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Conceito
Inaugurado em 1986, o termo greenwashing foi criado pelo ambientalista Jay Westerveld, a partir de
uma obra em que o autor expunha o caso de uma indústria hoteleira que promovia sua imagem
sustentável a partir da divulgação de reutilização das toalhas, com o objetivo exclusivo de redução dos
custos de lavanderia, sob o pretexto de estratégia ambiental.

Em 1999, após esse evento, o termo greenwashing foi inserido no dicionário Oxford de língua inglesa,
para designar situações em que uma empresa, ONG, ou mesmo o próprio governo, propaga práticas
ambientais positivas e, na verdade, possui atuação contrária aos interesses e bens ambientais.

Trata-se do uso de ideias ambientais para construção de uma imagem 
pública positiva de “amigo do meio ambiente” incompatível com a atuação. 

A prática, nesse caso, não está alinhada ao discurso.
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Greenwashing
A partir da expressão greenwashing, outros termos começaram a surgir para designar uma estratégia
de marketing vazia de suporte fático ou verificável, como:

ESGwashing: prática de ”vender” uma falsa faceta ESG sem a devida observância dos parâmetros de
sustentabilidade social, ambiental e de governança.

Rainbow-washing: prática de sustentar discursos rasos de apoio à diversidade sexual e de gênero na
empresa (inclusive através de campanhas temporárias e limitadas, como no mês do orgulho LGBTQIA+)
quando na verdade a empresa não cria estratégias de inclusão efetivas nem formas para que
a comunidade se sinta ou seja, de fato, representada.
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Greenwashing
Compliancewashing: uma faceta do ESGwashing, correspondente à promoção de uma aparência
transparente e preocupada com a governança empresarial, sem que de fato esse status corresponda
ao que é praticado.

Socialwashing: faceta do ESGwashing com destaque para divulgação de iniciativas sociais, que
englobariam o bem-estar dos funcionários e colaboradores, a promoção da diversidade e assunção de
compromisso com a sociedade, sem de fato praticá-las.

Climate-washing: alusão de práticas de redução de emissão de GEEs e de apoio às causas climáticas
sem correspondência com a prática corporativa.



Todos os direitos reservados © 2022 Alexandre Sion. É vedada a reprodução total ou parcial desta obra, seus
componentes e conteúdo, sem referência. Para fazer referência a essa obra, ainda que indiretamente, use
SION, Alexandre Oheb. Greenwashing: riscos legais. Congresso Ambiental. São Paulo: VIex, 26 jul. 2022.

Greenwashing
Todo empreendimento traz impactos e não há problema algum (muito pelo contrário) em trazer e
divulgar iniciativas para o esverdeamento da produção.

O greenwashing, sinteticamente, nada mais é que a venda de um discurso que não condiz com a
realidade – o que, por sua vez, pode trazer represálias por parte de consumidores, parceiros
comerciais e Poder Público.
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Exemplos que o mercado entendeu como  Greenwashing
Cases

Nestlé canadense: publicou anúncio em 2008, afirmando que “Água em garrafa é o produto mais
ambientalmente responsável do mundo”. Grupos ambientalistas denunciaram a empresa por eventual
greenwashing.

Nesse caso, o discurso foi rebatido por um teste de realidade: o processo de fabricação de garrafas
plásticas e todo o processo de decomposição do material são, em regra, complexos para o meio
ambiente e a empresa não demonstrou, para além do marketing, como se daria a “responsabilidade
ambiental” desse produto.

Assim, a mensagem vendida, sem aparente comprovação de veracidade, foi recepcionada enquanto
“enganosa”. [1]

[1] MENA, Isabela. Verbete Draft: o que é Greenwashing. Draft, São Paulo, 27 set. 2017.
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Exemplos
“A forma do futuro”

“30% menos plástico que outras marcas, o que significa
que há menos impacto no meio ambiente” [...]
“ Você adquire o puro sabor da Nestlé Pure Life. E o
mundo ganha menos plástico. Honesto com o meio
ambiente e verdadeiro para o seu modo de vida”

“Vamos todos fazer a diferença. Por favor, recicle.”
(traduzimos)

Fonte: https://www.personal.psu.edu/kmw130/blogs/my_blog/2011/07/greenwashing-nestles-eco-shape-bottles.html
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Exemplos
“Você sabia? Exemplo de
greenwashing”
“Como ‘pintar de verde’
um produto descartável:
a garrafa de plástico”
“Modelagem ecológica: o
que isso significa?”
“15% menos plástico.
15% menos que o quê?”
Fonte:
https://www.personal.psu.edu/kmw130/blogs/my_bl
og/2011/07/greenwashing-nestles-eco-shape-
bottles.html e
https://www.facebook.com/easyecotip/photos/a.862
418834610419/888809008638068/?type=3

“todos nós podemos fazer a diferença”

https://www.personal.psu.edu/kmw130/blogs/my_blog/2011/07/greenwashing-nestles-eco-shape-bottles.html
https://www.facebook.com/easyecotip/photos/a.862418834610419/888809008638068/?type=3
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Exemplos
Cases

O Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária brasileira) advertiu as empresas Fiat, Ford e
General Motors (GM), em 2017, por suposta prática de Greenwashing, após denúncias feitas pela
Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor).[2]

A Fiat havia divulgado que seu pneu “Superverde” teria alta durabilidade e baixo consumo de
combustível, mas foi advertida, sob o argumento de que sua produção, uso e descarte não
correspondiam ao anúncio de preservação do meio ambiente. A montadora recorreu, mas o Conar
manteve seu entendimento.

[2] JOKURA, Tiago. O que é Greenwashing? Net Zero, São Paulo, 11 nov. 2021.
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Exemplos

Fonte: Autoesporte (G1)
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Exemplos
Cases

A GM foi advertida por associar o nome “Eco” a motores e transmissões de alguns modelos da marca e
prometer melhoria nas emissões de poluentes. O Conar entendeu que a GM não haveria cumprido sua
promessa e rejeitou os recursos da empresa.
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Exemplos
Cases

O Conar entendeu que a Ford teria incorrido em práticas de greenwashing ao divulgar que seu modelo
“Fusion EcoBoost”, apresentaria equilíbrio entre potência, economia de combustível e baixa emissão de
poluentes, mas teria obtido um desempenho ruim (nota “D”) no Programa de Etiquetagem Veicular do
Inmetro, não recebendo o selo Conpet, que confere eficiência energética. A Ford contestou a
competência do Conar em avaliar o tema, mas o órgão manteve a advertência.
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Exemplos

Fonte: Autoesporte e Quatro Rodas.
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Exemplos
Cases

Outro exemplo ocorreu com a empresa automobilística Volkswagen, que foi envolvida em um
escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel, no qual a
montadora admitiu que usou programa de computador para burlar inspeções de 11 milhões de veículos
no mundo. A consequência foi a renúncia do presidente da empresa e, ainda houve o recall de 8,5
milhões de unidades.[3]

[3] INNFOMONEY, 2021.
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Exemplos

Responsabilidade Social que se Aplica Imediatamente

“Não importa o quanto a Volkswagen trabalhe para
resolver essa crise, o episódio provavelmente viverá de
infâmia como o mais recente e talvez o mais notório
exemplo de greenwashing.”

Fonte: The New York Times



Todos os direitos reservados © 2022 Alexandre Sion. É vedada a reprodução total ou parcial desta obra, seus
componentes e conteúdo, sem referência. Para fazer referência a essa obra, ainda que indiretamente, use
SION, Alexandre Oheb. Greenwashing: riscos legais. Congresso Ambiental. São Paulo: VIex, 26 jul. 2022.

Exemplos
“Decisão da Suprema Corte sobre multa de US$ 125 milhões
para a Volkswagen é um aviso para todos os greenwashers

A Suprema Corte da Austrália se recusou hoje a ouvir o recurso
da Volkswagen contra a multa recorde de 125 milhões de
dólares imposta a ela por enganar deliberadamente reguladores
e clientes sobre o desempenho ambiental de seus carros.

A multa de 125 milhões de dólares é a maior penalidade já
imposta a uma empresa na Austrália por enganar os
consumidores. Ele se refere ao chamado escândalo
"Dieselgate", pelo qual a empresa automobilística alemã usou
software secreto para superar os padrões de emissões e testes
em vários países.”
Fonte: The Conversation (traduzimos)
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Exemplos 
“Qual foi a resposta da VW?
"Nós estragamos tudo", disse o chefe da VW America, Michael
Horn, enquanto o presidente-executivo do grupo na época,
Martin Winterkorn, disse que sua empresa "quebrou a confiança
de nossos clientes e do público". Winterkorn renunciou como
resultado direto do escândalo e foi substituído por Matthias
Mueller, o ex-chefe da Porsche.

"Minha tarefa mais urgente é reconquistar a confiança do Grupo
Volkswagen - não deixando pedra sobre pedra", disse Mueller ao
assumir seu novo cargo.

A VW também lançou um inquérito interno.”

Fonte: BBC
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Resposta da concorrência

“A Polestar, subsidiária da sueca Volvo, estreou ontem
(13/02) no Super Bowl com um comercial do sedan Polestar
2 – carregando um certo tom de deboche para cima das
rivais Tesla e Volkswagen. Em seu anúncio de meio minuto,
intitulado “Sem compromissos”, a montadora citou uma
lista de diferenciais em seus trabalhos, cheia de “indiretas”
para suas “inimigas”.
Fonte: Olhar Digital
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Resposta da concorrência

Fonte: Polestar
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Exemplos
Usualmente, recebem maior foco dos holofotes midiáticos as empresas da indústria têxtil que não
raramente se posicionam como companhias de responsabilidade ambiental e social, embora nem
sempre possuam, de fato, processos de governança que permitam a verificação de ações (que muitas
vezes assumem uma escala transnacional).

“Às vezes, a empresa pode adquirir os produtos de terceiros, de fornecedores que usam práticas de
violação de direitos humanos, e esconder o fato. Ou, no caso das companhias muito grandes, acaba [a
empresa] usando seu tamanho para estrangular as margens de pequenos fornecedores” (Rodrigo Viñau,
sócio-líder da consultoria Mazars, in INFOMONEY).
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Exemplos (repercussão na mídia)
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Greenwashing e o Direito do Consumidor 
Nas hipóteses em que o consumidor é, em razão do greenwashing, levado a crer na postura
“ambientalmente correta” da empresa e, por isso, a consumir produto ou serviço irrealista e
indevidamente promovido, a empresa pode ser condenada no campo do Direito consumerista.

Trata-se de situação em que a publicidade, por incutir uma ideia de consumo consciente sem qualquer
verificação de realidade, induz o consumidor à compra através de informações falsas, genéricas,
incompletas e/ou duvidosas sobre a empresa, suas práticas, produtos e serviços, podendo, inclusive, ser
considerada propaganda enganosa por violação ao direito à informação (art. 37, § 1º, do CDC).

Assim sendo, a empresa tem o dever de prestar informação clara e precisa sobre produtos e serviços,
adotando a transparência e a boa-fé sobre as informações dos produtos e serviços. Havendo
descumprimento do dever de informação, surge a responsabilidade, portanto, pela publicidade
enganosa.
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Greenwashing e o Direito do Consumidor 
O Greenwashing não se confunde com a Ecopropaganda.

De acordo com Ferreira (2013, p. 32) “(...) entende-se como ecopropaganda ou propaganda verde a comunicação
voltada a exploração de discursos formatados a favor da promoção da responsabilidade ambiental corporativa
(...)”.[4]

Por outro lado, o greenwashing utiliza uma falsa propaganda, porque os discursos veiculados acerca dos produtos e
de suas qualidades como produto verde são falsos e esvaziam a promoção da responsabilidade ambiental
empresarial.

Em uma análise do resultado, enquanto no greenwashing existe uma prática que visa à obtenção de vantagem
econômica indevida, a partir da utilização de um discurso de proteção ambiental, na ecopropaganda há uma
preocupação real com a responsabilidade ambiental que seja compatível com o ganho econômico.

Não se deve, portanto, condenar toda e qualquer ecopropaganda, mas somente a correspondente a uma
dissimulação ou maquiagem.

[4] FERREIRA, Giselle Gama Torres. A publicitarização do “discurso verde” no cinema de longa-metragem de animação a partir do século XXI: greenmarketing ou greenwashing?. Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.
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Greenwashing: Riscos Legais
Do ponto de vista jurídico, o greenwashing pode ter reflexo em diversas áreas.

Quanto à responsabilidade ambiental empresarial pelas comunicações ambientais, podemos nos valer
de um arcabouço normativo que envolve (1) a Política Nacional do Meio Ambiente, (2) a Lei Federal nº
9605/1998, que fixa sanções para atividades lesivas ao meio ambiente, e (3) a Política Nacional de
Educação Ambiental, que atribui às empresas, à iniciativa privada e à toda a sociedade o dever de tomar
conhecimento e participação na solução de questões ambientais.
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Greenwashing: Riscos Legais
Na seara criminal, tomando em conta tão somente as normas penais gerais, o greenwashing poderia
configurar crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal CP, pela divulgação de dados
fraudulentos (DELMANTO, 2000):[5]

Falsidade ideológica - CPB
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o
documento é particular.

[5] DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016.
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Greenwashing: Riscos Legais
Na esfera cível, pode surgir o dever de indenizar decorrente do greenwashing, contanto que identificado
o nexo causal entre o fenômeno praticado e o dano sofrido por terceiro. Nesta presente esfera, não há
sequer a necessidade de comprovação da intenção da lesão (dolo), desde que verificada a culpa ou
abuso do exercício do direito:

Código Civil 2002
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo
único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
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Greenwashing: Riscos Legais
A prática pode, eventualmente, se traduzir em violação ao dever de boa-fé objetiva, prevista no art. 422
do Código Civil

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.

Ainda na esfera cível, pode caber a anulação do negócio jurídico que adota fatos inverídicos declarados
pela empresa como premissas para sua celebração, em razão de erro ou dolo, conforme previsto,
respectivamente, nos artigos 138 a 144 e 145 a 150 do Código Civil.[6]

[6] BRITO, Ana Carolina Ferreira de Melo; GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino. Como o direito brasileiro encara o Greenwashing? Revista Direito Ambiental e Sociedade,
Caxias do Sul, v. 11, nº 3, p. 79-104, set./dez. 2021.
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Greenwashing: Riscos Legais
Na seara administrativa, se as práticas de sustentabilidade decorrem de alguma condicionante da licença
ambiental da empresa ou constituem alguma medida compensatória, a fraude em comunicação
ambiental poderia acarretar medidas administrativas severas como a revogação da licença, suspensão
das atividades, sem prejuízo da responsabilização civil e administrativa pelo descumprimento das
obrigações estipuladas em lei ou licença. Tais sanções administrativas não decorreriam, de forma
imediata, da divulgação errônea dos dados, mas da constatação do descumprimento de normas
ambientais.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização
dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e
regulamentos pertinentes: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem: [...] II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na
licença ambiental. (Lei Federal nº 6514/2008)
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Greenwashing: Riscos Legais
Para o direito societário, em especial, do mercado de capitais, a divulgação de práticas sustentáveis
distorcidas, camufladas ou travestidas para atração ou manutenção de investimentos, pode ganhar
contornos de ilegalidade, gerando responsabilidade da empresa e de seus administradores.
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Greenwashing: Riscos Legais
No direito do mercado de capitais, a divulgação de falsa informação autoriza não apenas a suspensão de
eventual oferta pública de ações nela baseada, mas também a responsabilização administrativa da
empresa e de seus administradores. [7]

Lei nº 6.385/1976
Art. 20. A Comissão mandará suspender a emissão ou a distribuição que se esteja processando em desacordo com o artigo
anterior, particularmente quando: I - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou ilegal, ainda que após efetuado o
registro; II - a oferta, o lançamento, a promoção ou o anúncio dos valores se esteja fazendo em condições diversas das
constantes do registro, ou com informações falsas dolosas ou substancialmente imprecisas.

Instrução CVM 476/2009
Art. 10. O ofertante deverá oferecer informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para os investidores.
Parágrafo único. Os administradores do ofertante também são responsáveis pelo cumprimento da obrigação prevista no
caput.

[7] MARCHESIN, André; PEREIRA, Luciana Vianna. Greenwashing e ativismo ESG: dois lados de uma mesma moeda. In: SION: Alexandre Oheb. Ensaios sobre ESG. Rio de Janeiro: Synergia, 2021.
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Greenwashing: Riscos Legais

Fonte: BRITO; GONÇALVES-DIAS, 2021.
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Identificação, prevenção e sugestões
Importa ressaltar que nenhuma empresa é 100% sustentável, mas uma adequação baseada nos critérios
ESG, com adaptações constantes, gera uma imagem cada vez mais positiva. Sugere-se, para isso, que
haja o amplo estudo sobre impactos, emissões, utilização de recursos, tratamento de água, impactos
sociais e, ainda, obediência aos parâmetros normativos existentes.

Indica-se, também, uma rotina de auditorias legais e técnicas, para que, de fato, seja verificada a
transparência e atenção às balizas do sustentável, passando mensagem positiva para os consumidores.
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Identificação, prevenção e sugestões
Um grande exemplo de observância a parâmetros normativos e de adequação sustentável se dá quando
tratamos de atividades de alto impacto ambiental, com forte incidência de regulações, como a
mineração.

Existem diversas normas que incidem nessa atividade, seja no tocante à equipe técnica, à segurança de
barragem ou à salvaguarda das populações afetadas.

Desde a importância de ampliar e fortalecer a governança da empresa, per se, até a tomada de
consciência sobre pontos de melhoria e de risco: a auditoria pode trazer melhores estratégias para
demonstrar alinhamento aos princípios de ESG.
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Identificação, prevenção e sugestões
A Responsabilidade da auditoria interna frente ao Greenwashing

“Por ser também entendida como uma fraude, a Greenwashing tem que ser tratada com cuidado pela
área de auditoria interna, uma vez que ela não é responsável pela prevenção ou detecção de fraudes,
sendo que essa responsabilidade é da Administração”.[8]

A Auditoria Interna, portanto, embora de maneira limitada (visto que nem todos seus relatórios, de
maneira crua, são divulgados ao público externo), acaba se tornando fonte independente e objetiva de
transparência para que os stakeholders reflitam se a empresa é comprometida com parâmetros ESG e se
o processo de certificação e ou autoavaliação não acaba logo após a certificação do programa.

[8] NASCIMENTO, Juliana Oliveira. ESG: O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder : A Tríade Regenerativa do Futuro Global (pp. 887-888). Edição do Kindle.
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Identificação, prevenção e sugestões
"Walk the talk": a coerência das lideranças, por sua vez, assume essencial papel em razão do poder de
incluir novas metas, definir indicadores de desempenho e de tomar decisões para o futuro próximo,
apresentando, no plano prático, os valores da empresa a partir de seu juízo.[9]

NASCIMENTO, Juliana Oliveira. ESG: O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder : A Tríade Regenerativa do Futuro Global (pp. 887-888). Edição do Kindle.
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Precedentes no Brasil
No Brasil, uma decisão, de relatoria do Sr. Ministro Gilmar Mendes, chama a atenção, embora tenha tido
seu seguimento negado por inadequação da via eleita:

Decisão: Trata-se de mandado de injunção contra suposta omissão legislativa sobre propagandas ambientais. O
impetrante aponta a suposta omissão da regulamentação legislativa da proteção da propaganda comercial
ambiental enganosa, que deveria ser tutelada por uma certificação da propaganda ambiental por meio da edição de
uma lei federal, de modo a atender ditames do art. 220, § 3º, II, da CF/88. Alega o seguinte: A propaganda ambiental
enganosa é um problema mundial designado pelo termo "greenwashing''. Da propaganda enganosa ambiental,
não se encontra proteção junto ao direito pátrio, onde a defesa contra a "publicidade enganosa", com sede no artigo
37 da Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, não tutela os aspectos ideológicos da propaganda.
[...] Já há norma federal que viabilize (sic) o exercício dos direitos de proteção à propaganda comercial, seja ela
ambiental ou de qualquer outra natureza. E uma vez que não demonstrada a inviabilidade, em concreto, de direitos
ou liberdades tutelados constitucionalmente, ausente está a legitimidade do impetrante para postular, em
mandando de injunção, a sua viabilização. Situação configurada nos presentes autos, haja vista a existência da Lei
nº 8.078/90. Portanto, não há omissão legislativa a ser sanada, e assim, o presente writ é manifestamente
incabível. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF). [...]

(STF - MI: 4766 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/03/2013, Data de Publicação: DJe-044 DIVULG 06/03/2013 PUBLIC 07/03/2013).
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Precedentes no Brasil
Não foram encontradas outras ações no STF ou no STJ através dessa pesquisa de termo. Entretanto, na
seara trabalhista, a discussão do greenwashing já alcançou debates sobre a indústria da moda. Nesse
caso, validou-se a importância das auditorias.

O Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública alegando que, em 2020, instaurou inquérito
civil em face da ré em razão da dispensa em massa ocorrida na empresa Bella Fab Indústria & Comércio
de Confecções Ltda - EPP sem a quitação de verbas salariais e rescisórias. Tal empresa atuava como
prestadora de serviços para as empresas Renner S.A., Marisa Lojas S.A. e Ease Indústria e Comércio de
Confecções Ltda.. No caso, o contrato de prestação de serviços da ré era mantido diretamente com a
Ease Indústria, sendo a Bella Fab subcontratada da Ease.
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Precedentes no Brasil
CONTRATO DE FACÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO CONTRATANTE INEXISTENTE. O
contrato de "facção", bastante difundido e distinto da terceirização, dá-se com a contratação de empresas que
confeccionam determinados produtos, normalmente do ramo têxtil, e os entregam para as empresas contratantes, já
acabados e na forma contratada. Os produtos são manufaturados no estabelecimento da empresa de facção, por
seus empregados, que lá executam tarefas sem ingerência da empresa contratante, tratando-se de relacionamento
comercial entre as empresas e que não autoriza sua responsabilização pelos direitos e demais encargos de
natureza trabalhista dos empregados da contratada. Recurso da ré a que se dá provimento. [...]

Ressalte-se que, no momento atual, há maior conscientização e cobrança por parte da sociedade para que as
empresas adotem práticas sustentáveis, que visem a preservação do meio ambiente, bem como de práticas que
assegurem um ambiente de trabalho sadio para seus empregados. Tanto é assim que, quando noticiados casos de
trabalho escravo, há manifestações em mídias sociais para boicote das empresas envolvidas, acarretando desgaste e
depreciação da marca.
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Precedentes no Brasil
Ademais, a ré esclareceu possuir compromisso com a "moda sustentável", que "está incorporada aos princípios e
valores fundamentais adotados pela Lojas Renner, umbilicalmente atreladas às metas de ESG". Neste aspecto, de se
ressaltar que a aplicação da ESG ("environmental, social and governance") em uma empresa considera os impactos
de suas ações no ambiente e sob o ponto de vista social, sendo que uma empresa sustentável deve manter um
ambiente saudável a seus colaboradores, garantindo de forma efetiva os direitos dos empregados.

ESG é um conjunto de ações e boas práticas que tem como objetivo definir se uma empresa é sustentável e
socialmente consciente. As empresas que estão em conformidade com os critérios de ESG possuem vantagem
competitiva, não apenas quanto à sua reputação e credibilidade, mas, também, em relação ao acesso a pessoal e
capital cada vez mais qualificado. Destaque-se a existência de fundos de investimento e ações ESG que a empresa
apenas pode ingressar se atender aos critérios determinados.
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Precedentes no Brasil
Assim, atitudes como a da ré, no sentido de fiscalizar e cobrar melhorias dos locais onde são confeccionadas peças
que revende devem ser estimuladas e não servirem como um motivo para reconhecer sua responsabilidade por
eventual descumprimento contratual das empresas contratadas para com seus empregados. Trata-se de uma
prática que não apenas é boa financeiramente para a ré, mas, também, igualmente boa do ponto de vista social.

Por tudo, reformo a r. sentença, excluindo da condenação as obrigações de fazer e não fazer, bem como a
indenização por danos morais coletivos, restando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais insurgências recursais trazidas pela ré e do recurso
interposto pelo autor.

(TRT-9 - ROT: 00004409620215090094, Data de Publicação: 29/03/2022)
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Litígios no exterior
O Brasil, per se, ainda não apresenta extenso histórico de ações movidas em razão do greenwashing.
Entretanto, essa vem sendo uma preocupação crescente em empresas do exterior: empresários e
investidores do agronegócio vêm lidando com a constante investigação e exposição pública acerca do
comprometimento com parâmetros ESG, sendo latente o crescente risco de lançamento de litígios
relativos à fraude e à “lavagem verde”.
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Litígios no exterior
Um exemplo é o caso "Usler v. Vital Farms Inc.", movido na Câmara Distrital do Texas (EUA)[10] em que
foi movida uma ação por uma Organização de proteção de direitos animais contrária à Vital Farms Inc. e
três de seus executivos.

Os peticionantes atacaram propagandas dos ovos comercializados pela empresa, na qual veiculava-se
que seriam produtos "éticos", que as galinhas eram "criadas no pasto" e que a "missão da empresa era
o tratamento humano dos animais da fazenda". Alegou-se, na exordial, que essas colocações eram
falsas e que, em contexto com todas as imagens de marketing, confundiam consumidores e os induziam
a pagar preços "premium" por ovos que acreditavam que eram eticamente providos.

[10] Usler v. Vital Farms, Inc. No. A-21-CV-447-RP, 2022 WL 1491091 (W.D. Tex. Jan. 31, 2022), report and recommendation adopted, No. 1:21-CV-447-RP, 2022 WL
1514068 (W.D. Tex. Mar. 2, 2022).
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Litígios no exterior
A Vital Farms pediu a improcedência, trazendo que os "certificados humanos" foram garantidos pela
Organização Humana de Cuidados de Animais de Fazenda (HFAC), que declararam que suas operações
eram compatíveis com as diretrizes do certificado. Ainda assim, a Corte entendeu que os certificados
não eram claros o suficiente acerca do processo produtivo e de fato induziriam os clientes em razão
dos termos empregados na propaganda.

Por sua vez, afastou, por ora, a responsabilidade individual dos empresários, em razão da falha dos
autores em imputar-lhes fatos e responsabilidades específicas.[11]

[11] THE NATIONAL LAW REVIEW. Litigation Minute: Greenwashing Case Highlights Threat Of ESG Litigation To Agribusinesses. Disponível em:
https://www.natlawreview.com/article/litigation-minute-greenwashing-case-highlights-threat-esg-litigation-to. Acesso em 21 de julho de 2022.

https://www.natlawreview.com/article/litigation-minute-greenwashing-case-highlights-threat-esg-litigation-to
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Litígios no exterior
Há, nesse caso, alguns pontos que chamam atenção:

1) Colocou-se como alvo, além da empresa acusada, seus executivos.
2) A empresa havia passado por um processo de certificação, mas ainda assim não demonstrava

compromisso pragmático com a sustentabilidade empresarial.
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Outras discussões internacionais
- Taxonomia na União Europeia e Greenwashing

A Comissão Europeia divulgou, em 09.03.2020, seu sistema de classificação de atividades econômicas
sustentáveis, a EU Taxonomy (Taxonomia da União Europeia), ferramenta que aspira à criação
de linguagem comum que os investidores podem empregar ao investir em projetos e atividades
econômicas alinhadas aos objetivos climáticos.

Trata-se de um braço do Ato Delegado sobre a Adaptação às Alterações Climáticas e do chamado "Green
Deal", através do qual a União Europeia traça rotas para investimentos mais sustentáveis, seja nas
áreas de energia renovável, de biodiversidade ou de economia circular.

O objetivo central é alcançar uma economia "climate-neutral", ou seja, de impacto climático neutro na
UE até 2050. Para alcançar os objetivos climáticos, o Green Deal já incluiu um plano de investimento de
cerca de 1 trilhão de euros para os próximos dez anos, de maneira paralela ao cumprimento do acordo
de Paris, igualmente.
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Outras discussões internacionais
A regulação da taxonomia da União Europeia prescreve a classificação das atividades econômicas
"verdes" ou sustentáveis e será atualizada para incluir cada vez mais critérios técnicos para aquelas que
contribuem substancialmente para os objetivos climáticos e outros objetivos ambientais. Buscando a
transparência e a nitidez da operacionalização de certas empresas, há incentivos, há recompensas e há
a promoção de práticas empresariais e de tecnologias.

Seu foco está em seis objetivos ambientais:
(1) mitigação das mudanças climáticas;
(2) adaptação em razão das mudanças climáticas;
(3) uso sustentável e proteção da água e dos recursos marinhos;
(4) transição para uma economia circular;
(5) prevenção à poluição e controle;
(6) proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. [12]

[12] UNIÃO EUROPEIA. EU Taxonomy Overview. Disponível em: https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-overview . Acesso em 21 de julho de 2022.
Ver também a Publicação no Diário Oficial da União Europeia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN

https://eu-taxonomy.info/info/eu-taxonomy-overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN
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Outras discussões internacionais
Para que uma atividade econômica seja classificada como sustentável, de acordo com a Taxonomia da
União Europeia, deve não apenas contribuir para a promoção de um dos seis objetivos, mas, ao mesmo
tempo, não pode violar as outras, restantes.

"Uma atividade que declara aspirar à mitigação das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, também
afeta negativamente a biodiversidade não pode ser classificada enquanto sustentável" (UNIÃO
EUROPEIA, 2022).

Portanto, a atividade econômica/tecnologia terá os seguintes parâmetros, para sua classificação:
1. A atividade econômica contribui para um dos seis objetivos ambientais;
2. A atividade econômica não causa um "dano significativo" para qualquer um dos seis objetivos
ambientais;
3. A atividade econômica atende a parâmetros mínimos de segurança, como os Princípios Orientadores da
ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, não trazendo impactos sociais negativos;
4. A atividade econômica cumpre os critérios de seleção técnica desenvolvidos pelo Grupo de Peritos
Técnicos da União Europeia.
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Outras discussões internacionais
Energia Nuclear e Gás natural como energia sustentável: Greenwashing?

A Comissão Europeia fez uma proposta para incluir o gás natural e as usinas nucleares à taxonomia se
elas reduzissem suas emissões de carbono e passassem a se enquadrar em critérios verdes, a fim de
viabilizar o alcance da meta de neutralidade em carbono até 2050, assumida pela UE, alinhada à
transição energética e à extinção do uso de carvão.

As plantas de gás, por exemplo, poderiam ser consideradas verdes se, até 2035, migrassem suas
atividades para gases de baixo carbono ou renováveis, como biomassa ou hidrogênio verde. Já no caso
das usinas nucleares, seriam consideradas verdes se fosse viabilizado o descarte seguro de seus resíduos
radioativos.

O objetivo colocado pela Comissão Europeia é que cerca de 15% do quadro energético europeu seja de
energia nuclear, em 2050, para que seja atingida a meta.
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Outras discussões internacionais
Energia Nuclear e Gás natural como energia sustentável: Greenwashing?

Até agora, apenas 4 (quatro) países, dentre os 27, opuseram-se ao projeto. Aprovada em 6 de julho de
2022, a medida entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023.

Junto às objeções, existem declarações oficiais dos países contrários (a exemplo da Áustria e de
Luxemburgo) acerca da preparação de uma ação legal contrária à decisão.[13]

[13] BBC. O polêmico plano da União Europeia de tratar energia nuclear como sustentável. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60255348. Acesso em 21 de julho de
2022.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60255348
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Outras discussões internacionais
"A comissária europeia Mairead McGuinness disse, porém, que é preciso "usar todas as ferramentas à
nossa disposição" para alcançar a meta de neutralidade climática. O investimento privado é "chave",
defendeu ela, para quem as propostas estabelecem "condições rígidas para ajudar na mobilização de
verbas de apoio à transição (para formas mais limpas de energia)".[14]

Para muitos, a energia nuclear representa a oportunidade perfeita para maximizar a produção de
energia, minimizando as emissões de carbono. Para outros, simboliza apenas mais um problema
ambiental, com uma solução para a gestão de resíduos radioativos ainda por ser encontrada.[15]

[14] BBC. O polêmico plano da União Europeia de tratar energia nuclear como sustentável. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60255348. Acesso em
21 de julho de 2022.
[15] EURONEWS. Gás e energia nuclear: duas opções "verdes?". Disponível em: https://pt.euronews.com/my-europe/2022/02/01/gas-e-energia-nuclear-duas-opcoes-verdes.
Acesso em 21 de julho de 2022.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60255348
https://pt.euronews.com/my-europe/2022/02/01/gas-e-energia-nuclear-duas-opcoes-verdes
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Vamos Praticar
Na dinâmica de hoje, dividiremos dois grupos: o primeiro irá defender a inclusão do gás natural e da
energia nuclear na taxonomia da UE e o segundo irá defender o porquê de ser uma estratégia de
greenwashing.
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Mensagem

Em razão da globalização dos negócios, cumpre que tenhamos olhar atento sobre as tendências 
mundiais relativas ao greenwashing, ferramentas de combate e, ainda, mecanismos para 
manutenção do melhor “rapport” com clientes, parceiros comerciais e entidade pública.

Que o compromisso para com a transparência oxigene a “caminhada verde” empresarial. 
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