de resíduos 
sólidos que são fonte de emissões de GEE. Vale notar que com 
ações de mitigação, diminui-se a necessidade de adaptação no 
longo prazo. Segundo muitos governos locais já estão 
envolvidos com ações de desenvolvimento sustentável por 
meio de, por exemplo, a implementação da Agenda 21. Além 
disso, os impactos da mudança climática têm implicações diretas 
no contexto urbano e as cidades deverão se adaptar à nova 
situação de mudança. Em terceiro lugar, governos locais são, 
em geral, facilitadores de ação, pressionando governos 
nacionais e estaduais a desenvolver projetos na escala local 
que podem ter um efeito-demonstração e serem replicados e 
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planning. World Bank Urban Research Symposium. Marseille, France, 2009. 
547Id. Ibid. 
548MARTINS, Rafael D’ Almeida. Governança climática nas cidades: reduzindo vulnerabilidade e 

aumentando resiliência. Disponível em: 
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Acesso em: 21 abr. 2021. 

549BULKELEY, H.; BETSILL, M.M. Cities and climate change: urban sustainability and global 
environmental governance. 1. ed. Ed. Routledge, London, 2003. 
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disseminados para outras localidades e esferas de governo. 
Quarto, as relações e sinergias entre políticas relacionadas às 
mudanças climáticas, governança urbana e desenvolvimento 
sustentável são, em geral, mais evidentes no nível local e podem 
servir como uma oportunidade e um incentivo para a promoção de 
inovações sociais, políticas, tecnológicas e administrativas que 
auxiliem nas respostas ao problema.550 

 

Como se vê, denota-se a necessidade de adoção de técnicas de governança 

climática, de tal sorte que se enfrente as vulnerabilidades climáticas e se imprima 

boa gestão dos recursos naturais mitigando-se os graves problemas e fenômenos 

climáticos adversos que estamos enfrentando. Nesta senda vejamos: 

Ações relacionadas à adaptação envolvem a participação de 
diversos atores, instituições e variam de acordo com sistemas sócio 
ecológicos. Além disso, essas medidas necessitam de intenso 
planejamento e conhecimento sobre temas que a ciência ainda 
apresenta grandes incertezas e abordagens disciplinares muitas 
vezes conflitantes.551 

Essa teia complexa de processos multifacetados que envolvem 
tanto as medidas de adaptação, a vulnerabilidade física e 
socioeconômica, bem como as capacidades adaptativas presentes 
nos meios naturais e humanos (ou sócio ecológicos), além de 
infraestruturas urbanas, serviços e políticas públicas, variam de 
região para região.552 

 

Ademais, foram realizados estudos nos países industrializados acerca das 

respostas urbanas à mudança climática concluindo-se que as tratativas são mais 

estruturadas nos centros de pesquisa dos países desenvolvidos, em grande parte 

localizadas na Europa, Austrália e Estados Unidos, uma vez que os países em 

desenvolvimento ainda sequer internalizaram as agendas climáticas em sua 

realidade.553 Nesse sentido vejamos: 

Também é importante ressaltar que grande parte dos estudos 
analisados para propósito desse artigo é de autoria de 
pesquisadores afiliados a centros de investigação de países 
industrializados, em grande parte localizadas na Europa, Austrália 

                                                            
550LANKAO, P.R. Are we missing the point? Particularities of urbanization, sustainability and carbon 

emissions in Latin American cities. Environment and Urbanization, v. 19, p.159-175, 2007. 
551PARNELL, S.; SIMON, D.; VOGEl, C. Global environmental change: conceptualising the growing 

challenge for cities in poor countries. Area, v. 39, n. 3, p. 357-369, 2007. 
552ALBER, G.; KERN, K. Governing climate change in cities: modes of urban climate governance in 

multi-level systems. OECD International Conference, “Competitive Cities and Climate Change”, 
2nd Annual Meeting of the OECD Roundtable Strategy for Urban Development, 9-10 October, 
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e Estados Unidos. Mesmo quando o foco da investigação foram as 
cidades localizadas em países de contexto em desenvolvimento 
(América Latina, África e Ásia), a pesquisa foi realizada por centros 
e instituições dos países desenvolvidos, salvo poucas exceções. 
Martins e Ferreira554 já haviam discutido resultados semelhantes 
quando analisaram a pesquisa científica sobre as dimensões 
humanas das mudanças climáticas na América Latina.  

De um lado, esses resultados mostram que existem maiores 
preocupações sobre as respostas urbanas à mudança climática por 
parte das instituições de pesquisa dos países industrializados. 
Também permitem problematizar a questão por diferentes ângulos 
de análise. Um primeiro ponto que merece destaque é que muitos 
países em desenvolvimento ainda não internalizaram a agenda das 
mudanças climáticas em suas pesquisas, já que reconhecem 
outros temas como sendo mais. (...) 

Outro ponto que merece ser mencionado é a responsabilidade 
histórica dos países industrializados em relação ao aquecimento 
global. Apesar de países emergentes como Brasil, Rússia, Índia e 
China (BRIC) terem começado a contribuir de forma significativa 
com as emissões de GEE nas últimas duas décadas, esses países 
ainda emitem bem menos que os países industrializados em termos 
per capita.555 

 

Verifica-se, por oportuno, que os impactos das mudanças climáticas se 

colocam como ameaça a um grande contingente populacional que vive em áreas 

vulneráveis de centros urbanos estando exposto a vários riscos. A escala destes 

riscos é, em grande parte, influenciada pela qualidade da infraestrutura urbana e 

pelas estruturas de governança que planejam, coordenam, gerenciam e 

implementam políticas e serviços públicos.556 Nesse sentido, vejamos: 

O complexo de regimes do clima compreende as instituições 
criadas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC), iniciativas de grupos ou clubes de 
países, como a Asian Pacific Partnership (APP), o Major Emitters 
Forum (MEF), o G8 ou o G20, bem como iniciativas bilaterais. 
Abrange, ainda, o Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), outros regimes regionais, ou internacionais, regulatórios de 
outros gases, como o ozônio (Convenção de Viena/Protocolo de 
Montreal) ou poluentes como o carbono negro (black carbon), os 
quais, quando controlados, têm efeito positivo, por isso, são 
sinérgicos à mitigação da mudança do clima. Além disso, 
consideram o Banco Mundial, tanto pelo seu aspecto de financiador 
de iniciativas ligadas ao regime da UNFCCC – por exemplo, o 
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mecanismo de desenvolvimento limpo ou o Global Environmental 
Facility –, como pela possibilidade de incentivar ou constranger 
investimentos, benéficos ou maléficos ao clima global. Ações 
unilaterais de atores subnacionais, ou da indústria, também são 
apontadas como parte do complexo. 

 

Atualmente, uma nova nomenclatura veio à tona devido a uma iniciativa 

global de proteção climática, qual seja, o Earth System Governance557 (ESG – 

Projeto de Governança do Sistema Terrestre). Trata-se de um projeto global 

preocupado em imprimir uma gestão climática terrestre eficiente estabelecendo 

métricas, bem como diretrizes a serem implementadas ao redor do mundo a fim de 

mitigar/minimizar os fenômenos climáticos adversos558, senão vejamos: 

o sistema de regras formais e informais inter-relacionadas e cada 
vez mais integradas, sistemas de formulação de regras e redes de 
atores em todos os níveis da sociedade humana (do local ao global) 
que são desenvolvidos para guiar sociedades para a prevenção, 
mitigação e adaptação a mudanças ambientais locais e globais, 
particularmente, a transformação do sistema terrestre, no contexto 
normativo do desenvolvimento sustentável. A noção de governança 
refere-se, aqui, a formas de direcionamento que são menos 
hierárquicas do que a tradicional forma governamental de 
elaboração de políticas (ainda que a maior parte dos arranjos 
modernos de governança também inclua algum grau de hierarquia), 
mais descentralizadas, abertas à auto-organização e à inclusão de 
atores não estatais que vão desde indústrias e organizações não 
governamentais até cientistas, comunidades locais, governos 
municipais e organizações internacionais.559 (...) 

Dessa forma, a noção de governança é mais abrangente para tratar 
o amplo conjunto de respostas e as tentativas de lidar com a 
mudança global do clima a partir de múltiplos atores, setores e 
níveis de análise, buscando identificar interações entre economia, 

                                                            
557Earth System Governance (ESG - Projeto de Governança do Sistema Terrestre): É uma aliança 

de pesquisa global, sendo a maior rede de pesquisa em ciências sociais na área de governança e 
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desta pesquisa é o desenvolvimento sustentável; a governança do sistema terrestre não é apenas 
uma questão de eficácia institucional, mas também de legitimidade política e justiça social. EARTH 
system governance. Disponível em: https://www.earthsystemgovernance.org/. Acesso em: 21 abr. 
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ambiente e segurança. Essa não exclui o conceito de regimes 
internacionais.560 

 

Por oportuno, infere-se que é fundamental considerar como as escalas 

espacial, jurisdicional e temporal interagem e influenciam as relações de poder no 

processo da governança da mudança climática global. Além da complexidade 

científica e tecnológica do problema do clima, o processo de definição das 

responsabilidades e soluções envolve relações de poder entre os atores, que 

ocupam espaços e jurisdições diferentes, além dos atores em potencial num tempo 

futuro.561  

Destarte, o Direito Internacional do Meio Ambiente se revela como 

ferramenta essencial para a definição dos padrões/orientações a serem seguidas 

pelos Estados Soberanos (Países), a fim de que se dê uma governança climática 

eficiente e atenta aos impasses/fenômenos ambientais adversos.  

As redes de governança climática podem ser classificadas em três tipos 

fundamentais, de acordo com as categorias de atores envolvidos: primeiro, redes 

públicas, que excluem o Estado como um ator unitário central; segundo, redes 

híbridas de atores da esfera pública e privada; terceiro, redes totalmente privadas, 

que incorporam lógicas pró-lucro, ou sem fins lucrativos.562 

No tocante aos litígios climáticos, cumpre informar a importância de 

ações/intervenções climáticas, na linha dos compromissos jurídicos internacionais 

como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

(CQNUAC), o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris (2015), bem como o Painel 

Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), no sentido de que irão se 

dar dois tipos de intervenções: 1. a mitigação, que pretende travar e controlar o 

aumento de emissões de gases com efeito estufa (GEE) e garantir que a 

temperatura não suba mais do que 1,5º C a 2º C em termos globais e; 2. a 

adaptação às alterações climáticas, responsável por promover alteração de 
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condutas e a adequação a um mundo mais quente e com mudanças (mais ou 

menos significativas, abruptas e rápidas) de clima.563  

É possível observar que as alterações climáticas e a sua crescente 

conscientização propiciam o surgimento de litígios legais baseados na origem 

antropogênica do fenômeno, de tal sorte que se deu um despertar judicial nesta 

matéria, tendo em vista o aumento crescente do número de ações judiciais 

mobilizadas pela população. 

Nesse sentido, a primeira fase da litigância climáticas aposta numa 

tendência regulatória, em que as queixas se baseiam na falta de políticas públicas, 

de legislação ou de adequação normativa. 

Nos Estados Unidos da América, há alguns litígios famosos tal como o caso 

Center for Biological Diversity v. NHTSA, em que a Califórnia e outros Estados 

processam a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) por não 

contabilizar os custos das emissões de GEE na sua regulação; oportunidade em 

que o Ninth Circuit Court of Appeals ordena à NHSA a revisão de suas regras 

respeitantes aos padrões do fuel e a atribuição de um custo em termos 

climáticos.564 

Outro caso famoso nos Estados Unidos da América, envolveu catorze 

Estados norte-americanos (incluindo a Califórnia), os quais foram processados por 

um conjunto de construtores de automóveis devido à regulação relativas às 

emissões de CO² dos carros. Conclui-se, em um julgamento favorável aos Estados 

pelo Tribunal de Vermont565.566 
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Por sua vez, no caso Massachussets vs. EPA (Environmental Protection 

Agency), verificou-se a recusa da EPA em regular o CO² como poluente no âmbito 

do Clean Air Act de 1979. Nesta oportunidade, o Estado de Massachussets, 

invocando seus direitos soberanos para proteger o meio ambiente em nome e 

benefícios dos cidadãos, contesta esta posição. Por fim, o Supremo Tribunal 

reconhece a necessidade da EPA rever sua posição.567 

No tocante à segunda fase da litigância climática, denota-se que a narrativa 

dos Direitos Humanos se dá sob duas perspectivas: 1. os Direitos Humanos como 

ferramenta interpretativa de outras normas legais, ex: obrigações, responsabilidade 

e, 2. por outro lado, sob uma perspectiva mais sofisticada, no âmbito de ações e/ou 

emissões quanto a alteração climática que dão margem a violação de Direitos 

Humanos. Pode-se apontar, como exemplo o caso Kivalina vs. Exxon Mobil 

Corporation, iniciado em 2008, senão vejamos: 

No caso Kivalina vs. ExxonMobil Corp. et al., iniciado em Março de 
2008, os habitantes da pequena aldeia de Kivalina no Alaska, 
através do San Francisco based Center on Race, Poverty & the 
Environment e o Gabinete de Anchorage do Native American Rights 
Fund processam, no District Court de San Francisco, 24 empresas 
de energia por emitirem GEE causadores de alterações climáticas 
que ameaçam de erosão a sua costa, pondo em risco a sua 
existência. Na queixa apresentada salientam-se duas novidades. 
Por um lado, a tese de conspiração civil em que se alega que os 
acusados agiram de forma informada, consciente, voluntária e 
propositada, utilizando testas de ferro e financiando e publicitando 
estudos que negam os efeitos do sobreaquecimento no Ártico e o 
próprio fenómeno. Por outro, um pedido de indemnização 
monetária específica para uma parte identificada por danos nos 
direitos e interesses reais dos quatrocentos habitantes de Kivalina. 
Assim, reclamam-se $400 M para mudar a localidade para terreno 
mais seguro. 

A 30 de Setembro de 2009, a petição foi indeferida com o Tribunal 
a considerar que a questão é do foro político e não jurídico, devendo 
ser resolvida pelo Congresso e Governo e não pelos Tribunais21. 
Afasta-se, portanto, qualquer ativismo judiciário e procura-se, 
talvez lavando as mãos como Pilatos, sensibilizar e responsabilizar 
os órgãos políticos e legislativos pela tomada de decisões no 
âmbito da ação climática. Em Novembro de 2009 é interposto 
recurso mas, em 2012, o painel de recurso recusa-o. Um novo 
recurso, agora para o Supremo Tribunal, é intentado. No entanto, 
em Maio de 2013, este decide pela não reabertura do caso.568 
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Pode-se apontar também, a importância do caso Urgenda vs. Países Baixos, 

por muitos considerado como um marco na viragem da litigância climática, 

notavelmente no plano dos Direitos Humanos e da responsabilidade governamental 

por inação climática. Nesse sentido tem-se que: 

Em 2015, a organização não-governamental Urgenda representa 
886 cidadãos e, no âmbito da sua queixa contra o Estado holandês 
por uma política climática desadequada, apresenta múltiplos 
argumentos mas só um em torno de Direitos Humanos. Na sua 
decisão, o Tribunal competente também se centra pouco sobre os 
Direitos Humanos, com um discurso muito técnico em torno de 
questões como o orçamento, focando sobretudo a violação do 
dever de cuidado por parte do Governo holandês com ações e 
metas inadequadas e o desrespeito pela no “harm rule”. Destarte, 
os Direitos Humanos são utilizados de modo instrumental para a 
densificação do dever de cuidado, considerando em especial os 
artigos 2.º e 8.º da Convenção Europeia de Direitos do Homem, 126 
Revista Jurídica do MPE-TO / Ano 12 Nº 17 2º semestre de 2019 
respectivamente relativos ao direito à vida e à intimidade e vida 
privada com extensão do direito ao ambiente. 

Para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para haver 
violação de Direitos Humanos, os efeitos têm de ser diretos e 
sérios, apresentando o Estado uma obrigação positiva de tomar 
medidas para a salvaguarda dos direitos individuais. Ou seja, o 
objetivo será de tentar estender a jurisprudência sobre o direito ao 
ambiente ao “direito ao clima”. Nessa linha, o Tribunal Distrital de 
Haia entendeu não haver violação direta dos Direitos Humanos por 
dois argumentos principais: em primeiro lugar, a Urgenda é uma 
pessoa coletiva e consequentemente fora do âmbito dos Direitos 
Humanos e, em segundo lugar, não se sabe o suficiente sobre os 
886 cidadãos, em particular sobre as violações concretas dos seus 
direitos. Ainda assim, o Tribunal usa o discurso dos Direitos 
Humanos para interpretar e diminuir a margem de 
discricionariedade contida no dever de cuidado e reconhece a 
ligação entre Direitos Humanos e AC.569 

 

Acrescente-se à lista de casos relevantes, o caso Future Generations v. 

Ministry of the Environmente and Others, na Colômbia, oportunidade em que 25 

jovens apresentam uma reivindicação constitucional especial para combater o 

desmatamento na Amazônia com base na violação da legislação existentes e, em 

última instância, dos Direitos humanos à vida, saúde, comida e água e ao meio 

ambiente, senão vejamos: 

O Supremo Tribunal decide, em sede de recurso, de forma 
absolutamente inovadora, reconhecendo a Amazónia colombiana 
como “sujeito de direitos” com direito à proteção, conservação, 
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manutenção e restauração. Nesta linha, o acórdão também ordena 
ao Governo a formulação e implementação de planos de ação para 
lidar com a deflorestação. No entanto, na prática, a sua execução 
revela-se um desafio com as atividades de deflorestação a se 
manterem o que leva os demandantes a procurar obter uma 
declaração de incumprimento da decisão judicial por parte do 
Governo e dos outros acusados.570 

 

Por fim, pode-se apontar que no caso Earthlife Africa Johannesburg v. 

Minister for Environmental Affairs and Others, tem-se que o litígio envolve a 

autorização de uma nova central a carvão e ausência de uma adequada e 

necessária avaliação de impacto ambiental. Nessa perspectiva, o direito ao 

ambiente é invocado pelo Tribunal (Suprema Corte, Pretoria) como elemento 

interpretativo, aí incluindo as alterações climáticas como o desenvolvimento 

sustentável e a justiça intergeracional.571 

Depreende-se, por oportuno, que as alterações climáticas apontadas 

impactam a comunidade e a população dos países, de tal modo que uma série de 

graves problemas locais e regionais ocorrem, mundo afora, tendo cada continente 

suas questões. No continente africano é possível inferir: 

No contexto africano, os controles das rotinas do desenvolvimento 
econômico baseados na agricultura e pastoreio e dos recursos 
hídricos passam a ser atingidos em todas as escalas 
demonstradas. As enchentes e as secas tendem a causar maiores 
impactos humanos e ambientais, especialmente quanto à pobreza, 
saúde, educação e governança deficientes. Verifica-se, que na 
ocorrência de secas, os impactos são diretos: fome, miséria e 
salinização da terra; e indiretos: epidemias frequentes. Já na 
questão hídrica durante as secas, a infraestrutura se torna limitada 
em razão de poucos recursos econômicos para implementar 
reservatórios, lagos e acompanhamento da precipitação e 
variabilidade do tempo, causando estresse ecológico com 25% da 
população africana sensível à seca, e 69% com abundância relativa 
de acesso aos recursos hídricos.572 573 
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amazon/. Acesso em: 24 abr. 2021. 
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Por sua vez, na região costeira asiática há grandes proporções de 

inundações e aumento da exposição populacional em áreas urbanas, alternando 

essa situação em razão de ondas de calor e precipitação pesada, cujas 

ramificações se expandem aos sistemas físicos, naturais e humanos. Verifica-se, 

por oportuno, que as inundações mais extremas se dão após a passagem do El 

Niño, período em que as perdas na China aumentam em relação às mudanças na 

precipitação pluvial e enchentes desde 1987, em que seus desdobramentos vêm a 

afetar a saúde em zona urbana pela propagação de epidemias., senão vejamos: 

O El Niño está vinculado às situações de seca. Na Indonésia, 93% 
das secas entre 1830 e 1953 se deram durante o período de 
incidência do El Niño. Entre 1973 e 1992, a precipitação média 
importou em 67% da irrigação agrícola anual, causando a queda 
aproximada em 50% dos recursos financeiros obtidos por essas 
práticas. Assim, tem-se a precipitação insuficiente; 
evapotranspiração elevada; e excesso de exploração de recursos 
hídricos. 

A distribuição desses riscos se concentra na Índia, em Bangladesh 
e na China, cujas perdas humanas e econômicas são consideradas 
como os principais potenciais efeitos extremos, em que a sua 
projeção regional é limitada, mas a adaptação vem a reduzir esses 
riscos. Na área intertropical asiática, há a propensão da ocorrência 
de frequentes tempestades intercaladas com a elevação do nível 
do mar, vindo os tufões gerarem impactos na sua topografia. Ainda, 
a drenagem e a produção de arroz em zonas húmidas asiáticas que 
fornecem recursos naturais estão suscetíveis às secas e a 
incêndios. Os aumentos extremos da temperatura geram 
dias/noites mais quentes com duração, frequência e/ ou intensidade 
da onda de calor em assentamentos e estruturas informais mais 
expostas, como exemplo, as regiões agrícolas na produção de arroz 
serem impactadas por temperaturas mais extremas em época da 
polinização, principalmente, na Índia Oriental e em Camboja.574 575 

 

No âmbito da América do Sul e Central, cumpre informar que há baixa 

confiança nas alterações de chuva que geram desastres, cujas projeções de seca 

na América do Sul se dão em razão de incêndios florestais frequentes com aumento 

em 60%, tendo em vista o aumento de 3º C da temperatura. Por sua vez, a América 

Central é uma potencial região vulnerável a furacões e tempestades tropicais: os 

furacões da Bacia Atlântica tropical, como o furacão Mitch, um dos mais danosos à 

Honduras, cuja perda restou na queda de 95% do seu PIB. Para estas regiões, o 
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aumento da população e dos ativos em risco são os principais motivos de 

impactos.576 

No cenário europeu, a alta densidade populacional, a alta expectativa de 

vida e a queda na mortalidade infantil demonstram que a vulnerabilidade exposta 

passou a ser objeto de resoluções, implementação de políticas, regulamentações, 

prevenção e gerenciamento de riscos. Há ilhas de calor como consequência do 

crescimento urbano, cujos aspectos da construção civil, emissões de gases 

poluentes e a perda de áreas verdes urbanas vêm gerar impactos em grande escala 

aos portadores de necessidades especiais, idosos e enfermos. Nesse sentido 

vejamos as conclusões do relatório de gerenciamento de riscos: 

Com isso, as altas temperaturas no verão nas áreas urbanas se 
tornam comuns, enquanto há o monitoramento da temperatura, 
sendo as condições de adaptação prováveis, amenizando a 
mortalidade humana em razão desse cenário. 

Nos países mediterrâneos, as secas podem gerar grandiosas 
perdas econômicas maiores que enchentes e terremotos, com 
prejuízos materiais de US$ 4.5 bilhões de dólares e afetando 6 
milhões de pessoas. A mais intensa consequência aos humanos 
está apontada nas regiões semiáridas, onde há pouco acesso à 
água, sendo importante haver a adaptação às secas quanto às 
demandas municipais, industriais e agrícolas. Ainda, os impactos 
na geração de energia hidrelétrica, turismo, silvicultura e 
ecossistemas terrestres e aquáticos serão diretos em razão das 
secas. Por consequência, com a intensificação das secas ter-se-ão 
frequentes incêndios na Europa Central e Mediterrâneo. Nas 
regiões costeiras, as inundações são consideradas como alto 
potencial de danos econômicos da infraestrutura, da erosão do solo 
e da migração, para a qual a adaptação tende a ser mais 
desafiadora em locais com alta emissão de gases poluentes. A 
maior perda econômica está relacionada às enchentes com alto 
risco de fatalidade em áreas urbanizadas, e no setor turístico de 
inverno as perdas estão relacionadas aos riscos de aumento de 
avalanches.577 

 

Com relação a América do Norte, a probabilidade relacionada a ondas de 

calor está entre média e alta confiança na projeção e tendência de impactos na 

agricultura, saúde, sistemas naturais, elétrico e atmosférico, importando em 

condições de redução da produção de milho e estoque de grãos. As projeções 
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sobre a seca e incêndios possuem média escala de confiança. Nesse sentido 

vejamos algumas conclusões presente no relatório: 

Há como razão dessas ocorrências a exposição e a vulnerabilidade 
desses ecossistemas aos incêndios que são desdobramentos do 
aumento da temperatura, indicando a redução da capacidade de 
cumprimento de acordos ambientais, destruição de propriedades, 
poluição do ar, doenças respiratórias, destruição de modelos de 
infraestrutura e transporte com a redução do turismo em regiões 
onde ainda há a predominância de florestas, as quais também 
podem ser afetadas pela alta precipitação e por enchentes. 

Há alta confiança nas projeções e tendências pela continuidade do 
aumento do nível do mar, gerando erosões, inundações e furacões 
na zona costeira com maior frequência e intensidade. A situação 
mais vulnerável sobre esse tema se dá quanto ao aumento 
populacional, queda do preço das propriedades na costa do Golfo 
e do Atlântico nos Estados Unidos, em que as incertezas 
associadas às mudanças tropicais e extratropicais não significam a 
diminuição desses efeitos.578 

 

No que tange à Oceania, verifica-se, por oportuno, que nesta região há 

diversas pequenas ilhas que serão tratadas de forma separada da situação na 

Austrália e Nova Zelândia, onde eventos climáticos extremos estão relacionados 

em 87% das perdas econômicas decorrentes de tempestades, enchentes, ciclones, 

terremotos, incêndios e deslizamentos de terra. Nesse sentido vejamos 

considerações presentes no relatório sobre o clima: 

O aumento extremo da temperatura é motivo do aumento da 
mortalidade de pessoas entre 4.300 a 6.300 nas cidades por ano 
em 250 em locais onde há a alta emissão de gases poluentes e em 
que o aumento médio estimado é de 129% da mortalidade de 
pessoas com mais de 65 anos até 2100. Nas cidades com clima 
temperado, é esperado o aumento da temperatura entre 1ºC e 3ºC, 
em que a mortalidade será maior em razão do calor a eventos 
climáticos tropicais. 

Os danos da seca na Austrália são preocupantes, principalmente, 
em relação à segurança ambiental dos recursos hídricos, uma vez 
que a água é muito utilizada na agricultura. Considerando que a 
Nova Zelândia é muito dependente da agricultura, as secas 
significam uma grandiosa possibilidade de ruptura das indústrias 
nesse setor, em que o El Niño gera severas condições nas 
hidroelétricas por baixa precipitação, resultando no uso de 
combustíveis fósseis para a geração de energia. 

Na incidência da alta precipitação, há chances de grandes erosões, 
deslizamentos e destruição de diques de contenção do avanço do 
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nível do mar. Na Austrália, mais de 80% da população reside na 
zona costeira, vivendo 500 mil moradores em apenas 5 metros 
acima do nível do mar, o que resulta em maiores riscos de 
inundações, sendo esperado o dobro de tempestades até 2050.579 

 

No tocante aos oceanos, depreende-se que a atmosfera como parâmetro, 

de tal sorte que as ondas de calor e os impactos químicos, cujos 

desencadeamentos repercutem no aquecimento das superfícies oceânicas em 

efeito cascata de reações físicas, como a acidificação dos oceanos em razão do 

CO² lançado na atmosfera e a redução do oxigênio nos oceanos em razão da 

vulnerabilidade extrema dos sistemas oceânicos aos gases e seus impactos físicos, 

que são multiplicadores de riscos aos ecossistemas e à biodiversidade.580  

Por fim, no tocante às regiões polares, infere-se que há baixa projeção de 

impactos na vida humana, de tal sorte que com o aumento da temperatura há a 

incidência de perigos à vegetação local e ao fluxo marítimo durante o inverno e a 

primavera, impactando na distribuição e diversidade de espécies. Nesta senda 

vejamos algumas afirmações presentes no Relatório sobre a Mudança Climática de 

2012: 

A probabilidade de enchentes possui como fonte pesadas 
precipitações e combinação de chuva com neve. Assim, o 
derretimento da neve e a chuva são considerados como perigos 
frequentes responsáveis por 80% das enchentes no Ártico. Ainda, 
essa situação depende também da duração da exposição dos 
sistemas vivos à essas condições. 

Na zona costeira do Ártico, a erosão vem a ser um significativo 
problema, contribuindo na continuidade do derretimento de gelo, na 
elevação do nível do mar e em fortes tempestades associadas com 
as ondas oceânicas. Isso repercute na alteridade da paisagem do 
Ártico, em habitats de água doce em comunidades locais com o 
desaparecimento cultural por impactos em aldeias e cidades 
costeiras. A degradação do permafrost traz a intensificação a 
erosão do solo ártico entre 2 a 4 metros por ano. 

Na península da Antártida, a extensão e duração do gelo, em 
contrapartida ao aumento da temperatura dos oceanos, pode impor 
impactos aos recursos energéticos e à disponibilidade de alimentos 
para muitos níveis tróficos, à diminuição do sucesso reprodutivo, 
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menores abundâncias e mudanças na distribuição dos recursos 
naturais.581 

 

Ademais, outro documento relevante e recentemente publicado pela 

Organização Metereológica Mundial, chamado o Estado do Clima Global - 2020 

aponta que são inúmeros os problemas climáticos da atualidade podendo-se 

apontar como principais: 

1. Concentrações dos principais gases de efeito estufa, CO2, CH4, 
e N2O, continuou aumentar apesar da redução temporária nas 
emissões em 2020 relacionadas às medidas tomadas em resposta 
ao COVID-19.  

2. 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados. Os últimos 
seis anos, incluindo 2020, foram os seis anos mais quentes em 
registro. As temperaturas atingiram 38,0 ° C em Verkhoyansk, russo 
Federação em 20 de junho, a temperatura mais alta registrada em 
qualquer lugar ao norte do Círculo Polar Ártico (ondas de calor). 

3. A tendência de aumento do nível do mar está se acelerando. 
Além disso, o armazenamento de calor oceânico e a acidificação 
estão aumentando, diminuindo a capacidade do oceano para 
moderar as mudanças climáticas. 

4. A extensão mínima do gelo marinho do Ártico em Setembro de 
2020 foi o segundo menor no registro. O recuo do gelo marinho no 
Mar de Laptev foi o primeiro observado na era dos satélites. 

5. A tendência de perda de massa da Antártica acelerou por volta 

de 2005 e, atualmente, a Antártica perde aproximadamente 175 a 

225 Gt de gelo por ano. 

6. A temporada de furacões de 2020 no Atlântico Norte foi 
excepcionalmente ativo. Furacões, extremas ondas de calor, secas 
severas e incêndios florestais levaram a perdas de dezenas de 
bilhões de dólares americanos na economia e a muitas mortes. 

7. Cerca de 9,8 milhões de deslocamentos, em grande parte devido 
a riscos e desastres hidrometeorológicos, foram registrados 
durante o primeiro semestre de 2020. 

8. Interrupções no setor agrícola por COVID-19 agravaram o clima 
impactos ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, 
elevando os níveis de insegurança alimentar.582 
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Com efeito, depreende-se que a temperatura global para 2020 aumentou em 

torno de 1.2 (+ 0,1 Cº) acima dos níveis pré-industriais (1850-1900). Por sua vez, 

no tocante aos gases do efeito estufa, infere-se que em 2019 a concentração de 

gases CO² atingiu 410.5 partes por milhão (ppm), metano (CH4) atingiu 1.877 

partes por bilhão (ppb) e de óxido nitroso a 332 partes por bilhão (ppb), o que 

significa respectivamente 148%, 260% e 123% de aumento, tendo em vista os 

níveis pré-industriais (antes de 1750).583  

Na mesma linha, o Relatório Especial sobre o Aquecimento Global realizado 

pelo Painel Intergovernamental sobre o Clima estabeleceu como limite o 

aquecimento em até 1.5 Cº acima dos níveis pré-industriais, bem como a 

necessidade de zerar as emissões de CO² no mundo, até 2050.584 

Em média, desde o início de 1993, a taxa média global de elevação do nível 

do mar baseada na altimetria tem totalizou 3,3 ± 0,3 mm / ano. A taxa também 

aumentou ao longo desse tempo. Uma perda maior da massa de gelo dos mantos 

de gelo é a principal causa do aumento acelerado da média global do nível do 

mar.585 

Verifica-se, por oportuno, uma série de desastres naturais ocorreram em 

2020 podendo-se apontar severas secas afetaram várias partes do interior da 

América do Sul em 2020, com as áreas mais afetadas sendo o norte Argentina, 

Uruguai, Paraguai e oeste áreas de fronteira do Brasil.  

A maioria das províncias do norte da Argentina teve um de seus 
cinco anos mais secos já registrados, com Buenos Aires passando 
por seu segundo ano mais seco. Chuva para o período também 
estava muito abaixo da média em Paraguai e Uruguai. Agrícola 
estimado as perdas foram de cerca de US $ 3 bilhões no Brasil, 
com perdas adicionais na Argentina, Uruguai e Paraguai. Os níveis 
do rio estavam tão baixos que o rio transporte no Paraguai foi 
interrompido. Peru também experimentou condições de seca entre 
Janeiro e março, principalmente no norte do país. À medida que a 
seca continuava, uma importante onda de calor se estendeu por 
toda a região no final Setembro e início de outubro, estendendo-se 
leste e norte para cobrir grande parte do interior do Brasil. A 
temperatura atingiu 44,6 ° C dia 5 de outubro em Nova Maringá e 
Água Clara, e locais individuais que tiveram o dia mais quente já 
registrado incluiu Cuiabá, Curitiba, Belo Horizonte e Assunção. 
Houve atividade significativa de incêndios florestais em toda 
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Argentina, Brasil e Paraguai a partir do meio do ano em diante, com 
alguns dos mais sérios incêndios florestais ocorrendo no Pantanal 
no oeste do Brasil.586  

 

No extremo frio Russo, observou-se um aumento significativo das 

temperaturas, por meio de ondas de calor, o que denota por si só atenção e 

preocupação pela comunidade internacional, no que tange ao aquecimento global, 

senão vejamos: 

2020 foi um ano excepcionalmente quente para a maioria da 
Rússia, especialmente da Sibéria. Temperaturas em média sobre a 
Rússia para 2020 foi de 3,2 ° C acima da média, 1,0 ° C acima do 
anterior recorde estabelecido em 2007. Em partes do norte da 
Sibéria, as temperaturas médias para o ano foram de 6 ° C ou mais 
acima da média. O calor culminou no final de junho, quando as 
temperaturas atingiram 38,0 ° C em Verkhoyansk em 20 de junho, 
provisoriamente a temperatura mais alta conhecida em qualquer 
lugar ao norte do Círculo Polar Ártico. Calor anormal também 
estendido a outras partes do alto Ártico fora da Rússia, com 
temperaturas atingindo recordes em 25 de julho de 21,9 ° C em 
Eureka (Canadá) e 21,7 ° C no aeroporto de Svalbard.587 

 

Por sua vez, nos Estados Unidos da América observaram-se vários 

fenômenos climáticos adversos em 2020, os quais foram retratados 

exaustivamente pela mídia podendo ser mencionados: 

Uma série de incêndios florestais excepcionalmente grandes, 
incluindo os maiores incêndios já registrados nos estados da 
Califórnia e Colorado, ocorreu no oeste dos Estados Unidos em 
final do verão e outono, contribuindo para a maior área queimada 
nacionalmente no último 20 anos. Condições de seca generalizada 
através da metade ocidental dos Estados Unidos, particularmente 
o interior sudoeste, contribuiu para os incêndios, assim como um 
verão muito fraco monção. O período de três meses a partir de julho 
até setembro foi o mais quente e seco em recorde para o sudoeste 
dos Estados Unidos, e 2020 foi o ano mais seco já registrado para 
Nevada e Utah. Atividade anormal de raios em costeira da 
Califórnia em meados de agosto também pegou fogo muitos 
incêndios. Os incêndios mais destrutivos foram na Califórnia e no 
oeste do Oregon, com mais 8 500 estruturas destruídas na 
Califórnia e mais de 2.000 destruídos em Oregon; 46 mortes e US 
$ 16,5 bilhões em perdas foram atribuídos aos incêndios em vários 
estados.39 Houve também uma série de episódios de calor 
extremo. O Vale da Morte atingiu 54,4°C em 16 de agosto, a 
temperatura mais alta conhecida no mundo pelo menos nos últimos 
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80 anos, enquanto 49,4 ° C foi alcançado em 6 de setembro em 
Woodland Hills, que foi um recorde para a grande Los Angeles. A 
temperatura mais alta já registrada foi 56,7 ° C e foi alcançado em 
Furnace Creek, Califórnia em 10 de julho de 1911. Uma 
temperatura de 55.0 ° C foi registrado em Kebili, Tunísia em 7 de 
julho de 1931; este foi um recorde para o leste hemisfério.588 (...) 

A tempestade de neve mais significativa da América do Norte no 
inverno 2019/2020 ocorreu em 17–18 de janeiro em New found 
land. São João recebeu 76,2 cm de neve, incluindo uma queda de 
neve diária recorde, e rajadas de vento atingiram 126 km / h. No 
final do ano, ocorreram dois episódios extremos de frio no início da 
estação no outono. 

Na segunda semana de setembro, generalizadas nevascas 
ocorreram na planície do Colorado, incluindo Denver, onde um 
recorde de setembro alta temperatura de 38,3 ° C foi definida 
apenas três dias antes, em 5 de setembro. Mais tarde, em outubro, 
um grande surto de frio trouxe temperaturas excepcionalmente 
baixas e precipitação de inverno em uma ampla região das 
Montanhas Rochosas e estados centrais. Uma tempestade de gelo 
prejudicial em Oklahoma City vi quedas de energia que duraram 
dias em mais da metade da cidade, enquanto mais ao norte, 
Potomac, Montana atingiu −33,9 ° C em 25 de outubro, a primeira 
data de outono em cujas temperaturas caíram abaixo de −30 ° C 
em uma estação climática em qualquer lugar dos Estados Unidos 
(exceto Alasca)589 

 

Na Austrália também ocorreram inúmeros incêndios florestais, de tal sorte 

que foi atingida também a maior temperatura em Sydney (48,9º C), poluição por 

fumaça e secas prolongadas, senão vejamos: 

Grandes incêndios florestais no leste da Austrália, desde o final de 
2019 até o início de 2020, antes de finalmente ser controlada após 
fortes chuvas no início de fevereiro. Condições de seca, que 
prevaleceram desde o início de 2017, facilitado a partir de janeiro 
de 2020, mas houve uma série de episódios de calor extremo no 
início de 2020. Penrith, no oeste Sydney, atingiu 48,9°C, a maior 
temperatura observada em uma região metropolitana australiana 
área, em 4 de janeiro, enquanto Canberra, que definiu registros 
mensais em todos os três meses de verão, atingiu uma nova 
máxima de 44,0° C no mesmo dia. Grave poluição por fumaça 
também afetou muitas partes do sudeste da Austrália no início de 
2020. Uma série de estações em Nova Zelândia relatou seu período 
de seca mais longo registrado entre o final de dezembro de 2019 e 
final de fevereiro de 2020.590 

 

                                                            
588ESTADO do Clima Global 2020. Organização Metereológica Mundial (WMO), cit., p. 24-25. 
589Id. Ibid., p. 26. 
590Id. Ibid., p. 25. 
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Ademais, uma série de tempestades tropicais ocorreram globalmente, de tal 

sorte que estão acima da média normal global, bem como se deram inúmeros 

tornados, senão vejamos: 

O número de ciclones tropicais em todo o mundo foi acima da média 
em 2020, com 98 nomes tropicais tempestades no hemisfério norte 
de 2020 e 2019/2020 estações do hemisfério sul. A região do 
Atlântico Norte teve uma região muito ativa temporada, com 30 
ciclones tropicais; isso foi mais do que o dobro da média de longo 
prazo e Torre de fornecimento elétrico em Chubut, Argentina 
derrubada por uma tempestade de neve intensa quebrou o recorde 
de uma temporada completa em 2005. A maioria das outras bacias 
teve números de ciclones próximos ou ligeiramente abaixo da 
média. O índice de energia acumulada do ciclone (ACE), que 
integra a intensidade do ciclone e long gevity, estava bem abaixo 
da média em todas as bacias exceto o Atlântico Norte e o Norte da 
Índia Oceanos, com o Noroeste do Pacífico sobre 50% abaixo da 
média de longo prazo. Enquanto Valores sazonais ACE para o 
Atlântico Norte estavam acima da média, eles estavam bem aquém 
de registros sazonais. A temporada excepcionalmente ativa do 
Atlântico Norte resultou em um grande número de desembarques. 
Doze sistemas atingiram a terra firme nos Estados Unidos, 
quebrando o recorde anterior de nove, e cinco desses 12 sistemas 
atingiram o continente no estado da Louisiana. Os impactos mais 
severos da temporada nos Estados Unidos vieram de Furacão 
Laura, que alcançou a categoria 4 de intensidade e atingiu o 
continente em 27 de agosto próximo Lago Charles, no oeste da 
Louisiana, levando a extensos danos causados por vento e 
tempestades. Laura também foi associada a uma grande inundação 
danos no Haiti e na República Dominicana em sua fase de 
desenvolvimento. Setenta e sete mortes e US $ 19 bilhões em 
perdas econômicas foram atribuídos a Laura nos três países. Mais 
tarde na temporada, dois grandes furacões atingiram o continente 
em rápida sucessão na região central América. O furacão Eta 
atingiu o continente como um sistema de categoria 4 na costa leste 
da Nicarágua em 3 de novembro, causando graves inundações na 
região enquanto se movia lentamente pela Nicarágua, Honduras e 
Guatemala.591 

 

Como se vê, a mudança climática é o desafio do século, oportunidade em 

que a comunidade empresarial, bem como os Estados soberanos estão cada vez 

mais conscientes e entendendo a relevância da proteção ambiental e; 

                                                            
591ESTADO do Clima Global 2020. Organização Metereológica Mundial (WMO), cit., p. 27-28. 
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consequentemente uma transição para uma Economia Verde592 ou Circular593, 

como defendida pelos ambientalistas. 

A Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS - Marina Grossi), em entrevista concedida à CNN Brasil 

(21.04.2021) afirmou que a mudança do clima é o grande desafio do nosso século, 

bem como acentuou a importância do combate ao desmatamento ilegal, a fim de 

que se dê um “ganha-ganha” e se consiga uma diminuição nos níveis de 

degradação ambiental.594 

Ademais, nos dias 22 e 23 de abril de 2021, se deu a Cúpula de Líderes 

sobre o Clima promovida por Joe Biden (EUA) oportunidade em que 40 Líderes 

discutiram questões afeitas ao aquecimento global, desenvolvimento sustentável, 

combate às alterações climáticas, resiliência ambiental, economia verde, bem 

como metas de redução zero, senão vejamos: 

A Cúpula do Clima foi aberta nesta quinta-feira (22.04.2021), em 
evento organizado pelo governo dos Estados Unidos. O anfitrião é 
o presidente Joe Biden, que faz a coordenação do evento. O 
discurso de abertura ficou sob a responsabilidade da vice-
presidente dos EUA, Kamala Harris. 

Pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou e 
prometeu que o país terá neutralidade climática até 2050. 
"Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 

                                                            
592Economia Verde. A economia verde é definida pelo Pnuma como “uma economia que resulta em 

melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os 
riscos ambientais e a escassez ecológica”. As características preponderantes da economia 
verde são: baixo carbono, eficiência no uso de recursos naturais e inclusão social. No projeto 
de economia verde, propõe-se o consumo consciente, reciclagem, reutilização de bens, uso de 
energia limpa e valoração da biodiversidade. ECYCLE. Disponível em: 
https://www.ecycle.com.br/4539-economia-verde.html. Acesso em: 25 abr. 2021. 

593Economia Circular: Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, 
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-
vida da economia linear, por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num 
processo integrado, a economia circular é vista como um elemento chave para promover a 
dissociação entre o crescimento económico e o aumento no consumo de recursos, relação até 
aqui vista como inexorável. Inspirando-se nos mecanismos dos ecossistemas naturais, que gerem 
os recursos a longo prazo num processo contínuo de reabsorção e reciclagem, a Economia 
Circular promove um modelo económico reorganizado, através da coordenação dos sistemas de 
produção e consumo em circuitos fechados. Caracteriza-se como um processo dinâmico que 
exige compatibilidade técnica e económica (capacidades e atividades produtivas) mas que 
também requer igualmente enquadramento social e institucional (incentivos e valores). O QUE é 
a economia circular? Disponível em: https://eco.nomia.pt/pt/economia-
circular/estrategias#:~:text=Economia%20Circular%20%C3%A9%20um%20conceito,reciclagem
%20de%20materiais%20e%20energia. Acesso em: 25 abr. 2021. 

594MUDANÇA climática é desafio do século, diz especialista em sustentabilidade. [Marina Grossi, 
entrevista]. CNN Brasil, 22 abr. 2021]. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/04/22/mudanca-climatica-e-desafio-do-seculo-
diz-especialista-em-sustentabilidade. Acesso em: 22 abr. 2021. 
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2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as 
medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de 
eliminar o desmatamento ilegal até 2030". 

Na abertura, Biden prometeu reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa dos EUA em 50%, em relação aos níveis de 2005, até 
2030 e afirmou que os próximos anos farão parte de uma ‘década 
decisiva’ para o combate às mudanças climáticas. A medida foi 
antecipada pela CNN.595 

 

Destarte, infere-se uma atenção especial no combate às alterações 

climáticas, o que certamente será positivo e trará resultados expressivos no longo 

prazo, podendo também trazer avanços em curto prazo, sinalizando os esforços 

dos países (Comunidade Internacional) no sentido de fomentar/dirimir os graves 

problemas e desastres climáticos que estamos enfrentando na atualidade. 

Com efeito, verificou-se também no encontro grande atenção às emissões 

de dióxido de carbono (CO²), dado que se trata do meio mais poluente (combustível 

fóssil – carvão mineral596) em uso na atualidade, muito presente na China, 

Cazaquistão, Rússia, Polônia, Índia, Alemanha, Austrália, África do Sul e Estados 

Unidos da América, o que revela preocupação da comunidade internacional, nesse 

sentido vejamos: 

O carvão, a opção mais poluente e geralmente a mais barata para 
geração de energia, é agora o combustível fóssil mais caro do 
mundo. 

Com o colapso do petróleo, no mês passado, o preço de referência 
global da commodity agora está abaixo do contrato de carvão mais 
negociado em termos de energia equivalente, segundo cálculos da 
Bloomberg. 

O carvão de Newcastle da Austrália negociado na ICE Futures 
Europe fechou em US$ 66,85 a tonelada na sexta-feira, o 
equivalente a US$ 27,36 por barril de petróleo. Os contratos futuros 
Brent encerraram em US$ 26,98 o barril. 

                                                            
595GALZO, Weslley; FERRARI, Murillo. Cúpula do Clima: veja discursos de Biden, Bolsonaro, Xi 

Jinping e outros líderes. CNN Brasil. 22 abr. 2021. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/04/22/cupula-do-clima-tem-discurso-de-
bolsonaro-e-de-mais-39-lideres-mundiais. Acesso em: 24 abr. 2021. 

596Carvão Mineral: O carvão mineral é um mineral não renovável, mais especificamente uma 
rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem 
orgânica. É, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o combustível fóssil com 
maior disponibilidade no mundo e uma das primeiras fontes de energia usadas pelo homem. 
Passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. CARVÃO mineral. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm. Acesso 
em: 25 abr. 2021. 
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Embora o uso de carvão nos EUA e na Europa tenha diminuído 
devido à queda do custo do gás natural e de energias renováveis, 
bem como pela estabilização do crescimento da demanda por 
energia, o consumo continua a subir na Ásia, onde 
tradicionalmente é a opção mais barata para mercados 
emergentes que dependem do produto. 

O carvão é também o combustível fóssil mais poluente: emite 
cerca de duas vezes mais dióxido de carbono do que o gás 
natural e 30% mais do que a gasolina quando queimado. 
597(grifos nossos) 

 

Por oportuno, infere-se que na ausência de instrumentos econômicos, os 

custos ambientais e socioeconômicos associados às emissões de GEE (Gases do 

efeito estufa) não são captados pelo mercado. Com a precificação de carbono, cria-

se uma motivação financeira para que as empresas e os consumidores reduzam 

suas emissões e para que a mitigação siga a trajetória de menor custo agregado 

para a economia, senão vejamos: 

A precificação pode assumir a forma de tributos sobre o carbono ou 
de sistemas de comércio de emissões, devendo ser consideradas 
possíveis interações entre esses mecanismos e instrumentos já 
existentes quando de sua implementação. A precificação de 
carbono tem sólidos fundamentos na teoria econômica. Em curto 
prazo, os crescentes custos de controle e a perda de mercado de 
produtos carbono-intensivos são consequências inevitáveis das 
restrições quantitativas de emissões de Gases de Efeito Estufa, 
cada vez mais necessárias para o controle das mudanças 
climáticas.  

Nesse contexto, a precificação do carbono pode reduzir o custo 
econômico das políticas climáticas ao permitir que os agentes com 
custos mais baixos de abatimento contribuam mais com os esforços 
de redução de emissões do que os agentes com custos mais 
elevados. Além disso, a precificação cria um incentivo de longo 
prazo mais forte para a inovação tecnológica 2 “We should tax what 
we burn, not what we earn. This is the single most important policy 
change we can make”. ambiental que políticas de restrição de 
emissões do tipo comando-e-controle ou padrões tecnológicos. 
Instrumentos de precificação de carbono podem ser de dois tipos: 
tributos ou sistemas de comercialização de permissões de emissão. 
No caso do tributo sobre as emissões, determina-se um preço a ser 
pago por unidade emitida (em termos de dióxido de carbono 
equivalente), de modo que o nível agregado de emissões 
previamente estipulado seja atingido. No segundo tipo, os 
reguladores criam mercados em que os agentes interagem em 
negociações de compra e venda de direitos de emissão 

                                                            
597CARVÃO mineral. O combustível mais caro do mundo. Disponível em: 

https://www.moneytimes.com.br/carvao-e-o-combustivel-mais-caro-do-mundo-apos-colapso-do-
petroleo/. Acesso em: 25 abr. 2021. 
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transacionáveis. Isto é, o regulador define a quantidade de 
emissões permitida e a aloca entre os agentes regulados, 
permitindo que as interações de mercado definam o preço do 
carbono.598 

 

Neste sentido, a conhecida frase do ex-candidato à presidência dos EUA: 

Devemos taxar o que queimamos, não o que ganhamos. Essa é a mudança de 

política mais importante que podemos fazer.599 

Portanto, uma discussão internacional dessa envergadura (Cúpula dos 

Líderes sobre o Clima) é extremamente importante, sendo responsável por 

direcionar as ações de combate às alterações climáticas em todo o mundo, para as 

próximas décadas, bem como firmar um compromisso internacional para com o 

meio ambiente, o que consequentemente fortalece o papel do Estado, no sentido 

de regular/aplicar as ferramentas de proteção e; exige que as empresas 

implementem políticas/medidas de responsabilidade socioambiental, de tal modo 

que haja colaboração para a mitigação dos fenômenos climáticos adversos que 

estamos enfrentando. 

 

3.5 Políticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental (Estudo 

de casos reais e políticas sociais corporativas de preservação ambiental) 

 

Sabe-se que, o artigo 225, caput, da Constituição Federal é claro no sentido 

de que o Direito Ambiental é norteador das políticas de governo, que deverão 

sempre estar atentas à necessidade de se manter a higidez ambiental para às 

                                                            
598A PRECIFICAÇÃO do Carbono. O que o setor empresarial precisa saber para se posicionar. 

(CEBDS). p. 15. Disponível em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/14773/1560684781cebds.org-port-
guiaprecificacao-web.pdf. Acesso em: 27 abr. 2021. 

599(Al Gore) – candidato à presidência dos Estados Unidos da América (2000). Al Gore recebeu o 
Nobel da Paz em 2007, junto com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da 
ONU, "pelos seus esforços na construção e disseminação de maior conhecimento sobre as 
alterações climáticas induzidas pelo homem e por lançar as bases necessárias para inverter tais 
alterações". Recebeu ainda o Prêmio Princesa das Astúrias de 2007, galardão concedido pela 
Fundación Princesa de Astúrias, na cidade de Oviedo (Espanha). Autor da celebre frase, em 
inglês: “We should tax what we burn, not what we earn. This is the single most important policy 
change we can make”, ou seja, “Devemos taxar o que queimamos, não o que ganhamos. Essa é 
a mudança de política mais importante que podemos fazer”. AL GORE. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Al_Gore#:~:text=Albert%20Arnold%20%22Al%22%20Gore%20Jr,na
%20elei%C3%A7%C3%A3o%20do%20ano%202000. Acesso em: 27 abr. 2021. 
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presentes e futuras gerações. Ademais, o legislador infraconstitucional já havia 

tratado do princípio do desenvolvimento sustentável no artigo 4º, I, da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, dispondo que ela deve ser implementada observando 

“a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. 

Nota-se que há um dever implícito de realizar algo de benéfico ao meio 

ambiente, tal como financiar pesquisas que possam identificar novas tecnologias 

na área de combate à poluição, trocar equipamentos por outros capazes de reduzir 

os níveis de emissão, mesmo quando estes estejam dentro dos padrões legalmente 

exigidos, etc. 

Nesse passo, nos ensina Marcela Abelha Rodrigues: 

É justamente por causa da aplicação deste princípio à atividade 
desenvolvimentista, produtora de consumo e eliminação de 
resíduos em massa, que a doutrina ambiental tem procurado fixar 
a atividade econômica e a sociedade de consumo em três pontos 
fundamentais: a) evitando-se a produção de bens supérfluos e 
agressivos ao meio ambiente; b) convencendo o consumidor da 
necessidade de evitar o consumo de bens “inimigos” do meio 
ambiente; c) estimulando o uso de “tecnologias limpas” no exercício 
da atividade econômica.600 

 

Uma consciência sustentável, por parte das organizações, pode significar 

uma vantagem competitiva, se for encarada como única estratégia da organização. 

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável vem sendo tratado com mais 

atenção e preocupação. Nesse passo, vejamos: “A responsabilidade 

socioambiental pode ser conceituada como um conjunto de ações que promovam 

o desenvolvimento sem comprometimento com o meio ambiente e as áreas 

sociais”.601 

Ademais, cumpre pontuar que o artigo 225, §1º, inciso VI, da Carta Magna 

que, para assegurar o direito previsto no caput, incumbe ao Poder Público “[...] 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”. Dessa forma: 

O desenvolvimento sustentável é uma questão de importância 
fundamental no século XXI e é uma importante meta política para a 

                                                            
600RODRIGUES, Marcelo Abelha. op. cit., p. 172. 
601LARUCCIA, Mauro Maia; YAMADA, Karen Junko. op. cit., p. 62. 
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comunidade internacional e os governos nacionais. Em resposta, 
um corpo crescente de leis aborda as preocupações ambientais e 
promove o desenvolvimento sustentável em todos os níveis, desde 
leis de desenvolvimento local, via regulamentação da indústria sef 
e outros instrumentos de soft law, até tratados internacionais. 

No entanto, apesar desses esforços regulatórios, os problemas e 
condições ambientais continuam a piorar. As acumulações globais 
de carbono na atmosfera terrestre continuam a aumentar a cada 
década, apesar das promessas dos governos mundiais de assinar 
o Tratado do Rio em 1992 para reduzir a acumulação de CO2 em 
20% dos níveis de 1990.602 

 

No tocante a responsabilidade socioambiental, a partir da década de 1970 

houve um crescimento expressivo, oportunidade em que se deu uma alteração 

significativa no mercado acerca desta temática. Segundo relato de Pedro Josias: 

É possível falar que a evolução da Responsabilidade 
Socioambiental é marcante no início da década de 70. A grande 
depressão econômica e os efeitos do pós-guerra são fatos 
marcantes para o capitalismo, demonstram as fragilidades do 
sistema e um dos maiores impactos sentidos pelos próprios 
capitalistas. Mudanças provocam alterações no modelo de 
desenvolvimento econômico fazendo grande número de 
desemprego. Por tantas transformações ocorridas no século vinte 
(XX), a década de 90 foi preconizada com organizações 
organizadas e estrategicamente voltadas ao tema 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE). A noção de 
Responsabilidade Social Empresarial atrelada ao mundo 
Empresarial como forma de Gestão pode ser considerado 
recentemente visto que, o que havia antes destas incorporações de 
conceito ao mundo dos negócios era a prática da filantropia que se 
diferencia em vários aspectos das práticas de “RSE”, outro 
momento histórico importante para a disseminação do conceito de 
“SER” foi a década de 60. Os movimentos Jovens e Estudantis 
dessa época questionavam com veemência o capitalismo 
excludente.603 

 

                                                            
602UNITED NATIONS. Report of the United Nations. Conference on Environment and Development. 

Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. l). Disponível em: 
https://undocs.org/en/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I). Acesso em: 02 jul. 2020. Tradução nossa. 
Texto original, em inglês: “Sustainable development is an issue of fundamental importance in the 
twenty-first century and is an important policy goal for the international community and national 
governments. In response, a growing body of Law addresses environmental concerns and 
promotes sustainable development on all levels from local development laws, via industry sef-
regulation and other soft law instruments, to international treaties. 
However, despite these regulatory efforts, environmental problems and conditions continue to 
worsen. Global carbon accumulations in the earth`s atmosphere continue to rise each decade, 
despite the promises of world governments signing the Rio Treaty in 1992 to reduce CO2 
accumulation by twenty percent of 1990 levels”. 

603PEDRO, Josias. Sociedade do futuro. Revista Administradores, v. 2, n. 14, abr. 2012. 
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Verifica-se que importantes princípios foram traçados pela Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente no Brasil (Lei n° 6.938/1981), que são: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 
para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente.604 

 

Pode-se mencionar que o desenvolvimento sustentável segue os seguintes 

princípios:  

1 – Os seres humanos estão no centro das preocupações com o 
desenvolvimento sustentável. Têm direito a vida saudável e 
produtiva, em harmonia com a natureza. [...] 

3 – O direito ao desenvolvimento dever ser exercido, de modo a 
permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades das 
gerações presentes e futuras. 

4 – Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 
ambiental deve constituir parte integrante do processo de 
desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste. 
[...] 

27 – Os estados e os povos devem cooperar de boa-fé e imbuídos 
de espírito de parceria para a realização dos princípios 

                                                            
604BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, cit. 
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consubstanciados nesta Declaração, e para o desenvolvimento 
progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento 
sustentável.605 

 

Necessário também que seja observado o Relatório de Brundtland, 

acrescentando que: “O desenvolvimento que atende às necessidades das 

gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender aos seus próprios interesses”.606 

Ademais, o desenvolvimento sustentável incluiu aspectos procedimentais, 

tais como o dever de elaborar estudo de impacto ambiental e outras avaliações 

ambientais, e participação pública no processo decisório como forma de promover 

aumento de qualidade e sustentabilidade. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada em junho de 2012 (Rio+20), foi marcada por tensa expectativa que os 

países talvez sequer chegassem a uma declaração conjunta após as reuniões. 

Devemos destacar que a Rio+20 teve muito mais importância na criação de debates 

amplos no envolvimento e conscientização dos cidadãos e instituições públicas que 

em matéria de direito internacional. 

Nesse sentido é extremamente importante o uso sustentável da 

biodiversidade: 

Nos últimos anos, o custo da BIOECONOMIA está comprando uma 
importação vital no nível global, como a demanda por fatores 
demandados por poblacionais, a menor disponibilidade de recursos 
fósseis e as economias do câmbio escalável. Apesar de o nível de 
estabilização da população mundial estimada em 9.000 milhões de 
pessoas em 2050, as revisões ecientes indicaram que é a produção 
em 12.000 milhões de habitantes atribuídos a 2100. Essas 
questões problemáticas são evidenciadas por fatores de risco 
associados a outros produtos mais importantes, sustentáveis desde 
o ponto de vista econômico, social e ambiental.607 

                                                            
605DECLARAÇÃO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro, 1992). 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/bmestar/rio92.htm. Acesso em: 16 jan. 2020. 
606RELATÓRIO Brundtland. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland. Acesso em: 08 set. 2020. 
607BIOECONOMIA Argentina. Disponível em: http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/bioeconimia-

argentina/. Acesso em: 16 jan. 2019. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “En los últimos 
años, el costo de la BIOECONOMÍA ha sido comprar una importación vital a nivel mundial, como 
la demanda de la población, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las economías de cambio 
escalables. A pesar del nivel estimado de estabilización de la población mundial en 9 mil millones 
para 2050, las revisiones ecológicas indicaron que la producción es de 12 mil millones para 2100. 
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Destarte, a bioeconomia surge como um novo paradigma que compreende 

a convergência das novas tecnologias nos setores produtivos tradicionais, 

implicando uma etapa de transição que substituiria o modelo de industrialização 

atual. Nesse sentido: 

Resumo da análise documental. A tradução em espanhol da voz 
sustentável em inglês é sustentável. Na América Latina, 
distinguem-se desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O 
desenvolvimento sustentável é antropocêntrico e abrangente com 
valores, tecnologias limpas e leis de proteção que proporcionam 
bem-estar para as gerações presentes e futuras sem deterioração 
socioeconômica-ambiental. Possui um futuro, uma política 
ecológica ambiental e a necessidade de acelerar o progresso 
socioeconômico dos países menos desenvolvidos (ecologização da 
economia). A sustentabilidade é composta por sistemas e 
subsistemas, com recursos humanos, naturais e manufaturados 
que obrigam a estabelecer princípios. Sistemas sustentáveis são 
sistemas ideais (paraíso) não alcançáveis em países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.608 

 

Ademais, a importância de uma agricultura sustentável, com um sistema 

integrado de práticas de produção vegetal e animal, que permita satisfazer 

necessidades em longo prazo, onde o enfoque agroecológico é vital. Nesse sentido: 

No entanto, não existe um nível global, uma infraestrutura 
adequada para estabelecer essa abordagem; portanto, é 
necessário o uso de inovações tecnológicas, onde a biotecnologia 
tem um papel primordial, o que favorece o uso dos recursos 
naturais disponíveis na região, aumentando produtividade e 
produção de alimentos e matérias-primas, tornando eficiente o 
tratamento de resíduos agroindustriais e urbanos e gerando 
produtos para os setores de saúde e meio ambiente.609 

                                                            
Estos problemas problemáticos se evidencian por factores de riesgo asociados con otros 
productos importantes, económica, social y ambientalmente sostenible.” 

608FERNÁNDEZ, Lilia; GUTIÉRREZ, Myrella. Bienestar social, económico y ambiental para las 
presentes y futuras generaciones. Información Tecnológica, v. 24, n. 2, p. 121-130, 2013. Disponível 
em: https://scielo.conicyt.cl/pdf/infotec/v24n2/art13.pdf. Acesso em: 09 set. 2019. Tradução nossa. 
Texto original, em espanhol: “Resumen del análisis documental. La traducción al español de la voz 
inglesa sustainable es sostenible. En Latinoamérica se distingue desarrollo sostenible y sustentable. 
El desarrollo sostenible es antropocéntrico e integral con valores, tecnologías limpias y leyes de 
protección que proporciona bienestar a las presentes y futuras generaciones sin deterioro ambiental-
social-económico. Tiene futuro, una política ecológica ambiental y la necesidad de acelerar el 
progreso socioeconómico de los países menos desarrollados (ecologización de la economía). La 
sostenibilidad está compuesta de sistemas y subsistemas, con recursos humanos, naturales y 
manufacturados que obliga a establecer principios. Los sistemas sostenibles, son sistemas ideales 
(el paraíso) no alcanzables en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.” 

609TRUJILLO, Iselen. op. cit., v. 1, p. 203. Tradução nossa. Texto original, em espanhol:” Sin 
embargo, no existe a nível mundial, uma infraestructura adecuada para estabelecer este enfoque, 
por locual es necessário elempleo de innovaciones tecnológicas, donde la biotecnologia tiene um 
papel primordial, que favorezca el aprovechamiento de los recursos naturales de que dispone em 
la región, elevando la productividad y producción de alimentos y matérias primas, haciendo 
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No tocante aos transgênicos, uma série de questões éticas são levadas em 

conta no campo da pesquisa e biotecnologia objetivando atingir o desenvolvimento 

sustentável. Uma série de perguntas são formuladas, como até que ponto é 

possível criar e alterar a natureza. 

Por outra via, o uso dos transgênicos pode contribuir em muito para diminuir 

a crise de fome, a falta de alimentos e para tornar constante o abastecimento nos 

postos de compra. Nesse sentido, vejamos: 

O debate ético sobre espécies transgênicas e suas repercussões 
na saúde e no ambiente dos seres humanos devem basear-se em 
uma crítica prévia da visão instrumental moderna da natureza, 
reconhecida, pelo contrário, um claro valor inerente. Pode justificar 
o estabelecimento de limites à ação humana, o que implica a 
consideração do ocriado como um mero objeto sujeito à 
apropriação. Segundo ele, a aplicação de DNA recombinante 
latente a espécies vegetais só seria hipoteticamente aceita se fosse 
destinada à promoção de seres humanos e ambientais ... 

O uso de OGM implica dificuldades diretas em torno de sua 
legislação e, é claro, um espaço bioético, responsável por fornecer 
razões que contribuem para a complexidade dos OGM para gerar 
políticas. nacional e internacionalmente, garantindo que as 
probabilidades e os resultados dos riscos sejam baixos ou nulos. 

Além disso, deve haver um processo de comunicação aberta e 
aberta para a sociedade nesse ponto, que permita tomar decisões 
sobre o consumo desses alimentos, de maneira segura e 
sustentável, estudando caso a caso.610 

 

Assim, verifica-se que as políticas de sustentabilidade são essenciais, 

devendo o Poder Público e o povo sempre estarem preocupados em atender aos 

                                                            
eficiente el tratamento de los desechos agroindustriales y urbanos, y generando produtos para los 
sectores de salud y ambiente.” 

610TRUJILLO, Iselen. op. cit., v. 1, p. 204-205. Tradução nossa. Texto original, em espanhol: “El 
debate ético sobre las espécies transgénicas y su repercusión sobre la salud y el entorno del ser 
humano, debe partir de uma critica previa a la moderna visión instrumental de la naturaleza 
reconociéndole, por el contrario, um claro valor inherente. El opuede justificar el establecimiento 
de limites a la actuación humana, impidiendo la consideración de l ocreado como un mero objeto 
susceptible de apropriación. De acuerdo com ello, la aplicación de laténcinadel ADN recombinante 
a espécies vegetales, sólopodriá ser hipoteticamente aceptada si tuviera como finalidade la 
promoción de lbien común humano y ambiental... 
El uso de OGMs implica retos dificles em torno a la legislación de los mismos y, por supuesto, um 
espacio bioetico, que tiene la responsabilidad de brindar razonamientos que contribuyan a enfocar la 
complejidad que envuelve al ámbito de los OGMs, a fin de generar políticas a nível nacional e 
internacional, que aseguren que las probabilidades y consecuencias de los riesgos sean bajos o nulos. 
Adicionalmente, deberia existir um proceso de comunicación diáfanou y aberto a la sociedade 
sobre este punto, que le ermitiera la toma de decisiones sobre el consumo de estos alimentos, de 
uma manera segura y sustentada, estudiando caso a caso.” 
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questionamentos formulados a fim de que tenhamos um pleno atendimento das 

necessidades da população e da sociedade civil como um todo.  

O padrão de produção e consumo que caracteriza o atual estilo de 
desenvolvimento tende a consolidar-se no espaço das cidades e 
estas se tornam cada vez mais o foco principal na definição de 
estratégias e políticas de desenvolvimento.611 

 

Visando a facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade, Sachs a 

divide em cinco classificações: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 

econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade social e a 

sustentabilidade política. Essa divisão é contraposta pela visão de Schumacher, 

que classifica somente em sustentabilidade ambiental, econômica e pessoal.612 

Ademais, essas duas visões supracitadas diferem principalmente do termo 

ambiental, pois Sachs refere-se ao uso racional dos recursos, enquanto Sachs à 

capacidade dos ecossistemas diante da agressão humana.613 

O conceito de Sachs refere-se à sustentabilidade como: 

Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física do processo 
de crescimento e tem como objetivo a manutenção de estoques dos 
recursos naturais, incorporados as atividades produtivas. 

Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da 
capacidade de sustentação dos ecossistemas, o que implica a 
capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas em 
face das agressões antrópicas. 

Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por 
objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. Para o caso 
de países com problemas de desigualdade e inclusão social, 
implica a adoção de políticas distributivas e a universalização de 
atendimento a questões como saúde, educação, habitação e 
seguridade social. 

Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção 
da cidadania para garantir a incorporação plena dos indivíduos ao 
processo de desenvolvimento. 

Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente 
dos recursos em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos 

                                                            
611FERREIRA, Leila da Costa. A questão ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. 

São Paulo: Boitempo, 1998. 
612BARBOSA, Gisele Silva. O desafio do desenvolvimento sustentável. Revista Visões, v. 1, n. 4, p. 

9, jan./jun. 2008. Disponível em: http://a3p.mma.gov.br/wp-
content/uploads/Biblioteca/Artigos/Documentos/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustenta
vel_Gisele.pdf. 

613Id., loc. cit. 
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do investimento público e privado. Implica a avaliação da eficiência 
por processos macrossociais (Agenda 21 brasileira).614 

 

Denota-se também a presença da sustentabilidade no ambiente urbano. No 

Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, os problemas causados pelo 

aumento da população urbana sem a presença do Poder Público acompanhando 

essa urbanização quase que espontânea pode ser notado há muitos anos. 

Temos que a sustentabilidade urbana é definida por Henri Acserald como a 

capacidade das políticas urbanas se adaptarem à oferta de serviços, à qualidade e 

à quantidade das demandas sociais, buscando o equilíbrio entre as demandas e 

serviços urbanos e investimento em estrutura.615 

No entanto, também é imprescindível para a sustentabilidade urbana o uso 

racional dos recursos naturais, a boa forma do ambiente urbano baseado na 

interação com o clima e os recursos naturais, além das respostas às necessidades 

urbanas com o mínimo de transferência de dejetos e rejeitos para outros 

ecossistemas atuais e futuros.616 

Denota-se que a grande maioria dos países desenvolvidos, tanto quanto os 

que estão em desenvolvimento e também suas cidades, estão explorando a 

capacidade de seus recursos naturais ao limite. Depende do nível de 

industrialização de cada país e os problemas se diferenciam.617 

Por sua vez, nos países em desenvolvimento os problemas ambientais e 

sociais são agravados pelo aumento das cidades sem o acompanhamento de 

infraestrutura para suportar tal crescimento. Em todo o mundo a pobreza ainda é 

um dos principais problemas enfrentados pelas sociedades, e geralmente a 

camada mais pobre da população é amplamente negligenciada.618 

Ademais, para a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD, 1988, 1991) os objetivos que derivam do conceito de desenvolvimento 

sustentável estão relacionados com o processo de crescimento da cidade e objetiva 

                                                            
614SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. 

São Paulo: Studio Nobel, 1993. 
615BARBOSA, Gisele Silva. op. cit., p. 9. 
616Id., loc. cit. 
617Id., loc. cit. 
618Id., loc. cit. 
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a conservação do uso racional dos recursos naturais incorporados às atividades 

produtivas. Assim: 

- retomar o crescimento; 

- alterar a qualidade do desenvolvimento; 

- atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, 
energia, água e saneamento; 

- manter um nível populacional sustentável; 

- conservar e melhorar a base de recursos; 

- reorientar a tecnologia e administrar o risco; 

- incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de 
decisões.619 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável ou “sustentabilidade” foi descrita 

por Satterhwaite como “A resposta às necessidades humanas nas cidades com o 

mínimo ou nenhuma transferência dos custos da produção, consumo ou lixo para 

outras pessoas ou ecossistemas, hoje e no futuro”.620 

Verifica-se, nessa esteira que o desenvolvimento sustentável deve se 

atentar às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades, ou seja, deve-se 

preocupar desde já com a promoção de medidas e técnicas que evitem uma 

excessiva degradação ambiental que será suporta por uma geração “vindoura”, a 

qual não encontrará fonte suficiente de recursos naturais para subsistir. Senão 

vejamos: 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial 
presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 
humanas.621 

 

Já se passaram quatro anos desde que o plano de ação chamado 

“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” entrou em ação. Os objetivos foram criados por representantes dos 

                                                            
619NOSSO Futuro Comum. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991. p. 53. 
620BARBOSA, Gisele Silva. op. cit., p. 4. 
621NOSSO Futuro Comum. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, cit., p. 49. 
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193 Estados-membros da ONU, em Nova York, e pretendem mudar a humanidade, 

ao “erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a 

paz e a prosperidade”. Nesse sentido: 

A Agenda 2030 contém 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que constituem uma ambiciosa lista de tarefas 
que cobrem todos os campos do desenvolvimento humano, ao 
combinar os processos dos Objetivos do Milênio e os processos 
resultantes da Rio+20. É uma nova fase para o desenvolvimento de 
todos os países, cidades, setores, empresas e cidadãos, que tem 
nos próximos 11 anos, sua etapa de final implementação.622 

 

Podemos elencar como objetivos de desenvolvimento sustentável: 1. 

erradicação da pobreza, 2. fome zero e agricultura sustentável; 3. saúde e bem-

estar; 4. educação de qualidade; 5. igualdade de gênero; 6. água potável e 

saneamento; 7. energia acessível e limpa; 8. trabalho decente e crescimento 

econômico; 9. indústria, inovação e infraestrutura; 10. redução das desigualdades; 

11. cidades e comunidades sustentáveis; 12. consumo e produção responsáveis; 

13. ação contra a mudança global do clima; 14. vida na água; 15. vida terrestre; 16. 

paz, justiça e instituições eficazes e 17. parcerias e meios de implementação.623 

Cumpre informar que a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a 

Usp (Universidade de São Paulo) estabeleceram parcerias acadêmicas para o 

fomento do desenvolvimento sustentável, junto com a Rede Internacional Campus 

Sustentável (ISCN), a qual é responsável pela realização de um fórum global em 

que as principais faculdades, universidades e campi corporativos trocam ideias, 

experiências e informações para implementar operações sustentáveis em 

instituições; integrando a sustentabilidade à pesquisa e ao ensino, contando com 

membros como a Harvard University, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

e a Yale University.624 

Nesse sentido, a Unicamp objetivando fomentar tendências emergentes no 

setor elétrico e construir uma visão de longo prazo voltada para a economia de 

baixo carbono, firmou com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) uma 

                                                            
622PLATAFORMA Agenda 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/. Acesso em: 08 

set. 2020. 
623Id. Ibid. 
624ISCN INTERNATIONAL SUSTAINABLE CAMPUS NETWORK. Charter 2018. p. 88-89. 

Disponível em: https://international-sustainable-campus-network.org/download/250/. Acesso em: 
13 nov. 2020. 
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parceria, na qual transformou a região de Barão Geraldo, em Campinas (SP), em 

um “Living Lab”. O projeto tem como objetivo testar em tempo real novas 

tecnologias, entender o seu impacto no funcionamento das redes de distribuição e 

em questões regulatórias, possibilitando também a geração de novos modelos de 

negócios para a companhia.625 

Como se vê, há alguns princípios estabelecidos pela ISCN-GULF (Rede de 

Sustentabilidade no Campus – 2017), objetivando determinar algumas métricas a 

serem seguidas no desenvolvimento dos trabalhos. Nesse sentido vejamos: 

Princípio 1 – demonstrar respeito pela natureza e sociedade, de 
modo que considerações acerca da sustentabilidade deve ser parte 
integral de um planejamento, construção, renovação e operação de 
construções no campus. 

Princípio 2 – para assegurar o desenvolvimento sustentável por um 
grande período de tempo no campus, devem-se acrescentar alvos 
e planejamentos para inclusão de metas para proteção do meio 
ambiente e desenvolvimento de ações sociais. 

Principio 3 – para alinhar as missões centrais da organização para 
com o desenvolvimento sustentável, facilitação das pesquisas e 
promoção da educação ambiental, estratégias devem estar 
conectadas para fomentar a criação de um laboratório vivo para a 
promoção da sustentabilidade.626 

 

Entre os princípios descritos na Carta da "Universidade Sustentável" está o 

termo "living labs", que consiste em um ecossistema de inovação aberta por meio 

da integração entre usuários, academia e mercado (empresas privadas). Esta nova 

forma de gerar inovação e produtos alinha as possibilidades técnicas e científicas 

(pesquisa) com os anseios dos usuários e a viabilidade de mercado para 

implementá-los.627 

Com efeito, foram estudadas algumas tecnologias: 1. mobilidade elétrica; 2. 

energia solar, 3. armazenamento de energia; 4. consumo inteligente; 5. Smart 

                                                            
625PRÊMIO ODS. Pacto Global 2019. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1rN5psOVoEQRyT2sFKrkug7n_5t_4PfaE/view. Acesso em: 13 nov. 
2020. 

626ISCN INTERNATIONAL SUSTAINABLE CAMPUS NETWORK. Charter 2018, cit. 
627SILVA, Luiz C. P. da; VILLALVA, Marcelo G.; ALMEIDA, Madson C. de; BRITTES, José L. P.; 

YASUOKA, Jorge; CYPRIANO, João G. I. Modelo de campus sustentável da Universidade 
Estadual de Campinas - Brasil: um modelo integrado laboratório vivo para geração renovável, 
mobilidade elétrica, eficiência energética, monitoramento e gestão da demanda de energia. p. 4. 
Disponível em: http://www.ggus.depi.unicamp.br/wp-
content/uploads/2016/03/Campus_Model_Unicamp-SSUC2017.pdf. Acesso em: 13 nov. 2020. 
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Campus Living Labs (são plataformas para testes de soluções tecnológicas em 

ambiente real) com a aplicação de diversos conceitos integrados e clientes reais, 

sejam eles residenciais, comerciais ou industriais.628 

Outra iniciativa inovadora que visa promover o desenvolvimento sustentável 

é a reciclagem a seco de embalagens plásticas contaminadas. A Eco Plantas 

desenvolveu uma solução tecnológica para descontaminar e reciclar embalagens 

plásticas de óleo lubrificante e outras de uma forma ecológica sem utilização de 

água e sem geração de resíduos. Mais que isso, todo óleo residual é recuperado e 

reclicado, passando a ser um subproduto – o que elimina por completo o risco 

ambiental.629 

Nesse sentido, tem-se que o processo gera um plástico reciclado de 

excelente qualidade (NBR 10004), que permite a confecção de novas embalagens 

com um custo até 10% mais baixo, possibilitando uma verdadeira economia 

circular. O sistema e processo garantem risco zero: o óleo sai direto para tambores, 

que são coletados e destinados ao refino. A automatização separa e recupera todos 

os insumos, facilita a gestão e controle dos indicadores de desempenho de custo e 

gerenciamento dos resíduos, com transparência. A carta patente foi enquadrada 

como patente verde, por ser uma tecnologia limpa.630 

Cumpre informar que há algumas diretrizes adicionais de políticas para o 

desenvolvimento sustentável, de modo que os recursos renováveis devem ser 

explorados de maneira tal que: 1) as taxas de colheita não excedam as taxas de 

regeneração e 2) as emissões de resíduos não excedam a capacidade assimilativa 

renovável do meio ambiente local.631 Nesse sentido vejamos: 

Os recursos não renováveis deveriam ser esgotados a uma taxa 
igual à taxa de criação de substitutos renováveis. Os projetos 
baseados na exploração de recursos não renováveis devem ser 
casados com projetos que desenvolvam substitutos renováveis. As 
rendas líquidas da extração dos recursos não renováveis devem 
ser separadas num componente de renda e num componente de 
liquidação de capital.  

                                                            
628PRÊMIO ODS. Pacto Global 2019, cit., p. 22-23. 
629Id. Ibid., p. 26-27. 
630Id., loc. cit. 
631DALY, Herman E. Crescimento sustentável? Não, obrigado. 1989. Ambient. soc., Campinas, v. 7, v. 

2, p. 200, jul./dez. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
753X2004000200012. Acesso em: 02 jul. 2020. 
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O componente de capital seria investido a cada ano no 
desenvolvimento de um substituto renovável. A separação é 
realizada de tal maneira que, quando o recurso não renovável for 
exaurido, o recurso renovável substituto terá sido desenvolvido pelo 
investimento e crescimento natural ao ponto onde sua produção 
sustentável é igual ao componente de renda. O componente de 
renda terá assim se tornado perpétuo justificando, portanto, o nome 
rendimento, o qual é por definição o máximo disponível para o 
consumo ao mesmo tempo em que o capital se mantém intacto.632 

 

Politicamente, é muito difícil admitir que o crescimento, com suas conotações 

quase religiosas de fim último deve ser limitado. Mas é exatamente a 

insustentabilidade do crescimento que dá urgência ao conceito do desenvolvimento 

sustentável.  

Até mesmo “crescimento verde” não é sustentável. Há um limite para a 

população de árvores que a terra pode suportar, assim como há um limite para as 

populações humanas e de automóveis. Ao nos iludir na crença de que o 

crescimento é ainda possível e desejável se apenas o rotularmos “sustentável” ou 

o colorirmos de “verde” apenas retardaremos a transição inevitável e a tornaremos 

mais dolorosa.633 

Por sua vez, a professora Marieta Safta, em seus estudos sobre integridade, 

negócios e meio ambiente defende que: 

A integração no negócio empresarial está atualmente sendo 
executada com lucro contra a corrupção, mas não se confunde com 
ela, e você tem acesso a muito mais. Por exemplo, os estudos no 
campo identificam áreas de objetivo da integração do negócio: 
atividades financeiras/administrativas internas da organização, 
relacionamento com fornecedores, relações trabalhistas, retorno, 
relacionamento com o cliente, relacionamento com o governo e 
funcionários públicos, associações. O código de integração de 
negócios no meio empresarial não ignora o marco político e 
legislativo, por exemplo, o papel do estado em que são os 
componentes essenciais para o projeto de um negócio empresarial 
por equidade. 

Como o objetivo da integração no meio empresarial é estratégico, 
mencionado como nos documentos de política pública, e dados 
sobre a importação, o presente estudo se centra nas medidas 
medidas pelo estado humano e um nível estratégico para lograr a 
integridade no meio empresarial, sentido em que se refere a 

                                                            
632DALY, Herman E. op. cit., p. 200. 
633Id. Ibid., p. 198. 



260 

estratégia nacional anticorrupção 2016-2020 e as atividades de 
cooperação interinstitucional desenvolvidas na base.634 

 

Sabe-se que o combate à desconformidade legal, demanda uma série de 

atos e esforços por parte das autoridades e sociedade civil. Uma empresa bem 

estruturada precisa estimular o desenvolvimento de áreas de Compliance e 

governança corporativa de tal sorte que estejam alinhadas com políticas para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido vejamos: 

No que diz respeito à segurança jurídica, essa é uma premissa 
essencial para o desenvolvimento do ambiente de negócios em 
geral e a cultura de integridade no ambiente de negócios em 
particular. Também enfatizamos em outras ocasiões o conceito de 
segurança jurídica em conexão com o princípio da legalidade e seu 
desenvolvimento na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Na 
tentativa de responder à pergunta de que, se na condição em que 
existem tantas leis, a qualidade da lei também é garantida no 
sentido de sua conformidade com o princípio da preeminência da 
lei e com o da segurança jurídica, em em seu sentido mais amplo 
com o princípio da preeminência do direito e com o da segurança 
jurídica, em seu sentido mais amplo, notamos que a jurisprudência 
do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, marcada nos últimos anos pela cada vez mais frequente 
a invocação de requisitos relativos à acessibilidade e previsibilidade 
da lei é um sinal da necessidade de tomar medidas para remediar 
algumas deficiências que afetam cada vez mais o sistema jurídico 
romeno e implicitamente a existência do Estado de direito. No 
contexto de, abordamos o controle constitucional como um 
“remédio” genuíno para sancionar esse tipo de deficiências, 
nomeadamente ao constatar uma violação do princípio 
constitucional da legalidade, interpretado com referência às regras 
da técnica legislativa. Os recentes desenvolvimentos refletidos nas 
numerosas decisões de admissão de denúncias por violação do 

                                                            
634SAFTA, Marieta. Integrity in the business environment. Juridical Tribune, (Tribuna Juridica), 

Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, v. 8, n. 3, p. 811-822, 2018. 
http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An8v3/20.%20Marieta%20Safta%20EN.pdf. Acesso em: 01 
jul. 2020. Tradução nossa. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Integration into the 
corporate business is currently running at a profit against corruption, but it shouldn't be confused 
with it, and you have access to much more. For example, field studies identify objective areas of 
business integration: internal financial / administrative activities of the organization, relationship 
with suppliers, labor relations, return, customer relationship, relationship with government and 
public officials, associations. The code of business integration in the business environment does 
not ignore the political and legislative framework, for example, the role of the state in which they 
are the essential components for the design of an equity business. 
As the objective of integration in the business environment is strategic, mentioned as in public 
policy documents, and data on imports, the present study focuses on measures measured by the 
human state and a strategic level to achieve integrity in the business environment, felt in which 
refers to the national anti-corruption strategy 2016-2020 and the interinstitutional cooperation 
activities carried out at the base.” 
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princípio da legalidade não são encorajadores a esse respeito e 
exigem correções necessárias.635 

 

Destarte, políticas de transparência e integridade são essenciais para que 

uma empresa esteja em conformidade (nos mais diversos campos, inclusive o 

ambiental), de tal sorte que se dê o pleno atendimento às políticas de integridade 

corporativa.  

No próprio âmbito do Poder Público é fundamental um efetivo monitoramento 

das boas práticas e políticas governamentais que estão na agenda pública e sendo 

efetivamente implementadas. Senão vejamos: 

Na tentativa de responder à pergunta de que, se na condição em 
que existem tantas leis, a qualidade da lei também é garantida no 
sentido de sua conformidade com o princípio da preeminência da 
lei e com o da segurança jurídica, em em seu sentido mais amplo 
com o princípio da preeminência do direito e com o da segurança 
jurídica, em seu sentido mais amplo, notamos que a jurisprudência 
do Tribunal Constitucional e do Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, marcada nos últimos anos pela cada vez mais frequente 
a invocação de requisitos relativos à acessibilidade e previsibilidade 
da lei é um sinal da necessidade de tomar medidas para remediar 
algumas deficiências que afetam cada vez mais o sistema jurídico 
romeno e implicitamente a existência do Estado de direito.  

A presença de um diálogo real sobre as dificuldades encontradas, 
tanto no processo de execução quanto na implementação dos planos 
de integridade, é aplicada ao desenvolvimento de uma cultura de 
planos de integridade, tentando o desenvolvimento de uma cultura de 
integridade nas empresas públicas. Instituições públicas e privadas 
precisam levar a sério ou estabelecer políticas de integridade. Cada 
entidade deve avaliar os riscos de integridade interna para criar uma 
política de integridade robusta baseada neles.636 

                                                            
635SAFTA, Marieta. op. cit., p. 820. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “As far as legal 

certainty is concerned, this is an essential premise for the development of the business environment 
in general and the culture of integrity in the business environment in particular. We also emphasized 
on other occasions the concept of legal certainty in connection with the principle of legality and its 
development in the case law of the Constitutional Court.” 

636Id., loc. cit. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “In an attempt to answer the question that, 
if in the condition in which there are so many laws, the quality of the law is also guaranteed in terms 
of its conformity with the principle of preeminence of the law and with that of legal certainty, in its 
broadest sense with the principle of preeminence of law and with legal certainty, in its broadest 
sense, we note that the jurisprudence of the Constitutional Court and the European Court of Human 
Rights, marked in recent years by the increasingly frequent invocation of requirements relating to 
accessibility and predictability of the law is a sign of the need to take measures to remedy some 
deficiencies that increasingly affect the Romanian legal system and implicitly the existence of the 
rule of law. 

 The presence of a real dialogue about the difficulties encountered, both in the execution process 
and in the implementation of the integrity plans, is applied to the development of a culture of integrity 
plans, trying to develop a culture of integrity in public companies. Public and private institutions 
need to take seriously or establish integrity policies. Each entity must assess internal integrity risks 
to create a robust integrity policy based on them.” 
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Nesse passo, infere-se que a sociedade atual demanda por políticas 

ambientais devidamente estruturadas e bem executadas, a fim de que os objetivos 

sejam alcançados com êxito. Senão vejamos: 

O interesse político na relação dos tratados com o comportamento 
decorre de uma preocupação pragmática de que as metas do 
tratado nem sempre são alcançadas da maneira mais completa e 
eficaz possível. Diplomatas do governo e advogados internacionais 
gastam recursos consideráveis na elaboração e reformulação de 
tratados para resolver problemas ambientais internacionais. 
Grupos ambientais geralmente apoiam esses esforços, 
pressionando os governos a negociar mais novos tratados e a 
fortalecer e refinar os tratados ambientais existentes. Grupos de 
negócios regularmente se opõem às disposições de tratados 
ambientais como excessivamente onerosos. Analistas de política e 
especialistas destacam regularmente problemas com os tratados 
existentes e propõem novas disposições para tratá-los. Todas 
essas ações refletem a crença de que uma lei melhor pode 
remediar o mau comportamento. As ações refletem a crença de que 
uma lei melhor pode remediar o mau comportamento. As ações 
ilustram simultaneamente uma suposição de que os tratados 
podem influenciar o comportamento e o fato de que nem sempre o 
fazem. De fato, para muitos advogados, a suposição de que textos 
legais conduzem a mudanças de comportamento é uma segunda 
natureza. O número e a variedade de propostas para melhorar os 
tratados ambientais sugerem, no entanto, que ainda não temos um 
entendimento sólido de quais fatores facilitam e impedem o 
cumprimento de um tratado. Em parte porque o envolvimento 
desses atores no processo de formulação de um tratado, 
geralmente é uma resposta a preocupações particulares a um 
tratado e, freqüentemente falham em identificar fontes de fracasso 
ou sucesso comuns a outros tratados.637 

 

                                                            
637MITCHELL, Ronald B. Compliance theory: an overview, cit., p. 3-4. Tradução nossa. Texto 

original, em inglês: “Policy interest in the relationship of treaties to behavior stems from a pragmatic 
concern that treaty goals are not always achieved as completely and effectively as possible. 
Government diplomats and international lawyers spend considerable resources drafting and 
redrafting treaties to resolve international environmental problems. Environmental groups 
commonly support these efforts, pressing governments to negotiate more new treaties and to 
strengthen and refine existing environmental treaties. Business groups regularly oppose provisions 
of environmental treaties as excessively costly and burdensome. Policy analysts and pundits 
regularly highlight the problems with existing treaties and propose new treaty provisions to address 
them. All these actions reflect a belief that better law can remedy bad behavior. The actions reflect 
a belief that better law can remedy bad behavior. The actions simultaneously illustrate an 
assumption that treaties can influence behavior and the fact that they do no always do so. Indeed, 
for many lawyers, the assumption that legal texts drive changes in behavior is second nature. The 
number and variety of proposals to improve environmental treaties suggest, however, that we still 
lack a solid understanding of what factors facilitate, and which impede, compliance with a treaty, 
Partly because these actors involvement in the treaty process often is in response to concerns 
particular to a given treaty, they frequently fail to identify sources of failure or success common to 
other treaties.” 
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Recompensas positivas pela implementação de um programa de 

compliance, podem fazer com que haja um estímulo à adesão aos programas de 

conformidade. As empresas se sentem estimuladas a aderir e estarem em 

conformidade porque isso lhes traz vantagens, pois estão operando dentro da lei: 

Dar recompensas positivas pela conformidade fornece um meio de 
aumentar os incentivos à conformidade. Na medida em que a não 
conformidade se deva a inadvertência ou incapacidade, outros 
atores podem responder de duas maneiras àqueles que parecem 
propensos a, ou que já falharam em cumprir uma regra do tratado. 
Os esforços na educação esclarecem os requisitos do tratado e 
identificam estratégias para conformidade. Os esforços 
educacionais podem envolver discussões diplomáticas entre 
funcionários do governo ou podem visar diretamente os atores 
privados responsáveis pelo problema ambiental. Grupos da 
indústria em um país costumam realizar seminários para educar 
seu próprio pessoal, bem como o de empresas de outros países, à 
medida que novos regulamentos são promulgados. 

Tais esforços ajudam a evitar o não cumprimento devido à falta de 
conhecimento ou inadvertência. Esses seminários podem 
demonstrar e disseminar informações sobre meios alternativos 
baratos de cumprimento, que ajudam a aumentar o número de 
cumpridores. As empresas privadas que desejam aumentar as 
vendas podem procurar e promover tecnologias compatíveis, 
independentemente de quaisquer esforços governamentais ou 
intergovernamentais. À medida que as preocupações ambientais 
influenciam cada vez mais a ajuda ao desenvolvimento no exterior, 
os consultores de políticas estão ajudando a elaborar 
programadores para resolver ou evitar os problemas de 
incapacidade administrativa que assolam muitos países em 
desenvolvimento. 

Além dos esforços educacionais, as transferências financeiras 
podem gerar maior conformidade quando a não conformidade 
surgir de qualquer um dos fatores mencionados acima. Em 
essência, um ator paga pelo cumprimento de outro. Pagamentos 
paralelos intergovernamentais fora dos procedimentos formais do 
tratado para cumprimento do tratado ambiental têm sido pouco 
frequentes até o momento. No entanto, as ONGs pagaram dívidas 
e as empresas farmacêuticas negociaram acordos com países em 
desenvolvimento para criar reservas ambientais. A Finlândia pagou 
à URSS para limpar uma planta de fundição de níquel. 

O fato de essas ações não terem sido vinculadas a disposições 
específicas de tratados ambientais sugere dois problemas. 
Primeiro, os governos se mostram relutantes em pagar não apenas 
seus próprios custos de conformidade, mas também os de outros 
governos que são obrigados pelo tratado a cumprir em qualquer 
caso. Segundo, esses esforços, realizados dentro ou fora do 
contexto do tratado, enfrentam o problema mundano de 
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comprimento porque coloca problemas de ação coletiva para os 
provedores de fundos.638 

 

Ademais, o desenvolvimento dos negócios deve estar em perfeita 

consonância com a tutela do meio ambiente, devendo ser respeitadas uma série 

de mecanismos legais por parte das corporações, a saber: 

As questões ambientais assumiram um caráter cada vez mais 
internacional e às vezes global nos últimos anos. Um resultado é 
que os negócios, particularmente as empresas que fazem negócios 
em vários países, estarão cada vez mais envolvidos nas decisões 
sobre os cursos de ação relacionados às questões ambientais globais, 
tanto na comunidade empresarial quanto na sociedade em geral. 

As empresas transnacionais podem, juntamente com outras 
instituições, ajudar a definir e resolver os problemas ambientais que 
enfrentamos. De fato, é claro que as complicadas questões 
ambientais que a sociedade enfrenta não podem ser resolvidas 
com sucesso sem um alto grau de envolvimento comercial e 
esforço cooperativo. 

A forma mais óbvia de envolvimento dos negócios é através do 
desenvolvimento de produtos para o mercado que ajudam a definir 
ou resolver problemas ambientais. A década passada testemunhou 
um crescimento fenomenal nas oportunidades de negócios que 
abordam a proteção ambiental nos Estados Unidos e em outros 

                                                            
638MITCHELL, Ronald B. Compliance theory: an overview, cit., p. 14. Tradução nossa. Texto original, 

em inglês: “Giving positive rewards for compliance provides one means of increasing incentives for 
compliance. To the extent that non-compliance is due to inadvertence or incapacity, other actors 
can respond in two ways to those who appear likely to, or already have, failed to comply with a 
treaty rule. Efforts at education clarify treaty requirements and identify strategies for compliance. 
Educational efforts can involve diplomatic discussions between government officials or can directly 
target the private actors responsible for the environmental problem. Industry groups in one country 
often conduct seminars to educate their own personnel as well as those of companies in other 
countries as new regulations are promulgated. 
Such efforts help avoid non-compliance due to lack of knowledge or inadvertence. Such seminars 
can demonstrate and disseminate information on cheap alternative means of complying that help 
increase the ranks of compliers. Private corporations seeking to increase Sales may seek out and 
promote compliant Technologies, independent of any governmental or inter-governmental efforts. 
As environmental concerns increasingly influence overseas development aid, policy advisers are 
helping devise programmers to address or avoid the administrative incapacity problems that plague 
many developing nations. 
Beyond educational efforts, financial transfers can elicit greater compliance when non-compliance 
arises from any of the factors mentioned above. In essence, one actor pays for another´s 
compliance. Inter-governmental side payments outside of formal treaty procedures for 
environmental treaty compliance have been infrequent to date. However, NGOs have paid debts 
for, and pharmaceutical companies have negotiated deals with, developing countries to create 
environmental preserves. Finland has paid the USSR to clean up a nickel smelting plant. 
The fact that these actions have not been linked with specific environmental treaty provisions 
suggests two problems. First, governments prove reluctant to pay not only their own compliance 
costs, but those of other governments who are obligated under the treaty to comply in any event. 
Second, such efforts, whether taken within or outside the treaty context, face the mundane problem 
of funding. Financing proves difficult to organize because it poses collective action problems for the 
fund providers.” 
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países. À medida que mais países reforçam os requisitos 
ambientais, as oportunidades de negócios também aumentam e a 
concorrência internacional é estimulada. 

Para atender às necessidades de negócios e governo, a IBM, por 
exemplo, realizou vários projetos relevantes de pesquisa e 
desenvolvimento. Incluindo o desenvolvimento de modelos de 
poluição do ar e da água, modelos de corrente oceânica e climática, 
modelos de derramamento de óleo e estudos de tempestades de 
areia.639 

 

A empresa IBM foi precursora no tocante à implementação de políticas de 

compliance ambiental, em meados da década de 1971, objetivando fomentar a 

internalização das regras/mandatos existentes acerca da tutela ambiental em suas 

ações e políticas de gestão como companhia. Nessa esteira vejamos: 

A política ambiental da IBM, por exemplo, foi formalizada pela 
primeira vez em 1971. Compromete o gerenciamento e a fabricação 
da empresa em todo o mundo a: 

• Atender ou exceder todos os regulamentos aplicáveis ao meio 
ambiente em todos os locais 

• Defina nossos próprios padrões onde não existem regulamentos 
governamentais relevantes 

• Use tecnologias não poluentes e energeticamente eficientes 
sempre que possível ao projetar produtos e processos 

• Ajudar governos e outras indústrias a desenvolver soluções para 
problemas ambientais sempre que nosso conhecimento e 
experiência forem úteis.640 

                                                            
639HAIL, Khristine L. Business and the environment. Epa Journal, Jul./Aug. 1990. p. 37. Tradução 

nossa. Texto original, em inglês: “Environmental issues have taken on an increasingly international 
and sometimes global character in recent years. As a result, business, particularly companies that 
do business in many countries, will be increasingly involved in decisions about courses of action 
related to global environmental issues, both in the business community and in society at large. 
Transnational corporations can, together with other institutions, help define and solve the 
environmental problems we face. Indeed, it is clear that the complicated environmental issues 
facing society cannot be successfully resolved without a high degree of commercial involvement 
and cooperative effort. 
The most obvious form of business involvement is by developing products for the market that help 
define or solve environmental problems. The past decade has witnessed a phenomenal growth in 
business opportunities that address environmental protection in the United States and other 
countries. As more countries enforce environmental requirements, business opportunities also 
increase and international competition is stimulated. 
To meet business and government needs, IBM, for example, has undertaken a number of relevant 
research and development projects. Including the development of air and water pollution models, 
ocean and climate current models, oil spill models and sandstorm studies.” 

640Id., loc. cit. Tradução nossa. Texto original, em Inglês:” IBM´s environmental policy, for example, 
was first formalized in 1971. It commits company management and manufacturing world wide to: 
 Meet or exceed all applicable regulations on the environment at all locations 
 Set our own standards where no relevant government regulations exist 
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Logo, depreende-se que o engajamento da empresa IBM demonstra grande 

preocupação no tocante à adequação as regras de sustentabilidade, se valendo de 

investimentos em termos de infraestrutura, a fim de conseguir efetivamente atender 

às determinações encartadas nos documentos internacionais acerca das políticas 

ambientais, bem como patrocinando a implementação de mecanismos de 

mapeamento de dados responsáveis por verificar/examinar a situação atual do 

meio ambiente em determinadas regiões. Senão vejamos: 

Em 1988, a IBM doou US $ 6,5 milhões em equipamentos para o 
Global Resource Information Database (GRID), o Projeto do 
Programa Ambiental das Nações Unidas que converte dados 
geográficos e ambientais em formato de mapa. A IBM doou 
equipamentos e software de processamento de dados para 
instalações em Genebra e Nairóbi e 15 máquinas menores para os 
países africanos vincularem ao sistema GRID. 

A força exclusiva do GRID é a capacidade de examinar as 
interações entre diferentes bancos de dados ambientais, como 
dados sobre geografia, geologia, vegetação, população etc. Ao 
sobrepor esses bancos de dados, o GRID pode ser usado, por 
exemplo, para localizar áreas dentro de uma região com solo, clima 
e vegetação específicos nos grandes centros populacionais. O 
GRID também pode ser usado para investigar mudanças em áreas 
geográficas como resultado de mudanças nas condições 
climáticas, como o efeito estufa. 

Governos nacionais, organismos internacionais, instituições e 
universidades podem criar bancos de dados para entender o que 
está acontecendo ou o que pode acontecer em qualquer região ou 
país para o qual haja dados básicos disponíveis. Cada vez mais, o 
GRID está se tornando uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento econômico nos países em desenvolvimento. 

Se quisermos resolver os sérios problemas ambientais que nos 
confrontam, novos esforços devem ser feitos para envolver todas 
as partes relevantes - empresas, governo, academia e 
organizações não-governamentais - em um diálogo construtivo. A 
indústria desempenha um papel crítico, tanto na obtenção de 
recursos, na definição de questões e problemas, como na 
contribuição de seu conhecimento e experiência para a solução 
desses problemas.641 

                                                            
 Use non-polluting and energy-efficient Technologies wherever possible in designing products and 
processes 
 Help governments and other industries develop solutions to environmental problems wherever 
our knowledge and experience would be useful. 

641HAIL, Khristine L. op. cit., p. 37. Tradução nossa. Texto original, em inglês:” In 1988 IBM donated 
$ 6.5 million worth of equipment to the Global Resource Information Database (GRID), a United 
Nations Environmental Program Project that converts geographic and environmental data into map 
form. IBM donated data-processing equipment and software to installations in Geneva and Nairobi, 
and 15 smaller machines to African countries to link into the GRID system. 
GRID´s unique strength is the capacity to examine the interactions between different environmental 
databases, such as data about geography, geology, vegetation, population, etc. By overlaying 
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Uma crítica realizada é a de que países que não dispõem dos recursos 

necessários para se adaptarem às políticas de desenvolvimento sustentável, 

possuem maior dificuldade na sua implantação: 

Abordagens internacionais crescentes, no entanto, têm dificuldades 
inerentes aos países em desenvolvimento nos quais a indústria 
local pode não ter os recursos disponíveis para lidar com os 
controles ambientais. Assim, uma questão importante da década de 
1990 é a disponibilização de conhecimento técnico ambiental à 
indústria nos países em desenvolvimento. 

A indústria, principalmente as multinacionais, possui o maior 
reservatório de conhecimento técnico e gerencial para resolver 
problemas ambientais complicados. Disponibilizar esse 
conhecimento para a indústria em outras partes do mundo não é, 
contudo, uma questão simples. Embora muita atenção tenha se 
concentrado na questão da “transferência de tecnologia”, “as 
abordagens práticas permanecem poucas em número.642 

 

Obviamente que nos países desenvolvidos a estrutura das empresas já é 

montada de uma maneira a promover o desenvolvimento sustentável. Podemos 

dizer que há maior preparo para lidar com questões atinentes ao desenvolvimento 

sustentável e políticas de inclusão, dado que nesses países temos maior respeito 

à legislação e às políticas de integridade e compliance. 

                                                            
these databases, GRID can be used, for example, to locate areas within a regon with specific soil, 
climate, and vegetation within major population centers. GRID can also be used to investigate 
changes in geographic areas as a result of changed climate conditions, such as the greenhouse 
effect. 
National governments, international bodies, institutions, and universities can create databases to 
them understand what is happening or what may happen in any region or country for which basic 
data are available. Increasingly, GRID is becoming an important tool for economic development in 
developing countries. 
If we are to solve the serious environmental issues confronting us, new efforts must be made to 
involve all relevant parties – business, government, academia, and nongovernmental organizations 
– in constructive dialogue. Industry plays a critical role, both in bringing resources to bear in defining 
issues and problems, and in contributing its knowledge and experience to the solution of those 
problems.” 

642HAIL, Khristine L. op. cit., p. 37. Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Growing international 
approaches, however, have inherent difficulties in developing countries where local industry may 
not have the resources available to deal with environmental controls. Thus, an important issue of 
the 1990s is the provision of environmental technical knowledge to industry in developing countries. 
Industry, especially multinationals, has the largest reservoir of technical and managerial knowledge 
to solve complicated environmental problems. Making this knowledge available to industry in other 
parts of the world is not, however, a simple matter. While much attention has been focused on the 
issue of “technology transfer”, “practical approaches remain few in number.” 
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Contudo, essa realidade deve-se estender também aos países em 

desenvolvimento a fim de que tenhamos um crescimento da mentalidade 

sustentável e das políticas pro compliance e meio ambiente no âmbito corporativo. 

A título de exemplo é possível mencionar que a empresa Coca-Cola lançou 

em 2007 um programa específico de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido vejamos: 

Em 2007, a Coca-Cola lançou seu programa de sustentabilidade 
chamado viver positivamente incoporando tais princípios em seu 
sistema em todos os níveis, desde a produção, embalagem à 
distribuição. A política de Responsabilidade Social Corporativa da 
empresa vive positivamente estabelece sete áreas principais em 
que a empresa estabelece metas mensuráveis para melhorar os 
negócios e práticas de sustentabilidade. As áreas principais são 
benefícios de bebidas, vida saudável e ativa, comunidade, energia 
clima, embalagens sustentáveis, gestão da água e local de 
trabalho.643  

A Coca-Cola possui um Código de Conduta Comercial que visa 
fornecer diretrizes aos seus funcionários sobre - entre outras coisas 
- questões de concorrência e anticorrupção. A empresa adotou 
diretrizes internacionais de Responsabilidade Social Empresarial, 
como o Global Compact e o Ruggie Protect, Respect and Remedy 
Framework (Ruggie's Framework), mas essas diretrizes não 
parecem estar integradas ao Código de negócio.  

No entanto, essas iniciativas de Responsabilidade Social 
Empresarial estão incluídas em outras atividades ou políticas da 
empresa. Para por exemplo, os princípios do Pacto Global da ONU 
são cruzados no relatório anual de sustentabilidade da empresa e 
Programa Ruggie's são parcialmente adotados na Declaração de 
Direitos Humanos da empresa. Após o conflito na Índia, em 2007 a 
Coca-Cola formou uma parceria com o World Wildlife Fund (WWF) 
e tornou-se membro do CEO Water Mandate, pois a água é uma 
das principais preocupações da empresa. Após o conflito na Índia, 
em 2007 a Coca-Cola formou uma parceria com o World Wildlife 
Fund (WWF) e tornou-se membro do CEO Water Mandate, pois a 
água é uma das principais preocupações da empresa.644 

                                                            
643TORRES, Cristina A. Cedillo; FRENCH, Mercedes Garcia; HORDIJK, Rosemarie; OLUP, Kim 

Nguyen Lana. Four case studies on corporate social responsability: do conflicts affect a company´s 
corporate social responsability policy? Utrecht L., v. 8, n. 3, p. 53, Nov. 2012. Texto em inglês, 
tradução nossa: In 2007 Coca-Cola launched its sustainability framework Live Positively embedded 
in the system at all levels, from production and packaging to distribution. The company's CSR policy 
Live Positively establishes seven core areas where the company sets itself measurable goals to 
improve the business' sustainability practices. The core areas are beverage benefits, active healthy 
living, the community, energy and climate, sustainable packaging, water stewardship and the 
workplace. 

644Id. Ibid., p. 53-54. Texto em inglês, tradução nossa: Coca-Cola has a Code of Business Conduct 
that aims to provide guidelines to its employees on - among other things - competition and anti-
corruption issues. The company adopted international CSR guidelines, such as the Global 
Compact and Ruggie Protect, Respect and Remedy Framework (Ruggie's Framework), but these 
guidelines do not appear to be integrated into the The business. However, these CSR initiatives 
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As autoridades indianas procederam a várias investigações para 

constatarem se efetivamente as bebidas de Coca-Cola continham ou não altos 

níveis de resíduos de pesticidas. Os testes encontraram a presença de pesticidas 

que não cumpriam os padrões europeus; contudo foram considerados seguros 

pelos padrões locais.  

Portanto, concluiu-se que a Coca-Cola não violou nenhuma lei nacional. No 

entanto, o governo indiano reconheceu a necessidade de adotar padrões 

apropriados e aplicáveis para bebidas carbonatadas tratando-se de um claro 

exemplo de responsabilidade social corporativa enfrentado por uma grande 

companhia internacional.645 

Em 2006, após quase três anos de alegações em andamento, a CSE 

(Comissão de Ciência e Meio Ambiente) publicou seu segundo teste com as 

bebidas Coca-Cola, resultando também em um alto conteúdo de resíduos de 

pesticidas (24 vezes mais alto que os padrões da União Européia, propostos pelo 

Bureau of Indian Standards). Nesse sentido vejamos: 

A CSE (Comissão de Ciência e Meio Ambiente) publicou esse teste 
para provar que nada havia mudado, alegando que os padrões 
mais rígidos para bebidas carbonatadas e outras bebidas haviam 
sido perdidos em comitês ou bloqueados por interesses poderosos 
do governo. 

Finalmente, em 2008 um estudo independente realizado pelo 
Instituto de Energia e Recursos (TERI) encerrou as alegações de 
longa data, concluindo que a água usada na Coca-Cola na Índia 
está livre de pesticidas. No entanto, como o instituto não testou o 
produto final, outros ingredientes poderiam conter pesticidas.646  

 

                                                            
are included in other company activities or policies. For example, the principles of the UN Global 
Compact are crossed in the company's annual sustainability Reviews and Ruggie's Framework is 
partly adopted in the company's 'Human Right Statement. After the conflict in India, in 2007 Coca-
Cola formed a partnership with the World Wildlife Fund (WWF) and became a member of the CEO 
Water Mandate, as water is one of the company's main concerns.  

645TORRES, Cristina A. Cedillo; FRENCH, Mercedes Garcia; HORDIJK, Rosemarie; OLUP, Kim 
Nguyen Lana. op. cit., p. 54. 

646BURNETT, Margaret; WELFORD, Richard. Case study: Coca-Cola and water in India: Episode 2. 
Corporate Social Responsability and Environment Management, 14, n. 5, p. 301, Dec. 2007. 
Tradução nossa. Texto original em inglês:The CSE (Commission for Science and Environment) 
published this test to prove that nothing had changed, claiming that the stricter standards for 
carbonated beverages and other beverages had been lost on committees or blocked by powerful 
government interests. Finally, in 2008 an independent study by the Institute of Energy and 
Resources (TERI) ended long-standing claims, concluding that the water used in Coca-Cola in 
India is pesticide free. However, as the institute has not tested the final product, other ingredients 
could contain pesticides. 
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No tocante as políticas pós-conflitos na Índia em 2003, a Coca-Cola adotou 

as iniciativas previstas nos relatórios globais de sustentabilidade. Contudo, 

novamente a companhia recebeu denúncias de que seu principal produto “Coca-

Cola” contém elevados níveis de pesticida juntamente com a poluição de rios e 

fontes de água e nada fez para minimizar os problemas. 

A população indiana via a Coca-Cola como um vilão corporativo 
que se importava mais com lucros do que com a saúde pública. 

Em comparação, conflitos anteriores experimentados pela empresa 
nos EUA e na Bélgica foram mais bem tratados, pois incluíram o 
envolvimento das partes interessadas em sua estratégia.647 

 

Embora a Coca-Cola ainda negue a maioria das alegações, os danos à 

reputação sofridos após a controvérsia na Índia levaram a Coca-Cola a tomar 

medidas de controle de danos.  

A princípio, essas medidas consistiram em declarações para confirmar a 

integridade da Coca-Cola. Por exemplo, a Coca-Cola dedicou uma página na 

Revisão de Responsabilidade Corporativa de 2006 para tratar da controvérsia. A 

declaração consistia principalmente em fornecer informações que apóiam suas 

boas práticas e o gerenciamento da água de suas operações na Índia.648 

Parece que a controvérsia na Índia foi uma experiência de aprendizado para 

a empresa e que a motivou a adotar uma política de RSE mais proativa em escala 

global, focada no gerenciamento da água.  

Em junho de 2007, a Coca-Cola implementou um programa de administração 

de recursos hídricos e se comprometeu a reduzir sua pegada hídrica operacional e 

a compensar a água utilizada nos produtos da Companhia por meio de projetos 

relevantes localmente. Para alcançar esses compromissos, a Coca-Cola 

estabeleceu três objetivos mensuráveis: 

                                                            
647PIRSON, Michael; MALHOTRA, Deepark, Unconventional Insights for Managing Stakeholder 

Trust, Mit Sloan Management Review, p. 9-10, 2008. Tradução nossa, texto original em inglês: The 
Indian population viewed Coca-Cola as a corporate villain who cared more about profits than public 
health. In comparison, previous conflicts experienced by the company in the US and Belgium were 
better handled because it included stakeholder engagement in its strategy. 

648For instance, it stated that from 1999 to 2006 operations in India reduced water consumption by 
35 per cent, and had also helped to install more than 300 rainwater harvesting systems in 17 states. 
THE COCA-COLA Company ‘2006 Corporate Responsibility Review’, 2007. p. 26. Disponível em: 
https://coca-colahellenic.com/en/investors/reports/2006-social-responsibility-report/. 
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Reduzindo o uso da água, melhorando a eficiência da água em 20% 
em relação aos níveis de 2004 até 2012. Os dados mais recentes 
disponíveis a partir de 2010 mostram uma melhoria de 16% em 
relação à linha de base de 2004. 

Reciclagem da água através do tratamento de águas residuais e 
devolução de toda a água usada nos processos de fabricação ao 
meio ambiente em um nível que suporte a vida aquática e a 
agricultura até o final de 2010. Até setembro de 2011, o progresso 
observado em relação a essa meta era de 96%. 

Reabastecer a água usada pela compensação dos litros de água 
usada em bebidas acabadas até 2020 por meio de projetos locais 
que apoiam as comunidades e a natureza (ou seja, proteção de 
bacias hidrográficas e captação de água da chuva). 

Atualmente, a Coca-Cola relata que detém um portfólio global de 
386 parcerias comunitárias em água ou projetos de 
reabastecimento com base na comunidade. Em 2011, cerca de 
35% da água usada em bebidas acabadas foi reabastecida. 649 

 

Destarte, verifica-se que houve uma mudança na mentalidade e nas atitudes 

da Companhia Coca-Cola, no sentido de que efetivamente a preservação ambiental 

era necessária e deviam ser tomados cuidados extras no manuseio e emprego dos 

recursos naturais (água) na fabricação de seus produtos. 

Ademais, o Código de Conduta Comercial da Coca-Cola HBC prevê que 

todos os funcionários da Coca-Cola HBC cumpram às diretivas estabelecidas em 

comum. Algumas questões foram devidamente estipuladas tais como o combate 

ao suborno e corrupção, proteção ambiental, segurança no trabalho entre outros 

pontos relevantes. 

A Coca-Cola HBC reconheceu também que as mudanças climáticas, 

induzidas pelo aumento dos níveis atmosféricos de dióxido de carbono (CO2), 

representam um dos maiores desafios para a humanidade atualmente. Ciente dos 

                                                            
649TORRES, Cristina A. Cedillo; FRENCH, Mercedes Garcia; HORDIJK, Rosemarie; OLUP, Kim 

Nguyen Lana. op. cit., p. 57. Tradução nossa, texto original em inglês: Reducing water use by 
improving water efficiency by 20% over 2004 levels by 2012. The latest data available from 2010 
shows a 16% improvement over the 2004 baseline. 
Recycling water through wastewater treatment and returning all water used in manufacturing 
processes to the environment at a level that supports aquatic life and agriculture by the end of 
2010. By September 2011, the progress observed concerning this target was 96%. 
Replenishing water used by offsetting the litres of water used in finished beverages by 2020 through 
local projects that support communities and nature (i.e. watershed protection and rainwater 
harvesting). 
Currently, Coca-Cola reports that it holds a global portfolio of 386 community water partnerships or 
community-based replenish projects. By 2011, about 35% of the water used in finished beverages 
was replenished. 
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riscos para o meio ambiente, sociedade e negócios, a Companhia segue o princípio 

de precaução e compromete-se a minimizar suas emissões de gases de efeito 

estufa.650 

Como se vê, uma companhia bem gerida e administrada necessita aplicar 

regras de comportamento ético, a fim de ampliar seu sucesso no mercado e passar 

a ser respeitada pelos consumidores. Nesse sentido vejamos métricas de atuação 

definidas no relatório de responsabilidade da companhia em 2006. Nesse sentido 

vejamos: 

Um negócio bem-sucedido exige boa governança corporativa e 
ética. Nesse sentido, a Coca-Cola HBC se comprometeu em 
alcançar os mais altos padrões de governança corporativa e ética 
nos negócios. 

Para esse fim, a Coca-Cola HBC revisa regularmente suas práticas 
para garantir que cumpra os padrões de governança corporativa da 
Grécia e dos Estados Unida, bem como os das bolsas de valores 
de Atenas, Nova York, Londres e Austrália nas quais seus títulos 
patrimoniais estão listados. A Companhia também cumpre todos os 
requisitos aplicáveis da Lei Sarbanes-Oxley de 2002. 

A Coca-Cola HBC está profundamente consciente da necessidade 
de enfrentar os desafios colocados pelo uso de energia da 
Companhia e seus impactos no aquecimento global, uma vez que 
a energia é essencial para a fabricação, distribuição e 
equipamentos de bebidas frias. Os engarrafadores de bebidas não 
alcoólicas são considerados indústrias de médio impacto, de 
acordo com os novos Critérios de Mudança Climática do FTSE4, 
que devem ser atendidos até 1º de janeiro de 2009. A Coca-Cola 
HBC já atende a esses critérios, bem como os critérios para 
indústrias de alto impacto. A Companhia faz isso implementando os 
programas descritos abaixo. Além disso, na Política Ambiental 
atualizada da Companhia (disponível on-line), a Coca-Cola HBC 
compromete-se a reduzir ainda mais as emissões de CO2. Em 
2006, as emissões totais da Companhia foram equivalentes a 
866.000 toneladas de CO2, ou 87,7 gramas de CO2 por litro de 
bebida produzida. 

Liderando a estratégia de redução de CO2 Pela primeira vez, em 
2006, todas as emissões de CO2 da Coca-Cola HBC foram 
reportadas de acordo com o Greenhouse Gas Protocol (GHG), 
permitindo comparações entre os setores e uma contabilidade 
mundial precisa de CO2 (consulte a p. 33). Além disso, a Coca-Cola 
HBC já atende aos bons critérios de mudança climática do FTSE4 
para indústrias de alto impacto. 

A empresa se concentra em abordar as três principais prioridades 
ambientais. São eles: Melhorando a eficiência da água e tratando 
as águas residuais melhorando a eficiência energética e reduzindo 

                                                            
650COCA-COLA HBC. Social Responsability Report 2006. p. 12-15. Disponível em: https://coca-

colahellenic.com/media/2363/ar-csr-report-2006.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020. 
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as emissões de carbono, Reduzindo os resíduos sólidos e 
aumentando a reciclagem. Esses objetivos acordados refletem o 
diálogo das partes interessadas, análises ambientais e requisitos 
de certificação. O Conselho de RSE concordou com os principais 
indicadores de desempenho de cada tópico e estabelece metas 
anuais. Ele monitora o desempenho trimestralmente. As plantas de 
engarrafamento também relatam anualmente todos os seus 
impactos significativos, incluindo matérias-primas, frota e 
transporte, equipamentos de bebidas frias e conformidade legal.651 

 

Outra grande e famosa empresa preocupada com as consequências de suas 

atividades e que vem aplicando programas de responsabilidade social corporativa 

é a Apple Inc. (a seguir denominada Apple) criada em 1977 e registrada na bolsa 

de valores NASDAQ Global Select Market. De acordo com seu formulário, a Apple 

projeta, fabrica e comercializa comunicações móveis, dispositivos de mídia, 

computadores pessoais e música digital portátil. 652 

Trata-se de uma empresa que controla e vende uma variedade de softwares, 

serviços, periféricos, soluções de rede e conteúdo e aplicativos digitais de terceiros; 

                                                            
651COCA-COLA HBC. Social Responsability Report 2006, cit., p. 12-15. Tradução nossa, texto 

original em inglês: Good corporate governance and business ethics are the cornerstone of a 
successful business. Coca-Cola HBC is committed to achieving the highest standards of corporate 
governance and business ethics.  
To that end, Coca-Cola HBC regularly reviews its practices to ensure that it complies with the 
corporate governance standards of Greece and the United States, as well as those of the Athens, 
New York, London and Australian stock exchanges on which its equity securities are listed. The 
Company also complies with all applicable requirements of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. 
Coca-Cola HBC is keenly aware of the need to address the challenges posed by the Company’s 
use of energy and its impacts on global warming, since energy is essential to manufacturing, 
distribution and cold drink equipment. Bottlers of non-alcoholic beverages are considered medium 
impact industries according to the new FTSE4 Good Climate Change Criteria which must be met 
by 1 January 2009. Coca-Cola HBC already meets these criteria, as well as the criteria for high 
impact industries. The Company does so by implementing the programmes outlined below. 
Additionally, in the Company’s updated Environmental Policy (available online) Coca-Cola HBC 
commits to further reducing CO2 emissions. In 2006, the Company’s total emissions were 
equivalent to 866,000 tonnes of CO2, or 87.7 grammes of CO2 per litre of produced beverage. 
Leading in CO2 Reduction Strategy For the first time, in 2006, all of Coca-Cola HBC's CO2 
emissions were reported in accordance with the Greenhouse Gas Protocol (GHG), allowing 
comparisons between industries and accurate worldwide CO2 accounting (see p. 33). Furthermore, 
Coca-Cola HBC already meets the FTSE4 Good Climate Change Criteria for high impact industries. 
The Company focuses on addressing three top environmental priorities. These are: Improving 
water efficiency and treating wastewater Improving energy efficiency and reducing carbon 
emissions Reducing solid waste and increasing recycling These agreed objectives reflect 
stakeholder dialogue, environmental analyses and certification requirements. The CSR Council has 
agreed key performance indicators for each topic and sets annual targets. It monitors performance 
on a quarterly basis. Bottling plants also report annually on all their significant impacts, including 
raw materials, fleet and transportation, cold drink equipment and legal compliance. 

652APPLE. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Appe. Acesso em: 24 jan. 2020. 
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sendo que seus produtos são vendidos nas lojas físicas da Apple, lojas on-line e 

terceiros conveniados da Apple.  

Em agosto de 2010, a empresa operava 301 lojas de varejo em dez países, 

e uma loja online onde os produtos de hardware e software são vendidos. Os 

produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de 

computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch.653 

No tocante a responsabilidade social corporativa da empresa Apple, cumpre 

informar que foram considerados os índices GRI G3 relacionados à economia, meio 

ambiente, direitos humanos, sociedade e trabalho para sua publicação em 

Governança, Relatórios ambientais de produtos, Relatório ambiental de reciclagem 

e instalações e responsabilidade do fornecedor.  

No que diz respeito aos Relatórios Ambientais do Produto, a Apple utilizou 

os indicadores de desempenho (EN 26) e apresentou iniciativas para diminuir o 

impacto ambiental de seus produtos. Verifica-se, que a Apple projeta seus produtos 

com o objetivo de ser o mais eficiente em termos de consumo de energia, sendo a 

única empresa que pode reivindicar todos os produtos eletrônicos com qualificação 

Energy Star; os tornando mais poderosos e com maior durabilidade empregando 

no processo de fabricação uma menor quantidade de materiais que degradam o 

meio ambiente e geram emissões de carbono.654 

Verifica-se que quase todos os produtos da Apple são terceirizados para 

fabricação no exterior. No site de responsabilidade do fornecedor, a Apple declara: 

“A Apple está comprometida com os mais altos padrões de responsabilidade social 

em toda a nossa cadeia de suprimentos mundial. Insistimos em que todos os 

nossos fornecedores forneçam condições de trabalho seguras, tratem os 

                                                            
653APPLE. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Appe. Acesso em: 24 jan. 2020. 
654TORRES, Cristina A. Cedillo; FRENCH, Mercedes Garcia; HORDIJK, Rosemarie; OLUP, Kim 

Nguyen Lana. op. cit., p. 62. Tradução nossa, texto original em inglês: Apple has considered the 
GRI G3.1 indices relating to the economy, the environment, human rights, society and labour for 
its publication on Governance, Product Environmental Reports, Recycling and Facilities 
Environmental Report and Supplier Responsibility. For Supplier Responsibility, Apple, for example, 
has taken into account the indicator which reports on measures it has taken to contribute to the 
elimination of child labour. With regard to Product Environmental Reports, Apple has used the EN26 
performance indicator,115 and sets out initiatives to lessen the environmental impact of its 
products. Apple designs its products with the aim of being as energy efficient as possible, and it is 
the only company that can claim all electronic goods are Energy Star qualified.1 16 Apple's 
products have become more powerful while, at the same time, fewer materials are used and fewer 
carbon emissions are generated. 
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trabalhadores com dignidade e respeito e usem processos de fabricação 

ambientalmente responsáveis. Nossas ações - desde auditorias completas no local 

até programas de treinamento líderes do setor - demonstram esse 

compromisso”.655 

Esse comprometimento da empresa Apple com o desenvolvimento 

sustentável e com as boas práticas de governança corporativa encontra-se previsto 

nos relatórios de acompanhamento dos fornecedores de 2019, senão vejamos: 

A gestão eficaz de recursos hídricos exige que os usuários 
industriais vão além das próprias instalações e trabalhem com 
parceiros do governo e da sociedade civil para proteger o 
abastecimento de água em toda a bacia. A Apple e seus 
fornecedores fizeram uma parceria com a Alliance for Water 
Stewardship (AWS), uma colaboração entre empresas e 
organizações não governamentais (ONGs), em um programa para 
apoiar a gestão hídrica além da fábrica e dentro da comunidade. 
“Participando desse programa, os fornecedores da Apple vão se 
tornar líderes e modelos a serem seguidos”, afirmou 
Michael Spencer, Chair of the International Board da AWS.  

Além da gestão responsável dos recursos hídricos, a Apple passou 
a reduzir a quantidade de resíduos gerados na fabricação dos 
produtos nos últimos anos, mostrando aos fornecedores como 
eliminar todos os níveis de resíduos industriais de suas operações. 
É benéfico para o meio ambiente e para a economia: a diminuição 
de resíduos no meio ambiente significa menos custos de maneira 
geral.  

Em 2018, as instalações de montagem final do iPhone, iPad, Mac, 
Apple Watch, AirPods e HomePod receberam a certificação Zero 
Waste da UL. Também consideramos o impacto da nossa cadeia 
de fornecimento nas mudanças climáticas. Uma parte significativa 
das emissões de carbono da Apple vem da cadeia de fornecimento, 
principalmente da energia usada para fabricar os produtos Apple.  

O Energy Efficiency Program da Apple trabalha com os principais 
consumidores de energia da cadeia de fornecimento para avaliar e 
identificar áreas em que os resíduos de energia — e o carbono 
resultante disso — possam ser reduzidos, como iluminação, 
aquecimento e resfriamento. No total, em 2018, o Energy Efficiency 
Program ajudou a reduzir 466 mil toneladas anuais de emissões de 
gases do efeito estufa, o equivalente a retirar 100 mil carros das 
ruas por um ano. E, como a energia mais ecológica é aquela que 
não é usada, a Apple também se comprometeu a trabalhar com 
seus fornecedores para gerar e obter mais de 4 gigawatts de 

                                                            
655APPLE. Responsabilidade dos fornecedores. Disponível em: https://www.apple.com/br/supplier-

responsibility/. Acesso em: 24 jan. 2020. 
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energia renovável até 2020, cerca de um terço da energia 
necessária para fabricar os produtos Apple. 656 

 

Destarte, depreende-se que as políticas de responsabilidade social, defesa 

do meio ambiente e gestão de uso dos recursos naturais empregadas pela Apple 

são extremamente eficientes e objetivam minimizar os impactos gerados com o 

exercício da atividade empresarial. Nessa esteira vejamos: 

Em 2015, criamos o Zero Waste Program, que exige que os 
fornecedores encontrem oportunidades de eliminação de resíduos. 
Para ajudar nossos fornecedores a alcançar esse objetivo, 
oferecemos ferramentas e orientação, inclusive os serviços de 
especialistas em soluções sustentáveis de gerenciamento de 
resíduos. Os fornecedores passam meses identificando formas de 
reutilizar ou reciclar materiais para evitar o envio a aterros 
sanitários. Assim, além de aprimorar seus sistemas de gestão 
ambiental, eles aproveitam as vantagens da conservação contínua 
de recursos. Exigimos que os fornecedores passem por uma 
avaliação de terceiros para demonstrar que atendem à certificação 
Zero Waste to Landfill da UL (UL 2799), um padrão rigoroso e 
abrangente para fluxos de resíduos de ambientes de fabricação. 
Para obter a certificação Platinum, a fábrica deve garantir que 100% 
dos resíduos não sejam enviados a aterros e que no máximo 10% 
sejam destinados a unidades de geração de energia. Para obter a 
certificação Gold, a fábrica deve garantir que 95% dos resíduos não 
sejam enviados a aterros. Em dois casos, os fornecedores da Apple 
obtiveram a certificação Gold porque os impactos do transporte de 
longa distância de materiais recicláveis superaram os benefícios 
ambientais do desvio de aterros. Quando o Zero Waste Program 
começou, selecionamos os fornecedores com o impacto de 
resíduos mais significativos: as fábricas de montagem final dos 
produtos Apple, que recebem componentes de todo o mundo. Em 
2018, atingimos um marco nos nossos esforços para alcançar uma 
cadeia de fornecimento livre de desperdício. Agora todas as 
instalações de montagem final do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, 
AirPods e HomePod na nossa cadeia de fornecimento têm a 
certificação Zero Waste da UL. Conforme o avanço do nosso 
programa, vamos continuar a trabalhar com fornecedores para 
implementar práticas de desperdício zero e eliminar o envio de 
resíduos a aterros.657 

 

Com efeito, foi estruturado um programa desde 2013 chamado “Programa 

de Limpeza da Água da Apple” responsável por dar suporte e treinamento aos 

                                                            
656APPLE. Responsabilidade dos Fornecedores. Relatório de Acompanhamento de 2019. p. 31. 

Disponível em: https://www.apple.com/br/supplier-
responsibility/pdf/Apple_SR_2019_Progress_Report.pdf. Acesso em: 24 jan. 2020. 

657APPLE. Responsabilidade dos Fornecedores. Relatório de Acompanhamento de 2019, cit., p. 38. 
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fornecedores responsáveis a fim de que conseverm a água usada no processo de 

fabricação dos produtos, a reciclem e reutilizem; descartando no meio ambiente 

apenas águas em bom estado e que não maximizem e contribuam para o aumento 

da poluição. Nesse sentido vejamos: 

Nos últimos cinco anos, a participação dos fornecedores aumentou 
de 13 para 116. Em 2018, esses fornecedores economizaram 28,8 
bilhões de litros de água doce, totalizando uma economia de 79,5 
bilhões de litros até o momento. À medida que o programa cresceu, 
ajudamos os fornecedores participantes a expandir seus esforços 
na conservação e na gestão responsável de recursos hídricos. 
Usando um padrão criado pela AWS, os fornecedores começaram 
a estender seus esforços para além das fábricas, envolvendo as 
comunidades em que operam. Em 2018, iniciamos essa mudança 
para a gestão responsável de recursos hídricos com fornecedores 
na região de Kunshan, na China. Eles se comprometeram a dedicar 
esforços mais rigorosos de gestão responsável desses recursos, 
estenderam seus programas além das suas fábricas e envolveram 
as comunidades vizinhas. Em 2018, dois fornecedores da Apple 
receberam a certificação da AWS, incluindo a primeira certificação 
Gold da indústria eletrônica. Com a continuação do programa, os 
fornecedores que se comprometerem a expandir os esforços para 
além das fábricas definirão um plano abrangente de gestão de 
água, terão uma compreensão mais profunda dos riscos hídricos 
internos e externos associados às suas operações, promoverão 
práticas recomendadas de gestão de água e conscientização em 
suas cadeias de fornecimento, ajudando, por fim, a melhorar os 
recursos hídricos em sua região.658 

 

O mesmo relatório dos fornecedores de 2019 aponta que a Apple investe em 

pesquisa e inovações ambientais que contribuam para minimizar o passivo 

ambiental encontrando soluções e melhorias no processo de fabricação dos 

produtos que gerem uma menor degradação ambiental e estejam em perfeita 

consonância com os preceitos de sustentabilidade corporativa. Nessa senda 

vejamos: 

Durante o processo da linha de montagem, são necessários vários 
pedaços de película protetora para cobrir um produto Apple. A 
película é aplicada e removida para ajudar a manter os produtos 
em condições perfeitas à medida que eles ganham vida. Os 
pedaços são pequenos, mas compõem uma parte significativa dos 
resíduos não recicláveis gerados durante a montagem. Com isso 
em mente, decidimos nos concentrar em uma solução: encontrar 
uma nova película protetora que pudesse ser reciclada em vez de 
incinerada. A pesquisa que fizemos revelou que não existia 
nenhuma disponível no mercado. As equipes de engenharia da 

                                                            
658APPLE. Responsabilidade dos Fornecedores. Relatório de Acompanhamento de 2019, cit., p. 33. 
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Apple aproveitaram a oportunidade para trabalhar de perto com 
uma fornecedora de películas protetoras. O grande avanço do 
projeto foi encontrar um adesivo e uma película que pudessem ser 
reciclados juntos. E o resultado? Uma película protetora reciclável 
de custo igual à anterior que, no primeiro ano, evitou que 895 
toneladas de resíduos fossem para incineração e impediu 1.880 
toneladas de emissões de carbono na fabricação dos produtos 
Apple. E o melhor de tudo é que ela também foi disponibilizada pelo 
fornecedor para a adoção por outras empresas em seus processos 
de fabricação.659 

 

Tem-se que alguns frutos já foram colhidos pela Apple dado que houve o 

reconhecimento pelo governo chinês de que as fábricas do grupo são 

esxtremamente ecológicas recebendo a designação de “Green Factory”. Tal 

certificação é dada pelo Ministério de Tecnologia da Informação e Indústria da 

China e encontra-se dentro das métricas que foram estipuladas pelo governo 

Chinês, no sentido de execução do Plano Verde para 2025.660 

Como se vê, os programas da Apple estão voltados para a proteção do meio 

ambiente e o emprego de energias renováveis que não causem degradação. Nesse 

sentido vejamos: 

Também estamos ajudando nossos fornecedores a mudar para o 
uso de energia limpa e renovável nas operações. Com o programa 
de energia limpa, a Apple e os fornecedores vão gerar e obter mais 
de 4 gigawatts de energia renovável no mundo todo até 2020 para 
reduzir emissões relacionadas à fabricação de produtos Apple. 
Desde a implementação do programa em 2015, 30 fornecedores se 
comprometeram a usar 100% de energia renovável para a 
produção da Apple. Considerando os investimentos da Apple e 
outros compromissos com fornecedores, nossos compromissos de 
uso de energia limpa totalizam 3,9 gigawatts. Em última análise, 
nossos esforços combinados ajudarão a reduzir as emissões de 
carbono relacionadas aos produtos, fortalecerão a cadeia de 
fornecimento e contribuirão para criar comunidades mais saudáveis 
— ao mesmo tempo que abrem caminho para outros seguirem o 
exemplo.661 

 

Destarte, é possível inferir que há um programa de responsabilidade 

socioambiental devidamente implantado pela empresa ora analisada e que objetiva 

a promoção da proteção ao meio ambiente. 

                                                            
659APPLE. Responsabilidade dos Fornecedores. Relatório de Acompanhamento de 2019, cit., p. 39. 
660Id. Ibid., p. 40. 
661Id. Ibid., p. 41. 
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Há um debate hoje no mundo sobre os limites da responsabilidade 

empresarial. Logicamente que se trata de um tema polêmico e de interesse geral, 

dado que a preservação dos recursos naturais é essencial para que haja 

continuidade da vida. 

Sabe-se que as empresas são obrigadas a divulgarem seus resultados 

financeiros, informações que deem transparência aos seus impactos 

sociambientais e também dados no tocante aos programas que estão sendo 

executados e que serão implantandos no âmbito da responsabilidade social. 

Tem-se que algumas instituições civis são essenciais na promoção e difusão 

do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) busca desde 1997 regulamentar e 

estruturar práticas sustentáveis no âmbito corporativo.662 

Outro órgão importante e responsável por debates e discussões no âmbito 

do desenvolvimento sustentável é a Câmara Temática de Biodiversidade e 

Biotecnologia (CTBio), a qual é formada por grandes empresas brasileiras e tem a 

proposta de tratar dos temas relacionados à biodiversidade e biotecnologia.663 

Cumpre informar, que a Global Reporting Initiative (GRI) se trata de uma 

instituição global indepenente e sem fins lucrativos, criada em 1997 com o objetivo 

de definir uma estrutura de relatoria global sobre o desempenho em 

sustentabilidade das empresas. Nesse sentido vejamos: 

Atualmente, 88 países possuem organizações que seguem suas 
diretrizes de desenvolvimento, de acordo com a lista de relatórios 
publicados divulgada pela GRI em outubro de 2015. A estrutura 
proposta pela GRI é considerada a mais abrangente do mundo para 
relatórios de sustentabilidade, permitindo o diálogo com as 
principais referências internacionais em sustentabilidade, como o 
Pacto Global da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(substituídos recentemente pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS), entre outras. Por meio de uma rede de diálogos 
de múltiplas partes interessadas, são elaborados diretrizes e 
indicadores que podem ser utilizados por diversas organizações 
para medir e comunicar seus desempenhos econômico, social e 
ambiental para diversos públicos.  

                                                            
662CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 

CEBDS. Indicadores de Biodiversidade GRI: análises e propostas do setor empresarial. p. 6. 
Disponível em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/14773/1553460367White_Paper_CTBio-PT.PDF. 
Acesso em: 24 jan. 2020. 

663Id., loc. cit. 
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Além da importância da relatoria para o diálogo com partes 
interessadas externas, ela também se torna um instrumento de 
gestão de desempenho para a organização. O processo de 
elaboração dos relatórios de sustentabilidade envolve a 
identificação, avaliação e mensuração do desempenho em relação 
à sustentabilidade, ajudando na sua gestão. Esse processo, por si 
só, permite à organização desenvolver ou até mesmo aprimorar as 
suas estratégias de sustentabilidade, através da integração das 
diferentes áreas gestoras e responsáveis pelas informações e pelo 
resultado final que, compilado, permite uma melhor tomada de 
decisão interna, qualificando também a noção de risco para 
investidores.664 

 

Ademais, a metodologia da GRI possui, em sua versão atual, quatro 

indicadores específicos de biodiversidade (EN11 a EN14) e um indicador do 

aspecto efluentes e resíduos (EN26), que possui relação direta com biodiversidade. 

Além disso, o tema está presente em seis dos dez fascículos setoriais, sendo que 

três (mineração, energia elétrica, óleo e gás) trazem ao todo quatro indicadores 

adicionais específicos para cada setor. Os indicadores de biodiversidade buscam 

dar transparência à relação entre as atividades da instituição e o tema.  

Estão compreendidos nesse escopo a dependência do negócio em relação 

à biodiversidade, os impactos potenciais (positivos e negativos) causados na 

biodiversidade e a abordagem adotada pela instituição para gerir esses impactos. 

Infere-se que o objetivo dos indicadores de biodiversidade é o de dar transparência 

à relação entre as atividades da instituição e o desenvolvimento sustentável. 

Com isso, verifica-se que um estudo minucioso e bem elaborado é essencial 

para demonstrar um panorama claro e específico sobre as práticas adotadas para 

gerir a biodiversidade. Como se vê, indicadores de natureza mais prática com 

diretrizes objetivas podem contribuir significativamente para a ampliação e defesa 

da biodiversidade. Nessa senda, podem ser destacadas as seguintes 

recomendações: 

1. Oferecer diretrizes claras sobre a origem do impacto 
ambiental: É comum a origem do dano identificado por empresas 
ser anterior ao empreendimento, nesse caso, empresas 
questionam como abordar a caracterização de impactos prévios à 
presença da organização, dando a devida transparência às 
informações reportadas.  

                                                            
664CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 

CEBDS. Indicadores de Biodiversidade GRI: análises e propostas do setor empresarial. p. 6. 
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2. Priorizar a descrição das ações praticadas pela empresa 
para a gestão dos impactos na biodiversidade: Além dos riscos 
e impactos associados às suas atividades, o nível de 
sustentabilidade de uma empresa dependerá também das ações 
tomadas para geri-los. A metodologia atual, no entanto, não 
estimula o detalhamento desses elementos nos relatórios.  

3. Estruturar um Grupo de Trabalho para elaborar um fascículo 
sobre indicadores de biodiversidade em países megadiversos: 
O documento tratará do detalhamento e sugestões de metodologias 
para gerar e gerir dados de biodiversidade, apoiando as empresas 
que desejem reportar-se a esse aspecto e que estejam operando 
em áreas com grande riqueza, variação e/ou vulnerabilidade 
biológica, facilitando também que investidores e outras partes 
interessadas possam avaliar a gestão e qualificar o risco associado 
a diferentes empreendimentos para subsidiar suas decisões.  

4. Garantir que indicadores tragam informações úteis a outras 
partes interessadas: Para além dos investidores, que são o 
público alvo dos relatórios empresariais na busca pela gestão de 
riscos, o poder público pode ser um importante usuário das 
informações contidas nos relatórios de sustentabilidade, havendo 
espaço para integrar de forma mais efetiva as suas demandas de 
indicadores e conteúdo para os relatórios.  

5. Definir critérios que permitam a comparação do 
desempenho entre empresas: Com o crescente número de 
organizações relatando os seus impactos, a GRI tem uma 
oportunidade singular de dar um passo à frente e permitir a 
comparação entre empresas e entre setores, por meio da indicação 
de metodologias mais restritivas e estudos de benchmark.  

6. Envidar esforços de alinhamento com outros formatos de 
reporte, visando à relatoria integrada: Reconhecida como 
iniciativa mais abrangente, a GRI pode avançar na integração de 
indicadores de outras iniciativas, como o Índice do Dow Jones de 
Sustentabilidade e o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
Bovespa, ajudando as empresas a gerir os esforços múltiplos, e 
muitas vezes pulverizados, de relatoria.  

7. Incorporar indicadores específicos para Serviços 
Ecossistêmicos: O tema é emergente e forte candidato a permitir 
a tradução da conservação em valores monetários e na integração 
de outros temas, como água, mudanças climáticas e 
sociobiodiversidade, na gestão de território e paisagem, desafios 
presentes para a GRI, partes interessadas e empresas.  

8. Aprimorar o indicador para reporte de custos com proteção 
ambiental: A padronização e maior detalhamento na categorização 
dos custos associados à biodiversidade, tanto realizados como 
evitados, com e a partir das ações de conservação e minimização 
praticadas facilitaria o reporte final dos valores financeiros 
envolvidos. (grifos nossos)665  

 

                                                            
665CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 

CEBDS. Indicadores de Biodiversidade GRI: análises e propostas do setor empresarial, cit., p. 17-18. 
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Infere-se que para a biodiversidade é importante demonstrar os custos de 

conservação e, principalmente, os custos evitados através dessas ações. A 

incorporação dos serviços ecossistêmicos como tema tem o potencial de promover 

a realização de estudos de valoração desses serviços de forma mais objetiva, 

facilitando o reporte final dos valores financeiros envolvidos na gestão da 

biodiversidade. 

No entanto, é frequente que os danos identificados pelo 
empreendimento sejam atribuídos a atividades anteriores ao 
empreendimento e, nesses casos, as empresas questionam como 
devem abordar a caracterização de impactos prévios às suas 
operações. Nesse sentido, futuras revisões das diretrizes e 
indicadores devem propor orientações específicas para que as 
empresas delimitem as informações sobre a temporalidade dos 
impactos, incluindo se e como abordar impactos prévios às suas 
operações666.  

 

Verifica-se que atividades produtivas sempre resultarão em algum impacto, 

o foco deve ser incentivar a gestão e o aumento de ações em prol da proteção, 

mitigação e conservação ambiental.  

Depreende-se que indicadores focados no número de espécies ameaçadas, 

por exemplo, embora relevantes, não possibilitam à empresa demonstrar o seu 

desempenho, pois a condição ambiental é dada no momento da instalação do 

empreendimento, e as ações implementadas ao longo da operação afetam essa 

condição de forma positiva ou negativa.  

Nesse passo, é essêncial que o foco se dê no detalhamento das ações 

adotadas pela empresa contribuirá, portanto, para a internalização do tema por 

parte da empresa e para a melhoria contínua dos seus processos de gestão da 

biodiversidade. 

Seria importante que este GT fosse conduzido por empresas com 
experiência em relatos de sustentabilidade e interesse específico 
na biodiversidade, que garantissem suporte técnico para empresas 
com menos experiência no tema. A GRI também poderia forjar 
novas parcerias com instituições que a apoiassem na elaboração 
de diretrizes nacionais ou regionais específicas para a 
biodiversidade.667  

                                                            
666CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 

CEBDS. Indicadores de Biodiversidade GRI: análises e propostas do setor empresarial, cit., p. 17-18. 
667Id., loc. cit. 
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Como se vê, com a ajuda das empresas brasileiras reportando suas 

informações, por meio de relatórios ambientais e de sustentabilidade, é possível 

que os gestores públicos as aproveitem com o intuito de verificar efetivamente o 

grau de contribuição do setor corporativo às metas pactuadas na Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB) ou no tocante às exigências necessárias para que 

sejam concedidas as licenças ambientais ou implementandas políticas públicas de 

proteção ambiental. Nesse sentido vejamos: 

Essa abordagem, no entanto, prejudica a comparabilidade das 
informações e, por conseguinte, a gestão de riscos por parte de in 
vestidores e outras partes interessadas. Embora a definição de 
metodologias possa ter o efeito negativo de engessar o relato, o 
estabelecimento de diretrizes que permitam a padronização em 
nível nacional ou regional é tido como uma alternativa positiva. O 
crescente número de organizações que hoje relatam os seus 
impactos possibilita que a GRI dê um passo à frente e permita a 
comparação entre empresas, por meio de metodologias mais 
restritivas e estudos de benchmark.  

Isso gera um grande volume de trabalho para as empresas, que 
enxergam possibilidades de alinhamento entre conceitos, métricas 
e indicadores das iniciativas da GRI e outras como The Economics 
of Ecosystem and Biodiversity (TEEB), Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), o Forest Footprint Disclosure Project (FFD 
Project), os padrões de desempenho da International Finance 
Corporation (IFC) e o Dow Jones Sustainability Index. A GRI já vem 
avançando na busca de sinergias com a CDP (Carbon Disclosure 
Project) e o ISE. Esses esforços iniciais devem orientar futuras 
abordagens para a integração dos indicadores praticados por essas 
e outras iniciativas de relatoria.668 

 

Por sua vez, tem-se que um relatório de sustentabilidade realizado pela 

empresa Eletrolux em 2019 aponta as principais diretrizes que foram 

implementadas pela companhia no sentido de promoção de práticas sustentáveis 

e atendimento dos princípios de responsabilidade social corporativa.  

Segundo o relatório, a questão de mensuração do progresso se deu através 

de alguns pontos chaves dentre eles: 1. uso eficiente da energia; 2. uso eficiente 

da água; 3. um bom programa de gestão dos recursos energéticos; 4. aumento da 
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CEBDS. Indicadores de Biodiversidade GRI: análises e propostas do setor empresarial, cit., p. 17-18. 



284 

quantidade de energia renovável e 5. número de fábricas com o programa poluição 

zero implementado.669  

Ademais, é possível verificar que a empresa Electrolux ganhou identidade 

global como empresa líder no tocante a promoção de mudanças climáticas 

figurando em um grupo seleto de apenas 2% das empresas enquadradas nesse 

quesito. Nesse sentido vejamos: 

Em 2019, melhoramos nossa eficiência energética por produto em 
2,7% em comparação com o ano anterior e 44% em comparação 
com2005. Isso foi alcançado por meio de um foco contínuo em 
gestão de energia, investimentos tecnológicos em novos 
equipamentos, conscientização dos funcionários e mudança 
comportamental, e implementando as melhores práticas em todo o 
nosso sistema de operações. Também introduzimos roteiros de 
tecnologia, quenos ajudará a nos tornarmos mais orientados para 
a ação e nos movermos mais rapidamente em direção às 
operações enxutas. 

Nosso programa interno Green Sprit, incluindo nossa classificação 
e sistema de certificação, também continua a ser crucial na 
condução eficiência de recursos. Em 2019, 65% de nossas 
instalações no escopo alcançou as melhores classificações - Ouro 
ou Platina. 

Um novo sistema de certificação, Green Spirit 2.0, será 
implementado em 2020. Em 2019, realizamos uma série de pilotos 
com auditorias de teste em fábricas selecionadas da Electrolux. A 
nova certificação envolve critérios mais abrangentes e novos 
temas, como digitalização, excelência de processos e eletrificação. 

Melhorias de eficiência nos últimos anos, juntamente com uma 
mudança à eletricidade renovável, reduziu a energia consumida em 
nossos locais de fabricação por produto em cerca de 44% e 
emissões absolutas de CO em 75% em comparação com 2005, que 
equivale a uma economia financeira anual de mais de SEK 600 
milhões. 

Nesse período, a receita do Grupo aumentou, o que ilustra que a 
Electrolux desvinculou o crescimento da receita de Emissões de 
CO².670 

                                                            
669ELETROLUX. Electrolux Sustainability Report 2019. Disponível em: 

https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2019/files/2019/PDF/Electrolux_Sustainabil
ity_Report_2019_final.pdf. Acesso em: 16 fev. 2020. 

670ELETROLUX. Electrolux Sustainability Report 2019, cit., Texto original, em inglês: “In 2019, we 
improved our energy efficiency per product by 2.7% compared with the previous year and 44% 
compared to 2005. This was achieved through a continued focus on energy management, 
technological investments in new equipment, employee awareness and behavioral change, and by 
implementing best practice throughout our operations. We also introduced technology roadmaps, 
which will help us to become more action oriented and move faster toward lean operations. 
Our internal Green Sprit program, including our rating and certification system, also continues to 
be crucial in driving resource efficiency. In 2019, 65% of our facilities in scope achieved top ratings 
- either Gold or Platinum. A new certification system, Green Spirit 2.0, will be implemented in 2020. 
In 2019, we conducted a number of pilots with test audits at selected Electrolux factories. The new 
certification involves more comprehensive criteria and new themes, such as digitalization, process 
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No tocante a energia renovável a empresa Electrolux se preocupou em gerar 

sua própria eletricidade através de painéis solares fotovoltaicos. Em pouco tempo 

houve a expansão dessa tecnologia sendo instalada em nove filiais ao longo de 

países como Itália, Tailândia, Australia e Mexico.671 

Nesse sentido, foi possível vislumbrar que 26 fábricas da empresa Electrolux 

situadas na Europa e na América do Norte produziram 100% da sua própria energia 

elétrica; o que contribuiu para um aumento em 50% da energia renovável estimada 

em projeções para 2020.672 

Com efeito, no tocante ao progresso do uso da água de maneira eficiente e 

sustentável verificou-se ser extremamente importante o apoio conferido por 

especicoralistas. Com essa ajuda e a correta aplicação das métricas ventiladas em 

Conferências sustentáveis foi possível atingir um aumento expressivo no uso da 

água de 35% em comparação aos índices de 2015.673 

Outro ponto importante que foi alvo de preocupação dos gestores em 

sustentabilidade da empresa Electrolux foi à questão do uso de aterros sanitários. 

Verifica-se que o objetivo do programa é o de gerar oportunidades de reutilização 

e reciclagem de materiais e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de resíduos 

enviados para aterros sanitários e / ou incinerados sem recuperação de energia.674 

Destarte, foi possível inferir que as empresas multinacionais supracitadas 

entenderam ser importante a adesão/implementação de programas de 

sustentabilidade, a fim de que se dê o crescimento econômico da empresa ao 

mesmo tempo em que são observadas as regras e regulamentos existentes no 

tocante a promoção/preservação ambiental. 

Infere-se, portanto, que o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito humano e as empresas devem identificar e avaliar os 

impactos adversos reais e potenciais em que possam estar envolvidas, seja por 

                                                            
excellence and electrification. Efficiency improvements in recent years, together with a shift to 
renewable electricity, has reduced energy consumed at our manufacturing sites per product by 
around 44% and absolute CO emissions by 75% compared with 2005, which equates to an annual 
financial saving of over SEK 600m. Over this period, the Group's revenue has increased, which 
illustrates that Electrolux has decoupled revenue growth from CO² emissions.”. 

671ELETROLUX. Electrolux Sustainability Report 2019, cit., p. 12. 
672Id., loc. cit. 
673Id. Ibid., p. 13. 
674Id., loc. cit. 
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meio de suas próprias atividades ou como resultado de seus relacionamentos de 

negócios.675 

Nesse sentido, vejamos as sugestões ventiladas pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em seu Relatório Especial sobre as implicações para direitos 

humanos da gestão ambientalmente saudável e eliminação de substâncias 

perigosas e resíduos: 

Isso exige que as empresas vão além do mero cumprimento da 
legislação existente e regulamentos. A legislação existente foi, e 
continua a ser, ultrapassada pelo rápido expansão e evolução dos 
principais setores industriais, como extrativo e químico indústrias e 
inovação em novos produtos e processos a jusante. Legislação 
atrasa cada vez mais longe das evidências de perigos, riscos e 
impactos de perigos substâncias e resíduos. A rápida expansão das 
indústrias extrativas e químicas em baixa países de renda 
ultrapassou a capacidade dos reguladores governamentais, 
criando lacunas de governança e possibilidades aumentadas de 
impactos. 

 

Quando um meio de eliminação e substituição de tóxicos ainda não está 

disponível, denota-se a necessidade das empresas em mitigarem/reduzirem a 

exposição a produtos químicos tóxicos e a liberação de poluição para o melhor de 

suas habilidades.676 

Com efeito, merece destaque a Resolução A/HRC/20/29, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e empresas, no sentido de que sejam 

estabelecidos princípios orientadores pelos Estados acerca da implementação de 

Planos Nacionais de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos (Planos Nacionais 

                                                            
675UNITED NATIONS. Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the implications 

for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances 
and wastes. p. 16. Disponível em: https://undocs.org/en/A/HRC/36/41. Acesso em: 05 jan. 2021. 
Texto original em Inglês: “This requires businesses to go beyond mere compliance with existing 
legislation and regulations. Existing legislation has been, and continues to be, outpaced by the 
rapid expansion and evolution of key industrial sectors, such as extractive and chemical industries, 
and innovation in new products and processes downstream. Legislation lags farther and farther 
behind the evidence of hazards, risks and impacts of hazardous substances and wastes. The rapid 
expansion of extractive and chemical industries in low income countries has outstripped the 
capacity of government regulators, creating governance gaps and heightened possibilities of 
impacts.”. 

676Id. Ibid., p. 17. 
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de Ação), que trariam algum caráter vinculante, ao menos no âmbito doméstico, se 

enquadrando como normas “soft law”.677 

Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian aponta que já tem se discutido na 

comunidade internacional acerca da aprovação de um Tratado sobre Direitos 

Humanos e empresas (hard law – vinculatividade, obrigatoriedade) no sentido de 

que empresas implementem mecanismos de responsabilidade dirigidas às 

corporações, senão vejamos: 

Quanto ao segundo pilar dos Princípios Orientadores, muito se 
debateu a respeito das responsabildiades dirigidas às corporações. 
Representantes da sociedade civil questionaram se as regras 
estabelecidas naquele instrumento normativo não reduziriam a 
noção de responsabilidade das empresas para com a proteção dos 
Direitos Humanos, além de implicar em menor responsabilização 
judicial e extrajudicial quando da aplicação pelos Estados, do 
terceiro pilar do Princípios Orientadores. 

Este foi o principal argumento que impulsionou as organizações da 
sociedade civil, o Equador e a África do Sul com o apoio de outros 
Estados, em sua maioria em desenvolvimento, a demandar a 
criação de um Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Composição Aberta para a elaboração de um tratado sobre Direitos 
Humanos e empreas (Grupo de Trabalho Intergovernamental).  

A necessidade de estabelecimento de uma regra vinculante a 
Estados e corporações que fosse efetivamente discutida e 
aprovada pleos Estados da sociedade internacional e trouxesse a 
importância da responsabilização de empresas por violações aos 
Direitos Humanos era, no entender daquele grupo de Estados, 
medida de rigor. Outros argumentos contrários aos Princípios 
Orientadores estão relacionados à inexistência de regras incisivas 
sobre mecanismos de monitoramento da implementação daquela 
regra pelos Estados.678 

 

Por oportuno, infere-se a necessidade de que todos os stakeholders 

(consumidores, comunidades, colaboradores, fornecedores, clientes) sejam 

informados dos riscos advindos com o uso e emprego de determinado produto ou 

insumo679. Nesse sentido, há a conhecida norma ISO 14000 responsável por 

                                                            
677ATCHABAHIAN, Ana Cláudia Ruy Cardia. Transterritorialidade: uma teoria de rensponsabilização 

de empresas por violações aos direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2020. p. 29. 
678Id. Ibid., p. 30. 
679UNITED NATIONS. Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on the implications 

for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances 
and wastes, cit., p. 17. 
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implementar mecanismos de gestão ambiental e proteção ao meio ambiente, senão 

vejamos: 

[...] efetivamente não é só a legislação ambiental que pressiona 
uma empresa à adoção de uma gestão ambiental, mas também, e 
sobretudo, o mercado, a concorrência, os consumidores, as partes 
interessadas (acionistas, agentes financiadores e outros), o custo 
cada vez mais elevado da matéria-prima (como energia e água), 
dada a sua crescente escassez, diante da demanda progressiva 
etc. Em resposta a esses fatores é que surgem, no mercado, 
modelos de normas de gestão ambiental, que buscam combater o 
passivo e garantir a lucratividade ambiental. Como exemplo, 
podemos citar [...] a ISO 14000.680 

 

E, por fim, de grande importância em matéria de responsabilidade social 

corporativa, há a norma ISO 26.000 responsável por imprimir esforços no sentido 

de fomentar a incorporação pelas empresas de mecanismos/ferramentas de 

responsabilidade social, a fim de que se dê um crescimento econômico atrelado a 

um crescimento social e sustentável. 

 

  

                                                            
680D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental e econômico e a ISO 14000: análise jurídica 

o modelo de gestão ambiental e certificação ISO 14000, cit., p. 43. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente trabalho acadêmico é possível verificar a árdua missão 

dos operadores da lei em fazer com que ela seja respeitada no âmbito da seara 

ambiental. 

Nesse sentido, as regras de proteção e tutela ambiental devem ser 

devidamente cumpridas a fim de que as empresas transnacionais estejam em 

conformidade com as regras de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ou 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

Nesse passo, a internalização das boas práticas pelas empresas não possui 

um caráter uniforme, dado que não há uma diretriz padrão a ser empregada por 

todas as empresas. 

De uma maneira geral o que se infere é que as empresas devem se submeter 

à norma ISO 26000 ou Norma Internacional de Responsabilidade Social proferida 

pela Organização Internacional para Normalização (ISO), havendo a versão 

nacional (ABNT NBR ISO 26000), as quais são responsáveis por efetivamente 

fornecer as orientações a serem observadas pelas empresas, a fim de se 

adequarem a Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

Ademais, o desenvolvimento de técnicas de gestão ambiental é essencial a 

fim de que efetivamente se tenha um devido programa de responsabilidade social 

em andamento. Nesse prisma, as diretrizes apontadas pela norma ISO 14000 são 

balizas fundamentais que devem ser observadas para promoverem a mitigação dos 

impactos ambientais adversos, aumento do desempenho ambiental e evitar o 

deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida; 

fomentando o uso de técnicas de preservação do meio ambiente no âmbito 

corporativo. 

Como sabemos a responsabilidade social empresarial e respectiva tutela 

Internacional do Meio Ambiente deve observar certas diretrizes tais como: 1. 

contribuição para o desenvolvimento sustentável; 2. responsabilidade pelas 

consequências de suas ações; 3. transparência nas informações veiculadas ao 

público; 4. prestação de contas à sociedade; 5. comportamento ético; 6. respeito e 
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consideração aos interesses dos stakeholders; 7. cumprimento das leis e normas 

internacionais de proteção ao meio ambiente. 

Tais parâmetros internacionais e nacionais devem ser devidamente 

observados pelas empresas nacionais e transnacionais, viabilizando a correta 

implementação e incorporação das regras e valores de proteção que fomentam a 

Responsabilidade Social Corporativa.  

Contudo, é possível inferir que existem barreiras para a implementação de 

mecanismos de responsabilidade socioambiental no ambiente corporativo, uma vez 

que os custos em curto prazo, muitas vezes são altos e os gestores, muitas vezes 

não são favoráveis à adoção de medidas de longo prazo e; também não menos 

importante a questão de que as normas ISO existentes são instrumentos de caráter 

privado e não vinculantes (“soft law”), o que não gera vinculatividade tal como uma 

norma jurídica efetivamente aprovada e em pleno vigor (dotada de cogência, sendo 

um instrumento de “hard law”, tal como um Tratado Internacional”); mas não por 

isso de menor importância (relevância sobretudo moral e ética), uma vez que os 

comandos e diretrizes nelas inseridos são de vital importância para que a 

comunidade internacional seja lapidada no sentido de uma proteção ambiental 

séria, efetiva e condizente com preceitos sociais de justiça universal. 

Mas, verifica-se que os custos envolvidos na implementação serão sanados, 

ou seja, haverá um retorno financeiro à empresa, como diminuição das infrações 

ambientais e penalidades impostas pelo descumprimento da legislação; ganho de 

reputação no mercado consumidor, por meio de estratégias de marketing, que 

fomentem a preocupação da corporação com as questões ambientais. 

Entretato, sabemos que não há uma obrigatoriedade das empresas em face 

da adoção das métricas de responsabilidade social, tais como as orientações 

encartadas em normas privadas como as ISO 26000 e 14000. 

Porém, a não adoção gera discriminação no mercado em que a empresa 

atua, dado que o competidor daquela empresa irá enaltecer o descompromisso de 

seu concorrente com questões de boas práticas, mencionando que tal atitude não 

faz parte da corporação a que pertence. 

Logo, denota-se que outro caminho não há, a não ser a adoção de 

métricas/regras de responsabilidade socioambiental, sob pena de danos de 
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reputação no mercado de consumo e eventuais imposições de 

autuações/penalidades ambientais. 

Revela-se, por oportuno, a necessidade/dever de adoção de 

mecanismos/políticas de responsabilidade socioambiental, uma vez que as 

empresas irão proteger o meio ambiente, aperfeiçoar os processos de produção do 

produto, reduzir a degradação/poluição, fomentar o desenvolvimento da cultura da 

sustentabilidade e ganhar o respeito dos consumidores e da sociedade civil. 

Como se vê, o estímulo a incentivos e ganhos no curto prazo, são 

motivadores naturais à adoção/implementação de mecanismos de 

responsabilidade corporativa. O Estado também possui um papel importante, dado 

que pode fomentar, por meio de políticas fiscais mais favoráveis às empresas 

limpas, a implementação de tais ações e políticas corporativas. 

Ademais, cumpre informar que entra na pauta da Agenda Internacional 

Ambiental o cuidado para com as alterações climáticas, dado que a existência da 

vida humana e do planeta estão em jogo, razão pela qual o fomento da cultura da 

economia verde, bem como da economia cricular (energias renováveis) e do 

combate aos fenômenos climáticos adversos, por meio do uso da tecnologia e do 

que há de mais moderno no sentido de mitigar os danos ecológicos é de central 

importância. 

Nesse passo, infere-se que a responsabilidade pela proteção do meio 

ambiente é de todos, Estado, empresas e sociedade civil, devendo se dar uma 

conjugação de esforços no mesmo sentido, qual seja a proteção ambiental, por 

meio de técnicas mais avançadas de produção, redução dos rejeitos/poluição, 

aperfeiçoamento de mecanismos de logística reversa, reconhecimento público das 

“empresas verdes” e o estabelecimento de métricas e objetivos bem definidos 

visando à proteção do clima; com o intuito de reduzir a emissão de gases do efeito 

estufa e de resíduos plásticos; objetivando fomentar a implementação da economia 

circular e o desenvolvimento de medidas de responsabilidade socioambiental. 

Por oportuno, denota-se que mais do que nunca a presente temática ganha 

relevância, dado que em pleno século XXI ainda enfrentamos vilões há muito 

conhecidos, tal como desmatamento ilegal, o uso de combustíveis fósseis, o 
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desrespeito à legislação ambiental, bem como a busca pelo lucro em detrimento da 

proteção. 

Encontra-nos, enquanto comunidade internacional em um momento crucial 

da existência humana (turn point), dado que somente pelo correto emprego das 

mais avançadas técnicas de prevenção/proteção, o respeito à legislação, o 

implemento de técnicas de responsabilidade socioambiental pelas empresas e um 

olhar no mesmo sentido, tendo em vista os Estados Soberanos (Países), será 

possível conseguirmos um resultado expressivo que altere o quadro caótico no qual 

nos encontramos. 

Por fim, objetivou-se no presente trabalho acadêmico demonstrar a 

importância e relevância do tema em estudo, dado que se trata de um assunto de 

interesse de todos, o qual será responsável por determinar o futuro da humanidade; 

razão pela qual a execução de métricas de responsabilidade socioambiental por 

parte das empresas transnacionais, alinhadas a políticas estatais de preservação e 

fomento a disseminação das técnicas de preservação ambiental são salutares para 

que tenhamos um avanço na proteção ambiental, mitigação/redução dos danos 

ambientais e perspectiva de um “futuro verde”, ecologicamente equilibrado e 

consentâneo com boas práticas de gestão ambiental. 
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