


Certificação ambiental

• A certificação ambiental é um instrumento privado, uma 
exigência do mercado e funciona como um importante 
instrumento de proteção ao meio ambiente

• Compromisso de cumprir rigorosamente os requisitos previstos 
na certificação, por meio de gerenciamento interno adequado 
(analogia com o cumprimento de condicionantes do 
licenciamento ambiental)

• Diferentemente do licenciamento ambiental (ato administrativo 
do Poder Público), a certificação não é uma exigência legal e o 
não atendimento de seus requisitos não prevê sanções legais



Certificação ambiental e o 
bem-estar animal

• Existem vários tipos de certificações ambientais com o objetivo 
de garantir o bem-estar animal:

✔ Qualidade e segurança alimentar

✔ Cruelty Free *

* No âmbito federal, não há lei que proíba a prática de testes em animais. 
No entanto, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento de 
que os estados podem regulamentar de forma mais restritiva, proibindo 
testes em animais (Por exemplo: SP, MS, AM, PR, MG, RJ). Há um projeto 
de lei com o objetivo de alterar a Lei Federal 11.794/2008, que estabelece 
procedimentos para o uso cientifico de animais, com o objetivo de proibir 
testes em animais e aumentar valores de multa em caso de 
descumprimento (de R$ 20 mil para R$ 500 mil) – PL 70/2014.



Riscos envolvidos

• Embora não haja previsão de sanções legais, o não cumprimento 
dos requisitos previstos nas certificações ambientais pode 
acarretar os seguintes riscos:

✔ Dano à imagem da companhia

✔ Existência de passivo ambiental

✔ Investigações por órgãos de defesa do consumidor



Caso prático – Sorvetes 
Diletto

• Em 2014, o Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária – CONAR recomendou a modificação de propaganda 
sobre a história da sorveteria, que trazia informações que não 
correspondiam à realidade 
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