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Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) estabelecidos em 2015, pelo Pacto Global, 
iniciativa mundial ONU e várias entidades internacionais, a partir Rio + 20; Conferência de Estocolmo e a 
UNEP; Declaração do Rio (Eco 92) (11 dos 27 princípios mencionavam a expressão “desenvolvimento 
sustentável”); os princípios constitucionais para a proteção ambiental e da ordem econômica; Conferência 
Rio+20 e a promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo; Convenções do clima da ONU: COP 21, 
COP 26 clima e mercado internacional de carbono (mas artigo 6º); se desdobraram em 169 metas da 
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e inclusivo; apelo global à ação

Preocupação mercado financeiro com a sustentabilidade (sustentabilidade empresarial, fundos ESG)

Termo de 2004 Pacto Global + Banco Mundial/IFC (Who cares wins)
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Acordo de Paris assinado em dezembro de 2015, no âmbito da Convenção de Mudanças 

Climáticas das Nações Unidas (UNFCCC)

Principais objetivos da UNFCCC : (i) limitar o aumento da temperatura média global; (ii) aumentar 

a capacidade de adaptação aos impactos das mudanças climáticas; e (iii) criar fluxos financeiros 

para promover ações de limitação do aumento da temperatura e adaptação. Metas/estratégias 

“domésticas” (formulação “de baixo para cima”, “bottom up”) revisão a cada 5 anos 

(Contribuições Nacionalmente Determinadas - NDCs); mecanismos de transparência e inventários 

nacionais para verificar cumprimento das metas, participação da sociedade civil); NDC enviada 

em mar/22: redução 50% até 2030 e novo cálculo emissões absolutas (RenovaBio para a meta)
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Principais objetivos da Lei 13.576/17 (RenovaBio): (i) o estabelecimento de metas de redução de 

GEE na matriz de combustíveis (ii) Créditos de Descarbonização (iii) a Certificação de 

Biocombustíveis (iv) a adição obrigatória de biocombustíveis aos combustíveis fósseis (v) 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios e (vi) demais ações no âmbito do Acordo de Paris

As metas de redução de emissão na matriz de combustíveis (art. 6º) podem ser consideradas o 

ponto chave do RenovaBio, pois têm o objetivo claro de viabilizar a diminuição da intensidade de 

carbono na matriz nacional de combustíveis. Dessa forma, este é o instrumento motor da Política 

que o Governo Federal induz o aumento de uma matriz energética mais sustentável em 

detrimento da utilização de combustíveis fósseis (Res CNPE 17/21 define as metas)
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COP 26 e Acordo de Paris (COP 21): Artigo 6º trata dos instrumentos para a criação de um mercado global 

de carbono, pode gerar US$ 167 bilhões ao ano em 2030 (Cebds); Assegura que países possam negociar 

créditos de carbono uns com os outros a fim de garantir suas reduções de emissões de gases de efeito 

estufa por meio da venda de créditos de emissões excedentes, caso já tenham cumprido seus 

compromissos; Hoje, poucas as nações que já contam com um mercado de carbono regulado, a maioria, 

inclusive o Brasil, conta com um mercado voluntário; garante que todos os países estabeleçam 

obrigatoriamente metas para redução de suas emissões até níveis seguros; É o artigo 6º  que descreve os 

mecanismos de mercado para que haja a transição para uma economia de baixo carbono a partir da 

compra e venda de créditos entre os países
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Em 2004, Relatório IFC/Banco Mundial buscava 

critérios e recomendações  para a inclusão de 

questões ambientais, sociais e de governança 

no mercado financeiro/mercado de capitais a 

partir dos ODS; além de agregar valor 

corporativo/maior reputação, 

contribuição/propósito para tornar a 

sociedade mais sustentável (na prática)
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“Sound corporate governance and risk 

management systems are crucial pre-requisites 

to successfully implementing policies and 

measures to address environmental and social 

challenges. This is why we have chosen to use 

the term “environmental, social and 

governance issues” throughout this report, as a 

way of high-lighting the fact that these three 

areas are closely inter-linked”
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Critérios ESG estão totalmente ligados aos ODS

Valoração pelo mercado financeiro: As informações ESG são essenciais para a tomada de ação 

dos investidores (Climate Change and Sustainability Services, da Ernest Young) 

Mercantilização da sustentabilidade: mercados financeiros, green bonds, CBios, fundos verdes, 

investimentos sustentáveis: É sustentável a atividade que remunera os investimentos realizados 

Due diligences prévias a aquisições empresariais e pré-investimentos

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B3: 83% possui processos de integração dos ODS às 

estratégias, metas e resultados



ESG = DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?
Desenvolvimento sustentável, Art. 225, caput, CF + Art. 170, IV, CF: conciliar preservação 
ambiental, proteção dirs. fundamentais e sociais e produção econômica; segurança jurídica e 
permitir investimentos; Ordem econômica + defesa do meio ambiente “inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental de produtos/serviços e de seus processos de 
produção”

Lei 11.428/06, art. 6º: A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o 
desenvolvimento sustentável 

Lei 13.874/19 (Lei da Liberdade Econômica)

Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Adm) critérios ambientais e de sustentabilidade nas 
licitações e contratações públicas  



ESG É AGENDA, CULTURA OU 
ATIVIDADE A SER REGULADA? 
Meio ambiente é protegido por todos (dever, art. 225, CF) e todas as atividades que usam recursos 
naturais reguladas/controladas (licenciamento ambiental), pois somos deles dependentes

Toda atividade/empreendimento do SEB impacta o meio ambiente e é regulado, assim como outras 
atividades/serviços públicos concedidos pelo Estado Administrador

Agenda Energia (ODS 7) Incentivos a fontes renováveis + políticas públicas de incentivo e estratégias 
(Biogás/Biometano, H2V) + planos nacionais + setoriais (mercado carbono); Ações de planejamento, 
que incluam subsídios (Proinfa) e fomento bancos oficiais?

Mas: Marcos regulatórios definidos com sanções/enforcement? Comando e Controle? 



ESG É AGENDA, CULTURA OU 
ATIVIDADE A SER REGULADA? 
Proteção dos direitos fundamentais e interesses coletivos, como os ambientais, assegurada em 

ações coletivas ACP, CDC, AP, com legitimados para defesa sociedade (MP: instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis); participação social nos processos 

legislativos (e programas públicos): monitoramento sociedade consultas públicas; função social da 

empresa (Lei 6.404/76); bens de produção destinação compatível interesses da coletividade 

Instrumentos comando e controle (limites e penalidades, Clean Air Act, EPA): licenciamento 

ambiental + Lei 9.605/98 + Dec 6.514/08 (participação social audiências públicas)



ESG É AGENDA, CULTURA OU 
ATIVIDADE A SER REGULADA? 
Importância sociedade normas de conduta e do compliance ambiental mas...valoração econômica 

(mais um E no ESG?)

A sociedade no mundo pós pandemia e a inclusão sócio econômica área ambiental deixar de ser 

ideológica para ser, também, valorada economicamente: PSA (Lei 14.119/21, incentivo à 

conservação e desenvolvimento sustentável pela remuneração em troca do bem preservado), 

concessão florestal (Lei 11.284/06, gestão florestas públicas, pelo SFB, para produção sustentável; 

hoje simplificação regras Decreto 10.147/19, UC’s no âmbito do PPI e Programa Nacional de 

Desestatização) e mercado de carbono (criação de novos mercados, desenvolvimento sustentável)



ESG ENQUANTO POLÍTICA DE ESTADO? 
PL 528/2021 (Marcelo Ramos, PL - AM, Substitutivo Dep. Carla Zambelli, PL - SP) visa regulamentar o 

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE, determinado pela Política Nacional sobre 

Mudança Climática, Lei 12.187/09 e recomendado Protocolo Quioto (tratado internacional que prevê 

redução/remoção GEE atmosfera) criação de sistemas de informação de registro de compensações de 

créditos entre particulares e sistema de comércio de emissões

Regular Compra e Venda créditos de carbono, transações mercado voluntário atrelados a projetos de 

redução GEE (isenção PIS, Cofins e CSLL) 

Certificação e contabilização créditos: Regulamentação inclui quem não tem metas obrigatórias mas 

quer compensar o impacto ambiental de suas atividades, como projetos de reflorestamento, concessão 

florestal; redução será quantificada (tons de gases) e convertida em títulos



ESG ENQUANTO POLÍTICA DE ESTADO?  
Ex do Mercado de Carbono: Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei 12.187/09 previa no 

art. 11 a criação de um decreto federal para estabelecer as diretrizespara uma economia de 

baixo carbono) Decreto 11.075/22 (MMA e MEco): procedimentos discricionários para 

elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e criou o Sinare (Sistema 

Nacional de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa): Sistema de registro de todas as 

ações para um mercado de carbono para sistema de comércio de emissões

Planos setoriais (G, D do SEB, mineração, papel e celulose, químicas, construção civil, etc) 

Parâmetros e metas específicas? Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE)?   



A AGENDA ESG DEVE SER REGULADA? 

A par do decreto (limitações decreto federal) a regulação por lei do Mercado de Carbono é 

importante para garantir as diretrizes e fortalecer a segurança jurídica dos investidores, bem 

como para fortalecer a agenda ambiental brasileira; mas problema timing (ano eleitoral) RIG

Decreto visa dar diretrizes ao mercado, com base na exportação de créditos para países e 

empresas que precisam compensar as emissões para cumprir comprimissos de neutralidade de 

carbono;  9 setores cruciais: indústria transporte público, mineração, agripecuária, etc.

Serve de modelo para criação do mercado de carbono e antecipa discussões 

Em aberto: cumprimento de metas e enforcement, em caso de descumprimento



ESG ENQUANTO POLÍTICA DE ESTADO? 
Decreto 11.003/22, que instituiu a Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás 

e Biometano, além do PL 3.865/2021, que institui o Programa de Incentivo à Produção e ao 

Aproveitamento de Biogás, de Biometano e de Coprodutos Associados (PIBB)

E tem o PLS 302/18, que cria incentivos às empresas que produzem biogás, biometano e energia 

elétrica a partir de resíduos sólidos em aterros sanitários

Resolução CNPE 06/21: Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2): objetiva desenvolver a 

economia do hidrogênio no Brasil, com foco no potencial energético; estruturado em eixos: (i) 

fortalecimento das bases científico tecnológicas; (ii) capacitação de recursos humanos; (iii) 

planejamento energético; (iv) arcabouço legal-regulatório; (v) crescimento do mercado e 

competitividade e; (vi) cooperação internacional; Nota Técnica EPE 003/2021 



A AGENDA ESG DEVE SER REGULADA? 
CVM: Res 59/21 aditou Instrução CVM 480/09 e InstruçãoCVM 481/09, para atualizar o 

Formulário de Referência (documento entregue anualmente pelas companhias reguladas); No 

anexo 4 (rol exemplificativo): fatores de risco com efetivo potencial de influenciar a decisão de 

investimento, como questões sociais, questões ambientais e questões climáticas, incluindo 

riscos físicos e de transição (https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol059.html)

SUSEP: audiência pública minuta de Circular que inclui o ESG na subscrição do risco e nas 

decisões de investimento de sociedades seguradoras; BNDES: Não financiamento de não 

renováveis (2016); nova estrutura para emissão de bônus verdes, sociais e sustentáveis, com o 

apoio do BID e promove desinvestimento de grandes empresas, para focar em investimento de 

impacto



A AGENDA ESG DEVE SER REGULADA? 
Bacen: Resolução CNM 4.943/21; Resolução BCB 151/21 dispõe sobre a remessa de 
informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos que tratam a resolução 4.557/17 e a 
Resolução 4.945/21) e IN 153/21  (estabelece tabelas padronizadas para fins de divulgação do 
Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC)
MP/ABRAMPA: discussões e obras sobre litigância climática e ESG/papel do MP na promoção 
do ESG (recomendação aos OEMAs diagnóstico climático no EIA/licenciamento ambiental)
Lei 13.576/17 (RenovaBio) e os CBios (segurança energética + mitigação: 1) Metas de 
Descarbonização (Dec 9.888/19), dividida entre as distribuidoras de combustível; 2) 
Certificação da Produção de Biocombustíveis (Res ANP 758/18, Portaria MME 419/19, Res ANP 
812/19); e 3) Créditos de Descarbonização (CBios); RenovaBio se tornou efetivamente 
operacional em 2020



A AGENDA ESG DEVE SER REGULADA? 
Lei 14.120/21 (conversão da MP 998, chamada MP do Consumidor), grande impacto no SEB 

Consulta Pública 118, de 21/01/2022, incluir proposta de diretrizes para a consideração de 

benefícios ambientais no Setor Elétrico: “5. Em consonância com o mapeamento institucional 

era (sic) necessário também uma melhor configuração para um mecanismo de precificação (cap 

and trade)no Setor Elétrico”; ”Adotar um Sistema de Comércio de Emissões (SCE) como 

instrumento de precificação de carbono”; “Mapear a Governança e instrumentos legais para a 

criação de um Mercado de Carbono”;“Estabelecer com a CCEE um mecanismo de incentivo ao 

Mercado de REC, consolidando e disponibilizando informações para seu fortalecimento e 

benefícios ambientais” (art. 26, § 1º-G, Executivo Federal definirá diretrizes para mecanismos) 



E SE A AGENDA ESG NÃO FOR REGULADA? 
Enforcement? Penalização por mercados consumidores pelo não atendimento a parâmetros (in) 

definidos; a ausência de regulação aumentaria a discricionariedade dos órgãos governamentais 

(decretos, atos administrativos) x normas legais (AIR Lei 13.848/19, agências reguladoras + 

13.874/19 + Dec 10.411/20); Lindb (Lei 12.376/10), ratio legis + occasio legis (consequencialismo 

das decisões, “não se decidirá com base em valores abstratos, sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão”: art. 20 da Lei 13.655/18)

Autonomia da Administração e seus órgãos gestores?

Judicialização? Controle judicial? "Na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum“ (art. 5º LINDB)

ou deferência com as decisões/atos administrativos?



AGENDA ESG: DESAFIOS
É sustentável a atividade que respeita valores socioambientais/segue padrões ESG e remunera os 

investimentos realizados: isso agrega valor corporativo e traz retorno à sociedade...mas

Desafios: 

1. Ampla quantidade de objetivos e iniciativas (intenções)

2. Falta de objetividade e clareza quanto a metas e incentivos

3. Problemas de medição/padronização/precificação: vários sistemas e rankings

4. Enforcement

5. Fatores geopolíticos externos: Guerra na Ucrânia



AGENDA ESG: DESAFIOS, ALÉM DA REGULAÇÃO
Desafios geopolíticos e relações internacionais: 

Guerra na Ucrânia, problemas no 

abastecimento e suprimento de energia 

(segurança energética) e volta de matrizes 

baseadas em fontes fósseis UE/EUA

Crise alimentar (segurança alimentar)

Desafios para estimular e integração dos 

critérios da Agenda ESG? European Green 

Deal? 



MUITO OBRIGADA!

daniela.giacobbo@dgg.adv.br


