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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos
a Gazeta à imagem e semelhança da Casa
Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja
linha editorial se concentra na coerência com
os propósitos do ecossistema, não nos títulos
e escritórios de seus autores. 
Produção de conteúdo aberta, que acolhe a
todos que desejam comunicar Direito, não
anunciar serviços advocatícios. 
Nesta edição, os autores desenvolveram 
 artigos em colaboração e revisões literárias.
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que
não o ganho da colaboração.

FALA, 
NORMA
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Karen Machado
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Porto Alegre

Yago Oliveira
Empresarial

A responsabilidade social e ambiental nos
contratos entre as empresas



Eventos recentes evidenciaram problemas no
que tange à responsabilidade social e
ambiental nos contratos entre as empresas. 
Uma grande rede francesa de supermercados
esteve no centro de recentes escândalos, em
um com a morte de um cachorro em suas
dependências, e em outro com a morte de um
consumidor negro, todos envolvendo empre-
sas terceirizadas que prestavam serviços de
vigilância e segurança ao estabelecimento.
Esses escândalos podem ser analisados sob
vários enfoques: 

- ausência de cuidado na seleção da empresa?
ausência de due diligence?
- ausência de cuidado da empresa terceirizada
na escolha dos funcionários?
- ausência de políticas específicas? Da
empresa e/ou da terceirizada?
- ausência de treinamento e comunicação? Só
à empresa terceirizada ou aos funcionários do
próprio supermercado?
- ausência de efetividade no programa de
compliance que o supermercado tem?

Nota-se que em todos falamos de ausências.  E 

é justamente o que se vê em muitos casos
semelhantes, em que se precisa apagar
incêndios por problemas de contratos entre
empresas: ausências de estipulações claras,
de divisões de obrigações, de responsa-
bilidade, de cláusulas de compliance alinhadas
ao objeto do contrato (quando existem,
geralmente são genéricas).
Isto é, ausência de transparência nas relações,
ausência de comunicação, de clareza. E isso
pode ser considerado uma das formas do que
se tem chamado de compliancewashing, ou o
compliance “pra inglês ver”. 
O compliancewashing é aquele programa sem
nenhuma aplicação prática e que só fica no
papel, para apenas se beneficiar de redução de
penas, marketing positivo, acesso a mercados,
ou outros incentivos, numa talvez tentativa de
usar o greenwashing [1], conhecido na área de
meio ambiente, no compliance.
Mas, como combater essa prática? Como
incluir precaução nos contratos e trazer
segurança nos contratos entre as empresas? 
Algumas medidas de precaução e alternativas
contratuais existentes, não pretendendo ser
exaustiva, mas sim trazer dicas práticas a auxi-



liar ambas as partes na formação e desenvol-
vimento da relação contratual, são: 

⇨ 5 Alternativas Contratuais:
1. Cláusulas de responsabilidade socioam-
biental, mas relacionadas à atividade que será
desenvolvida pelo terceiro (cláusulas genéricas
ou distantes do objeto do contrato podem
trazer riscos ao contratado, e até a impossi-
bilidade da prestação, importando em
onerosidade); mas para isso, importante a
participação do setor envolvido na prestação
do serviço para a elaboração dessas cláusulas;
2. Plano de contingência contratual, prevendo
ações e medidas concretas para minimizar os
danos, promover reparações e correções etc.;
3. Hipóteses de rescisão em caso de inobser-
vância a cláusulas específicas relacionadas a
responsabilidade social e ambiental;
4. Existência de políticas e programas espe-
cíficos para fornecedores;
5. Empresas prestadoras de serviço, terceiri-
zadas, terem seu próprio programa de com-
pliance, destacando que este deve ser
desenvolvido especificamente adequado à
atividade, deve aliar os diversos setores da
empresa - jurídico e técnico, e, para tanto, é
imprescindível conhecer a atividade da empre-

sa e daquelas com quem mantém relações
contratuais - se é regulada, se exige licenças,
quais as condicionantes (e estas condicionan-
tes podem servir, por exemplo, para programas
específicos).

A ideia é entender que um programa de
compliance, além de observar os critérios
sociais e ambientais envolvidos diretamente
no negócio, deve alinhar os propósitos de
valorização dos objetivos socioambientais com
os parceiros externos. E, para isso, o desenho
contratual é essencial, pois permite estruturar
as responsabilidades para ambos os polos do
contrato, estabelecendo as regras e
consequências em caso de descumprimento
de obrigação que implique em algum ônus
social ou ambiental para as pessoas. 
A dinâmica contratual pode estabelecer,
inclusive, a possibilidade de que o contrato
seja desfeito em razão de algum descum-
primento de obrigação ambiental ou social
pelo parceiro. E isso é de extrema importância,
considerando a necessidade de que o contra-
tante e/ou contratado tenham condições de se
desvincular  da relação  contratual  caso
verifique algum erro da outra parte. Lem-
brando  que  em  alguns  casos  a   permanência



desse vínculo contratual, com a impossi-
bilidade de ser desfeito sem a incidência de
penalidades, pode provocar um dano a imagem
não só daquele que cometeu o erro, mas
daquelas empresas que estão vinculadas
contratualmente com aquele que promove
uma ação contra os valores sociais e
ambientais. 

⇨ 6 Medidas de Precaução (lembrando aqui os
princípios do programa de compliance:
prevenir, detectar e responder):
1. Análise de risco (periódica);
2. Due Diligence, que é um processo capaz de
identificar e revelar problemas sociais e
ambientais, entre outros, que normalmente
passariam despercebidos aos olhos dos
negociadores, através de um diagnóstico
detalhado de informações sobre ativos e
passivos sociais e ambientais;
3. Adoção de sistema de gestão do contrato, de
padronização de procedimentos, de controles
efetivos, quais manterão a segurança na
atividade;
4. Comunicação;
5. Treinamento;
6. Monitoramento.

A corresponsabilidade entre empresas no
processo de boas práticas sociais e ambientais
deve refletir em uma adequada regulação dos
contratos, inclusive com a delimitação da
responsabilidade de cada agente por alguma
conduta que represente impacto socioam-
biental e os efeitos dessa conduta para a
relação contratual. 
E, para finalizar, é imprescindível destacar o
óbvio: apenas enviar o Código de Conduta e
algum outro documento de políticas ou
programas não se caracteriza como ter um
efetivo programa de compliance - é apenas um
dos grandes passos no sentido da integridade.
Os parceiros externos devem conhecer – e a
empresa deve comprovar que assim o fez –
quais os requisitos de compliance exigidos
para aquela relação, cuja definição também
deve se refletir no contrato assinado. 

NOTAS:
Greenwashing, em tradução livre “lavagem verde”, é o termo
criado em 1986 pelo ativista ambiental norte americano Jay
Westerveld e usado para classificar a conduta e postura de

empresas que propagandeiam serem ambientalmente
responsáveis, utilizando de termos vagos, e conceitos

imprecisos, para induzir os consumidores a adquirirem aquele
produto ou serviço por acharem que assim estariam

contribuindo para a sustentabilidade.
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Os Mandamentos do Advogado foi escrito por Eduardo Juan Couture,
renomado jurista uruguaio, em 1949. Apesar de o autor afirmar que, com o
passar do tempo, seria “necessário repensar periodicamente os
mandamentos para ajustá-los às novas realidades”, o livro é atemporal. 
Prova disso é o fato de que não há um advogado sequer que não conheça o
seguinte trecho: “teu dever é lutar pelo direito; porém, quando encontrares
o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça.”. Mais de 70 anos
depois, não foi necessário qualquer ajuste.
Couture conceitua a advocacia como arte, política, ética e ação.
Misturando o mundo ideal com o mundo real, versa sobre as inúmeras
formas de advogar e de servir ao direito. 
O livro atravessa com maestria os valores de educação, pensamento
crítico, sensibilidade, trabalho, justiça, lealdade, tolerância, paciência, fé,
liberdade e perdão. São esses os valores que devemos nos esforçar para
manter vivos em nossa profissão.
Em relação à fé, destaque-se que não possui conotação religiosa. Trata-se
da fé no direito. Um dos mais importantes mandamentos, pois, a partir do
momento em que perdemos a fé em nosso sistema e no direito, perdemos
nosso propósito e nossa vontade de advogar e de lutar pela justiça.
Cada um dos dez mandamentos é uma lição para jovens profissionais. Para
os profissionais com mais tempo de atuação, é um lembrete para
continuar honrando a advocacia e lutando pelo que acredita. Assim, é um
livro essencial para ler e reler, nunca se tornando cansativo.

Os Mandamentos do Advogado  /Eduardo Couture
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Porto Alegre

Luíza Feltraco
Gonçalves



Para iniciar o texto vamos fazer um breve conceito do termo compliance. O
termo deriva do inglês to comply = “cumprir”. Ou seja, compliance é um
conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais que uma vez
definido e implementado, será a linha mestra que orientará o
comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a
atitude dos seus funcionários. Foi a Lei. Nº 12.683/12, a chamada Lei de
Lavagem de Dinheiro que introduziu o instituto do compliance no Brasil. No
livro o Compliance no Futebol, o autor traz a natureza jurídica do futebol,
descreve os pilares do programa de integridade no futebol, entre eles, os
conflitos de interesse, a fragilidade que envolve as transações milionários
que facilita a lavagem de dinheiro, o risco da torcida, bem como, alguns
casos in concreto que estes pilares foram invocados na penalização de
determinados clubes. O autor nos apresenta que para que haja um
programa de integridade nos clubes de futebol é preciso uma base de
governança corporativa democrática. Ante ao exposto, é preciso dizer que
o compliance é uma atitude, que todos dentro do clube devem seguir, ou
seja, o compliance deve fazer parte da cultura dos clubes no atendimento
às regras que o regem, seja na operação interna ou externa. Os benefícios
de um programa de integridade, em suma, são as reduções dos riscos,
custos e melhora a imagem das instituições.

Compliance no Futebol  /Fernando Monfardini
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GAZETA DA NORMA

Adoraríamos saber um pouco mais sobre a sua experiência
de leitura e escrita, o que você escuta nesse processo?

Divide conosco na playlist Gazeta da Norma :)

Você sabia que a Casa Norma possui um perfil no Spotify? E
o mais legal: você pode colaborar com ele. 

Segue o passo a passo:

AUMENTA O SOM:

Prontinho, agora é só aumentar o som e curtir essa
seleção especial. Para acessar nosso perfil
completo é só deslizar a tela para a esquerda. São
quatro playlists elaboradas com muito carinho
para que sua experiência de escuta seja leve e
divertida.

...

SEGUIR

Quando a câmera abrir, a aponte para o
código da imagem ao lado.

Clique no campo de busca e uma nova barra irá
surgir, perceba que nela há um ícone de câmera,

clique nele;

Clique no ícone "buscar" na parte inferior da tela
do Spotify;

Baixe e instale o Spotify em seu dispositivo, após
esse processo, efetue seu cadastro na plataforma.



D e s i g n  e
d i a g r a m a ç ã o

Por Leticia Abreu

PÁGINA  15  |  DESIGN  E  DIAGRAMAÇÃO



        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 31/03/2021.
Confirma o editorial e envie seu
artigo em 
www.casanorma.com.br/gazeta

http://www.casanorma.com.br/gazeta

